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Voldemaro enciklika 
Lietuvos vyskupams 
ir valdžios galvoms

Berlynas, liepos 30. šiandie 
grįžo iš 6 dienų keliones į Šiau
rės ledinį vandenyną Graf Cep- 
pelin su 46 žmonėmis.

šiaurės ašygalio Ceppelinas 
nepasiekė dėl užtiktos audros, 
kuri parsivarė oro milžiną ligi 
Leningrado.

Kelionė turėjusi daug moks
linės vertės. Rasta daug naujų 
žemių, salų ir kalnų tolimiau
sioje šiaurėje.

5,000 per 49 valandas
Istanbul, Turkija, liepos 30. 

šiandien čia nusileido du Ame
rikos lakūnai, Boardman ir 
Polano, kurie naujai sumušė 
pasaulinį tolumo rekordą, per
lėkdama be jokio sustojimo 
5,000 mylių per 49 valandas ir 
22 minutes.

Iš New Yorko jie išlėkė per
eito antradienio rytą, ir laike 
visos ilgos kelionės tik sykį te
matė vandenį po savim. Visą 
laiką lėkė migloje. x.

Keli skrenda į Japoniją
Londonas, liepos 30. Du ame

rikonai lakūnai 
Clyde Panghorn, 
buvo nusileidę 
dien pakįlo lėkti

Amy Johnson,
teris, išlėkė pati v® 
lijos į Japoniją ir-dubar- ran
dasi tarpe Kazanio ir Sverd 
lovsko, Rusijoj.

North Haven, Maine, liepos 
30. Charles Lindbergh ir jo 
Ane, abudu išskrido į Japoniją. 
Jie skrenda per Kanadą, Alas- 
ką ir Beringo jurę.

Herndon ir 
kurie pakelėj 
Airijoj, šian- 
į Maskvą.
Ąųglijos mo- 

’ftT Ang-

Suomijos prohibicija 
negeresnė

Helsinki, Suomija, liepos 30. 
Kongresmonas Wiliam E. Hull 
iš Peoria, III. yra išvažiavęs į 
Suomiją (Finlandiją) tyrinėti, 
kaip suomiams sekasi prohi
bicija. Dabar jis praneša, kad 
ten negeriau sekasi su prohi- 
bicij kaip ir čia, ir kad ir ten 
didelė dalis pradeda reikalauti 
modifikacijos.

Ir Švedija turi butlegerius
Stockholm, liepos 30. Švedi

ja irgi turi savo degtinės prob
lemą. Nors pilnos prohibicijos 
čia nėra, bet šmugelis eina pla
čiai. Per pirmąjį pusmetį kon
fiskuota 867 galinai spirito.

Nusiginklavimo konfe
rencija vasario mėn.
VVashington, liepos 30. Vals

tybės sekretorius Castle, e. p. 
pareiškė, kad nusiginklavimo 
konferencija Genevoje įvyks 
greičiausia vasario mėnesį.
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Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

šiek tiek nepastovu; tempe
ratūra vidutiniška; švelnus, vi
dutinis pietvakarių vėjas.

Vakar tem|peratūra siekė 
80.

Saulė teka 5:41, leidžiasi 
8:12. Mėnuo teka 9:15 vaka
ro. •

A. Photo]

Ką tik grįžo iš šiaurės ašygalio
Paveiksle . yra komendantas Edward Smith (kairėj) ir 

Lincoln Ellsworth, abudu Amerikos Geografijos draugijos na
riai, kurie ką tik sugrįžo su Graf Ceppelin iš šiaurūs ledinio 
vandenyno, nepasiekę paties šiaurės ašygalio.

Fordas paliuosavo 
75,000 darbininkų.

Baidyklė, kuri pati kitų 
bijosi

Detroit, Mich., liepos 30. Nuo 
rugpiučio pirmos dienos užsi
daro visos Fordo dirbtuvės. To
kiu būda apie 75,000 žmonių 
taps išmesti iš darbo neapribo
tam laikui.

Fordo oficialai nedavė jokių 
paaiškinimų dėl ko ir kaip ilgai 
dirbtuvės uždaromos. Kaikurie 
sako, kad po kelių savaičių at
sidarys vėl.

Dirbtuvės palaikys tik keletą 
tūkstančių rinktinių žmonių per 
visas dirbtuves visame krašte.

Media, Pa., liepos 30. Netoli 
Glen Mills ties viena farma de
šimta diena kaip naktimis pa
sirodo “baidyklė”, šimtai žmo
nių jau ją matė ir šimtai su
sitarė ją gaudyti vakar nak
tį, bet vos tik policija pasi
rodė, “baidyklė“ pradėjo švi
tinti per laukus į krumus. Mi
nia isteriko j bandė ivytis,., bet 
kitas farnieffs *šu šautuvu pa
stojo kelią, kad daržų netryp
tų. Taip “baidyklė“ ir pabėgo. 
Baidyklė pradėjo rodytis vieto
je, kur prieš tris metus farme- 
ris nužudė kitą ir pats pasi
korė.

Meksika įstatymais 
privers praustis Ištrėmė Argentinos 

opozicijos vadus
Meksikos Miestas, liepos 30. 

Sostinės policijai įsakyta gau
dyti gatvėse visus, kurie atro
do murzini ir tokius siųsti į 
viešas pirtis nusiprausti. Jo
nai Meksikoje prausiasi kas
met per Jonines, bet Petrai, 
Antanai, ir kitokį piliečiai 
kių metinių švenčių netur, 
ir prastis nereikėdavo.

to- 
tad

Rosenvald dovanojo $1,- 
000,000 vokiečiams

Berlynas, liepos 30. Julius 
Rosenvald, sakoma iš Lietuvos 
kilęs Amerikos multimilijonie
rius, dovanojo Berlyno mies
tui $1,000,000 įsteigti vaikams 
dantų kliniką.

Areštavo 35 piketus 
Pattersone

New York, liepos 30. Patter
sone, N. J. areštuoti 35 vyrai 
ir moterys iš National Textile 
Workers organizacijos, kurios 
nariai streikuoja šilko fabrike. 
Areštuotieji paleisti užstačius 
po $10 bondsą už kiekvieną.

Kuba bankrotuoja
Havana, Kuba, liepos 

šios, diktatoriaus valdomos 
los finansinė padėtis 
artinasi beviltingo galo. Vidaus 
biznio 75 nuošimčiai subankro- 
taVo. Stambiausios įstaigos be- 
siverčia tik dešimta dalimi. Be
darbių ir be pastogių ši sala 
turi jau 800,000 žmonių. Sko- 
lų užsieniams $73,000,006 ir vi- 
dtij apie $140,000,000. Žmonės 
gylfena tik šia diena.

30.
sa-

skubiai

i

I

Montevideo, Uruguay, liepos 
30. Buvęs Argentinos prezi
dentas Alvear, buvęs ambasado
rius Washingtone Pueyrredon 
ir dar penki žymus opozicijos 
vadai minių palydėti ir užuo
jautą reiškiami išvyko ištrėmi
mam Juos išvarė dabartinis 
diktatorius Uriburu.

Vokietija pradeda 
gauti

atsi-

Berlynas, liepos 30. Kancle
ris Bruening baigia ruošti pla
tų planą, kuriuo atstatoma vi
sa Vokietijos finansų sistema, 
žadama įsteigti Amerikos pa
vyzdžiu bankų sąjunga, pana
šią j Amerikos clearing house.t

Imigrantų “re-entry” 
raketas sugautas

New York; liepos 30. Stam
bus šmugelis su “re-enter per- 
mit” leidimais Nusektas ir keli 
imigracijos ofiso valdininkai 
padėti po bondsais. Susekta, 
kad daugelis imigrantų buvone- 
legališkai įleista su 
leidimais, už kuriuos 
imdavo po $175 ligi 
imigranto.

sugrįžimo 
raketeriai 
$250 nuo

,>
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Meksikoj daug žuvo 

potvyniuose
Meksikos Miestas, liepos 30. 

Vera Cruz valstijoj ties Sino- 
la aukso kasyklomis dėl č|ide- 
lių lietų nuslinko žemė, prislėg
dama .nežinia kiek žmonių. Ki
tur kaimai apsemti 5 pėdomis 
vandens. , 1
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Iš “karo fronto” New Yorke 
“Naujienoms“ pranešama nau
ja versija apie pereito penkta
dienio įvykius. Vienam asme
niui redaktorius p. S. E. Vitai
tis pareiškė, kad jo žmona esan
ti visai nekalta, nes ne ji, bet 
p-lė Jurgeliutė iššaukusi muš
tynes ir sekretorės draugai Zo
sę sumušę, taip kad šiai gal 
teksią eiti ligoninėn.

Minėtame pareiškime “Tėvy
nės” redaktorius, be ko kito, 
pasakė:

“... Man vakare 'nuėjus į re
dakciją atlikti vieną skubų dar
belį (žmoną išėjusią iš teatro 
sutikau Penn. stotyje, kad kar
tu važiuotuva namo, tad ir ji 
atėjo | SLA. namą palaukti ma
nęs), ofise buvo ir SLA. Sek
retorius, jos giminaite ir tūlas 
Varnis. i :

“Pasirodo, kad mano žmona 
turėjus argumentą su Jurge- 
liute dieną, kuomet aš buvau 
iš redakcijos su reikalais iš
ėjęs, /.tai žmona pareikalavo, kad 
eičiau su ja į J.urgeliutėš ofisą 
išgirsti, ką ji nori kalbėti su 
Jurgeliųte delei leidžiamų iš 
Centro pliotkiį apie mano žmo
ną. Atsisakyti negalėjau, nes 
išrodytų, kacį lyg man nėrupi 
mano žmonos garbės apgyni
mas. ■ ■

“Kaip tik įėjome į Jurgeliutes 
ofisą, tuoj pastaroji ėmė šauk
ti: ‘Take away this insane wo- 
man, throw out this insane wo- 
mon’ (Vedkitdhtą beprotę mo
teriškę, mesk lauk tą beprotę) 
ir t.t. Draugeliutė taip pat pra
dėjo šaukti savo jaunikiui: 
‘Give it to her, ir vėliau ‘kili 
her’ (duok jai, užmušk ją), na, 
ir prasidėjo muštynė.

“Savo žmoną mačiau tik tiek 
pakeliant ranką, kad ji apkabi
no Jurgeliųtę, reikalaudama ne
bėgti ir išklausyti, ką ji no
rinti jos paklausti ir jai pasa
kyti. Tuoj Varnis šoko smaug
ti ir trankyti mano žmoną. Aš 
begindamas savo žmoną ir be- 
skirdamas susikibusius irgi ga
vau prakirsti lupą ir (man) 
apdraskė rankas. Ir pasekmė
je to, šiandien mano žmona gu
li kuone su sulaužytais šonkau
liais ir prisibijau, kad gali pri- 
seiti vežt ligoninėn. Gydytojas 
ramina, kad nereikės to. I hope 
so!”

Asmeniui, kuriant p. Vitaitis 
davė šį pareiškimą, jisai dar 
pasakė, kad šitą skandalą fašis
tai iš “Vienybės” stengiasi iš
naudoti tikslu diskredituoiti 
“Tėvynės” redaktorių ir jį iš
ėsti iš darbo.

Vitaitis tikrai suspenduotas

Girdi:
“Pirmiadienį SLA. Vice Pre

zidentas Mikalauskas atėjęs 
‘Tėvynės’ Reddkcijdn, kur bu
vau nuvykęs porai valandų rei
kalus sutviarkyti (sako p. Vi 
taitis), pareiškė man, visai 
mano pusės neišklausęs, kad aš 
esu suspenduotas ir neprivalau 
daugiau ‘Tėvynės’ redaktoriaus 
darbus dirbti ir turiu apleisti 
Redakciją. Kuomet aš jam at
sakiau, kad neskaitau jo ata
tinkamu autortietii tokius įsa
kymus man dąvihėti, tai atsa
kė:

“‘Jeigu nebūčiau gavęs pa
žadą iš SLA. Prezidento, kad 
jis atvyks Šiandie pats tai at-

O Coolidge pagimdė... ką?
Paveiksle matomi ex-prezidentas Coolidge ir ex-preziden- 

tienė Mrs. Coolidge. O kas tas trečias? Lopšys ant ratų, dau
giau nieko. Tai yra tik tušti ratukai, kuriuose pats Coolidge 

k 

važinėjosi, kada tebebuvo “beibe”.

Bedarbės apdraudos 
įstatymas Anglijoj

x Londonas, liepos 30. Bedar
bes apdraudos bilius, kurį pa
tiekė MacDonaldo vyriausybe 
pereitą vakarą patalpo įstaty
mu, lordų romams priėmus vi
sus detalius. Atstovų rūmuo
se jau galutinai pravestas.

Lloyd George turėjo
" operaciją .....

Londonas, liepos 30. Libera
lų vadas Lloyd George vėl pa
sidarė žinomas dėl sunkios ope
racijos, kurią jis ką tik pakė
lė.

Shaw 2 valandų audien
cija pas Staliną

Maskva, liepos 30. George 
Bernard Shaw ir Joseph Stali
nas kalbėjosi ištisas 2 valan
das Kremliaus (tvirtovėje, kur 
yra Stalino ofisas, 
pirmas interview 
Shaw net raudoną
pasirišo, važiuodamas 
lankyti.

Tai buvo 
toks ilgas, 

kaklaryšį 
Stalino

Amerika susekė Kubos 
suokalbį

Washington, liepos 30. 
Yorke tardomas susektas 
kalbis prieš

New 
suo- 

Kubos valdžią. 
Areštuotas Jorge de Zaldo su 
dėže ginklų, siunčiamų į Kubą.

Rado • virš 2,000 
seną alų

metų

>(

'W.t- į

Daug gaisrų provin 
cijoje su žmonių 

aukomis

i

Kaunas, Lietuva. Liepos 24 
d. sukako lygiai metai kaip Au
gustinas Voldemaras, Lietuvos 
penkių pėdų diktatorius, tapo 
ištremtas į Lietuvos “Siberiją” 
Platelius. Jo draugai deda pa
stangas jį paliuosuoti, bet kol 
kas Voldemaras tebevaikščioja 
Platelių paežeriais, besiruošda
mas prie bylų, kurių keletas 
yra prieš jį užvesta.

šiomis dienomis porf. Volde
maras išsiuntinėjo labai ilgą 
raštą visiems Lietuvos vysku« 
pams ir vyriausybės nariams. 
Savo ilgajame rašte Voldema
ras gvildena katalikų tikybišn 
kas teises Lietuvoje, kurios yra 
nustatytos jo paties pasirašytu 
konkordatu su Romos papa.

Savo rašte Voldemaras ban
do išrodyti, ką Lietuvos kata
likų dvasininkai reikalauja iŠ 
vyriausybės teisėtai ir ko rei
kalauja neteisėtai.

„f
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Liepos 12 d. Rumšiškės vals. 
Gestilionų km. dėl nežinomos 
priežastis kilo gaisras, kuris su
naikino Vinco, Mato ir Raulo 
Morkūnų 3 kluonus. 6,000 litų 
vertės. Liepos 6 d. Pilviškių 
valse., Timinciškės1 km. sudegė 
pil, Plioplio Kazio kluonas, tvhr-

Lietuvos bankai atsilaiko
Kaunas, Lietuva. Lietuvos 

Banko Valdytojo pavaduotojas 
p. Paknys pasikvietęs laikraš
tininkus suteikė jiems kaikurių 
paaiškinimų dėl Lietuvos fi
nansų padėties sąryšyje su Vo
kietijos bankų krizių.

DVokietijos bankų sunke
nybių Lietuvoje jokio pavojaus

tas;- du■ arkliai,'kuliamoji maši*-; p”sa!5® P- Paknys. Jei dėl 
na' ir arpas. Viso nuostolių pa
daryta 21,650 litų sumai. Su
degę trobesiai buvo apdrausti. 
Gaisro priežastis^- neatsargus 
elgimąsi su ugnimi.

Berlynas, liepos 30. 
nė j ant senovės Romos 
jos pilį Hessęn, Vokietijoj, gi
liai žemėje rasta molinis indas 
su kokiu (tai skystimu. Ištyrus 
rasta, kad tai yra romėnų alus. 
Alus atrodo - labai geras ir 
smarkiai putojo tik niekas ne
drįso gerti.

Bekasi- 
imperi-

Liepos mėn. 6 d. Keturvala
kių valsč. ir km. sudegė pil. 
Bresgėlos Pijaus gyvenamasis 
namas su jame esamais baldais 
ir kitais ūkio įrankiais. Be to, 
sudegė 11 paukščių. Viso nuos
tolių padaryta apie 14,000 litų 
sumai. Gyvenamas namas bu
vo apdraustas apdraudimo įstai
goje 7,500 litų sumai. Gaisras 
kilo iš gyvenamo namo aukšto 
ir, spėjama, kad iš kamino. 
Liepos 8 d. Panevėžio apskr. 
Miežiškių valsč. Miežiškių vien, 
lauke griaustinis mirtinai nu
trenkė ganiusią karves pil. 
Stasę žilytę.

Liepos 8 d. Šimonių valsč. 
Obinių km. žaibas sudegino pil. 
Gogenienės Domicėlės gyvena
mą j į namą, užmušė namuose 
buvu^j jos sūnų Petrą, 20 me
tų amžiaus, ir pritrenkė pasi
slėpusius pas Gogelienę nuo 
lietaus Mažylį Kazį ir jo sese
rį Anelę, iš fo pat valsč. Zu- 
biškių km. .Pastarieji du atsi
peikėjo. Pati Gogelienė išliko 
žaibo nepaliesta. Sudegęs Go- 
gelienės namas, apie 1000 litų 
vertės, apdraudimo nebuvo. 
Gaisrę metus sudegė namuose 
buvusis įvairus turtas, 2,000 li
tų vertės ir 120 litų pinigų.

Daftat-Bank sugriuvimo ir at
rastų sunkumų, <tai Lietuvos 
Bankas galės juos lengvai išly
ginti.

Kiek daugiau yra nukentėjęs 
Lietuvos Komercijos bankas, 
bet ir tas savo veikimą toliau 
tęsia. Pasirodė, kad pinigų iš
traukimai nėra dideli.

Tilžės lietuviai dainuoja Kaunui
Liepos 19 d. per Kauno ra- 

dio stotį dainavo Tilžės Lietu
vių Giedotojų Draugija. Tai 
dienai i Kauną buvo apsilan
kiusi skaitlinga tilžiškių eks
kursija, vedama Tilžės lietuvių 
veikėjų. Ekskursijos tikslas 
supažindinti Mažosios Lietuvos 
lietuvių jaunuomenę su Lietuva 
ir pasidalinti per radio su Lie
tuvos gyventojais Prūsų Lietu
vių dainomis.

Tanp Kauno ir Klaipėdos sta
toma automatiškas (telefonais 
susisiekimas. Tam tikslui Kau
ne Ir Klaipėdoj statomas spe
cialios stotys.

Tauragės sukilėlių dalis, kuri 
jau atsėdėjo jiems uždėtas ka
ro teismo bausmes, per pasku
tinį prezidento pasigailėjimą at
gavo dalį savo pilietinių teisių?

Pralotas Olšauskas atgavo 
visas pilietines teises ir dabar 
rengiasi skųsti kaikurias savo 
gimines dėl turtų.

T
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LIETUVON

neat-

Liepos 8 d. Ukmergės apskr., 
iškritus lietui su perkūnija, žai
bo buvo užmušta pil. Skominie- 
hė Anelė iš Pabaisko valsč., 
Skominėlių km.

Siunčiame Pinigas Pal- 
• tu ir Telegrama. Patar

naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
. 1739 SOUTH HALSTED ST.

CHICAGO. ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai Šventadieniais nuo ‘ 
9 iki 1 valandai

“Tiesa, priešpiety atvyko p* 
Gegužis ir išklausęs mano pu
sės atleido mane važiuoti na
mo prie sumuštos žmonos.”

šie pareiškimo žodžiai nevi
sai aiškus. Atrodo betgi, kad 
ųr Prezidentas Gegužis sutiko, 
kad p. Vitaitis turi eiti iš re
dakcijos. k

. Be to, neaišku, ką turi ben
dro su fašistų intrigomįs. p. Mi
kalauskas. Jisai. yra sandarie-

likti, tai, pašaukęs policijų, iš- itis, ir “V-bė“ jį, rodos, už tai 
mesčiau iš čia.’ atstatė iš manadžeriaus ^Vietos.

Liepos 8 d. Miroslavo valsč. 
NemanciŠkio km. gyventojo Pi- 
varo Juozo sudegė šie trobe
siai: gyvenamasis namas, kluo
nas ir tvartas su klėtim po vie
nu stogu. Trobesiai neapdraus
ti. Nuostolių padaryta 11,400 
litų.’ ■ Gaisro priežastis 
sargumas su ugnimi.

k
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Eina kiekvieną savaitę bendradarbiaujant
K. AUGUSTUI, J. VARKALAI ir V. RUČINSKUI v

Mėsos ūkis Lietuvoj
1. Kas tvarko mėsiškų pro

duktų gamybą Lietuvoje?
Mėsiškų produktų gamyba" 

5r jais prekyba yra daugiau
sia akcinės bendrovės “Mais
tas” rankose. Šalia šios bend
rovės veikia ir atskiri privatus 
pirkliai, bet jų vaidmuo, paly
dinti su “Maistu” nėra žymus. 
“Maistas” gi turi Lietuvoje ke
lias dideles skerdyklos, mėsos 
perdirbinio fabrikus. Jisai turi 
Lietuvoje platų tinklą gyvulių 
supirkinėjimo punktų, kur gy
vuliai be tarpininkų-perkup- 
čių yra stačiai supirkinėjami 
iš gyvulių augintojų — ūki
ninkų. Jisai turi visur Lietuvo
je savo krautuvių, per kurias 
įaprupina mėsos produktais 
Vidaus rinką. Jisai organizuo
ja mėsos produktų eksportą 
užsienin, palaikydamas be
tarpius ryšius su svarbiausiais 
Lietuvos maisto produktų pir
kėjais — Anglija ir Vokietija. 
Daugiausia “Maisto” pastan
gomis mėsos ūkis Lietuvoje, 
šalia pieno ūkio, ima suda
ryti labai svarbią žemės ūkio 
šaką.

muitų tvora, Lietuvos žemdir
bys begalėjo eksportuoti savo 
mėsos gaminius tiktai numuš
damas jų kainas.

Spręsdami apie Lietuvos 
mėsos ūkio išsiru tūloj imą iš 
mėsos eksporto davinių, turi
me tokį vaizdą:

Eksportuota iš Lietuvos mė
sos produktų: ' f
Metai tonos už litų sumą
1926 ...... 3,120,3  ...9,458,200
1927 ...... 2,632,4 .7,385,900
1928 ...... 1,958,7 ........6,788,000
1929 ...... 5,394,4 .... 18,810,700
1930 ...... 13,339,7 ....47,879,800

Palyginant 1928 ir 1930 me-j 
tus padaryta milžiniškas pro
gresas.
3. Mėsos produktų ir pašaro ! 

kainos.
Mėsos produktų pardavimo 

atžvilgiu 1930 metai tenka 
laikyti palankiausiais ūkinin
kams pastarųjų trejų metų 
laikotarpy. Jos buvo tokios:
Mėsos rųšis 
ir produktai

LIETUVOS SKOLOS

mą Lietuva beveik 
1919-1920 metafeų fe 
Lietuvai truko 
Įų, net maisto prpduktų. Lie- to keątėjo žemjčs ukis, statyba 
tuva tuomet ir pirko Iš Ame-bei kultūrinės organizacijos.

i...
je, įvairių dajktų

turėjo, k ial Ubui skaudžiai 
atsiliepdavo j Uetuvos dko- 
pom|uę būklę, y£ač daug jpuo

SPenkfedienis, He^es,-

Besiplečiant mėsos ūkini, 
1930 metais į jo tvarkymą ak
tingai įsikyšė valstybė, išleis
dama eilę patvarkymų, kurie 
palengvina mėsos produktų 
eksportą, šių patvarkymų es
mė, tasai naujas įstatymas, 
liečia skerdyklų ir mėsos pro
duktų fabrikų sanitarinę prie
žiūrą. Einant šiuo įstatymu, 
sanitarinei priežiūrai tvarky
ti veterinarijos gydytojus vi
sur skyria Žemės Ūkio Minis
terija. Miestuose, turinčiuose 
ne mažiau 2,000 gyventojų tu
ri būti įsteigtos skerdyklos, ir 
mėsos tyrimo punktai. Sker
dyklas gali steigti valstybė, 
savivaldybės arba s privatus 
asmens. Jeigu kuriame mies
tely skerdyklos valstybė ar 
privatus asmens neįsteigia,— 
ją privalo įsteigti savivaldybė. 
Lygiai savivaldybė privalo or
ganizuoti mėsos tyrimo punk-

šio įstatymo rezultatai 
davė save pajusti. Pakilo 
nitarinė mėsos produktų 
myklų priežiūra, tuojau atsi
rado didesnis tais produktais 
pasitikėjimas užsieniuose. Jei 
seniau užsieniai kartais truk
dydavo Lietuvai eksportuoti 
mėsos produktus statydami 
sanitarinio pobūdžio kliaud- 
žių, tai dabar jos tenka laiky
ti visiškai atpuoltįsiomis: šiuo 
atžvilgiu Lietuvoje mėsos pro
duktų gamyba stovi pilnoje 
aukštumoje.

2. Mėsos ūkio Lietuvoje 
plėtojimasis.

Mėsos ūkio plėtojimasis 
Lietuvoje geriausia suvokti iš 
mėsos 
vinių, 
šiems 
šiokių
esmingesnių toje rinkoje pa
sikeitimų neįvyksta. Lietuvos 
mėsos produktams eksportuo
ti laimingiausi metai buvo 
1930-ji. Laikotarpy tarp 1929 
ir 1930 metų sausio mėnesio 
mėsos produktų kainos buvo 
gerokai pakilusios, o užsienio 
rinkos pareikalavimas nebu
vo tiek nukritęs, — nukrito 
jisai tiktai 1930 metų pabai
goje. O kai užsieny pareika
lavimas ėmė mažėti, ir dar 
Vokietija apsitvėrė spigliuota

jau 
sa- 
ga-

produktų eksporto da- 
Lietuvos vidaus rinka 
produktams jei ir žino 
tokių sviravimų, tačiau

Švieži
Kaip Ką Tiktai 

Padėti Kiaušiniai

t v sumokėjo?
Kaip sakyta, < Lietuva jau 

yra sumokėjusi iki 1931 metų 
! sanafflį t diepos viso 89,1 mil. 

tuos daiktus' kreditan. Tiktai litų. ^Sumokėjo ji šitokias sko-

j :. ; cukraus, 
baltinių, pieno' konservų, fta- 
tų, biskvitų, lašihių, įvairių 
medikamentų, r ir tt.

______  ___iii-.. rtiJi_i_ •

1924 metais tani tikrų derybų 
keliu buvo nustatyta visų pa
imtų prekiųv kaina : įvertinta 
jos 64,3 mil. litų suma. Drau
ge buvo nustatytas ir šios 
skolos gražinimo planas. Skp- 
la turi būti sumokėta per 62 
metus, 1925-1934 metų laiko
tarpy Lietuva moka kasmet 
po 30,000-39,000 dolerių; 1935- 
1950 metų laikotarpy kasmet 
po 40,000-67000 ;. dolerių^ To
liau turi būti kasmet moka
ma po 2,000-3,000-5,000 dole
rių. O 1986 metais turės būti 
sumokėta visa likusioji suma 
— 227,000 • dolerių* Palūkanos 
mokama šitokios į per pir
muosius 10 melų po 3 nuoš., 
toliau jau po 3,į>jąuoš. Iki šių 
metų sausio 1 dienos šios sko
los jau sumokėta 1,988,000 li-

b. Amerikos ./Lietuviai taip 
pat yra gana stambus Lietu
vos
1920-1923 metų laikotarpy A- 
merikos Ijetuyiaį . paskolino 
Lietuvai, išpirkdami - Laisves 
Paskolos lakštus, 18,481,590 
litų. Lietuva šiuos pinigus su
vartojo apsiginnpui nuo Že
ligovskio ir apskritai Lietu
vos sustiprinimui. Už šią pas
kolą palūkanų Lietuva moka
5 nuoš. šios paskolos terminas 
baigsis 1935 metais, .tuo
met ji visa turės būti sumo
kėta iškarto.

c. Anglijos Valstybes iždas 
taip pat yra Lietuvos kredito
rius. 1919-192i0>hit. Lietuva 
ėmė iš anglų krėUitan įvairios 
karo medžiagos?' kuti vėliau! 
buvo įvertinta v,7,350,000 litų.! 
Paskutinis terminas’ šiai sko-; 
lai grąžinti t' ^nii^tatylkS; 
1932 mehj \ saųsioių 15 dienatj 
Dalis šios skolos tyra jau su
mokėta, mokėti belieka 2,660,-; 
400 litų. v ui. j i. t ■ j

d. Švedų de^tįlftį( sindika
tas už degtukų įleiuvoje mo-j 
nopolį duoda paskolos 60 ini-* 
lijoniį litų. Iš šios sumos 193L 
metų sausio 1 d.1 jis jau bū%! 
sumokėjęs 20 mil. Už šią pas
kolą Lietuva moka palūkanų;
6 nuoš. Šią paskolą Lietuva
suvartoja ilgamečio kredito 
organizavimui. Tokio kredito! 
iki pereitų metų1 Lietuva ne 
--------------------L^i. .„.Į------ —

1. Kodėl valstybė pinigus
skolinąs?

Valstybės gyvenime ląbai 
dažnai dedas lygiai taip pat, 
kaip ir pavienio žmogaus pri
vačiame gyvenime. O kam 
privatus žmogus pinigus kar
tais skolinąs?

Užaugo vyras pas tėvus, "bai
gė mokslą, nori pradėti savys- 
toviai gyventi, 
verslą ar biznį, 
reikalui tuojau reikalingas pL 
nigų. Gerai, jei dar tėvas pra
džiai kiek duoda! Bet jeigu 
tėvas neduoda, reikia pinigų 
pradžiai pasiskolinti. Arba, 
turėjai, pavyzdžiui, ūkį, ir tau 
sudegė trobesiai, iškrito gy
vuliai, 
neturi 
gyventi, — reikia 
skolinti. Kaip gi 
sistosi ant kojų! 
gali gauti dvejopu budu: ar
ba tau paskolina grynais pi
nigais, arba tau duoda tinka
mus bei reikalingus daiktus, 
už kuriuos turėsi vėliau atsi
lyginti, kai prasigyvensi. Sko
la daiktais, paėmimas daiktų 
išsiniokcjimui taip pat galų 
gale yra piniginė skola. Taip 
esti pavienio žmogaus gyveni
me. Žmogus uar kartais sko-j 
linas, kai nori įsigyti kokį di
desnį daiktą, pavyzdžiui, au
tomobilį, tu kurį reikiamų! 
tuojau sumokėti pinigų netu-- 
ri, — jis ima auto išsimokėji- 
mui, — lieka skolingas.

Lygiai taip pat dedas iri 
valstybės gyvenime. Lietuva 
savo nepriklausomybes pra-‘ 
džioj ir buvo toksai naujuku-’ 
ris-padegėlis, neturįs iš ko 
pradėti gyventį. Jpkii^ stan- 
taupų jinai, a i šftų,^negalėjo 
tuomet tureli, ’.Ct'‘čia 5reikejo 
organizuot) kariuomenė, gin
tis nuo besiskverbiančių ne-’ 
prietelių, reikėjo pirkti gink
lai, reikėjo organizuoti vals
tybės administracijos įstaigos, 
mokyklos ir tt. Pirmąjį poka
rinį laikotarpį padėtis buvo 
tiek sunki, kad Lietuva, tasai; 
žemės ūkio, tai yra maistoi 
kraštas, neužteko net savo; 
maisto, ir tas reikėjo pirkti 
svetur. Todėl savaime su
prantama, kad Lietuva buvo 
priversta pradžioj pasiskolin
ti svetur. Lietuva daugiausia 
pinigų skobuos kaip tiktai sa
vo nepriklausomo 
pirmąjį laikotarpį, 
betvarkydama vidaus 
lūs, besistengdama 
krašto gerbūvį dar kartą kitą 
gavo pasiskolinti svetur pini
gų. Skolinos ir visos kitos 
naujai susikųrusios valstybės, 
ne tik viena Lietuva. §kblinos 
ir tebcsiskolina net ir seno
sios valstybės, ilgus šimtme
čius gyvuojančios, 
net tokios, 
nuosavias

2. Kam

pradėti kokį 
, — jis tam

o pinigų susitaupęs 
— reikia vėl pradėti 

pinigų pasi- 
kitaip beat- 

0 paskolų

1US • • ( .''...j,. i„>* .

a. —Vokietijai 70,2 mil, litų, 
šiuos pinigus Lietuva buvo 
pasiskolinusi iš Vokietijos 
įvairiais terminais. Tie pini
gai ėjo valstybės 
tvarkymui ir kariuomenės or
ganizavimui. Iš kitos pusės 
Lietuva turėjo ’ labai daug 
nuostolių dėl vokiečių valiu
tos sugriuvimo, • 
dar ilgai naudojos 
nuostolių išlyginimui 1924 m. 
su Vokietija buvo vedamos 
derybos, buvo sudaryta atitin
kama sutartis, kuria einant 
Lietuvos sikola Vokietijai bu
vo likviduota.

b. —1919 jnetais Lietuva sto- 
kuodtfma pinigų buvo atida
vusi Anglijos bankui “The 
National Cheip. Bank” linų 
monopolį Lietuvoje. Sąryšy 
su šiuo monopoliu Lietuva 
šiam Bankui buvo įsiskolinusi 
5,5 mil. litų, kurie dabar jau 
sumokėti.

c. —1919 metais Lietuva bu
vo pirkusi kreditan iš Pran
cūzijos geležinkeliams garve- 
žirnius ir amuniciją už 2,2 
mil. litų. Ir ši skola jau sumo
kėta.

d. —Anglų valstybės iždui 
gražinta aukščiau 
skolos sąskaiton

aparato

Lietuva 
ja. Šių

1 klg. litais 
sausio 

1930 

1,90 
3,40 
1.85 
5,80 
5.50 
6,15 
4,80

Liet, 
kainavo 
1929

1.50 
2,90 
1,50 
5.65

Sūdyti lašiniai 5,10
Rūkyti lašiniai
Rūkyta dešra

1930 metais mėsos produk
tų ūkis dar buvo tuo pagerė
jęs, kad tuomet gana žymiaiį 
atpigo'pašaras, — pigiau be
kainavo gyvulio išuuginimas.

rųšis Kainavo 
sausio 
mėnesy 

1929 
.8,80 
7,25 
4,50

Jautiena
Kiauliena 
Aviena

Pašaro

Dobilų 
' Šieno 

šiaudų

5.90
4.90

litais

m. 
1931

1,80 
2.55 
1.75 
4,00 
3.70
4.20 
3,95

centneris 
gruodžio 
mėnesy 
1930 

..5.00 

..3.80 

..2,25

Šiais 1931 metais eksportuo
jant maisto produktus nori
ma pralenkti pereitų metų re
kordą. Tokioms lenktynėms 
yra pasiruošę ir ūkininkai, ir 
“Maistas”, ir valdžia. Žinoma, 
tai reikalauja labai didelio 
rūpesčio ir darbo. Dar ir da
bar mėsos produktų kainos 
nereiškia tendencijos kilti. O 
toksai svarbus Lietuvos mėsos

kietija, nuolat kelia muitus, 
kuriuos turi apmokėti gyvu
lių augintojai. Ir tai dar Vo
kietija įsileisdania mėsos pro
duktus iš Lietuvos stengiasi 
už tat Lietuvai statyti įvai-

tuvos valdžia gyvulių kainų 
palaikymui yra paskirusi ke
letą milijonų litų, “Maistas” 
gyvulių augintojams • moka 
pastovią kainą, o jei užsieny 
produktai tenka kiek pigiau 
parduoti, skirtumą išlygina 
valstybės iždas. Į Vokietiją 
daugiausia eidavo gyvi gyvu
liai. Dabar skubiai yra ple
čiamas Lietuvoje skerdyklų 
tinklas, nes buvusios skerdyk
los toli nesuspėdavo paskersti 
visų pristatomų gyvulių. Pa
didėjus skerdyklų tinklu! mė
sa jau lengviau bus ekspor
tuoti į Angliją ir kitus Euro
pos didžmiesčius, tokiu bildu 
Lietuvos gyvulių ūkį bus ga
lima išvaduoti iš priklauso
mybės nuo Vokietijos gyvulių 
ripkos, šiuo reikalu Lietuvos 
santykiai su Anglijos ' rinka 
nuolat stiprėja, mėsos pro
duktų eksportas į Angliją 
nuolat didėja. Tokiu budu 
yra pakankamai realaus pa
grindo tikėtis, kad' ir ateity 
Lietuvos gyvulių ūkis, nežiū
rint visų eksporto sunkeny
bių, augs ir plėtosis.

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

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

taupų jinai, ai

gyvavimo
Paskum 

reika- 
pakelti

skolinąs 
turi savo 
kasyklas!

, kurios
aukso

Lietuva skolinga?
iki 1931 metų sau-Iš viso

šio 1 dienos Lietuva buvo pa
siskolinusi 193,4 mil. litų.
iki tai pačiai dienai ji 
yra sumokėjusi skolos

Bet 
jau 
89,1 

mil, litų ir dar pereitais me
tais procentų ji sumokėjo 17,4 
mil. litų. Dabar -ji bėra sko
linga tokiu budu 1,04,3 mil. li
tų. Šioji skolos suma suside
da iš dvejopų pozicijų: vi
daus ir užsienio paskolos. Vi
daus paskolos sudaro nežy
mią Šios skolos dalį, • nesiekia 
net 1 nuoš., siekia vos 844,0 
tūkstančių litų, tuo tarpu, kai 
skola užsieniams siekia dar 
103,5 mil. litų. Svarbiausios 
Lietuvos ukiui yra skolos už
sieniams. Čia Lietuvos kredi
toriai yra tokie:

ą. Amerikos Jungtinės Vals
tybes yra didžiausias Lietuvos 
kreditorius: joms Lietuva da- 
haj* yra skolinga viso 62,352,- 
070 lifiį. Ir ‘ pasiskolino Šią šū-

Valstybe

valstybes * , kreditoriai

minėtos 
jau 4,689,600

e. —Amerikos 
Valstybėms jau 
988*000 litų,.

f. —Gražinta beveik visos .vi
daus paskolos.

Lietuva savo skolas moka 
sulyg biudžeto ir labai punk- 
tuališkai, tai pabrėžia visi 
^Lietuvos krėUitoHai,.‘ Anglija 
įtartą pavadino' ^Lfetuvą' pa
vyzdingu skolininku už jos 
rūpestingumą atsiskaityti su 
kreditoriais.
4. Lietuva—magiausia įsisko

linusi valstybė.
Iš visų po karo susikurusių 

valstybių Lietuva mažiausia 
yfa įsiskolinusi. Ne tiktai jos 
skolos absoliuti suma yra ne
palyginamai mažesnė už kitų 
valstybių skolas, ir kiekvie
nam Lietuvos gyventojui ten
ka mažiausia skolos suma, 
palyginti su kitomis valstybė
mis šit, tegu kalba skaičiai:

Vidaus <r užsienio 
^skolos 1929 m. 
■milijonų litų 
............... 72 466,2 

62 282,4 
2 643,3 
2 802,1 

,. 299,9 
.. 756,9 

4 533,7 
.. 221,4 
.... 86,3

Jungtinėms 
sumokėta 1,-

Vienam gyventojui tenka 
valstybės skolos litais

Čekoslovakija ........
Pietųslavija 
Ungarija (Vengrija.) 
Austrija ................. .
Estija .................. &
Suomija .........
Lenkija ....... J.!,
Latvija .................i- 
Lietuva ............. ‘.J.

šie skaičiai vaizdžiai paro
do, kiek Lietuvos valstybė, 
palyginant su kitomis naujo
mis valstybėmis, ęĄi.aža teąp- 
sunkina savo pifrccius valsty
binėmis skolomis. Tai paliu
dija, kad Lietuvos valstybės 
finansų politika Visuomet bu
vo labai atsargi, jeigu nepa
sakyti daugiau. Lietuva vi
suomet rūpinosi / paprastąsias 
valstybes išlaidas padengti 
paprastomis pajamomis, su
balansuoti biudžetą be defi
cito. Ytin daug pastangų Lie
tuva dėjo, kad jos užsienio 
prekybos balansus butų akty-, 
v lis, -—jis beveik visuomet ir 
buvo toks. Kas Ii0$ą gi Lietu
vos įmanias iš užsienio pas
kolas, tai Lietuva visuomet 
rūpinosi nuodugni.' ar 
jai .paskola yra būtina, ar be 
jos negalima butų kaip nors 
apsieiti. Juo mąžigu Vąjsty- 
bė turi skolų, jiįb mažiau Ji 
yra priklausoma) nuo Užsie* 
nio. Lietuva palyginti tiek 

kad užsienis ^juo. atveju pę- 
gali jokios įtakos 'tupėti į -Įjė; 
tūvos finąnsinę J)torįUlaųs<> 
mybę. Ir dar kasMabiau^svar-*

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5 290,0
5 155,6-
3 311,0

424,7
249,9
222,6
164,5
116,5
37.3

Lie
; < ( ' » t *

bu čia paminėti, tai kad 
tuva, gavusi paskolos pasiūly
mą, visuomet rūpestingai tir- 
•davo, ar ji paskolą galės pro- 
duktingai sunaudoti, ar gau
toji paskola prisidės prie kra
što gerbūvio pakėlimo. Ir tik
tai teigiamai į šį klausimą te
atsakiusi Lietuva paskolą pri
imdavo. Šis Lietuvos finansų 
politikos atsargumas ir patik- 
riiio jai; finansinę nepriklau
somybę. Drauge ir sudarė to
kią padėtį* kad piliečiai be
veik nejaučia skolų buvimo.— 
tiek jos maTąi teatsiliepia val- 
^tyhė* biudžete; —. tiek jos 
maža tedidina piliečiams mo- 
kesčius.
■^„,1,^—-^...... .. ■ry.yą ...........  ...... ,

VYRAI! VYRAI! 
Taupyktt pinigus! 
Pirkite anglis iš 

WCRANĘ^ CO., tai 
y ^y<a vienas lįetuvi- 

4kar yardas, kuris 
.pardaviplja pigiau A 

,, šia anglis • Poca- 
< hontas NLR. $6.75 
Fotonas, cash 25c

*«^ortto. Black 
nd ‘$9. Nėlau-M......

• • kjt ‘itįij, telefo-
nuokk Rcp'ubĮic 8402 ' ’ . ,

GRANE COAL CO.
’••• 5 33 2 SO. LONČ AVĖ.

Cellophane Uždaryti
Tikrai, O. Gs. yra uždaryti i Cello
phane. Jie suteikia jums visą švie
žumą ką tik padaryto cigarete, be 
iokio praradimo naturalės drėg
mės ir kvapsnumo.
Ir kada jus rūkote OLD GOLD jus 
rūkote GRYNO T AB AKO cigaretą. 
Neturi riebių, kvapą dvokinancįy, 
dirbtinių prieskonių. I Cellophane 
uždaryti, O. Gs. yra švieži ir kvap- 
snųs kada tik ... kur tik... jus juos 
rūkysite.

NESUKOSĖSI IR VISĄ VEDIMĄ IŠRŪKĘS



Penktadienis, liepos, 31, ’31

CIeveland, 0.
Dr. V. Kudirkos Draugijos 

piknikas gerai pavyko

Liepos 26 d. minėta draugi
ja laikė scvo metinį pikniką. 
Reikia pasakyti, kad draugija 
nepraleidžia nei vienos vasaros 
nesurengusi gražaus pikniko. 
Taip buvo ir dabar.

Šią vasarą man teko lanky
tis daugelyj piknikų, bot nei 
viename jų nemačiau tiek daug 
publikos, kaip Dr. V. Kudir-

kos Draugijos piknike. Tai tik
rai malonu, kad nariai ir pa
šaliniai žmonės taip remia šią 
draugiją.

Piknikas buvo šaunus ir už 
tai priklauso kreditas gaspado- 
riui C. Petraičiui, kuris dirbo 
išsijuosęs, kad užtikrinus pasi
sekimą.

Kadangi žmonių buvo suva
žiavę daug, tai, manau, jog 
draugijai nemažai ir pelno liks. 
Draugiją remia visokių pažval- 
gų žmones, tur būt, dėl to, kad 
ten gyvuoja draugiškumas ir 
visi nariai yra lygus. Priklau
syti gali kiekvienas lietuvis iki 
45 metų amžiaus. Kurie dar 
nepriklausote, tai esate kvie
čiami prisirašyti. Susirinkimai 
įvyksta pirmą penktadienį kiek
vieno mėnesio.

Aš nuo savęs ir draugijos 
vardu tariu ačiū visiems dar
bininkams, kurje nuoširdžiai ir 
teisingai šiame piknike dirbo.

Pirm. Jonas Jarus.

LAIŠKAS PIRMAS

NAUJIENOS.- Chicago, m. 
------ - --------------------r------ *7-

8

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO,
TRINIMO,
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis — po 20c už bonką.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

........... . !■ ■■ -..... . /

Vakacijos

Vericose Gyslos
Pagydoma Nauju Europejišku tarš
kimo Metodu, be skausmo arba iš
likimu iŠ darbo. Ar jūsų kojos tin
sta kada vaikščiojate ir stovite jjer 
ilgesnį laiką. Ar jut tartie" olitrtut 
dėl (o kad tspite^VĘRlCJDSĘ GYS
LAS? Jeigu taip, tat ateikite ttto- 
jaus. Naujasai moksliškas įčirškinto 
metodai duoda gerus rezultatus, net 
tokiose atsitikimuose kur kiti gydy
mo budai nepagelbėjo. Medikališki 
žinovai pripažįsta šį naują įčirškinto 
metodą. Tai yra vienintelis SĖKMIN
GAS metodas duodantis greitą ir nuo
latinį palengvinimą.

KONSULTACIJA DYKAI

64 W. Randai p h st., Kamb. 404. 
Tel. Randolph 5615, Chicago, III. 
Kasdie nuo 10 ryto iki 6 vai. vak. 
Pirm. Ketu, ir Penk. nuo 10 iki 8 V. 

k ..............  — ...............—■■■ J

BAGDONAS BROS. ' 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 
3244 S. Halstcd St. 

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje Ir 

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

Tel. Boulevard 9336
b" I N '—...... *........

Telef. Republic 6396

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios.

2452 WEST GOth STREET

Vadinasi, nutariau pasiimti 
vakacijas arba, kaip paprastai 
sakoma, “vekeišiną”. Trauki
nys tik barška, tarška, dunda. 
Viskas ūžia, dulkės rūksta, 
karštis kepina. Pasažierai suši
lę, suniurę, suodini, dulkėmis 
aprūkę. Bet traukinys neša vis 
tolyn ir tolyn, štai ir Buffalo. 
Sustojome keturioms valan
doms. Norime važiuoti Niaga
ros krioklį pasižiūrėti. Nuva
žiavome, bet jau nebespėjome 
laiku sugrįžti, —- musų trau
kinys jaif buvo išėjęs. Turėjo
me laukti kito.

Prieš važiavimą į Niagaros 
krioklį mums pareiškė: žino
me, ko jus ten važiuojate: no
rite Kanados alaus paragauti. 
Bet nėra reikalo, — tokio jau 
gero alaus galite gauti ir čia. 
Pasirūpinome gauti ir adresą, 
o keliones minutėms praslinkus 
gėrėme alų, kaip veršiai brogą. 
Gėrėme su pasigardžiavimu, 
nes buvome gerokai ištroškę ir 
išsiilgę gero alaus.

Važiuojame ir vėl traukiniu. 
Pasiekėme Hoboken prieplau
ką. Čia visi bėginėja ir ieško 
savo bagažų, žmonių tiek daug, 
kad darbininkai nebegali nei 
prisigrūsti. Šiaip taip susitvar
kė, bagažus sunešė į laivą. Su
ėjome ir mes. Laivas susiubavo 
ir pradėjo plaukti. Iš pradžių 
visi dairėsi ir žiopsojo. Laivas 
krutėjo, vanduo mirgėjo. Taip 
tęsėsi ligi pavakarės, kol dau
gumai galvos apsvaigo. O kai 
suėjome i vidų, tai ne vienam 
teko ir ožio kailis nerti.

Vakare. įvažiavome į miglas. 
Migla buvo per visą naktį ,ir 
sekamą dieną. Tik liepos 5 d. 
oras prasiblaivė. Plaukiant per 
miglą švilpukas staugė beveik 
Visą laiką. Tai baisiai^ visiems 
įkyrėjo. *

Sekmadienį, liepos 5 d., oras 
------------------- .---------- ;—.--------

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir rendnojam 
namus 

3335 S. Halstcd St. 
Tel. Yards 6894

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor 
te-—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th SL 
Tel. Boulevard 9122

[Acme-P. B A. Photo]
f

Irgi kontestante
London. Lady Georgina Shol- 

to Douglas, garsi tuo, kad tu
ri daug brangenybių ir jau 
vedasi penktą kartą.

buvo labai gražus. Ant ryto
jaus pasimatė Nėwfounland sa
los krantai, o mes manėme, kad 
jau esame vandenyno viduryj. 
Kadangi oras buvo labai gra
žus, tai veik visi ir ligonys su
kilo ir kaitinosi saulėj.

Neapsėjo ant laivo ir be nuo
tykių. Prapuolė nuo laivo vie
na lietuvė moteris vardu Ma
rija Jakavič. Taip ją vadino 
ieškodami. Dar ir ligi šiol ne
išaiškinta, kas su ja atsitiko. 
Į laivą ją atlydėjo didelis bū
rys žmonių. Ji atrodė gana 
aukšta, liesa, apysenė, bet 
linksma ir turėjo didelį bukie
tą gėlių. Man teko su*ja ke
liais žodžiais apsimainyti. Sa
kėsi, jog esanti iš New Yorko 
ar Brooklyno. P-ia Ambras iš 
Chicagos kalbėjosi su ja laive. 
Ji buvusi labai nepatenkinta 
savo kambarių ir pareiškusi pa
lydovams, jog ji tamę: kamba
ryj nepasiliksianti., u n. ,<.<• • ••<

Jos kajutoj yra pasilikęs vie
nas baksas ir laivokartė, bet 
paso nėra. Eina visokips kal
bos. Vieni sako, jog matę, kaip 
į jos kajutą atėję du vyrai^ir 
kartu su ja, išėję į miestą, iš
sinešdami vieną baksą. Kiti sa
ko, jog matę ją ant laivo tuo 
laiku, kai laivas jau buvo ap
leidęs uostą. Bet tai vis kalbos, 
kurių teisingumą sunku patik
rinti.

Girdėjau dar ir kitą atsitiki
mą, kuris atrodo labai žioplas. 
Esą vienas lietuvis prieplaukoj 
padavęs kokiam tai žmogui 
$200 išmainyti smulkiais. Tas 
žmogus pasiėmęs $200 ir , dau
giau nebegrįžęs.

Vakar buvo apsiniaukę, šian
dien ne tik apsiniaukę, bet ir 
šalta. Oras tikrai žieminis. Pa- 
darėme jau 1745 mylias./ 'fer 
pora vakarų rodė Skandinavi
jos kraštų paveikslus, šiaip

Kokybe pasakys
Blue Ribbon Malt 1 
laimėjo Amerikos entuzias
tingą pageidavimą vien tik
tai 'savo vienodumu geru
mu. Ir kiekvienam k e n e 
Daugiausia Amerikoj Par
duodamojo yra supakuoti 

pilni trys svarai.

daugiau nieko ypatingo neatsi
tiko. —Atostoginin-kas.

Atlantikas
Liepos 8 d.

/ ________ ____________ p,'

LAIŠKAS ANTRAS
■ . _____________

' Iš kelionės
Vakar vakare turistinėj kla

sėj turėjome koncertą. Dainavo 
daugiausiai p-nia Kubilienė iš 
Bostono. Ji padainavo penkias 
ar šešias lietuviškas dainas ir 
apie tiek angliškų. Viena danė 
ant labai didelio muzikėlio in
strumento paskambino, pianui 
pritariant, danų melodijas. Vie
nas profesorius paskambino 
pianu vokiečių ir fraheuzų 
liaudies melodijas. .

Koncertas, kaip p-ia Kubilie
nė minėjo, buvd surengtas pa
stangomis ponių Grinienės iš 
Philadelphijos, 1 Kubilienės ir 
kun. Šmulkščio, kuris šiuo lai
vu važiuoja į KlAipėdą.

Pirmame laiškė minėjau apie 
pražuvusią moterį; Turiu pasa
kyti, jog ji jau'Susirado. Bu
vusi kitame laiVo gale.

Jau trečia diena, kaip šaltas 
žieminis oras. Keleiviai privers
ti būti viduj. Jie pasirodo ke
lioms minutėms ant denio ir 
vėl sprunka atgal, šį vakarą 
ar naktį privažiuosime Škotiją, 
taip sako pranešimai.

Kaip pranešimai tiakė, taįp 
ir atsitiko. Pavakaryj jau pra
dėjo rodytis Škotijos uoliniai 
kalnai grupėmis, o paskui ir 
visa salą. Temstant pamatėme 
ir Angliją. Žiopsojome ant de
nio iki 12 vai. nakties. Tamsu 
ir šalta. Tas žieininis oras tik
rai prikamavo mus per tris 
dienas. 

< ; !, ) ' 

šiandien jau /šilčiau ir ant 
laivo daroma prisirengimas su
stojimui Norvegijoj. Vakar va
kare davė, koncertą “dočmo- 
nai”. Buvo mergina, soliste ir 
senių choras, Ifįųiris daugiausiai 
bažnytines giesmes giedojo. Na, 
ir visi šaukė* kąįp bažnyčioj, — 
kiek kas galęjprį Ąnt galo, ir 
vienas lenkas dainavo. Jis jo
kiu budu su pianu negalėjo su
sitaikyti. Išėjo-visai prastai.

Teko girdėti, kad vakar va
kare p-ia Kubilienė davė kon
certų pirmoj klasėj. Pasekmės 
buvusios labai geros. Klausyto
jams jos dainavimas palikęs 
labai gero įspūdžio. Tris vaka
rus buvo šokiai. Pirmoj ir ant
roj klasėse šokiai įvvyksta kas 
vakarą. Tačiau lietuviai nėra 
labai jlideli šokių mėgėjai. Su 
baru tai kas kita, — jie ten 
nėra paskutiniai.

Vakare pradėjo rodytis 
Norvegijos krantai. Pirmą 
valandą sustosime'. Važiuojant 
į Kristianiją pradėjo švisti. 
Gulti niekas nėjo. Visi žiopso
jo ir žiurėjo į kalnuotus kran
tus, kurie buvo įvairiais žibu
riais pasipuošę. Miestas iš vi
sų pusių kalnais apsuptas, o 
viduryj vanduo ' ir sulinkęs. 
Atrodo,, kaip koks parkas.

Ryto metą atsikėlėm pusė 
po septynių. Plaukėme Oslo 
sąsinauga. • Po pusryčių vėl 
pradėjome dairytis. Iš abiejų 
pusių matėsi krantai.

Teko susitikti vieną jauną 
lietuvį, kuris šiuo laivu depor
tuojamas į Lietuvą. Šiandien, 
liepos 12 d., važiuosime į Os
lo. • —Atostogininkas,

Bendrai imant, koncertas buvo 
gana švakas. Jį jokiu budu ne
galimą palygiijĮtii,, su lietuvių 
koncertu, kuriam vadovavo 
p-ia Kubilienė. Ji tai tikrai šau
niai pasirodė ir klausytojais* 
padarė malonaus įspūdžio. \ ,

Šiandien, liė^pęs 11 d., danų 
ekskursijos jaunuoliai davė 
koncertą. Grojo jų benas. Mu- 
zika buvo gera. Tik vienas das 
lykas nepatiko, tai perdaug di
delis patriotizmo kalimas jau
nuoliams į galvas. Kas dieną 
jiems'antroj klasėj sakoma' pa
triotiški pamokslai. Po koncer
to irgi atsitiko tas pat, —- pa
triotiška repeticija.

Ji Negali Užtektinai Iš
girti Skilvio Gyduolę
“Chicago. III., gcg. 19. 1931. — Aš 

dar nebuvau ėmusi tokių gyduolių, ku
rios man butų tiek pagelbėjusios nuo 
skilvio pakrikimo, kaip *

TRENERIO
KARTUSIS VYNAS

ir aš negaliu jį užtektinai išgirti. Mrs. 
Elld S JO** L 1 e• t-z*
rekomendacijos, jei jus noritę pasigerė
ti gražiu, bet trumpu vasaros 
išvengti bereikalingo kentėjimo.
miegoti naktimis ir jaustis tiek pat žva
liai. kaip Ijdėkal Trinerio Kartusis Vy
nas turi būti su jumis kur tik jus va
žiuojate. Jis yra maloni ir saugi gyduo
lė, kuri veikia be gnaibimo. Daugelis 
gydytojų rekomenduoja jį ir jus galite 
jį gauti pas visus a^tiekininkus, mažo
se ar didelėse bonkose, su vertingu Jku" 
ponuy^dekviename pakelyje. J^įgĮTne
gaunate*, savo apielinkėje, rašykite? Jos. 
Triner Co., 1333 So. Ashland Avė., 
Chicago, UI

Paklausykite šios nuoširdžios 
. - * • ■»

laiku, 
ramiai

I CELLOPHANE ĮVYNIOTI PAKE
LIAI NEPRALEIDŽIA DULKIU, NEI 

KVAPSNIO, NEI DRĖGMĖS

”At neilrodo tas keksas taip skanus? Ai turiu jį nusipirkti pietums", kalbėjo 
p-ia Brotvn p-iai Jonės stovėdamos prieš langą jų lankomos kepyklos.

Ir kada, viduje, patarnautojas paėmė švarų pakelį, stikline popiera apvyniotą, pa
rodantį keksą visame jo gerume ir šviežume, p-ia Brotvn žinojo, kad jos perka
mas keksas yra šviežias, švarus ir sanitariai užlaikytas—nes jį apsaugo Cellophane.

BALTIMORES LIETU- 
. VIŲ ŽINIAI 

Naujienos parsiduoda 
JONO KVEDARO 

, Valgykloj
' 702 W. Lombard St. 

Baltimore, Md.

Trečios Klasės

Laivakortės į EUROPĄ 
Į TEN IR ATGAL 

nuo Rugpjūčio (Augusi) I D. 
iki Spalių 15 D. 

laivu LEVIATHAN
New York į Cherbourg - - - $146.00 
N©w York į Southamptonų - 138.00

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

. . atgal
New York i Plyniouth - - - $129.00
New York j Cherbourg - - 136.00 
New York j Hantburg - - - 145.00 

Laivai išplaukia! j visas pasaulio 
dalis kas savaite. Pasiteiraukite 

pas vietinius agentus arba

UNITED STATES 
LINES 

CHICAGO OFFICE
Charles Krcilek, Gen.'Agt. 
216 No. Michigan Avenue 

GENKHAL OFFICKS 
45 BronChvay 

NeW Vork City

z Visoje šalyje tūkstančiai šeimininkių 
dabar pasirenka maisto pakelius panašiu 
budu — įviniotus į sanitarį Cellophane.

Šeši metai atgal Cellophane daugiau
sia buvo vartojamas įvyniojimui saldai
nių dėžučių. šiandie jis randasi ant 
visokios rūšies pakelių ir jus rasite juos 
pardavimui nuo krašto iki krašto, net 
mažuose miesteliuose.

Nors Cellophane yra stiprus, perma
tomas, lankstus, nepraleidžia dulkių, 
kvapsnių ir riebalų. Jau senai buvo pa
stebėta, kad butų didelės naudos, jei bu
tų išdirbinėjama speciali neperšlampanti 
rūšis — ir daug labiau neperšlampantis 
už visas kitas viniojimo medžiagas.

Todėl Du Point chemikai stvėrėsi 
darbo.

Jie rišo tą klausimą daugiau kaip du 
metus. Jie dirbo su medžiagomis iš vi
sų pasaulio kraštų. Išviso jie padarė 
apie 2,500 eksperimentų pirm negu jie 
pasiekė tikslo, bet jų darbo vaisius yra 
labai plačiai vartojamas ir teisingai yra 
vadinamas Neperšlampantis Cellophane.

Bandymai aiškiai įrodė, kad keksai 
įvinioti į Neperšlampantį ^Cellophane 
yra išlaikomi šviežesni ir skanesni negu 
įvinioti į kitokias viniojimo medžiagas. 
Seimininkės gali nueiti kepyklon, deli- 
catessen ar net sankrovon toli nuo cent- 
ralinės kepyklos — ir žinoti, įcad jos 
perkamas maistas yra praktiškai tiek 
pat šviežias, kaip kad ką tik išimtas iš 
krosnies.

Daugiau to, kepėjai rado, kad Neper
šlampantis Cellophane yra geriausias 
vaisių keksui, kurį reikia išlaikyti daug 
ilgiau, negu kuriuos kitus.

Didžiausi Jungt. Valstijose išdirbėjai 
sausainių ir krekių taipjau reikalauja 
Neperšlampančio Cellophane, kad išlai
kyti taip pageidaujamą trupumą.

Saldainių išdirbėjai vartoja jį ant 
marshmallows ir kitų greit džiūstančių 
saldainių; taipgi dėl kietų saldainių, 
kaip karamelės ar peanut bars. Šiuo 
žvilgsniu jis išrišo vieną tos industrijos 
didžiųjų problemų.

Lygiai į tokį pat Neperšlampantį 
Cellophane įvynioti OLD . GOLD ciga- 
retai dabar pasiekia milionų rūkytojų 
rankas.

Švieži, kaip perkamos markete uogos, 
daržovės ar vaisiai, OLD GOLD dabar 
gali būti ■ rūkomi "švieži iŠ dirbtuvės*' 
— įvinioti į Neperšlampantį Cellophane.

Tai moderninė šeimininkė išmokė 
moderninį rūkytoją reikalauti, kad per
kami sankrovoje cigaretai butų švieži. „ 
Tai buvo ji, kuri pastebėjo, kad į Cel
lophane įviniotos prekės būna ne tik 
sanitariai užlaikytos ir švarios, bet be
veik tiek pat šviežios, kaip kad butų 
ji pati iškepus.

Pakuotojat džiovintų vaisių sėk
mingai pardavinėja plačioj skalėj, pav. 
daktilius, figas ir kitus produktus įvy
niotus į Neperšlampantį Cellophane. čia 
vėl bandymai parodė, kad tokie vai
siai išlaikomi labiau patraukiantys ir 
geriau apsaugoti šio naujojo įvynioto
jo, negu kurio kito.

Cellophane taipjau pradėtas vartoti 
šviežių daržovių srity. Daugelis pla
čių eksperimentų yra daroma celerių, 
to mačių, cauliflower ir salotų augin
tojų, kurie siunčia marketan savo pro
duktus įviniotus į Neperšlampantį Cel- 
lopbane.

Dabar, įviniotos į Cellophane, jos 
pasiekia šeimininkės stalą tiek pat švie
žios, kaip buvo tą rytą, kaip jos pa
dengtos rytmečio rasos liko nuskintos 
laukuose.

Visokios rūšies uogų dėžutės pasie
kia marketą taipjau įviniotos į švarų, 
sanitarį Cellophane. šeimininkė džiau
giasi, kad uogos yra išlaikomos šviežios 
iki ji atidaro jas savo namuose.

šiandie šeimininkės taipjau perka švie
žią mėsą čielais šmotais, kaip kad ji 
visuomet pirkdavo rūkytą rriėsą. čia 
irgi Cellophane sulošė svarbią rolf iš
laikyme šviežumo.

Ne tik kad ji aiškiai gali matyti Mė
sos rūsį, bet ji taipjau žino, kad į Ne
peršlampantį Cellophane įvyniota mėsa 
yra tiek pat šviežia ir skani valgyti, 
kaip kad jos apielinkės bučeris butų at
plovęs prie josios akių.

Taigi mes matome kokią didelę rolę 
moderniniame gyvenime lošia šviežumas.

Nuo maisto iki cigaretų, išdirbėjai 
pradeda supratsi, kad jie visą laiką turi 
būti prisirengę teikti pilnai šviežią pro- 
dukt^j Seimininkės visuomet to reika- 
laVo, dabar to reikalauja ir rūkytojai.

OLD GOLDS išdirbėjai tą suprato' ir 
dabar teikia švarų, saulės nunokintą, 
naturalio skonio tabaką, įvyniotą į Ne
peršlampantį Cellophane.

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. J ANE LIŪNAS, Prei

3222 S. Halsted St.> Phone Victory 4929

Didžiausia Lietuvių 
PARLOR SETŲ 

^Dirbtuvė

Patys išdirbant ir parduodam už pi-; 
giausias kainas. Ateikit ir pasiteifau-j 

kit musų pigių kainų.

$47.95 I
ir. augščjau Į

Midland Parlor Fur- 
niture Manufacturing 

Company
A-. Patejunas, Sav. J.. Kazikaitis,\Msr»; 
4140 ARCHER Ąve. fofayqtte 7Į404 Į

—t

A r L; N I) Ą M

ROTTERDAM — V O LENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiariŠki šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’a i ir iš visu dalių

Laivai kas savaitę 
, Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informaciją 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arbas 
HOLLAND AMERICA LINE

k

k 

k

k 

k 

k

k

NAUJAS IŠRADIMAS
RĖKSNIO GALINGA MOSTIS

[į Gydo. ReumatUma. Ranku, Kojų, 
i Nusaroa akaudejima, Salti. Ranku. 
| Kojų, tirpimą. Dusuli. Galvos akais* 
I dėjimo, ir taip visokius skaudėjimus 
l ( tik M ronas ).

Tukstanfiial žmonių yra Išsigydo o 
milijonai dar nežino apie tai.
Dejcsnio Galinga Mestis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sverta sis* 
lig daudos gydymo.
Kaina 78 csntai, $1.50 ir $3.00. 

| ir 10 centu antra už parsiuntimą.
pas aptlekorius taip 
NEW DISCOVERY

Klauskite 
PEKSN’S

DEKEN’S OINTMENT CO.
P.O.Box8S2 
Hartford, Conn.

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKŲ- 

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 Ui $100.
ATSILANKYKITE YPATlŠKAI ARBA PRISIŲSKITB’ REGISTRUO- 

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKI

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

Daktaras (f 5 WISSIfi, 
Kapitonas . . BMr Pasauliniame Kart

Specialistas iš Seno' Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 26 METUS* 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS .JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, nžnhodljimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 'klusnius nuga
roje, kosėjimą, gerklės* skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metu ir išgydė tnkstančius ligoniu. Patarimas 
dykaL OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomto nuo 10 ryto iki .1 vai. 
4200 West 26 St*. kampas Keeler Avė., Tel. Crsvrford 557)

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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Skaitytojų Balsai
Nesutaftiiniftias

SarlėljtOM

džiaugsmas ir susikrimtimas

JŪSŲ PATOGUMUI

ENTUZIAZMAS DEL LAKŪNŲ

15 METŲ KALĖJIME

KRAšTUTINYBėS SUSITINKA

ratos

rimų

KAINA TIK 25 CENTAI

liteMtto

4.00
2.00
1.50

sakoma, 
arba iki

sperity” arba depresijų, Istoriš
ki faktai (nrirbdytnas tb, kas 
buvo praeityje)* Šitam žinoji
mui yra nėap>sieinartiks daly-

raminimui 
straipsny

Sipdžirięš Što bylh.” ttokib pa 
rodymai tai nėra jokie paro

’kus iš visuome- 
Kol darbininkas 

pavalgo, tai apie sa-

mat, nori naujų rinkimų,

nMenluoM
W. i x 
_______ ė 18.00 
_________  4.00 
_________2.50

lic Money

NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

devynis milijo-
• kada valdžia

7 milijonus, , reik 
dvigubai tiek,

Rrustį fašistai ir nacionalistai padarė iniciatyvų 
referendumui (visuotinam balsavimui) dėl seimo pa
leidimo. Tie atžagareiviai 
tikėdamiesi, kad dabartiniame krizyje jie laimėtų dau
giau vietų seime. .

Savo sumanymui jie rinko parašus visoje Prūsų 
valstybėje ir gavo jų tiek, kiek reikia sulig įstatymu, 
kad klausimas butų pastatytas visų piliečių balsavimui. 
Taigi referendumas bus daromas.

Bet įddmu štai kas: komunistų partijos centras 
Berlyne pareiškė, kad tą rėfereridUmį rems ir komu
nistai. Vadimai, fašistai^ nacionalistai ir komunistai 
Sii0atė bemtaą frontų prieš demokratinės partijas, ku
rioj Šiandito turi daugumų Prūsų seime.
. O jeigu paklaušyti komunistų, tai jie yra' “didžiausi” 
ir “rienifitėliai^ fašizmo priešai; Bet praktika parodo, 
kad tai yra tušti žodžiai. Savo darbais komunistai fa
šistus remia. - , t

Juos yiėnija bendra neapykanta demokratijai. \

Vis datigiaus it daugiąus lakūnų bando perlėkti 
per okeanų arba aplėkti aplink pasaulį. Apie jų žygius 
telegramų agentūros praneša sieksnines žinias. Bet 
publika jau mažai jais tesiinteresuoja. Tas eiitUziaz- 
mas, kurį buvo sukėlęs visame pasaulyje Lihdbergho 
“šuolis” iš"New Yorko j Paryžių, jau nebepasireiškia.

Kas ne nauja, tas publikai darosi neįdomu.

NAUJAS tndtteis: At 
jo Kultūra 
ma Mutl J •t* m

lymai, o tokius “parodymus” 
edavė ir kiti kaltinamieji ka

rininkai ir todėl kariuomenės 
teismas buvo nutaręs bylą ati
dėti ir praverti papildomą 
tardyiiią, bėt vyriditšiaš tribu
nolas su tuo nesutiko ir byla 
teks svarstyti remiantis tik ke- 
iolikos civilių plepių parody- 
nais, kuriuos vilkai, be abejo, 
įaskelbs provokatoriais ir 
jarsidaveliais. Bet jtio men
kesni parodymai, juo įdo- 
nesnė bus pati byla. Teismui 
teks apklausinėti virš dviejų 
Silptų liudininkų, kurių tarpe 
daug kariškių. Todėl, jei byla 
bus svarstoma atviromis duri
mis, ji, be abejo, bus didele 
sensacija. Tik klausimas, ar 
Smetona išdrįs, ar nepabijos 
jis iš kaltintojo vilkų byloje 
pasidaryti kaitinamuoju? Iš 
kariškių laikymosi, iš 7-jo ir 
8-jo pulkų karininkų, iš tankų 
automobilių, aviacijos dalių ir 
iš dalies 5-jo pulko karininkų 
viešo pritarimo vilkams, tenka 
daryti išvadas, kad Smetona 
ir jo pakalikai pasistengs by
lą spręsti (uždaromis durimis, 
apsisaugoję kartu nuo visokių 
galimų ‘'netikėtumų” iš tų pa
čių Vilkų puses.

(Bus daugiau)

ne ir provincijos vilkai petar- 
ddffi viską pasakė, ką (ik ži- 
ndjd. Plaiiįs areštai if kL:_. 
vilkite >učiiš teko
atidėti {įfct'feŠtiittHi linkui;

“AUSftOS” KNYGYNAS 
3653 Šo. Halšted Street

Tėl. Yards 4754
Marąuette Park 
TUBUČIO APTIEKA

2832 W, 68rd SI
Brighton Park

B. R. riETKIEWICZ 
2608 W. 47th St

Tet Lafayette 1083
♦ ' • *' * **

Roseland ir Pullman
VVAITCHES B.'.OS.. CORP., 

52 E. 107th St.
, Tel. Pullman 5950

Kai jttmš reikės pa
duoti “cldssifięd” skel
bimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
j artimiausi atstovą. •

žai pritrenkė, neš 
beplaunamas pradėjo 
fėkti. Vdiikėvičius, 
škėrdžiairiojo rykširią 
bėgti, o Pupaieigis, 
yiėrias, dar keletą kartų Rus
teikai peiliu dūrė, bet papiauti 
neįstengė. Svetlauskas, kuriam 
btivo pavesta besitraukiančius 
skerdikus ginti, pats pirmaš 
pasileido bėgti namo. Vaitke
vičius „ir Pupaieigis bebėgant 
buvo sugauti. Planas nepasi
sekė. Prasidėjo vilkų areštai. 
Vaitkevičius, patekęs į kalėji
mą, visus vilkų plaiittš Išdarė, 
nurodydamas fiioštųjų piičU 
planus ir vykintojus. Taip pdt 
ir kitėš areštuotas vilkas, But
kevičius, visas vilkų paslaptis

nl CNcaaoj,

___ i 17.00
__ __ — 8.50

1.75
1.25

Trims mtaatiama
Dviem mtaėriama
Vienam mtaeriui

Metama —-------
Pusei metu -—
Trima minėdama
Pinigui reikia dusti pati

Orderiu kartu su nisakymi

tarnauti užmušdamas Riištėi- 
ką. kalėjime v Vaitkevičius 
ščyrai prisipažino ir, matoniai, 
tuo keliu tikisi išgėlbėti šdvo 
gyvj'bę.' Vaitkevičitis net gau
tus iš savo sėbrų kalėjime slap 
tdš laiškus, perdavė tardyto- 
j airis, tuo įrodydamas savo 
ščyrumą. Iš tų laiškų aiškėja, 
kaip voldemariniai mano gin
tis dėl jiems metamų kaltini
mų. Pupaieigis, rašydamas 
Vaitkevičiui laišką, sako, kad 
jis ir Vaitkevičius turį imti 
ant savęs visą atsakomybę ir 
nieko kito neišduoti. Vaitkevi
čius teisme turėtų sakyti, kad 
jis norėjęs atkeršyti Rusteikai 
už jo dviveidiškumą ir suktą 
politiką, už tai, kad vieną kar
tą jiš sakėsi norįs Voldemarą 
šutaikinti šit Smetona, o vė
liau pasirodė, kad jis tik norįs 
Vilkus išprovokuoti. Parody
mai tardytojui esą išgauti mu
šimais *r neturį jokios reikš
mės. Pupaieigis rašo, kad, 
iaip gindamies, jie saVo liki-

Taigi “Kenčiąs” visai be rei
kalo įžiurtoji “Nąttjiėnij” Straip
snyje bandymą ^suraminti” be
darbius. To straipsnio tikšlaš 
buvo paskatįnti tokius, kaip 
“Kenčįąą”, kad jie protautų it 
ieŠkbtų kelio savo darbininkiš
kai būklei pdgerintk y

; . • • Redakcija.

ATSIKR ATY- 
KIT LIGŲ PE
TĮ t t notyje, burnoji 
** V. įt gerkitjt

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

ZENO m IICHJ
BURNING EGZEMA

Soothing,’coolinjj ŽEMO brings 
prompt relief to itching, burning 
sain; even in severe cases relief comes 
as soon as ŽEMO touches the tor- 
tured akin. Eczema. Ringvorm, 
Rashes, Pimples, Dandruff and other 
annoying skm or scalp troubles gen- 
erally yield to thia soothing, anti- 
leptic fotion. ŽEMO ia safe and de- 
pendable. Ali Druggists. 85c, 60c, 
31.00. Extra Strength ŽEMO best 
for čhronic caSeš—81.25,

“Naujienoms”, kaip socialis
tų laikraščiui (jei tokiu jau
čias) daugiau tinka žiūrėt 
skurdžių-kėnčiančių būkles, o 
ne pataikaut tiems, kurie ir 
bloguose laikuose gerai • gyve-

džias noras “skilvį suraminti”, 
kaip “erzinimas”.

šitokiai pažvalgai galima at
jausti, b< niekto btidii negali
ma ja vadovautis. Nėdatbo 
klausimas yra giltos ViŠuditiėnės 
tvarkos kiatoširiiaš, o nė as- 
ftiehs reikalas. Jį reikia supras
ti sąryšyje su šių- diehų sąly
gomis ir istųi’ijpš ,petšpektyvo- 
je, — tiktai tUdmet galima su
rasti tikras priemonės su tuo 
visuomenės pįktu kovoti.

j ■'I'’

Amerikos , darbininkų nelai
mė' ‘kaip tik1 yra tdį kad jiė 
dažniausid vadovaujasi tik sa
vo asmeniškais interesais, bet 
nepažiūri į d 
niškos piisėį 
uždirba 
vo klasės reikalus jisai nė gal
voti nenori. Kalbėk jam tada, 
J*’’ i ’* f 1 • ‘ * ** * ”kad darbininkų padėtis kapita
lizmo sišteinoje nėra užtikrin
ta, kad po “prosperity”, laiko
tarpio visuomet ateina kriziai, 
ir kad darbininkai privalo or
ganizuotis ir kovoti, idant jiė 
turėtų daugiais galios valsty
bėje ir galėtų apsaugoti sąvo 
rytojų. Jisai ' tik pasijuoks ir 
pasakys, kąd tai esą “krenkių” 
ir sdęialistų išmistai! 6 kai užr
ėkia krizis ir jisai netenka dar
bo, tai jisąį ^tuomet , pradeda 
viską niekinti^. ;

Nei per didelis pesitnižmaš 
blogais taikais, nei savim pasi- 
tėnkipimks gęraU Itoikųfe dMf- 
bininkam-s 
suprasti i 
juos kovdt1 
supirkti, tai įjie turi žinbti nė 
tik kiek diedųtoriais mėtaiš 
kiekviėrias jų dirbb, bet ir ko-

nbpadės. Jie turi 
avo reikalus ir už

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Siųskite motiey orderi arba krasoa 
ženklelius.

« Setttd Claft M 
PoM Q

, Ilk tuitfor thtt at 
1879.

(TęMriyš)
Bldčlbjl visuomene ir ypač 

darbo visuonietič ntib vdlde- 
nihrinių kovų SU smėtoiliuiais 
stovėjo Visai nudŠdiiai. fcade- 
mai stiptinoši piatylomiš savo 
organizacijose ir mokyklose, 
kairieji darė bahdymuš brga- 
nizUbti ginkluotą pasipriešini
mą diktatūrai, bet ir vlėrii ir 
kiti tarpusavio fašistų kovų 
nepajėgė išnaudoti diktatūros 
paŠaliiiimo fėikditoi.

yliktį ierbtitis ir tireSidt
*■. • * , . 1

Jau minėjau, kad MaČiuikto 
visų nepasisekimų kaltininku 
skaitė žvalgybos viršininką 
Rusteiką, kurs iš pačių kari
ninkų tarpo btovb informuoja
mas apie vilkų planus. Vil
kams buvo svarbu sužinoti, 
kas j Uos išduoda žvalgybai it 
kartu nusikratyti- ptovojingo 
priešo Rušteikbs; TUo tikslu 
Mačiuika ir Gineitis pavedė 
Vaitkevičiui apdirbti Rusteiką. 
Į pagelbą Vaitkevičiiii buvd 
duoti du vilkai: išvytas iš ka
ro mokyklos Pupaieigis lt 
smulkus tarnautojas Svetlaus
kas. Pianas Rusteikai užmušti 
buvo gudriai stogalvotas, bet 

| labai blogai įvykintas. Vaitke
vičiui buvo pavesta Rtistėika 
pakviesti į kokį nots Kaulio 
viešbutį, kut ttotėjo ateiti it 
Pupaieigis. VicŠbiityjc Rustei
ka tutėjb būti surištas ir pa
skerstas. Svetiatiskas tdrėjo 
Saiigbįi it Skefdikiis dėiigti 
jiems traukiantis. Planas, kaip 
toiatoiiiė, labai paptastks.

1930 m. rugpiučio 19 d. 
Vaitkevičius paskambino tele
fonu Rusteikai, pasisiūlyda
mas jam perduoti svarbias ži
nias apie vilkų ruošiamą pu
čą. Kadangi Vaitkevičius, it 
lanksčiau Rusteiką, kartais tei
singai; o kartais ir melagingai 
apie, vilkus už pinigus infor- 
niiiodaVo; tai Rusteika sutiko 
ir 4 valandą buvo Sutarta sto- 
šiėiti “Kontinentai” viešbuty. 
VaįtkeyičiUi SU Rusteika beši- 
kalbdiit. į jų kambarį įėjo Pu
paieigis ir abti skerdikai su 
brauningais privertė Rusteiką 
iškelti rankas, Surišo jį ir už
kišo jam su rąnkšluoščiu ger
klę. Po to Pupaieigis drožė 
Rusteikai brauningo rankena į 
gaivą ir pritrenkęs ėmėsi plau
ti. Bet pasirodo, kad per iria- 

pritrenkė, ties fitlstėika
■gvoltoš 
išgirdęs 
leidosi 
palikęs

Šią savaitę sukakto lygiai 15 metų, kai Tom Mooney 
sėdi Californijos kalėjime, pasmerktas visam amžiui už 
žmogžudystę. . ;

Yra seniai žinoma, kad jisai buvo nuteistas, pasi- 
rertiiarit kreivais valstybės liudininkų parodymais. Net 
spė’Cialė Jungtinių Valstijų prezidento komisija savo ra
porte pripažino, kad toje byloję politika paėmė viršų 
ant teisingumo. Bet dar iki šiol nebandoma atitaisyti 
skriaudą, padarytą nekaltam žmogui.

Californijos gubernatorius turi galią paleisti jytoo- 
ney iš kalėjimo. Iki šiol ttos valstijos gubernatoriai su- 
simylėjimo prašymus atmesdavo. Argi taip,pasielgs ir 
flatijasis gubernatorius, James Rolph, Jr., kuris pradė
jo eiti savo pareigas prieš keletą mėnesių?

byla jiems _______
nerodo, kad Šmetona stipria 
savo soste laikosi. Jis tik ma
žą dalelę pučininkų traukia 
teismo atsakomybėn, daugumą 
palikdamas ramybėj.

Vilkų gynimosi taktika.
Patekę į kalėjimą voldema

riniai vilkai daugumoje už
miršo savo iškilmingas prie
saikas ir užuot slėpę savo 
draugus, .viską, ką tik žinojo 
išpasakojo tardytojams. Ypa
tingai uoliai savo sėbrus išda- 
vinėja Vaitkevičius, Budrevi- 
čiuš, Požėla, Vėžys ir k. Tie 
ponai verčia bėdą ant kitų ii* 
stengiasi kiek pajėgdami savo 
likiibą palengvinti. Apie Vait
kevičių galima sakyti, kad tai 
buvo šnipas į abi puses: — jiš 
pranešinėjo Rusteikai, ką vil-

Kenčiąs” nepa- 
straips- 
net ne- 
Tečinuš 
kaltina 
“skur-

sėta;\WWM ^didžiįj či už 
rabatą baŠjkėŠiriirfiį dnt Rik
telta lto d j UŽ jiatiiiiiiią ifr 
gaiiiiiiiihį ritoiėgiaiėš litetoatto- 
ros. v ■

talistai tilt Šato iiMtidtoš' žiuri, 
o valdžia pataikauja kapitalis
tams ir rdgina žrilones ttirėti 
kantrybės; kad darbininkai ne,- 
bus geresnėje padėtyje, kol ji0 
neturės jėgos valdžioje.

Aišku, kad 
sistengė suprasti musų 
nio turinį, o gal būt 
perskaitė jo iki galo, 
isai “kritikuoja” ir 

mus dėl nesirūpinimo 
džių-kenčiančių būkle” I

Apie skaitlines, kiek Šioje I 
šalyje dabar yra bedarbių, nė
ra prasmės su p. “Kenčiančiu” 
ginčytis, nes tikrų skaitlinių 
niekas nežino, kadangi tikslios 
nedarbo statistikos Amerika'ne-L ‘ .... 1

turi ir niekuomet neturėjo. 
Apie bedarbių skaičių yra da
roma įvairus spėjimai, kurie 
vieni nuo kitų žymiai skiriasi, 
— kas “Naujienose” buvo ne 
kartą nurodyta. Bet kitas da
lykas tai —1 pramonės krizių 
(biznio depresijų) klausimas 
bendrai.

“Kenčiąs” šitą klausimą ima 
tik savo skilvio atžvilgiu. Jisai 
sakosi nežinąs; kokios depresi
jos buvo seniau, bet jisai ma
nąs, kad jos nebuvusios tokios 
blogos, kaip dabartine, nes 
praeityje jam netekdavę taip 
ilgai, kaip dabar, be darbo bū
ti. Nurodymas to fakto, kad 
ir pirmiaus įvykdavo dideli pra
monės kriziai, kurie milionuš 
žmonių palikdavo be duonos

The Llthuatiaa Daily Nm
PubUshed Ex6ei>t Sundaf by
The Uthuanian Newg Pub. Cp.« Ine.

1739 South Habted Street 
Telephone Rooaevelt 8500

Stebina ta aplinkybė, kad 
byloje visai nefigtirūoja kariš
kiai, kurie turėjo būti tikrieji 
ptiČo vykintojai. Yra žinoma, 
kad Klaipėdos' įgulos karinin
kai rugpiučio 15 d. samdėsi 
automobilius važiuoti į Palan
gą Smetonos areštuoti, bet 
tiems karininkams byla neke
liama. Berods, buvo įsakymas 
areštuoti 7 karininkus iš 7-jo 
pulko (Klaipėdoje), bet pulkto 
karininkai jų areštuoti nelei
do! Taip jie ir įialiko į bylį 
neįvelti. Nekeliama byla nė 
Kauno karinihkams, kurie tu
rėjo liepos 23 d. pučą vykinti. 
Paliekama ramybėj ir Šiaulių 
įgulos karininkai, kujie turėjo 
atvežti į Palangą diktatorių 
Voldemarą. Apie Plephavičių, 
ktors buvo sutikęs pučui vado
vauti, ir kalbos nėra. Jam 
Smetona bylos kelti tikrai ne
išdrįs. Daugumas kaltininki, 
tokiu budu paliekama laisvi ii* 
byla jiems nekeliama, o tas

ais 
neprisipažino it pasisakė nie- 
ko apie jokius -pfervfetošitiUS ne- 

aito ritogidtriiu da- 
iėšptobiikoš pi-ezi-

Skandalas ŠLA. centre suteikė progos bolševikams 
pasidžiaugti ir parėkauti apie “piovyries fašistų tarpe”. 
Reikia pripažinti, kad jie pusėtinai vykusiai pašiepia 
“brolišką meilę” Susivienijime, bet jų šukavimai visgi 
nėra nuoširdus.

Ot, jeigu bimbininkų “vaiskas” nebūtų iš SLA. pa
bėgęs, tai butų kas kita, šiandie nė su kuolu neatgin- 
tum tos organizacijos nuo jų diktatūros.

Progą Užkafiauti Susivienijimą bolševikai praleido 
pačiame Chicagtos seime; Jeigu jie butų turėję kantry
bės palaukių iki seimas ims svarstyti Devenio pasko
los reikalą (o bolševikai jau buvo ir kai kurių doku
mentų atsigabenę iš WaterbUrio), tai SLA. valdybos 
padėtis butų buvusi be vilties. Bent keturių viršininkų 
vietas bolševikai butų galėję laimėti. O keturi Pildo
moje Taryboje sudaro daugumą.

Bet jiė pašikarŠčiavo ir atsidūrė Meldažio salėje. 
O paskui jie visai išsikraustė iš Susivienijimo. Kuomet 
ŠLA. komisijos darė tyrinėjimą ii* centro viršihiiikus 
kaltino, bolševikai jau buvo už tVOrtos. Ką jie dabar 
turi iš to, kad jie parodo liežuvį “gegužiniams”?

Naujas skandalas SLA. centre tik dar kartą bolše
vikams primena, kad jiems reikėjo gerai pagalvoti, pir
ma negu bėgti. Mes jų džiaugsmu todėl netikime. Jie 
turi progos dauginus krimstis, negu džiaugtis.

0 SLA., mes tikime, vistiek susitvarkys!

Nesenai “Nauj.” 
savotišką straipsnį 
kenčiančių bedarbių 
kalbama, kad dabartinis slogu
tis (depresija) nesanti pirma, 
ne tokia jau. bloga, nors tę
siantis per pusantrų metų, ir 
kad bedarbių esą šeši milijo
nai...

Tos rųšies “suraminimus” 
dėjo pernai buržujų laikraš
čiai; jiems ir tinka; Jiė nebo
ja kenčiančių, o žiuri viršū
nių, 'kuriems kančios nežino
mos. Tečiah ir anie laikraščiai 
dalėidžia, kad dabartinis slogu
tis ne pusantrų, o tfėti metai 
eina; juose taip pat iš netyčių 
(senatorių ginčuose) iškeliama 
tikrai žinomų devynis milijo* 
ntos bedarbių 
skelbia 6—1 
manyt, esama 
t. y. 12 milijonų, ir tai nebus 
perdėta, nes valdžia tikros 
skaitlinės, ypač kada ji didi, 
neskelbs, ir neleis viešumon.

Kokios seniau bedarbės bu
vo, nežinau; bet tiek 
kad jos 6 mėnesius, 
pavasariui tėsitęsdavę, o pava
sarį norintis galėjo laukuose 
(ant Ūkės di* prie kėlių tiesi
nio) gauti darbo, o 1921 ftie- 
tus pats tnenu. Nesigiriant 
darbštumu, tais metais pustre
čio mėnesio išbuvau be darbu, 
ir jį gavau be kito tarpinin- 
kystės.

“Naujienos” riegal nežinot, 
kad dabar nė už pinigus (kaš 
jų dar turi),/nė Už talgį nėrd 
darbo višiėnišrJ''

žmogus, kurs pats kentęs, 
alkio-skurdo iš pasėkos bedar
bės, tokiu - toliu nebandys ken
čiančių ramint, nes tai yra er
zinimas ; pažadais skilvio he- 
suraminsi.

Nesutrumpinant darbo laikei, 
veltui laukt gerbūvio, kada vi
si norintys gautų dirbt, neš 
prie dabartinės tėknikos ir sku
bos dabartinis dirbančių kie
kis patenkihar reikalavimus.

“Naujienos” nė socialistų, d 
kapitalistų gaidą suokia.

* Kenčiąs.
VISGI REIKIA PROTAŪT 

NE SKILVIU!

Aukščiaiiš įdėto straipsnio 
autorius bando “Naujienas9 
socializmo mokiiiti, nors jo 
santykiai su Socialistais yra to
ki, .kad jisdi laikas nuo laiko 
bandė jiėtris kfimstelti.

“Naujienų” teddkciniamė 
straipsnyje, šito mėnesio 25 d., 
kalbant apfe pilmesilės depre
sijas, btovb taip kitko štai kaš 
pasakyta:

“Kadangi nuolatos atsikar
tojančios biziiib depresija 
yra neišverigiairias kapitaliz
mo šišteinos reiškinys, tai 
aišku, kad, kbl gyvuos kapi
talizmas, tol jie (jos) btos.

“Kiekviėhp depresija, bu
vusi praeityje, taip pat kaip 
Ito dabartinė, dettiohstruoja 
tą faktą, kad biznio bosai 
žiiiiri savo iiaUdos, valdZ/a 
taikatija b Mb
įlinkais niekas nesirutoltoa. 
tJž gerus laikus vaitoja Šau 
imd kreditą, o blogais laikais 
tagirni Žmones turit! kaiitty- 
bes. Kbl tetaihfeii 
jėgos valdžioje, tol kitdip ii* 
nebus.”

♦ Nd, o Ušdi ftiUsų kHtitaš 
Prikaišioja, mums kokią tai 
akapitaiištų gąitoą”! Mes ntotoė-

AMERIKOS
PTT n?TTQ

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

J. DdUiįįiHU. 7

VSIMiiiiiiilĮ Kova su Smetoniniais
i ■ f. s t .i) I iŠ ‘A M * » ’l I I *' | f

jtdi jlfe kitaįįl jiegalj dalyti 
Tiib idfpto VditkeviČiils tą ii 
kittlš Idiikitokuš (viso 8) iŠ sa- 
vb draugų, įjbfdaVė tardytojui 
tiib ta^dtoiritoš įf&lrii’ j 
kailia “švbftt^ tėitybę.” 

kdiiinahiibji kariškiai 
įatš Vbidėttifdš šdve kalt 
nepi’išipdžino it pasisakė 
ko apie Jdkiiiš Jiėrvfetšnius ne
žiną. VbldHtidrb paro
domai t Jiš Mito nė^aliriiu da
lyku, kad Respublikos prezi
dentai stovėtų {priešaky slap
tos orgdnižkcijo^ (“Gbl. Vil
kto”) ir daugiau parodymą at
sisakė diicltr, neš pėi* iiiažai 
ėšąs susipdžiiįęš što byla. Tai 
ir yiškdš, ką Vbidėttidrds teikė
si pdsakyti. Dtol j airi iriethmų 

rubšiiš MtiklUotą 
peryėršmįį; dėl įrodytų įasi* 
ihūtyiiių šti Itap. birihlčiii už 
Ptothšiiiitįi dėl Šldplii pasitari- 
riiiį šu Oitiite iįiVfflĮ fifii Ne- 
hntrib 11* Vtoldėrfidrdš pasi-

UfaUakytio kalnai
CElcagoje — paltui

MetAnia '1 ---- - '
Pua4 matu . ..............—..... .
Trim* mBneaianui , n—
Dviem m&nesiami —
Vienam mSneaiui ....... ..

CMcaroJ jjįr Ilnefibtojtah
tolOAĮTIS . .

SobsęrfpHoi Rate.1 
| ye'“ ttddUįo
I per yettr m Omeauu
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Penktadienis, liepos, Si, *31

Sveikatos Dalykai
Vėmimas

įspėti ligos, bet jį tinkamai iš
studijavus ir suglaudus su ki
tais patirimais apie ligonį, jis 
daug ką paaiškina.

Rašo Dr. A. Montvidas.

Vėmimas nėra liga, o požy
mis kokios nors ligos arba su
irimo. Liga ir suirimas gali bū
ti skrandyj (skilvyj), arba ko
kioj kitoj kūno dalyj arba vi
soj kūno sistemoj. Jis yra to
kia skirtingas, kad kartais jo 
charakteris padeda ligą įspėti

Skrandžio opoj koktumas ir 
vėmimas, pasireiškia apie už 
poros valandų po valgio ir 
paprastai jis yra rūgštūs. Jeigu 
opa praplyšta, gali išeiti su 
kraujais.

Skrandžio vėžio ligoj pra
džioj vėmimo nėra, vėliau jis 
prasideda ir gali įvykti tuoj 
po valgio arba už kelių valan
dų, jeigu vėžio augimas yra to
je vietoj, kur maistas išeina iš 
skrandžio į žarną ir ji tampa 
užgniaužta. Paprastai, jei vė- 
miama už kelių valandų po 
valgio ir medžiagomis, kurios 
tapo suvalgytos senai, dagi 
kartais porą dienų atgal, nu
matoma, kad išeiga iš skrand
žio į žarną tapo tiždaryta.

Kuomet nuo vėmimo pasida
ro lengviau, spėjama, kad liga 
yra pačiame skrandyj.

Jeigu koktumas ir vėmimas 
neturi jokio ryšio su valgymu, 
tuomet numatoma, kad ligos 
esama ne skrandyj, o kur ki
tur ir ji tik atsiliepia į jį.

Tūli girtuokliai vemia netoli

Tarp Chicagos 

Lietuvių

Brighton Park
Draugijų jungtuvės

slžadėkime būti susirinkime.
kurie iš narių buvote pasi

ėmę tikietų kliubo išvažiavi
mui, prašomi būtinai juos ar
ba pinigus priduoti komisijai 
ar valdybai susirinkime. Turite 
žinoti, kMd komisija hėgAli Su
tvarkyti atskaitos kol tikietki 
ritra Visi stigrąŽihii.

Anton Jdsfts.

Daug darbininku 
. paleido

yra tįsli gleivė. Koktumo prieš 
vemsiant nėra. Kas kita su 
nėščiomis moterimis. Daugelis 
jų anksti ryte jaučia koktumą. 
Tūlos po jo ir vemia.

Svaigimas ‘ prieš koktumą 
arba vėmimą dažnai reiškia 
arba ligą smegenyse, arba au
syse, arba galvos plyšiuose 
arba regėjimo suirimą.

Vėmimas, kuris užeina be 
koktumo ir lig išsprūsta, Sau
ja toli, paprastai reiškia ko
kią nort| ligą galvos smegeny
se.

Kuomet išvėmiama vienu sy
kiu daug maisto ir da jame 
matos medžiagos, suvalgytos 
dien-kitą pirmiau, darosi aiš
ku, kad yra keblumų su skran
džio judėjimais arba išeiga į 
žarną yra užsidariusi.

Kuomet vėmimas pasikarto
ja ir pasikartoja, yra numato
ma, kad ligos esama kitur: 
apendikse, arba tulžyj, arba

Gyvuojanti 18 gatvės apie- 
linkėj Draugystė SUPU Lietu
vos Vakaruose taip įsimylėjo 
į Brightoh <parkietį Lietuvių 
Keistučio Pašelpiijj Kliubą, kad 
ilgai nelaukus nusitarė ir jung
tuves padaryti. Jungtuvių iš
kilmės atsibus sekmadienį, 
rugpiučio 2 d. Prhdžia lygiai 
12 vai. pietų laiku. Vieta Li
berty Grove svetainėj, 461£ S. 
Mozart St.

Tų iškilmių ceremonijoms 
jau visi formališkumai atlikti. 
Tik reikia palaukti sekmadie
nio, kad tą visą savo akimis 
pamatyti. •

Visų pirma reikalihga ati
duoti kreditas tos draugystės 
piršliams už tokį prakilnų pa
sidarbavimą jungtuvių klausi
mu. Taipgi buvo pasidarbUota 
ir iš Keistučio Kliubo tuo pa
čiu klausimu. Ir abiem jiusčm 
sutikus, liko paskelbta jungtu
vių diena. Kitaip sakant, Drau
gystė Sūnų Lietuvos Vakaruo
se su ateinančiu sekmadieniu 
galutinai prisideda prie Keistu
čio Kliubo ir nuo tos dienos 
jau Keistučio Kliubas bus žy
miai turtingesnis taip nariais, 
kaip ir finansais.

Su padidėjimu narinis ir fi
nansais kliubas bus daug skait- 
lingesnis ir darbuotojais, ku
rie mums pagelbės dirbti tą 
darbą, kurį jau seniai kliuhe 
dirbame. Nes su viršminėta 
draugystė ateis ir keletas ga- : 
bių, energingų vyrų. Kai ku
riuos iš jų jau pastebėjau: bū
tent, Mike Biagą, Chas. Kli
mavičių, Z. Kūkalį, Jos. Nau
džiūną ir kitus. Jie yra tihka- 
mi bile vietą užimti valdyboje 
ar komisijose, kur reikalinga 
koks nors svarbesnis darbas 
atlikti.

Gerbiami Lietuvių Keistučio 
Pašelpimo Ėliubo nariai prašo
mi skaitlingai atsilankyti į su
sirinkimą . paskirtu laiku, 12 
vai., ir pasitikti ateinančius i 
draugus iš Draugystės Sūnų 
Lietuvos Vakaruose. Mes pri
valom juos garbingai priimti, 
pasveikinti ir savo skaitlingu ; 
atsilankymu susirinkiman įro
dyti jiems, kad mums rupi vie
nybė ir visi kiti svarbus kliu
bo gyvenime įvykiai. Taigi pa-

Whitlhg, Indiana, Stahdard 
Oil Co. birm savaitės laiko 
paleido iŠ dšrbd iįiiė 1,806 dar
bininkų. tiarbiniiikai paleisti 
neribotam

Atrodo, 
laikai, ne 
keletas mėnesių.

Geriat! bhtų, kad darbininkai 
nevažiuotų j tas vietas darbo 
ieškoti. Matj sutaupytų kelio
nės lėšas, Nėr s keliolika centų 
yra ne didelė šiiirisb vienok, 
kaip bedarbiams, ir ji yra pini
gai. Gj darbo ten ‘vis viena 
negalima gauti.-—B. S.

♦

laikui.
kad užeina prastesni
kad buvo praėjusieji

Kai kas apie Chicagą
Ghettft

Kada kalbama apie Ghetto, 
<tai turima dmenėj tas miesto 
plotas, kuriame yra Šdsispietę 
žydai. Kitaip sakant, Ghetto 
reiškid žydiją. . ,

šio žodžio kilmė neaiški, nors 
jis vartojama daugiau, kaip 
500 metų. Tarp kitų jo kil~ 
mes aiškinimų yra sekamas: 
žodis “ghetto” paeinąs iš italų 
žodžio “gietto” — lęanųolėms 
dirbtuvės Venecijoj (Italijoj),

kur netoliese susimėtiisi buvo 
žydų kolonija.

Ghetto istorija, galima ša
kyti, prasidėjo nuo 70 metų, 
Kristui gimus, kada Romos 
valdovai sugriovė Jeruzolimąir 
kada prasidėjo žydų sklaidyma- 
sii ‘ t

Ankštyvesnėše sklaidymbši 
d i e h o s e “krikščioniškuose” 
miestuose žydai liuosa valia 
burdavosi gyventi savo koloni
jomis. Laikui bėgant, pradėta 
leisti įstatymai, kurie nusaky
davo Žydų kolonijoms ribas. 
Kai kur jbs būdavo afištatoniOs 
net sienomis/

žydų tikyba, su visu jOs ri
tualu ,o taipgi šimtmečiai izo
liavimo ilgainiui išvystė juose 
•ypatybių, kurias daugelis vadi
na “typiškai žydiškomis”, šioms 
“typiškai 4 žydiškoms” ypaty
bėms tur būt teifka skirti tai, 
kai ir Amerikoj, nors jokių 
sienų žydams nestatoma, di
džiuma jų dar gyVeha, galima 
sakyti, Ghetto kolonijomis.

l'aip gyvena didžlilhia jų ir 
Chicagoj.

Chicagos Ghėtto

Teisybė, , Amerikoj Ghetto 
krikštą. Irsta j Iš visomis siū
lėmis ir Chicagoj < žydai bėga 
iš to centro, kur jie btlVo ŠUŠi- 
metę pirmiausia, kai atvyko 
Chicagon. O tą vietą galima 
bendrai pažymėti, kaip Jeffer-

Biiy gtoves w1th whdt 
it savos

5 H6ra reikalo moKėtt BOo ar

:W‘, Uc. Be to galite iUtaųpĮatl į;, 
4? »8. ui kuriuoe gaUte auriptrk-

•• tt plrltlnaitea ar ka kita.
Lambert Pharmacal Co.
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Klausykitės Tony Ca 
booch, Anheuser-Busch 
vieno žmogaus radio 
progfamo ] 
Šeštadienio vakarą 
su Columbia Broad- 
casting System- tinklu 
<WBBM, 9:45 C.D.T

•u...

••• ........ .. ........n » in « ... j ., 1 , .

soh, Hfilstėd, Mofggri ii- Mflfc- 
weir gatves.

Išbėgę, apsistoja apielinkėj, 
žinomoj kaip Lawndal<r. Paskui 
—prie Humboldt Parko, Logan 
Sųuare. Kitose vietose—- Rogers 
Parke, North Shore, Stiuth 
Šhore. tįet ir Čia atbėgę, vfe- 
rias prie kito, žiūrėk, ir Sudafro 
kaip kokį Ghotto. Tųorfiėt k4i 
kurie iš įik bėga toliai^ bėga | 
liriemiesčids.

Viena bėgimo priežasčių jrra 
tA, kad pralobšta ir ieško puoš
nesnių vietų gyventi. Kita: jie 
mėgina pasisupti nuo savųjų, 
pasislėpti nuo Ghėttb.

Pasilikusieji Ghetto’ė žydai 
vadina 0bėgelidš “deičūkais”. 
Ir kad žinotumėt kiek paniekos 
tame žody slepiasi 'pabėgėlių 
adresu! O kas dar aršiau, tai 
kad pabėgėliai ne retai pri
versti yra grjžti atgal į Ghet
to. Ne gyventi Maxwcll arba 
Jėfferson gatvėse j bet gyventi 
žydų kulturiniu gyvenimu, Nes 
Ghėtto Amerikoj šiahdle jau 
reiškia ne vidurarhžių šiehbmiš 
apstatytą gatvę dr jidr^ bet 
greičiau kulturiųį žydų gyve
ninių. Mat, kiti, t, nė Žydai, 
riebriėinė pabėgėlių j savo tab-

» m.ir todėl Ghetto pdšilikd. 0 
Ghėtto širdis pasfliėlta Čhiea- 
goj prie Maxwė11 ir iialštėd 
gatvių. (Bus dadgiati).

Čikagiėtis.

u
MONEy,

The ERIE LIMITED
IR BENDRINIAI TRAUKINIAI

POPULIARIS KELIAS Į 

NEW YORKĄ 
PATOGUS Į LAIVU PRIEPLAUKAS 

• t
Žemiatuięs Kainos 

NEW YORK EXPRtSS
Išeina iš Chicagos (Dearborn Sta) 
Pribuna į New Yorką (Jersey City Sta) 

THE ERIE LIMITED
Išeiną iš Chjcago (Dearborn Štaj 
Pfibuka;>i Nev Yojrk (Jersey City Sta) 

71 L Atlantic exprešs 
Reiną iš Chicagos (Dearborn Sta) 
Pribdna j Ntw York (Jersey City Sta) 
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11:00 A. M. 
3:20 P. M.

iii

8:45
9:25

P. M.
P. M.

M.
M.

ftotipd Trip tikietai j Nėw YOrkų, sdgryžimui 
per 30 dįeniL išeina Chicagos kas tttarninką 
ir šiibąti iki rugsėjo 29, l^Si (skaitytinai;

f tiktai $46.05.

,Del platesnių žinių ar rezervacijų kreipkitės: 
CITY TICKET OFFICE, 163 WEST JACKSON fiLVD.

*<l Telefonas Harrison 4160 
DEARBORN STAtlON, Telefonas Harrišon 9830 /

arba
H. T. HARLOW, Gcn. Piss. Agent, 327 S. La Šalie St.

Telefonas Harrison 4160j A VII T I V V . _•
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Budwclšėr Rariey-Malt SyrtiD yra tyras miežių eks
traktas, pačios gamtos vienų Iš miiistifigiausių gru
dų. Padarytas musų pačių dirbtuvėje, didžiausioj ir 
geriausiai įfeiigtoj/ tos rUŠlėS dirbtiivėj pasaulyje. 
Tyrunida, kokybė ir visa siela troškimas pagaminti 
tiktai gėridtišį, buvo včdaftčiojl žvaigždė per virš 70 
metų laiko. Nėturi savy prlėiitaišų, difbOhio skonio 
ar nudažymo. Parsidavinėjft vistlh

Budweiser
Barley-Mait Syrup

ŠVIESUS AR TAM$tlS^^ 
TIRŠTAS—GERAS SKONIS

Apsimoka Pirkti Geriausį 
Vartokite Kokybės 

Produktus iš 
the House of

ANHEUSER-BUSCH 
ST. LOU1S BM-184

geridiišį, buvo vcdohČioji žvaigždė per virš 70 
filiko. Nėturi savy prlėltiaišų, difbtlhio skonio

Zrch

ŠI DIDELĖ 
KOOPERATYVE 
ORGANIZACIJA

MIDWEST 
STORES

PASIŪLO DIDŽIAUSIAS VERTYBES!
Kokybės prekės Už žemiausias kainas! 
PIRKITE DABAR! PIRKITE ČIA!

Mlil I AlIlIM.

RADIO PIKNIKĄ
Mi■m

u

Dl

tabes dorsalis (liga paeinanti 
iš sifilio) tai daro. *

Kartus vėmimas rodo į tul
žies arba kepenų ligą.

Kraujais išvėinimas netoli 
visuomet reiškia arba skrand
žio opą arba vėžį.

Iš vien tik vėmimo negalima
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X5Q1MRED

OBUOLIAI

Kalbame lietuviškai. Atdara vakarais, nedaliomis iki 1 valandai po piet.

Visi 
telefonai "■

PAUL DOMBRAUSKAS 
858 W. 33 Street 

ALEX CEBULSKIS 
836 W. 33 Place

RENGIA LIETUVIŲ pROGUAMŲ LEIDĖJAI

■ > i 'įi ' nJos. F. Budrik, Ino.
3417 South Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705 
.< •' i. -z • ’
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MAUDYNĖS" KAMBARIO AŪTFITAS ‘ 
Susideda iš dienos 5 pėdų x30 colių vanos su apskritais šonais, ant kojų 
ir visais fittingais, vienos 17x19 colių apron prausyklos su fittingais, ij 
parcelinuoto klozeto autfito su ąžuolo ar mahogany sėdynė $ JĮ 4 £A •< 
Viskas kaip aprašyta, specialiai ..........      ■ I ♦

JUSTICE PARK, ILL.

MODERNINIS ..APŠILDYMAS PADARO 
NAMA MODERNINI

leiskite MuMs Įvesti i jūsų namą 
APŠILPYMO SISTEMA VŽ ŽEMIAUSIĄ PASTA
RAISIAIS keliais Metais kainą.

Rahilkl garantiją, kad apšildys jūsų namą iki 
70 laipsnių nors ladke butų 10 laipsnių žemiau zerp,-. 
duodame su kiekviehii ĮvedimU. |

Jei patys vestumet aap apšildymą, musų mqcha-- 
nikai visuomet yra prisirengę jums pagelbėti.

TELEPONUOKIT CALUMET 5200 dėl paty- - 
rūsio mechaniko, kuris jums nuodugniai viską išaiŠ- ’■ 
kins DYKAI

Nedėlioję,

Rugpiučio-Aug. 2,1931
Birutės Darže

Dainininkai galis dovanas 
Dainuos milžiniškas choras 
Bus gera muzika iš 
Congtess Hotelio .

BUS daug įvairumij
Bus smagu praleisti 

tyrame ore

............................................................. .......................... ..... ................. v

ISPAkoAVIMAS PĖ PNYCIOJ it jUBATOj. LIEPOS ’HirRUGP. 1
....... ... ............... ...... . - ..... . ....—
SVIESTAS s.„„ 28’C
CUKRUS Tyras Granuliuotas 10.49C
ĖULVĖS "REd'sTAR’’ ĮSivmiį ptkM 31c 

x žirniai , Ktnii 19c
ALUS , 4^25C
MlLKAS 3„d9c
I CfcN+6 A Ie už re8uliari 15c pakeli
■ IŠPARDAVIMAS ▼¥ nili/V X 11^0 Su vienu pakeliu 4

-po ..........  "...V

“Midwest” 3 $1

6 ” 25c
MALT SYRUP ir Apyniai

bidelii

“URACKĖR JACK« 3 p,£ 10c
SPEAfeMlNT GUM “Oh Bc>y” • 2 Pil. 5c
ŠPAGįiyiHh k f “CheLfcoy-Ar-Dee”

rija LAI pjifli pj<tus SETAS 33C
“P aru| g.” Muilas Napttla 1 os;° 34c

19c
2p*17c

1725
SOUTH 
STATE 

STREET
Chkago, III.

Calumet >
5200. Chicago, III

.■ ■ t •

(,Mid^M ŠttbMnkdt prd įvairių Tąųitp kurių 
kiekbiena yriipg yrd athtovaiijatiici tiwo komiteto.

Lietuviu Skyriaus Komitetą Sudaro:
VIGTOR SLEPIKAS

4140 S. Maplewoocj Avė. 
KONST. NALEWAYKO

2975 Archer Avfe.

MIDWEST STORES
KOPERATYVAS Ž32 ; MEPRIKtAUŠOMŲ SANKROVŲ

• •
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THE OAKS” DARŽE

NAUJIENŲ” PIKNIKO KELRODIS

SUMMIT

argo

Vien jau tas faktas pa
Naujienų” pikniko vieta

LEMONT
ILL.

kuris šį pavasarį “Golden 
turnamente nugalėjo Joe'Shelby.

Programas susidės iš bokso, ristynių ir kitokių pamargįnimų. Boksuo- 
sis ADOMAS SMITU, Rockįordo lietuvis, kuris šį pavakarį pasižyniėjo 
“Golden Gloves” turnamente. Jo oponentu bus JIM LODO S, graikas. 
Risis J. BANCEVIČ1US su FRANK C\rGANIEWICZ; kiti ristikai bus 
LOUIS MINGELA, J. MASON, BAGDONAS ir kiti.

JOE BANCEV1ČIUS, žinomas kaipo “drapįežnas dzūkas.” Jis rikis 
FRANK CYGAN1EW1CZ

ADOMAS SMITH. Rockfordo lietuvis 
boksininkas, 
Gloves
Tuoj po to Shelby virto profesionaliu 
boksininku ir dvejas rungtynes laimėjo 
“Knock-out’u “ 
rodo, kad Adomas yra smarkus. Jis yra 
22 metų amžiaus ir sveria 195 svarus.

“The Oaks” daržas randasi prie 121-mos ir Archer Avė. Iš Chicagos 
ir kitų miestelių važiuojant reikia dasigauti iki Archer Avė. ir ja va
liuoti iki tos vietos, kur yra didele iškaba “The Oaks“ arba “Cog Hill“ 
golflinks.

Gatvckariai prieipa prie “Cog Hill“ kliubo namo, o i$ ten netoli ir 
daržas. “Naujienos“ turės trokų, kuris atveži piknikų atvažiuojančius 
žmones. Gatvekariais važiuojant reikia konduktoriui pasakyti, kad iš
leistų prie “Cog (Kog) Hill“. . •

Automobiliais geriausia važiuoti 1)'Archer Ave.;'2) Western Avė. ir 
,79, 95, 111 arba 127-tu keliu. Važiuodami 127 keliii iŠ Blue Island, įsu
kite po dešinei. Ten ir bus “The Oaks

f ČIA ~ 
/NAUJIENŲ 
PIKNIKAS 
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Didelio smagumu

S. D. LACHAVICHnuo Ran

Office Pbone Canal 1912

GratoriaiTai jau tikrai negražu 003 6Lietuvės Akušerės

DR. MARGERIS Pbone Armitage 2822

Išvažiavo Lietuvon

motoro

M

kiekvieną tre

Prašo indžionkšeno Akių Gydytojai

Advokatai
SPECIALISTAS

127

Įdomus koncertai

panedėly

Lietuviai Gydytojai

Publika žino vertę
Eksplozijoj kilo gaisras

npo 6 iki

Namų Tel. Hyde Park 3395

Įvairus Gydytojai

Vitl Telefonai; YARDS 1741 it 1742

me 
avė

sakoma, kilęs 
garaže adresu 
pridarė žalos

Mrs. A. K 
JARUSH

6657 So. Ashland Avenne 
Telefonas Prospect 6257

į biznį už 
įsigyti pre

Gaisras, kaip 
dėl ekspliozijos 
5860 Broadway, 
apie $15,000.

JŪSŲ GRABORIAI
Didysis Ofisas

paslėpė 
geriau

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir "NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingu, simpatingą ir ramų

IGN. J . ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Musų patarnavimas lai 
dotųvese ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime ii 
laidų užlaikymui sky-

manąs ne lis viepas, Caponė, 
bet ir dauguma jo draugą, dir
busių kartu su juo. Ir jis ma
nąs, kad ir jie darysią tą 'pafcb 
ką ir jis, kai sugrįš iš kalėji
mo—eisią į pripažintą įstatymų 
biznį.

Reiškia, Caponė pasitraukė iš 
butlcgerystės. Ar pasitraukė?

Woodlawn biznierių asociaci 
įrašymą iu- 

džionkšeno prieš vykinimą Chi- 
cagos miesto (tarybos nuospren
džio naujoms miesto wardų ri
boms nustatyti. /

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUSERKA

3103 S. Jfabted St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse _ kuopigiausia. 

tnidinti. 
arba 2516

Užtiko gengsteriy 
sandėlį ■

1327 So. 49tb Cu 

Telefonas 

Cicero 3724

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

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

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartj

Caponė pasitraukė 
“gėmio” — pasitru 

kė visai

Ypač muzikos kursuose yri 
suvažiavusių iš tolimesnių vals
tijų, nes Northwestern univer
sitetas muzikos srityj skaito^ 
mas itarp geriausių pasauly. To. 
dėl kitų valstijų ir miestų mo
kytojai, atostogų laiku važiuoja 
čia daugiau lavintis.

Muzikos skyrius šią vasarą 
turi studentų apie 400. Viso 
vasaros kursus lanko netoli 
2,000. '

lietuvis .
GRABORIUS; IR BALSAMUOTOJAS 

Didele ir .-graži koplyčia dykai

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 

Nedėlioj pagal sutarti

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienio ir ketvirtadienio .

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

2400 W. Madison

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

Namų telefonas Brunswick 0597

4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 

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

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St Rtom 780 
TeL Central 6390 Vai 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Ay.

Tek Prospect 8525

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
■gĮfytfrg 1 OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4^49 S. Ashland Avė.

kampas 47tb St. 
Te|, Boulevard 6487

Gris apie vidurį rugpiučio 
mėnesio

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas ) 

2221 West 22nd St
Arti Leavitt St.

Telefoną Canal 2553
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Isbam 
komersantų

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

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

Res. Pbone Fairfaz 6353

Prieš eisiant Caponė į kalėji
mą dėl butlegeriavimo ir taksų 
sukimo, jį atlankė didlapių re
porteriai. Caponė jiems pareiš
kė, kad jis visai pasitraukęs iš 
“gėmio”, pasitraukęs ant visa
dos. Ir niekuomet ,girdi, nebe- 
grįšiąs.

Jis norėjęs seniai pasitrauk
ti. Bet draugai palaikydavę jį 
prašydami patarimų. Dabar te- 
čįau' baigta. Ir jam nesvarbu 
kris busią ateity vadovas arba 
kas ką veiksiąs.

Esą, slaptoji šešių Chicagos 
piliečių grupė įveikusi jį, Ca- 
ponę. Ta pati grupė išvysčiusi 
tokias sąlygas, kad butlegeria- 
vimas- nebeapsimokąs. - -Taips

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

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligą 

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

Pbone Midvay 2880

M. S. Allen
Praneša apie perkėlimą savo dentUterijoi 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street

Paskelbė algų kapo 
jimą

J. Lulevičius
L GRABORIUS IR 
įfcĄLSAMUOTOJAS 
ftatarnauju ląidotuvė- 
įS^įvisbse neėsto ir 
miestelių dalyse. Mo- 
r derniška koplyčia 

veltui. /
3il 03 .8. Halsted St. 

| Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Fisk Hali Auditorija kimšti- 
nai buvo prisikimšusi publikos.

Liepos 27 dieną koncertą vėl 
davė choras, kuris irgi susiort 
ganizavo tokiu pat budu ir iš 
tokių pat mokinių, kaip ir or
kestrą. Choras susidaro iš 170 
asmenų stebėtinai gerai išla
vintais balsais. Choras pildo

I 

numerius dviem pianam akom
panuojant 
lankstus, švelni, 
išlavinti balsai, 
buvo perpildyta

MRS. L. MAGNUS
Akušerė

Praktikavusi per 24 metus 

6042 So. Peoria St.
Tel. Wcntworth 6866 

arba Normai 7988

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 13 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589 

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

Pirmadienį, liepos 20 vakare, 
atsibuvo orkestros koncertas. 
Ši orkestrą susitvėrė didžiuma 
iš suvažiavusių mokinių iš vi
sų kraštų tik trys savaitės prieš 
koncertą. Reiškia, tai yra va
sarinių kursų lankytojų orkest
rą, susidedanti iš šimto su vir
šum muzikantų įvairaus am
žiaus: jaunų, senų, žilų, plikų 
ir 1.1. Ir pirmadienį sutartinas 
jų griežimas sužavėjo publiką.

Benas groja 
čiadienį universiteto aikštėje 
prie Sheridan ir Foster gatvių, 
Evanstone.

šioms trimst grupėms Vado
vauja Evanston Symphony Or- 
kestros vedėjas, Glenn Cliffe 
Bainum.—R.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drczd 9191

DR. A. A. ROTU

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Tenka stebėtis kaip greitai 
čia muzikai-dainininkai sugeba 
susiorganizuoti ir susitvarkyti 
ir kaip jie greit išmoksta su
tartinai groti beini arba dai
nuoti choru.

BUTKUS
Undertaking Co.

Wm. A. ,Pakorny 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel. Canal 3161

Rez. 6600 South Artesian Aveniu 
Pbone Prospect '6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Pulk. Robert 
dolph, Chicagos 
asociacijos prezidentas ir or
ganizatorius “slaptųjų šešių“ 
grupės, deliai Caponės pareiš
kimo, jogei nebėra pinigų but- 
legcrystėj, suteikė reporte
riams tokių pastabų:

Girdi, jie “šeši” išvartę Ca
ponės ^bravorus ir išnaikinę al- 
kogoliui šinkuoti centrus. Capo
nė samdęs daugiau, kaip 200 
vyrų. Kai kuriems savo sam
dinių Caponė mokėjęs po tre
jetą ir ketvertą šimtų dolerių 
savaitei. Bet kada tapę sunai
kinti Caponės pelnai iš alaus ir 
alkogolio, tai jis kuone suban
krutavęs. Ir ,esą, galima tikė
ti, kad Caponė džiaugiasi bu
simu kalėjimu.

Tel. Ii * 
Valandos: 0 ryto

Armour & Co. paskelbė, kad 
artimoj ateityj busią nukapo
tos algos kompanijos viršininkų 
10 nuošimčių. Kapojimas tc- 
čiau neliesiąs paprastųjų dar
bininkų algų. Jis liesiąs “sala- 
ries”, o ne “wages”.

Kitame plente, būtent West- 
ern Electric kompanijos plente 
Ciceroj, apie 1,000 departamen
tų vedėjų ir kitokių perdėtinių 
busią pastatyt; penkių dienų 
savaites darbui su pripuolan- 
čiu jiems algų nukapojimu.

ELZBIETA ZABAVIČIENĖ
■ po tėvais Jankauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 30 dieną, 12:20 valandą ry
te 1931 m., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Mariampolės apskr 
Amerikoj išgyveno 22 metu.- Pa
liko dideliame 
nūs

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

Tel. Kvavvood 5107

Įvairus Gydytojai 1

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

J i laidotuvėse 1 
Reikale meldžiu atsišaukti, o'mano 

darbu busite ui 
Tel. Roosevelt 251

23X4 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS .

30 E. lllth St.
JKampas Wabash į Avenue 

Td. Pullman’0856 
Gazas, X-Ray, etc.

uliudime du su- 
Vladislovą ir Petrą, duk

terį Oną, žentą Kazimierą Joksą, 
marčią Agniešką, anūką Edvardą, 
brolį Juozapą Jankauską, Pater- 

Kunas pa- 
S. Wood

3307 Auburn Avė.
' CHICAGO. ILL.

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Ąkių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.
DR. J. GROUPE

4631 S. Ashland Avė. Tęl. Yards 6780

Frederick W. Millcr, 70 
tų, gyv. 2308 Cleveland 
nue, užsilipo ant Granto 
vykios, Lincoln Parke, ir 
jos nušoko žemėn. Užsimušė 
Millerio kišenėj rasta raštelis, 
kuris prašo pranešti apie įvyki 
jo sunui George Milleriui, gy
venančiam adresu 3000 Welh 
St. Raštely, be to, išreikšta 
prašymas palaidoti jį, W. Mille- 
rį, greta jo pirmosios pačios.

Publiką žavėjo 
stipri ir gerai 
Publikos irgi 

svetainė.

A. A. OUS
R. A. VASALLE

ADVOKATAI
11 .South La Šalie Street

Room 1934 TuL Randolph 0333 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0563 

Valandos — 7 iki 9 vakar*
Olia—Utarn., Ketr. ir Subatoi vak. 
Vasalle—Pati., Ser. ir Pėtnyčioe vak.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Getai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patytes gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų ' pagal . naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir
1025 18th St.

Valandos: nuo 10 
nuo C

\ Phpne Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA
, 1900 So. Hahttd St. 

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 

Phone \Lafayette 0098 
Naktinis telefonas Grovehill 1595

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

■ 105 W. Adams St» Room 2117
Telephone Randolph 6737

Vakarais 2151 W. 22nd St. nao 6-9
Telepbone Roosevelt 9090 *

Namie 8-9 ryte. TeL Republic 9600

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

son, N. J. ir gimines, 
šarvotas, randasi 4450 
Street.

Laidotuvės įvyks 
rugpiučio 3 dieną, 8:^0 vai. ryte 
iš namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi -a. a. Elzbietos Zabavičie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, Duktė, Žentas, Marti, 
Anūkas, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFB

6109 South 
Albany Av. 

Phone
Hemlock 9252

Arthur Engers ir jo draugas 
Andrew Keys, abu po 15 metų 
amžiaus, susitaupino $50 ir nu
sipirko automobilį. Galite su
pranti, kad jų automobilis ne
kaip atrodė. Bet jiems jis bu
vo geras ir brangus.

Atvažiavo juodu “mūviu” pa
žiūrėti. Sustabdė savo limuzi
ną prieš West Monroe ir Hal
sted gatvių. O kad kas jį ne
pavogtų, tai išėmė vadinamą 
steering wheel, išėmė pružinas 
(coils), užsuko gazą nuo tan« 
kos ir pasiėmę raktą 
užšokimui su savim.

Kitas dvi auto dalis** ’ • t 
sėdynėj. Rodosi, kad 
apsaugoti mašiną nuo vagilių ir 
negalima. Musų vyrai nuėjo 
krutamu jų paveikslų pažiūrėti.

Bet kas atsiliko? Ogi kai 
sugrįžo, tai neberado savo li
muzino! Vagilis surado paslėp
tas dalis ir nuvažiavo. Tai jau 
tikrai negražiai padarė, ypač 
kad musų porai jų automobilis 
atrodė tikrai brangus.

r . Tel. Yarde 1829

serner
LIETUVIS AKIŲ

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Namų Tel. Ravenswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 Miltvaukee Avė.
(kampas North ir Damen Avee) 

Tel. Brunewick 828J 
Utarn., Ketv. ir Subatomis 

Ofieo valandos: 1-3 ir 7-8 p. n.
Nedėliomis pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas-. 3102 So. Halsted St.t Chicago 

arti 3lst Street

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

Sakosi užgavę Caponės 
kišenes

Nušoko nuo Granto sto 
vylos, užsimušė

Keli metai atgal, kad įeiti 
teko pasirendųoti sankrovą, 
kių ir laukti ateinančių kostumerių. Ir 
90% naujasis biznis susilaukdavo pasi
sekimo.

Betgi dabar sąlygos yra skirtingos. 
Perkančioj! publika žino prekes ir ver
tę. Vietoj pirkit bile ką ir bile kai
na. taupios šeimininkės dabar perka su 
didžiausiu atsargumu. Yra tam dvi 
priežastys: viena, kad laikraščių ap
garsinimai išmokino ją ieškoti vertės, o 
antra, šiandie uždarbiai yra mažesni ir 
todėl reikia prie to taikintis ir per
kant prekes.

Del tų priežasčių smulkiam groser- 
ninkui darosi vis sunkiau ir sunkiau iš
silaikyti biznyje. Statistikos parodo, 
kad Chicagoje kasdie užsidaro nuo 12 
iki 14 sankrovų. . *

Kad išsilaikyti biznyje ir pasidaryti 
pelno nepriklausomas groserninkas turi 
tupėti galimybę pardavinėti prekes že
mesnėmis kainomis. Kad jis tą galėtų 
padaryti, jis pats turi pirkti tas pre
kes Žemesnėmis kainomis.

Žinoma gi yra, kad pavienis pirkČ- 
{*as neturi tokios perkamosios jėgos, 

okią turi didelė grupė. Negi pavie
nė sankrova negali pravesti sėkmingos 
garsinimu ir pardavimo kampanijos

Šis klausimas kooperatyvjo .pirkimo 
ir bendro pardavimo ir garsinimo tąpp 
išrištas Midvvest Stores savininkų. Jie 
tufi savo pačių urmo sandelį, Midvvest 
Grocery Co; ir reguliariai garsinasi 6 
laikraščiuose, neakaintant kitų garsini- 
■mos būdų.

Jų pienas taip sėkmingas pasirodė, 
kad į labai trumpą laiką, šešis mėne
sius, jų urųro sandelio veste *padi- 
4ejo dąupiąy kaįp 50%. Tai yra la
bai atsiekipiaą, atsi^veįgiant j da
bar esančius sunkius laikus.'

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Aoenaą 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
f. Dearborn St., Room 1113 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 yo pietų
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Stseet 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vaŠ. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washiuyton St.
Room 1502 Tek Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Snbatos 
— 6 iki 9 vak

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau-; 
J’u Bėriau « pigiau, 
nęgu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tek .Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 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 6:30 iki 9:30 v. 

4608 South Ashland Avė. 
Netoli 46th St. Cbiago. III.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Oratoriai
Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
f

Graborius ir 
Balzamuotojas

Modemiška Kokplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams, Kaina prieinam*

8319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Cigaretę 
Ruky- ■Jį

'4jA.J?ad«vg„teism
Policija, padariusi kratą na

muose adresu 6737 So. Paulina 
St., užtiko porą šautuvų pavog
tų iš detektyvų skvado, maši
ninę kanuolę, 100 patronų ir 
knatų ekspliozijoms, dvi gūži
nės bombas ir nemažai amuni
cijos.

Areštuoti Louis Antonacci, 
24 m., 6343 So. Lincoln St., 
Michael. Maittola, 19 m., kurio 
namuose buvo padaryta krata, 
Wiliam Archer, gyv. 6924 So. 
Bishop St., Roy Anderson, 19 
m. gyv. 1259 West 71 st., ir 
Paul Spera, 18 m./gyv. 6804 
So. Hermitage avenue.

Policija mano, kad ji užti
kusi būrį gengsterių, kurio yra 
nudaigoję pastaruoju laiku tris 
butlegerius southsidėj. Iš suim
tųjų svarbiausias skaitoma An
tonacci. Kiti gi, policijos ma
nymu, tarnavę kautinėms prieš 
Franką McErlane ir O’Donnelį 
suthsidės butlegerių kovoje dėl 
marke to.

Rez. Phon| Grovehill 1321
Ofiso Tek Lafayette 4180

Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS

4180 Archer' Avė., šalę Midland Bank
Valandos: 10 iki 12 A. M., 1 iki 5

P. M., 6Mki 8 P. M-
.1 II »■ < i ..........................   I..................III I— I

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Laboratorija:
, netoli Morgan St. 

—12 pietų ir 
6 iki 7:30 vai. vakare 
Tel. Canal 3110 

ReSMdtnęijps tejefęnal
Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

Lietuviai Gydytojai
Ofiso ir Rezidencijos
Tel. Bonlevard 5913

*Ofiso ir Rezidencijos
Tel. Boulevard 5914

DR. BERTASH ir
DR. NAIKĖLIS

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

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

Ofiso valandos 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So, 'Ashland Ap*. n
Tel. Boulevard 2800 '***

Rez. 6515 So. Rjoekų)cU Sį, 
TeL Republic 9723. JgJlH

CHI@W(B 
ŽUDOS

Northwestern universiteto 
vakarinius kurdus šią vasarą 
lanko daugiau mokinių, ne kad 
'pirmiau kada nors. Vasari
nius kursus lankantys moki
niai yra daugumoje ne jaunuo
liai ir ne tie patys, kurie eina 
reguliarius kursus metuose. 
Vasaros lankytojai yra suva
žiavę iš kitų valstijų, kaip Ca- 
lifornijos, New Yorko ir kitur, 
ir net iš Europos įvairių kraš
tų, Studentai dauguma yra 
mokytojai ir jau pagyvenę, 
pusamžiai žmonės. z Užtiksime 
tokių, kurių plaukai žili arba 
galvos plikos.

...t J /



NAUJIENOS,

Tarp Chicagoš 
Lietuvių

Registruoja vėl PRANEŠIMAI

“Naujienų” piknikas
Rugpiučio 9 d. įvyks “Nau

jienų“ piknikas “The Oaks“ 
darže. Iš Rockfordo atvyks 
jaunas, bet jau pasižymėjęs lie
tuvių boksininkas Adomas 
Smith, kuris šį pavasarį “GoL 
den Gloves” turnamente sumu
šė Shelby.

Smith yra sunkiojo svorio 
boksininkas, sveria apie • 190 
svarų. Bokse jis progresuoja 
gana smarkiai. Pastaruoju lai
ku jis buvo išvažiavęs porai 
savaičių į Wisconsiną paside 
ginti saulėj ir pasitreniruoti. Iš 
Wiscęnsino jis pranešė, jog iki 
pikniko jis busiąs pilnai prisi
rengęs ir galėsiąs smarkiai 
faituotis. Jo oponentu bus jau
nas, bet smarkus graikų boksi
ninkas Lodos.

Kitas įdomus numeris bus 
Bancevičiaus ristynės su Frank 

, Cyganiewicz’u. Pastarasis yra 
elnkas ir, sakoma, Zbyszkų gi
minaitis. Jeigu jis yra pasekęs 
Zbyszkus, tai “drapiežnam 
kui“ gali būti riestai.

Piknike bus daug ir 
pramogų, apie kurias bus 
nešta vėliau.

Gubernatoriaus Emmersono 
komisija registruoja vėl visus 
bedarbius. Kai kurie bedarbių 
gavo pakvietimus pribūti į ofi
są 163 Wesit Washington blvd.

Kurie dar nėra užsiregistra
vę, tai turėtų kreiptis ten. Nes 
juo daugiau 
gistruos, tuo 
gul tie ponai 
soj Chicagoj
pradės ką nors veikti. Gal pra
dės daugiau darbų leisti Taip 
negali būti. Artinasi žiema, o 
eina gandų, kad darbų gavimo 
žvilgsniu padėtis dar pablogč- 
sianti.—B. S.

bedarbių užsire- 
bus geriau. Te
žino kiek yra vi- 
bedarbių. Tai gal

Iš darbo lauko
Ea»t Chicago, Ind., prie Sinc 

lair Oil Co., kas rytą prisirenka 
būriai darbininkų darbo ieško
ti. Jeigu kompanijai prireikia 
darbininkų, tai ji šaukia var
dus ir pavardes tų, kurie yra 
pirmiau jai dirbę. Bet naujų 
neima ir nėra jiems progos 
darbą gauti. O ir tie, kurie 
čia dirba, negauna pilno laiko 
dirbti. Taipgi ir kitos vietos 
dirbtuves mažai dirba.—B. S.

Čia buvo, čia nebi 
.1 » 

Paveikslėly matomi kunigaikštytė 
beckoj, su savo ką tik vestu vyru 
žiun. Paryžiuj ji tyčia ar netyčia nušoko

Alexisį Obolensky Tru- 
ant laivo Paty- 
Eifelio bokšto.

dzu-

kitų 
pra-

Nelaimėje Laimė
* ’ t

P-nas Zalagėnas už įvykusią 
nelaimę kaltina Onas. Aš irgi 
tam pritariu: iš Jevos kilo pir
mosios nuodėmės, o iš Onų — 
Zalagėnų ir Norbutų— nelaimė 
su Dutch Rep. XIII.

(Onos kaltos)

Garsaus žygio 
atbalsiai

Zose Petronėlei kirto, 
ta nuo kojų virto; 
Zosės kumščia muskuluota, 
smarkiai kerta, kaip su šluota.

,Ot ką daro milionai: 
ne vien kelnės ir sejonai 
SLA. centre, kariauja, 
rauja plaukus visa sauja.

•»
Petronėlė nukentėjo, 
ambulansu vežt reikėjo: 
čia kariavo, veį, paliuoba, 
kūną skauda, akis j Uodą.

Krėslai vartėsi raštinėj, 
smarki Stasio gaspadinė... 
Trauk “Bakūžė Samanota 
Jurgeliutė suteriota.

/ L Meno Žvaigždės temperatūra, 
nuo jos karščio sprogsta skūra.; 
jau pavėsy nėra vietos 
ba ir centre barška kėdės kietos

99

Du Stasiukai susiėjo, 
slaptai faitą apkalbėjo: 
dabar Zosė čempionas, 
gaus į kailį Jurgis arba J 

nas. —Pustapėdis.

Roseland
Prie maudynių apvogė

Antradieni, liepos 28 d., Kas 
tas Gavėnas savo nauju fordu- 
ku buvo nuvažiavęs prie Jack- 
son Parko maudytis. Kada nu
simaudęs sugrįžo prie forduko, 
tai rado durų rankeną nusuk
tą ir pavogtą truputis pinigų 
iš kelnių' kišenės. 1 Jisai", eida
mas maudytis, drapanas buvo 
palikęs automobilyje. Vagiliai, 
matyti, skubiai darbavos, kad 
nepastebėjo laikrodėlio, kuris 
buvo paliktas ant sėdynės po 
drapanomis. Tegul tai buvo pa
moka ir kitiems, kad nėra sau
gu niekas palikti automobilyj.

Visas krikščioniškas pasau
lis žino, kad šįmet liepos 26 d. 
buvo Onų diena. Teisybę pa
sakius, Onos nėra nei kiek pras- 
tesnsė už Jonus. Petrus, Anta
nus. Ir jeigu jau vienų die- 
nors yra švenčiamos, tai kodėl 
negali būt švenčiamos kitų. 
Vardo diena juk reikia tinka
mai pagerbti.

To seno papročio laikydama
si p. A. Zalagėnas ,kuris turi 
barzdaskutyklą 7132 So. Racine 
Avė., ir sykiu visa jo šeimyna 
—moteris, duktė ir sūnūs, 
taipgi p-nai Narbutai visi šeši 
leidos į platųjį Chicagos mies
tą pažįstamų Onų pagerbti. 
Pirmiausia aplankė lietuviškus 
pikpikus, tik apgailestauja, kad 
nespėjo į laiką pribūti į Pa
daužų pikniką. Aplankę lietu
viškus piknikus kaip pridera, 
leidos į 18-tos apielinkę.

Kadangi p. Zalagėnas, šitos 
apielinkės didelis patriotas, tu
rėjęs čia barzdaskutyklos biz
nį daugelį metų, o p-nia Zala- 
gžnienė turi daug draugių ir 
pažįstamų Onų, tai visi sesi 
balsai nulėmė, kad 18-tos apie
linkę tikrai reikia aplankyti. 
Na, ypačiai p-nai Zalagėnai no
rėjo būtinai aplankyti sęnus 
draugus Pužauskus , ir Peckai- 
čius. Kaip nutarė, taip ir pa
darė. Viskas rodosi turėjo būt 
kuopuikiausia. 
kintos—vardo 
apvaikščiotos.
dus reikia grįšti namo. • ’

P-nas Narbutas, žmoglis at
sargus, važiuoti moka: dieną 
ar naktį jo Dutch penkiolikos 
metų amžiaus kelią pats žino. 
Bet, deja, atsitiko nelaimingas 
įvykis. Privažiavus Racine ir 
51mą, kitas Dutch, kuris buvo 
kiek naujesnis už pirmąjį, at- 
sibėgėjęs puolė į pirmąjį. Pa, 
sėkmės dviejų Dutch kovos bu
vo, kad abu Dutch pavirto ant 
šonų. Urnai 
Iš apvirtusių 
minguosius. 
ir nelaimėje
nei vienas nebuvo 
Visas nemalonujnas buvo p. Za 
lagėnui, kolei j f išėmė iš po au
to, nes p-nia Narbutienė, kuri 
sveria apie 300 svarų, jį visą 
laiką laikė prispaudusi. Pats 
Zalagėnas sveria apie 160, tad 
galite patys suprasti, kad jam 
buvo ne pyragai būti 300 sva
rų sunkumo spaudžiamu.

P-nai Zalagėnai, išsirito iš po 
auto nelaimės, norėjo samdytis 
“Cab”, bet vaikai sustreikavo 
ir sako: “No more automobi
liu važiuoti“. Vaikai streiką 
laimėjo: gatvekaris patarnavo 
laimingai iki pat namų.

P-nai Narbutai irgi pasekė 
Zalagėnų pavyzdį: pasiuntę sa-

Nori pinigus panai-, 
kinti

Richmond, Indiana, Wayne 
County

Richmand Piano Compaųy 
skelbia, kad ji sutinkanti, mai
nytis su ūkininkais prekėmis. 
Kitaip sakant, sutinkanti mai
nyti pianus, radios ant kviečių 
ir kitokių negendančių javų.

Atrodo, kad kapitalistai pa
tys nori pinigus panaikinti. O 
musų komunistai vis rėkia: 
kapitalistai šiokie, kapitalistai 
tokie! Dabar pasirodo, kad ka
pitalistai pradeda naudotis ko
munistų pavyzdžiu, iies ir mask- 
---------------___ t... ' ■ . . ■.

Onos pasvei- 
dierios tinkamai 
Gaidžiui pragy-

viečiai mėgino ,pin 
kinti. Taigi ye kk 
neparinktų koįhunis 
kompanijai už ‘‘gerų

viečiai 
kinti.

kompanijai už 
vykinimą 
tinių planų

pinigus panai- 
klausimas: ar 

aukų tai 
širdį“ ir už 

kpmunis- 
S

Naujausis išradimas
Šiuo noriu . pranešti, gerbia

miesiems, kad yra išrasta elek
tra skustis barzdai mašinėlė 
Nors ir tankiausią barzdą sku- 
sit, visai nejaųsit. Taip puikiai 
dirba, kad rodosi lyg muilinu 
pirštu braukytume! per veidą, 
ši ^mašinėlė yi*ą taip paprasta, 
kaip ir paprastas griebliukas. 
Galima nusiskųsiti per porą mi
nučių. . |...

Norintieji įsigyti kreipkitės 
pas .General Rązor Corp. L. L. 
C. generalį ageįitą J. K. Milius, 
3251 So, Union Aye., Chicago, 
III. V į)( ; /

MADOS MADOS MADOS

TV6'

Dr-stė Liet. Did. Kun. Gedi
mino laikys pusmetinį susirin
kimą penktadienio vakare, lie
pos 31 d., Shedvilos svetainėj, 
341 E. Kensington Avė. 
rinkimas pusmetinis, 
svarbu visiems nariams 
dalyvauti.

pribuvo pagelba. 
karų išėmė nelai- 
Bet pasirodė, kad 
gali būt laimės: 

sužeistas.

o,

i* 0

Susi- 
todel 
jame

savoSLA. 139 kuopa laikys 
mėnesinį susirinkimą rugpiučio 
2 d. Palmer Park svetainėje 2 
v. po pietų. Visi nariai prašo
mi dalyvauti susirinkime.

Ateinantį sekmadienį, rugpjū
čio 2 d., goldenstariečiai loŠ 
bėsbolą su Holy Cross jauktu— 
lietuviais. Lošimas eis prie

■j ,
Galina siūdinti iĮ leng-2904 -—Jaunesnę! moterei lengva, graži šiiknelė.

vaus šilko arba georgette erebe materijos. Sukirptos mieros 14;,.16, 18 ir 20, 
taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę. < ■ '■

Norint gauti vieiią ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžiu, 
prašome iškirpti paduotą blarin 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą,* pa
vardę ir adresą. Kiekvieno par 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš-į 
to ženkleliais kartu su užsakyk 
mu. Laiškus reikia adresuoti^

~r»j- 1..41 i , p................ .

NAUJIENOS Pattrep Dept.
1739 S. Chidįo, III.

į čia įdedu 15 cftty jr prašau ąt- 
$ i» ;• / ■ ■

siųsti man pavyzdi /No

........ ............ per krutinę
' - ■ ■ J' -r '■ <

(Vardas ir pavardė) ,

(Adresai)

sios Robey). Pradžia 3 v. po 
pietų Naujienietis

vo Dutch 
gatVekariu

j ligoninę, o patys 
leidosi namų linkui:

S. L. A. 129 kuopa rengia draugišką 
išvažiavimą, kuris įvyks nedėlioj, rug
piučio 2 d., M* Sakalausko darže, prie 
lietuvių tautiškų kapinių ir Kean Avė., 
Justice Park, III. Kviečia visus atsilan
kyti. Valdyba.

I ■ IIII . ................

Marguette Park S. L. A. 260 kuopos 
susirinkimąs įvyks 2 dieną rugpiučio, 2 
vai. po pietų paprastoj vietoj, 6812 S. 
Westerh Avė, Visi, nariai ir narės- esa
te kviečiami atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų apkalbėti, taipgi užvilk
tas mokestis užsimokėkite.

Sekr. M. Pallock.

Bridgeportas. — Simano Daukanto 
draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadieny, rugpiučio 2 dieną, F2 vai. 
dienos, Chicago Lietuvių Auditorijos 
svetainėj. Nariai kviečiami būtinai pri
būti, nes turim svarbių reikalų svarsty
mui kaslink draugijos išvažiavimo, ta1p- 
pat ir kitokių svarbių reikalų randasi.

P. K., nut. rašt.

Tel. Central 7079 
Rez. Longbeach 9453 

Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarimą 

Dr. B. G. LAMBRAKIS
Akių, Nosiet, Gerklės Specialistas 
Instruktorius Viennos Universiteto 

Sųite 1447-49 Pittsfield Bldg. 
55 E. Washington St.

SKAISTUS VEIDAS 
Juodieji inkštirai, spuogai pašalina

mi ant visados, taipgi visokie , 
t> odos nuspogavimai. 
, SOUTH-PĄRKWAY LAB.

403 E. 61 St. Tel. Normai 5303 
Vai.: 10 a.m. iki 5 p.m., 7 iki 9 p.m.

SpoclaUBtaa gydyme chroniškų ir nauja li
pi. Jei kiti negalCjo jumis l&gydytl, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas iSegzatninavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aft apsl- 
itnglu jus gydyti, sveikata jums sugryt. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po yragalutino ISegzamlnavlmo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvrn iki 1 do Dietų.

20 St.

po

PROBAK“
suteikia 

barzdaskutyklos 
komfortą 

■■I * skutimos
B namie

( PROBAK BLADE)

Garsinkitės “N-nose”

CLASSIFIED AUS.
Educationąl 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTES 

AMATO
i 1

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

f>72' West Madison Street

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

Financial 
Finansal-Paskoios

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių. rakandų ar algos.

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

Penktadienis, liepos, 31, *31

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

RENDON didelis, šviesus kambarys, 
garu šildomas. Atskiras įėjimas. John 
Sbimbel, 3301 Wallace St.

nėra 
antros

Business Service
-- _ A-™!?,
KRAUSTYMAS, storadžius, namų ra

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

[ CLASSIFIE.D APS

TAISAU IR APMUŠU RAKANDUS 
Aptnušu kėdes ir perbudavoju už $1.50 
ir viršaus. Taisau springsus. W. Dar
bam, Oak. 3805.

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

----- o-----
$2 RADIO APTARNAVIMAS 

jusij namuose, nežiūrint laiko. Pasta tyki t 
savo radio i Al stovi; bilc setas, bile kur 
miesto. '
North, Northvvest, West—LINCOLN 8854. 

South, Southwest, West—PLAZA 3532.

POPIERIAVIMAS 
SPECIALIAI i

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

CONNORS
' Tel. Raddiffe 3284

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimu naujo karo, širdingai 

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

BALZEKAS MOTOR SALĘS 
4030 Archer Avė. 

Lafayette 2082

GARDNER ROADSTER—mainysiu 
į lunch ruimį arba gazolino stotį. 2859 
W. 64 St. 1 lubos iš fronto.

Miscellaneous
Įvairus

Rooms
gražus kambarys 

vedusiai porai. 
6826 So. Talman Avenue,

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
gera vieta, įvairių tautų apgyventa, iš
dirbtas cash biznis, pigiai arba mainy
siu. Galima matyti vakarais iki 9 it 
nedėliomis. 

215

Didelis Pelnas Auginime 
“BANQUET” VIŠTUKŲ

Jus galite pridėti 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” vįŠtukų. Mes užauginsi
me jūsų vištukus iki nuo iki 2 sva
rų sunkumo. t Mes apmokėsime visus 
auginimo kaštus įr tada parduosime šiuos 
puikius paukščius, pasidalindami su ju
mis pelnu. Pilnos smulkmenos sutei
kiamos musų atstovų be jokių jums pa
reigų, arba —
Atdara vak. iki 8:30. Prašome atsilankyt 

2512 Irving Park Blvd.

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

Personai

PA.JIEŠKAU švogerio Joe 
Apulskis, žemaičių Kalvarijos. 
Girdėjau gyveno Waterbury, 
Conn. Turiu svarbių reikalų. 
Domicėlė Apulskienė, po antru 
vyru Horodeckienė, 2622 W. 
69th St., Chicago, III.

Situation Wanted
Darbo Ieško

BARBERYS, patyręs ieško nuolatinio 
darbo arba vakarais, dirbsiu už komi- 
šeną. ’Tel. Hemlock 8716.

IEŠKAU darbo į kriaučių šapą, esu 
bushelmonas, patyręs siuvėjas ir 
presorius. Važiuoju į kitą miestą, 
jeigu yra reikalas. Martin Yudis. 6818 
S. Rockvvell St. Hemlock 9697.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi veiterka, ve
dusi moteris apie 24 metų amžiaus. 
Trumpos valandos.

5952 So. Western Avė.

Tel.

E. 107th Street 
Roseland 
Pullman 3319

PARDAVIMUI restaurantas ir room- 
ing house 14 kambarių. Nupirksiu 
pigiai iš priežasties vyro ligos.

2114 So. Halsted St.

PARSIDUODA pigiai gera minkštų 
gėrimų vieta.

4314 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA soft drink parlor, 
vieną biznį ar su namu, gera vieta ir 
pigiai. Pamatykit mumis. Chas Zekas, 
4454 So. Western Avė.

PARSIDUOQA bučernė, grosernė it 
f rūktų štoras, kampas bizniavos gatvės, 
geras biznis. Bargenas. šaukite Hem
lock 8089.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PIGI FARMŲ ŽEMĖ. 5 akrai prie 
pat cementinio kelio, 45 mylios į vaka^ 
rus nuo Cbicagos. $750. $100 cash,
Tel. Central 1715.

--------- O>—

----- o-----
PILNAI ĮRENGTA FARMA 

68 akrai. 6 kamb. namas, bank barnė, 
šilo, juodžemis, visi javai, 2 arkliai, 250 
vištų, 11 galvijų, 5 kiaulės, 10 avių, vi
si įrankiai; savininkas serga; kaina už 
viską $7,500, su $3,000 cash, likusius 
išmokėjimais.

A. R. GEER, Dowagiac, Mich.

■------- o -....-
5 AKRAI žemės, gasolino sto

tis, groserne, 5 kambarių na
mas su concrete beismantu, 
barnė, 1 gera karvė, 50 vištų, 
20 ančių, ir visa padarynė ir 
pakinkiai, 1000 kelmų žemuo
gių, likusi žemė apsodinta bul
vėmis, kornais ir tt. Tas vie
kas, tik $4,50d. Randasi ant 
gero cementinio kelio (Nr. 62), 
apie 100 su viršum mylių, tar
pe Edwardsbury ir Cassopolis, 
Mich., 5 mylios nuo Edwards- 
bury — Kreipkitės prie savi
ninko ant vietos ar tai laišku, 

KATHERINE LOANS, 
passopolis, Mich.

PARDAVIMUI 320 akrų farma ne
toli, turtingi budinkai, vertės $27,500, 
apsėti laukai. Bankas parduoda už 
$7,450 morgičių ant lengvų išmokėji
mų. ,

Rašykite angliškai. .
Box 1333 \
Naujienos 

1739 So. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

Paul M. Smith & Co. 
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

totus, farmas. biznius ▼isokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
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

DAR LABIAU NUPIGINTA
GREITAM pardavimui tikras barmenas 

Reikia pinigų. 5 kambarių mūrinis bun- 
r&low, labai dideli Šviesus kambariai — jei
gu jleSkote gerus namus —- pamatyk kiuoa. 
Geros iklygos. 10637 May 8t. Tel. Beverly 
5330.

Business (Service 
Biznio Patarnavimas

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

CHICAGO GERM1CIDE CO. 
17' S. Paulina St. 
Tel. Seeley 3345

■ , . • r '•
.......................... .1 ... ■■!■!■■■■■> ........... ...................... ■■ ■■ .......-I

R00F1NG IR TINNING ‘
Specialiai žemos kainos vasaros lai

ku. Visas darbas garantuotas. Apkaina- 
vimas Dykai,

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

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

SPECIALIAI DEL LIEPOS
9xi2 Kauras išvalomas už $1.75 

Nieko neimam už'pasiėmimą ar pristaty
mą. Dykai apsaugojimas nuo kandžių it 
apdmuda. Geras darbas garantuotas.

Tel. Pensacola >983. arba 
Mr. Pick. tel. Roosevelt 8500 

CRYSTAL CARPET CLEANERS ,-A 1 4 ii <6 A Iua j * JU - • 1 ■ . .

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai 

•••^•M^t^Rs^ąrf****^*^^^^*^***********1**^*^*^****^**^^^**

KAIP NAUJA elektrikinė grinų sand- 
ing mašina. Thor mengliai, vacuum va
lytojas, Victor radio, siuvama mašina, 
cooker. Parsiduoda už storadžių. Plaza 
0219, 637 E. 63 St.

RAKANDAI vartoti tik 2 mėnesiu, 
kaip nauji, atiduosiu beveik uždyką. Par- 
torio setas vertės $350 tik. $85. Besiulis 
9x12 Wilton kauras $18, 9 šmotų val
gomojo kambario setas vertės $375, tik 
$95; taipgi radio, lempas, maži staliu
kai ic_tt. Galima matyti bile laiku 7816 
So. Marshfield avė. 1 lubos ar telefo- 
nuok Triangle 4146.

For Rent
PASIRENDUOJA 5 kambariai su 

maudyne, pečiais šildomi, pirmas augš- 
tas. 838 W. 34 St.

PASIRENDUOJA Storas su kamba 
riais dėl kriaučiaus arba barberio, arti 
.tokio biznio nėra. 6839 So. Loomis St. 
Hemlock 9325.

GASOLINO STOTIS, GROSER
NĖ IR TURISTŲ UŽEIGA 

Namas muro su geru concrete 
beismantu, fornisu apšildomas 
10 didelių kambarių, elektra 
apšviestas; yra gasas. Gražiai 
viduj ir išlauko dekoruotas, 
šalę namo grosernė, štoras ir 
gasolino stotis. 3 akrai geros 
žemes, prie miesto Pokagon, 
Mich. 105 mylios nuo Chica- 
gos, ant kryžkelės 2 cementi
nių kelių (Nr. 40), tarp Niles 
ir Dawogiac. Gera vieta viso
kiam bizniui. Parsiduoda la
bai pigiai —: už $8,500, įnešti 
$5,000, kitus duos morgičiais. 
Važiuokite pas savininką ant 
vietos arba klauskite laišku.

GEORGE THOMPSON 
Pokagon, Mich.

RfeNDAI 5 kambarių flatas, maudy
nė, randasi 3329 Aubuui Avė. Savinin- 
kas 3341 Si Halsted St. Prospect 3938.

NAUJAS 2 flatų narnas^ 
mados. 2 totai. Pigia*. 
Brigbton Parke. 
Monroe St. Tel

Naujos 
Namas 

Atsišaukite 3133 W. 
Nevada 6959;




