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Vokietijos bankai 
, _____ ____ I

uždaryti; Mcdonald
važiuoja į Berlyną

------------------------- ------------------------------------------------------Į----------------------------------------------------—

Chicago, III., Antradienis, Liepos-July 14 d., 1931

Ateinančios 24 ar 48 va
landos nulems Europos 

ekonomišką likimą
Bertynas, liepos 13. Vokieti

jos prezidentas von Hinden- 
burg šių naktį pasirašė dekre
tų, kuriuo visi Vokietijos ban
kai uždaromi ligi trečiadienio. 
Valstybės banko prezidentas 
Dr. Luther atskrido į Basei, 
Šveicarijoj, į Bank for Inter
national Settlement direktorių 
posėdį, pranešti apie Vokieti
jos tragingų padėtį ir jėškoti 
pagalbos. Direktoriai šių nak
tį turės nutarti, kas šiuo mo
mentu daryti.

Del nepaprasto depozitorių 
užpuolimo ir milijoninių sumų 
ištraukimo užsidarė stambiau
si Rhiaeland Landesbank ir 
National Bank ir visa eilė mu
nicipalinių bankų Hamburge, 
Štutgarte, Kolne ir kitur. Du 
stambus Berlyno bankai diena 
anksčiau uždarė visas operaci
jas.

Neramus gandai 'plinta
Anglijos užsienių reikalų mi- 

nisteris Hendersen vyksta j 
Paryžių, iš kur skubės į 'Ber
lynu. Taip jau premjeras Mac- 
Donald rengiasi vykti Berly
nu šį penkiadienį... .Visos* Eu
ropos sotinėse stock marketas 
labai nupuolė. Vokietijos mi- 
nisterių kabinetas nuolat posė
džiauja. Premjeras Bruening 
išleido į tautų atsišaukimų, 
kviesdamas nenustoti ūpo ir 
laikyti galvas aukštai. Vietoj 
to, visos gatvės pilnos sujudu
sių žmonių ir visi bankai ap
gulti.

Platinamos neraminačios kal
bos apie revoliucijų, komunis
tų sukilimų, apie prezidento 
Hindenburgo atsistatydinimų.

Anglijoj ūpas pesimistiškas
Londonas, liepos 13. Labai 

kritiškos dienos, kokių dar pa
saulio istorija mažai težino 
stovi už akims, jei nebus su
rasta skubios pagalbos Vokie
tijai nuo bankroto išgelbėti, 
kalbama Anglijoj.

Ateinančios 24 ar 48 valan
dos parodys, ar Hooverio mo
ratoriumas dar pagelbės padė
čiai arba Europos dalis pateks 
į didelį sumišimų.

30 sovietų šnipų 
areštuota

Kronstadt, Rumunija, liepo»s 
13. Trysdešimts asmenų, ta
me skaičiuj visas būrys armi- 
jo oficerių, areštuota kaltinant 
šnipinėjus Sovietų Rusijos nau
dai.

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

Daugiausia giedra, pavakary 
šilčiau; švelnus nepastovus vė
jas.

Vakar temperatūra buvo 
70-74.

Saulė teka 5:25, leidžiasi 
8:26. Mėnuo teka 8:58 ryto.

Eks-ambasadorius 
pranašauja komu
nistinį perversmą
Rusija darytų intervencijų 

Vokietijoje

Chicago, liepos 13. Jei Vo
kietija pasiliks tokioj padėty 
ilgesnį laikų, komunizmas gali 
nušluoti Europų, pareiškė Ja
mes Gerard, buvęs Su v. Vals
tijų ambasadorius Vokietijai, 
pravažiuodamas pro Chicagų 
sekmadienį.

Padėtis, beabejo, yra gras- 
mingiausia, kokios pasaulis ne
bematė nuo didžiojo karo, jis 
pareiškė. Jei Vokietija su- 
bankrutys ir Brueningo kabi
netas grius, ta šalis kris hitle
rininkų fašistų ir komunistų 
rankosna. Jei laimėtų komu 
nistai, kas tačiau atrodo nega
lima, tada Rusija maršuotų ant 
Lenkijos, norėdama pasiekti 
Vokietijos, paadrytų interven
cijų už komunistinę Vokietija 
prieš kitas valstybes.

Vokietijai papuolus į raudo
nųjų glėbį, Anglija taptų ko
munistinė qpo savaitės kitos. 
Francija ir Ispanija butų iš ei
lės, ir kųmunizmaš persimestų 
net į Su v. Valstijas.

Gerard išpranašavo krizį
Mr. Gerardų pavadino triukš

madariu pereitų rudenį, kada 
jis pranašavo, kad Vokietijos 
bondsai taps beverčiai po 18 
mėnesių. Tuomet Gerard išva
dino “crazy”. Kas dabar yra 
“crazy”, klausia Gerard.

Vokietijų Gerard irgi vadina 
ne geresniu vardu. Jei ji ne
būtų ėjusi į karų, ji butų greit 
užyviešpatavusi pasaulio auksų. 
Karo paskelbimas buvo di
džiausia idiotybė. Ir dabar Vo
kietija savo idiotizmo nėra nu
sikračiusi: ji prašo $400,000,- 
000 paskolos, ir pati leidžia 
$100,000,000 karo laivams sta
tyti. Farncijos negalima kal
tinti, kad ji nesutinka duoti 
paskolos tokiems tikslams, pa
sakė Gerard. t

Mainų savininkų ir an
gliakasių konferencija

Washington, ilepos 133. Sek
retoriai Lamont ir Doaik ir 
United Mine Workers of Ame
rica vadai šiandien susirenka 
prie bendro stato darbo depar
tamente aptarti sunkių padėtį 
anglių kasyklose. Į konferen
cijų radikalės Natięhal Minerš 
unijos atstovai nekviesti. Val
džia gavo iš U. <M. W. of A. 
prezidento Lewis prašymų, kad 
sukviestų bendrų konferencijų 
su darbdaviais, bet naudos iš- 
tokios konferencijo nenumato
ma.

Siūlo Sovietams Linkol- 
no paminklą

Maskvų ,liepos 18. Abraomo 
Linkolno stovylų pasiūlė pasta
tyti Maskvos aikštėj vienas 
New Yorko pilietis George 
Bemard, sakydamas, kad Lin- 
kolnas labai tiktų pavyzdžiu 
darbininkams ir kad jo pamink
las Rusijoj prisidėtų tauįtų tai
kai stiprinti.

Ta kurių Rudy Vallee užsidainavo '
Miss Fay Webb, kų tik patapusi Mrs. Rudy Vallee. Kas tas 

Rudy Vallee, paklauskite bile moteriškės, jos pasakys.

Vokiečiai uždarė fašistų 
laikrašti

• ... ■. ■<

Miunchen, Vokietija, liepos 
13. Valdžia tedarė Adolfo 
Hitlerio , organų. . “Voelkische 
BeobAchter’'’ trims "^^VAifėnis 
už nepakenčiamų kurstymų 
prieš respublikų.

Prancūzai išlėkė i 
Tokyo

Maskva, liepos 13. Joseph 
Lebrix ir Marcei Doret, frau- 
cuzų- lakūnai pralėkė Maskva 
pakeliui į Tokyo, Japonija, 
kur jiedu nori nuskristi nesu
stoję. Kelio tolumas iš Pary
žiaus į Tokyo yra 6,000 mylių.

Italijos fašistai at
ima mokyklas iš 
paposjtakos

Bostono pralotas perkąs auto
mobilius Vatikano dvarui

Roma, liepos 13. Fašistų 
ministerių kabineto nutarimu 
visos Italijos pradžios mokyk
los turi būti' valdžios kontro
lėj ir mokytojai skiriami iš val
džios centro. Taip pat nutar
ta paaštrinti privačių mokyklų 
kontrolę; kaltinama katalikų 
bažnyčių, kad ji perdaug da
riusi įtakos, šį antradienį lau
kiama paties Mussolini kalbos 
apie jaunuomenės auklėjimų.

Fašistų spauda tarpe kitų 
smarkių atakų prieš Vatikaną, 
ypatingai puola vienų francuzų 
jėzuitų msgr. Michel de Her- 
bigny, Ilio vyskupų, kurs esąs 
papos dešinė ranka ir padaręs 
pasiūlymų papai išmainyti su 
Prancūzais Vatikanu į Korsikos 
salų.

Taip pat smarkiai puolamas 
Amerikos pralotas msgr, SpelL 
man iš Bostono, kurs įššmuge- 
liavo papos enciklikų į Paryžių. 
Spellman esųs stambi papos po
litikos propagandos figūra 
Amerikoj, rinkti pinigus, da
linti papos medalius ir be kitko i 
jis keliąs fondus pirkti jauto
mobiliams dėl papos dvaro ir 
Vatikano pralotų ir kardinolų.

Amerikos vengrai lekia 
j Vengriją

Roosevelt Fjeld, N. Y. liepos 
13. Du vengrai lakūnai, Ge
orgę Endres ir Ale^ander Ma- 
gyar išskrido savo orlaiviu 
“Justice for Hungary” į Veng
riją.

Šie du vengrai lakūnai par
davinėdami ; atvirutes bandė 
sukelti kapitalo orlaiviui įsi
gyti, bet nepajėgė, tuomet vie
nas Amerikos vengras mėsi
ninkas Emil Shalay jiedum or
laivį nupirko. <j

Filipiniečiai apkūlė 
Amerikos aficierius

200,000 žmonių demonstracija 
reikalavo; nepriklausomybės ■

Manila, liepos 13. Grupė 
Amerikos karininkų ir jų žmo
nų tapo apsvaidyta akmenimis 
iš susirinkusios demonstrantų 
minios pereitų sekmadienį.

Atvykus dviem senatoriams 
Haves iš Missouri ir Pitman iš 
Nevados, filipiniečiai padarė 
apie 200,0000 žmonių demon
straciją, reikalaudami, *kad 
Amerika Filipinų saloms grą
žintų nepriklausomybę. Kitoj 
vietoje paradavo 50,000 žmonių 
minia.

' V 1 t 
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Išvaikė streikuojančius;
10 areštavo

Pawtucket,! R. I. liepos 13. 
Dešimts žmonių areštuota ties 
Royal Waewing Co., kur strei
kas eina. Suirutės prasidėjo, 
kai būrys policijos pradėjo vai
kyti apie 300 darbįninkų, susi
rinkusių mitinguoti. Policja vi
jo žmones kokį piismylį.

. >*IRm^lf|ll ^lĮinlįi 11^01111 !; '
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. Ispanijos seimas' 
atsidaro

■■ ,

Madridas, liepos 13. Visa 
armija darbininkų baigia puoš
ti Ispanijos parlamentui rū
mus, ryt. dienos atidarymui. 
Pirmų kartų po 1875 metų, 
.kuomet Ispanijos < respublika 
buvo paskelbta, socialistai ir 
respublikonai susiėjo bendrai 
išdirbti kopstįtucijų. /

Bedarbė Amerikai 
kainuoja kasmet 

' virš 21 miliardo
šešiais milijardais viršija visas 

vidaus skolas

Washington, liepos 13. Be
darbė šioje šalyje pridarė ne
apskaičiuojamus nuostolius, 
kaip praneša gelžkeliečių sa
vaitraštis “Labor”.

Industrijos stagnacija ir su
rišta su tuo bedarbė Suvieny
toms Valstijoms ' kasmet įkai
nuoja apie $21,744,000,000 ar
ba penkiais,milijardais daugiau 
negu yra visų vidaus skolų 
Amerikoje.

1929 ipetais industrijos ga
myba siekė $69,417,115,929 su
mų. Medžiagos vertė, pakavi
mas, kuras, elektra ir kt. bend- 
dra suma siekė $37,730,354,- 
709. Darbo vertė,1 įdėta į ga
mybų apkainuojama $31,687,- 
061,130. Apskaitant, kad in
dustrijos pramonė apsunkina 
8,742,761 darbininkų šioje ša
lyje, išeina, kad vieno darbi
ninko vertė kasmet siekia $3,- 
624. Paėmus šių sumų tiek 
kartų, kiek yra bedarbių, tai 
yra 6,000,000, gaunasi suma 
$21,744,000,000 nuostolių dėl 
bedarbės.

[Acme-P. W A. Photo]

Rudy Vallee vedė
Rudy Vallee, pagarsėjęs A- 

merikos moterų, tarpe savo 
“jaudinančiomis^ dainuškomis 
per radio šiomis dienomis slap
tai vedė Santa Monica polici
jos šefo dukterį. Tas įvykis su
teikė amerikontėms smūgį jei 
ne didesnį tai ir nemažesni 
kaip Valehtinui mirus.
i - ’ ■ ■ ' .

•

Maldininkų minios 
lanko Lenino kapą

1 ‘ ’ * * • . -v. . ‘ •

Lenino lavonas {aprengtas ka
riškai ir papuoštos medaliu

Maskva, liepos 13. Jau sq>- 
tinti metai kaip Leninas guli 
palaidotas Maskvos Raudono
joj aikštėj brangiame raudono 
granito mauzoleume ir tiek 
laiko kaip tūkstančiai Rusijos 
valstiečių kasdien stovi ketur* 
linkoj eilėj, laukdami progos į- 
eiti į vidų ir pamatyti savo 
naująjį šventąjį. Dauguma tų 
pačių dienų negauna progos, ir 
turi kitų dienų Vėl stoti j be
galinę' eilęl .

Mauzoleumo stogas, kas nak
tį yra apšviestas, nuolat stovi 
prie durių* viduj ant, laiptų 
ir skiepe ties katafalku rau
donarmiečiai'su nuogųis dur
tuvais. Paties Lenino lavonas, 
aprengtas į raudonarmiečio 
khaki, su medaliu ant (krutinės, 
balzamuotas yra laikomas pa
rodai po stiklu. , >
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No. 164

Lietuvos Naujienos
Didelis darbininkų strei- Grąžintoją už negražius 

kas prie geležinkelio darbus padėjo kalė- 
darbų jiman

Iš Telšių p'raneša, kad bir
želio 23 d. likviduotas 2 sa
vaites tęsęsis darbininkų strei
kas. Sustreikavo Kretingos — 
Telšių geležinkelio statybos 
darbininkai. Apie Telšius — 
Plungę streikas tęsęsis 2 savai
tes, o prie žemės pylimo darbų 
per Salantų ir Kūlupėnų — As- 
teikių km. streikuota 8 dienas.

Darbininkai sustreikavę dėl 
atlyginimo ir elgimosi su jais 
Hjaryard Schulz rangovai dar
bininkams už 1 vai. darbo mo
kų po 70—80 et. Tuo tarpu 
rangovų su Lietuvos vyriausy
be sutarty esą numatyta, kad 
rangovai darbininkams už 1 
vai. turi mokėti 1.20 lt. Darbi
ninkai streike buvo neorgani
zuoti ir maža telaimėjo; rango
vai sutiko už valandų pridėti 
po 5 — 6 et. ir darbininkai bir
želio 23 d. grįžo prie darbo.

Jaunikį pavogė nuo 
jaunosios

GEIŠTARAI (Miroslavo v.) 
Nesenai čia turėjo įvykti šio 
kaimo gyventojo J. Mikšio su 
p-le čirvinskaite vestuvės. Jau 
buvo viskas paruošta vestu
vėms: suvažiavo giminės, o ry
tojaus dienų turėjo būti šlu
bas; z *

Bet jaunikio tėvas labui.ne
norėjo, kad jo sūnūs imtų p. 
Čirvinskaitę.

Jis prikalbėjo gimines ir ki
tus svečius, kad jie gerai “už- 
fundytų” jo sunui, o vėliau gir
tų kur nors išvežtų.

Taip, ir atsitiko. Gerai įkau- 
šusį p. J. M. jaunikį geradariai 
svečiai išgabeno į Alytų, o vė
liau kažkokiu budu atsidūrė 
net Kėdainiuose.

Taip ir iširo jau suruoštos 
vestuvių iškilmės.

Kam džiaugsmas ir juokai, 
o kam ašaros. M.

Beprotis primušė viršai
tį ir sekretorių .

ROKIŠKIS. — Birželio 22 d. 
Ragelių beprotis Kirlys įėjęs 
į valsčiaus valdybos įstaigų, ir 
neva reikalaudamas už “savo 
namus” iįuohįos geležiniu daik
tu sumušė viršaitį ir sekreto
rių. Ntikentėjusiems ligoninėje 
padarytus perrišimas.

Vokiečiai laukią'Klaipė
doje permainų <

Teko patirti, kad Vokieti j a 
laukianti Klaipėdoje permainų.

Esą, einant Vokietijos susi
tarimu su Lietuva, Vokietija 
atšaukė iš Klaipėdos generali
nį savo konsulų, dabar esą tu
rinti būti atlikta antroji susi
tarimo dalis, kuri liečianti cen- 
įtralinės valdžios atstovavimų 
Klaipėdos krašte.

^r..vrlT..ll _.r HJ

Statys paminklą žuvu
sioms Klaipėdos sukilė

liams
1933 metais, minint Klaipė

dos atvadavimo dešimtmetį, 
žuvusioms sukilėliams Klaipė
dos kapuose Šauliai susirūpino 
pasthtytį > paminklų. Amerikie
čių ekskursijos, lankydamos 
Žuvusių sukilėlių kapus, jąu su
dėjo 5,000 litų paminkluT^Pa- 
minklo projektui pagaminti 
bus paskelbtas konkursas.

Kriminalinė policija šiomis 
dienomis areštavo spaudos pla
tinimo draugijos įgaliotinį Šid
lauskų Adomų, kuris kaltina
mas pasisavinime “Lietuvai 
Pagrąžinti” draugijos surinktų 
už prenumeratų 30,000 litų pi
nigų.

Šidlauskas padėtas'' Kauno 
kalėjiman, Kauno Apygardos 
teismo valstybės gynėjo žinioj.

Anglijos piliečiai kelia 
bylą Lietuvos teisme
Viena Anglijos firma iškėlė 

Klaipėdoje prieš kitų firmų ci
vilinę bylą. Vietinės firmos gy
nyba pareiškė teisme, kad sve
timšaliai, norėdami apskųsti 
užsienio teismuose, pirma pri
valo patiekti teismui užstatų.

Ieškovas, Anglijos firma, pa
reiškė, kad einant Lietuvos — 
Anglijos sutartimi tokios kau
cijos uždėti nereikia. Dabar 
dėl to yra užklausta užsienio 
reikalų ministerija.

Suomiai rašo apie 
Lietuvą

• Kotkos miesto išeinančiame 
Suomijos koalicijos partijos 
dienrašty “Etela — Suomi” bu
vę įdėtas to laikraščio vyr. 
redaktoriaus Heikki Lehmus’o 
straipsnis apie savo kelionės j- 
spudžius po Lietuvą. Straips
nis yra labai entuziastiškai pa
rašytas ir baigiamas raginimu 
skaitytojams važiuoti susipa
žinti su Lietuva.

Voldemaras bus Taura
gės burmistru

Rimčiausiu kandidatu į Tau
ragės burmistrus yra p. - Volde
maras, senasis burmistras. Kaip 
tenka girdėti be lietuvių tary
bos narių balsuosią už jį ir žy
dų atstovai.

Šiaulių burmistru
numatomas vaistininkas J. Va
lančius, seniau krikščionis de
mokratas, dabar>— žymus tau-, 
tininkų veikėjas. Anksčiau nau
jojo burmistro vietų ketinęs 
Užimti Darbo federacininkas 
Šiaulių aps. tautininkų k-to 
pirm. K. Ubeika, bet dabar, sa
ko, apsigalvojęs.

Burmistro pad. numatomas 
žydas. Tautininkai norėję ir šių 
vietų1 sau pasilikti, bet žydams 
pagrųsinus išeiti iš naujos ta
rybos, jei nebus jiems bur
mistro padėjėjo vieta duota, 
tautininkai sutiko nusileisti.

Senasis miesto burmistrus 
p. SJ. Sondeckis, kalbama, bu
siąs paskintas Šiaulių apskr. 
ligonių kasos direktorium.

■ ■■ ■ T1., .r;/’ ■ "■ v

LIETl-VON -
1 Siunčiame Pinigas Pal- 

tu ir Telegtama. Patar- z 
naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

Naujienos
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
Ofisas atdaras kasdic nuo 7 iki 

8 valandai, Šventadieniais nuo 
9 iki 1 valandai.
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I KORESPONDENCIJOS
*

Iš Rhinelander, Wis 
apielinkės

(Atostogų įspūdžiai)

Birželio 20 d. 6:00 sėdome į 
p. šilimo, kuris turi Malt & 
IIops krautuvę prie Halsted 
ir 32nd, dar beveik naują Gra
bam ir pasileidome važiuoti 
link Rhinelanderį Wfs. Vin
giuotu cemento keliu greitai 
lėkėme pirmyn, o javais ap
meti Illinois ir \Visconsino lau-

r—1 1 t
Didžiausia Lietuvių 

PARLOą SETŲ 
Dirbtuvė

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

kit musų pigių kainų.

$47.95
ir augšeiau

Midland Parlor Fur
nitūra Manufacturing 

Company
A. Patcjunas. Sav. J. Kazikaitis, Mgr. 
4140 ARCHER Avė. Lafayette 7404

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo. Reumatizmą, Ranku. Kojų, 
Nugare* akaudojima, šalti. Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, GuIto* aka*, 
dėjimą, ir teip viaokiua akaudojimua 
( tik ne ronaa ).
Tūkstančiai žmonių yra ižaigyde O 
milijonai dar nežino apie tai.
Dekamo Galinga Mestis yra tiek 
verta aukao, kiek ji pati a veria au- 
H* naudos gydymo.
Kaina 75 centai. $1.30 ir $3.00. 
ir 10 centu extra už persiuntimai

Klauskite pa* aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bok 332 

Hartford, Conn.
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ston City nariai Prabas Zaiėc- 
kas, Aldona Alikoniutė ir iš 
Herrin 181 kuopos Uršiiiė Len- 
kutienė su savo dukrele. Iš 
156 kuopos, kuri Randasi Bvn- 
ton^ dirbcr Izabelė Simokai- 
tiene, iš 311 kuopos Viktorija 
Ališauskienė ir Anele Janilie- 
ne. Prisidėjo ir 356 kuopa. Dir
bo Marė Radžiunicnė, Kazys 
Mateliokųs ir M> Kisielius iš 
Zeigler. Kitos kuopos nors ir 
prisižhdčjo, bet darbininkų ne- 
prisiuntė. k

Piknikas davė viso įplaukų 
$128.84;t išlaidų susidarė $104.- 
.99, Tokiu budu pelno liko $26.- 
185. Pravartu čia bus pažymė
ti, kad rengimd komisija per
daug ir nesistengė padaryti 
pelno Šiais depresijos laikais. 
Jos svarbiausias tikslas buvo 
sutraukti lietuvius į krūvą ir 
duoti jiems galimybes pasi
linksminti bei pasikalbėti apie 
savo vargus vargelius.

Žmonių, kaip jau minėjau, 
prisirinko gana daug. Nesima
tė tik tautos priešų, kurie .čia 
yra vadinami komisarais. Jie 
tik pasitenkino tuo, kad pri
siuntė savo kolektorius. Vie
nas suaugęs žmogus ir vienas 
jaunas vaikinas rinko aukas 
Pennsylvanijos streikuojan
tiems angliakasiams. Mano pa
žįstamas Tarnas P. davė do
lerį. Iš, aukotojų vienas paklau
sė vaikino, ar jis esąs tikras, 
kad surinktas aukas gaus strei
kininkai. Vaikinas atsakė, kad 
turėtų gauti. Kiek viso aukų 
buvo surinkta, neteko patirti.

Prieš keletu metų, kuomet 
bolševikai valdė SLA. 12 Ap
skritį, iš Apskričio iždo buvo

ta žemė, ir dar daug prakai* tiėk lietuviškus šokius. Visa 
to reikės padėti, kol javai bus publika gėrėjosi tais įaumio- 
galima sėti. Bet čia žmonės bais. Tikrai Mnagu buvo klau- 
darbo nebijo. Kerta medelius, 
rauja kelmus lauk, aria ir sė
ja javus. Taip dauguma lietu
vių ūkininkų čia ir susikūrė. 
Kur daug metų atgal buvo ne
įeinami miškai ir balos, dabar 
platus žaliuojanti laukai ir 
puikus javai auga bei ganosi 
didelės kaimenės gyvulių-kar- 
vių, kurių pieno produktus ir 
chicagieČiai perka.

Ūkininkai čia daugiausia 
verčiasi gyvuliais, pieno pro
duktais ir bulvėmis. Augina ir 
kitokius javus bei gyvulius, 
bet tai ti^c dėl savęs. Nemažai 
pelno 
kada 
kada 
Pieno 
ga nuolatine rinka. Su gyvu
liais kas kita. Vieną metą bū
na labai brangus, o kitą vi
sai pigus. Štai Martynas Va- 
rekojis pasakoja, kad perei
tais metais mokėję už pieni
nes karves viršaus $100, o šie
met už tokias pat bemoka tik 
apie $55-60. Esant tokioms kai
noms ūkininkai, kuriems nėra 
būtino reikalo parduoti gyvu
lis, neparduoda; laukia geres
nių kainų. Pašaro, mat, čia ne
trūksta. Ganyklų yra užtekti
nai. O ir šieno žiemos melu 
nestoka, nes vasarą jo užtek
tinai prisiaugina. Šienu ūki
ninkai vadina bile žolę, dobi
lus, motiejukus ir tt.

Dabar Wisconsine kaįp tik 
yra šienapiute. Ūkininkai dir
ba išsijuosę, kad? tik greičiau 
nupjovus ir sausą šieną suve-; 
žus. Ir atostogininkai gauna, 
progos padirbėti prie šienoi 
grėbimo ir vežimo. Čia šienai 
pjaunama, grebiama ir net ant 
vežimų kraunama bei iškrau
nama su tam tikrais prietai
sais. bei mašinomis, kad grei
čiau darbą atlikus ir mažiau 
darbininkų reikėtų,

Su darbininkais ūkininkams 
šiemet nėra sunku. Mat, kai 
darbai prastai eina

aukota Pennsylvanijos ir Co- 
lorados mainicriains. ;Tąda 
musų komisarai padarė “klai
dą”: jie aukas pasiuntė į Chi- 
cagą, kur mainierių visai nė
ra. Kuomet aš tai pastebėjau, 
tai mane apšaukė darbininkų 
priešu.

Vieno savo pažįstamų pa
klausiau, kodėl šiame piknike 
nesimato nei vieno komisaro. 
Tasai man atsakė: “Žinai, bro
li Juozai, jie pasinaudojo ne
priklausomybės švente ir kur 
nors į spikyzę sulindę revo
liuciją kelia. Gal tai ir tiesa, 
— revoliuciją kelti jiems pa
prastas dalykas.

Prie progos noriu tarti ačiū 
visiems, kurie dalyvavo pik
nike, rengimo komisijai, dar-

bininkams bei darbininkams.
J. H. Alikonis, 

SLA. 12 Apskričio pirmininkas.
sytis smagios muzikos.

‘ Programas susidėjo iš įvai
rių žaismių. čįą paminėsiu tik 
svarbesnius dalykus. Tarp, 
SLA. 156 kuopos iš- Benton, 
Ilk, ir SLA, 311,kuopos narių 
iš Wcst Fraukforto įvyko vir
vės traukimo kontestas. Nors 
westfrankf6iticčtot/iį‘ tvirtino, 
kad jų niekas negali nugalė
ti, tačiau liiimetųjais išėjo bcn
ton iečiai. Laimėtojai gavo do
vaną. ; <

Moterys nenorėjo virvę trau
kli, — jos susitarė padaryti į’ 
bėgimo lenktynes. Lenktynes 
laimėjo Elena Baranauskienė 
iš Wes.t Frankfort. Po to se
kė ristynes. Ritosi kaunietis V. 
Urbonas su suvalkiečiu V. S. 
Kreivėnu. Laimėjo kaunietis, 
bet už tai nuo jaunuolių ga
vo per dugninę. 1

Eina lenktynės darp kaunie
čio, Vv Urbono, vilniečio J.

J. Ali- 
suval- 
laime-

P. S, Apie pikniką buvo pa
sižadėjęs parašyti komisijos 
narys V. S. Kreivėnas. Tačiau 
jo namuose įvyko nelaime ir 
jis savo pasižadėjimą negalė
jo ištesėti. Jo prašomas aš šią 
korespondenciją ir parašiau.

kai, tartum visu greitumu bė- 
go į priešingą pusę. Taip tę
sėsi apie 10 valandų, ir 4:00 
vai. po pietų jau įvažiavome 
į Rhinelanderį. Atėmus kele
tą sustojimų užkandžiams ir 
gasui įsipilti, kelionė į Rhine-, 
landerį ėmė mažiau nei 9 va
landas. Tai iš tikrųjų ne taip 
jau ilga kelione. Myliomis skai
toma apie 360 mylių į Rhine
landerį. Kai kurie ilgiau va
žiuoja—net 12-14 valandų. Tie
sa, dabar jau ir keliai geres
ni, negu buvo keletas metų at
gal. Žvyro kelias, kuris labai 
nervuoja Chicagos automobi
listus irgi kas metai vis trum
pesnis darosi. Mat, kas metai 
vis cementuojama ir dabar be
liko žvyro kelio, važiuojant 26 
keliu, tik apie 45 mylios.

Pasiekę Rhinelanderį pir* 
miausia sustojome pas pp. M. 
Varekojus. Čia gavę informa
cijų, kad yra vietos apsistoti 
pas pp. Kurdus, Woodboro, 
nuvykome ten ir apsistojome. 
Tai nepaprastai graži vieta ant 
Crcscent ežero kranto, kuris 
labai tinkamas žuvavimui ir 
maudymuisi.

Tuo laiku buvo nepaprastai 
šiltas oras Chicagoj — apie 
100 laipsnių,. Manėme, kad 
VVisconsine, tai tikrai rasime 
vėsų orą ir gerai pasilsėsime. 
Bet kas tau; čia tas pats. Tie
sa, pavėsyj netaip jau blogai. 
O kai perdaug šilta, tai šok 
į ežerą ir plauk. Bet ežere ne
gi gulėsi naktį. Lauke uodai 
atakuoja, o miegamajam, tai 
kaip pirty. Taip tęsėsi apie tris 
dienas. Po to atvėso ir taip bu
vo iki liepos 12 dienos.

Nors iš patyrimo žinojame, 
kad galima skaudžiai, nudeg
ti saule, vistiek negalėjome nuo 
to išsisaugoti. Atvažiavus ato
stogoms pirmiausia teko sau
lės spinduliuose pasikaiitntį ir 
maudytis ežere. Na, .iy nei lie
pusi jutom, kaip nudegėm sau
le. Ir to paseka buvo ta, kad 
mums dar karščiau buvo, ne
gu kitiems ir teko pusėtinai 
nukentėti. . y

Ši apielinkė garsi savo miš
keliais ir ežerais. Čia tūkstan
čiai atostogininkų praleidžia 
vasarą. Nemažai yra tokių, ku
rie turi pasistatę čia vasarna
mius ir tik vasarą čia pralei
džia; žiemą jie gyvena mies
tuose^-

Bet lietuviams ši apielinkė 
yra svarbi tuo, kad čia yra 
įsikurusi pusėtina lietuvių ko
lonija, kur jau keletas metų 
kai gyvuoja SLA. 341 x kuopa. 
Rhindandery yra keletas gan 
stambių biznierių, kaip pav., 
pp. Šarkai, Varekojai, Jankai, 
Čėsnai ir kiti. Kita stambi lie
tu viii kolonija, tai McNaugh- 
tone, kur ir SLA. kuopa, turi 
savo buveinę. Čia gyvena ne
mažas skaičius gana, pasitu
rinčių ūkininkų. Kita iš seniai 
žinoma kolonija, tai Woodbo
ro. Dar toliau į šiaurvakarius 
yra miestelis Woodruff, kur 
gyvena stambus biznieriai ir 
seni “naujieniečiai” pp. Juod- 
snukiai. Pp. Jtiodsnukiai turi 
viešbutį, kur čia atvykę turis
tai gali apsistoti. Čia turi sa
vo biznį ir pp. Šalčiai. Be to 
yra keletas lietuvių ūkininkų.

Po poros metų didelių at- 
!mainų šioj apielinkėj nesima
to. Tiesa, kai kurie lietuviai 
čia įsigijo naujesnius ir gra
žesnius automobilius. Kiti nu
sipirko net po kelias “fores”. 
“Fore” lietuviškai reiškia 40 ; I * <
akrų žemes plotas. Pp. J. Va
rekojai dasipirko, rodos, net 
tris “fores”. Tiesa, tai neišdirb- jis gvojo tiek ainerikoniškus
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NEATBŪTINAI PAMATYK

padaro iš bulvių tada, 
bulvės gerai užauga ir 
yra gera bulvių kaina.' 
produktams yra neblo-

X . ' ; f ■——,

Nausėdos ir suvalkiečio 
konio. Laimėtoju liko 
kietis. Rengėjai visiems 
tojams davė, dovanas.

žmonės vien žaislais
'■sitenkino!, susiorganizavo bū
riai ir pradėjo dainuoti. Atro
dė, kaip Lietuvoj per pabaig
tuves, —' nuo dainų net visa 
giraitė skambėjo. Ir taip tęsė
si iki vėlumos* Kai sutemo, tai 
žmonės pradėjo skirstytis.

Pikniko surengimo komisija 
fiusidejo įš /SfLA, 311 kuopos 
’darbuotojų J. Šiugžtlinio, Ant. 
Radžiūno, V., S. Kreiveno. Pa
gelbėję komisijai ir piknike 
dirbo SLA. ltJ3 kuopos iš John-

nepa-

nuo dainų net visa

BALTIMORfiS LIETU 
VIŲ ŽINIAI 

Naujienos parsiduoda 
JONO KVEDARO 

Valgykloj 
702 W. Lombard SL 

Baltimore, Md.

EKSKURSIJA LIETUVON
Didžiausiu Pasauly 

WHITE STAR LINE LAIVU 
Išplaukia iš Ncw York

Rugp.-August 3 d., 1931
Vidurnakti 1

A. S. Trečiokas, Ekskursijos Vadas 
Laivakorčių kainos 
TREČIA KLASE-.

I Klaipėdą ir atgal ......... . ............. . ................ .
į Kauną ir atgal ...............  .........

TURISTINE KLASE:
Į Klaipėdą ir atgal ............................... ........ .
Į Kauną ir atgal ................................... .

KARO TAKSOS ATSKIRAI
Šią ekskursiją rengia ir remia Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga 

Amerikoje. Dėlei platesnių informacijų kreipkitės į Sąjungos agentą jūsų 
mieste arba į

VYKITE STAR LINE

$159.00
173.00

$220.00
25138
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Ne Naikink Savo Gerklę
oąe, 

tai taip vadinami “ Žia-
kiai”, miškų darbininkai, at
eina pas ūkininkus ir siūlosi; 
kai kurie net už valgį. Kiti dir
ba. už 25c į dieną, kai kurie 
$10 mėnesiui, o geresiii-pati- 
kėiini darbininkai gauna $30 
ir daugiau mėnesiui. Be už- 
niokesnio duodama visas ki
tas užlaikymas, išskiriant dra
bužį. Kada, geri laikai, tai ūki
ninkams su darbininkais būna 
gana, sunku, bet tada, papras
tai būna ir ūkio produktai 
brangesni.Columbia
West Frankfort, III.

Piknikas

A. Vanagaitis

Stasys Pauras ir

1621 2F—Įdainavo 
baritonas 
Pupų Senis. 
Augo miške 
dies daina.

1 621 4F—Įdainavo 
Juozas Antanėlis su orkestrą, 
Sudiev Panaitėje, S. Pauras 
Marsalietė. Žodžius naujai per
taisė Aure Žvaigas.

16216F—Įdainavo Antanas Vanagai
tis ir J. Olšauskas, 
Ukvei, komiškas duetas.
Senas bernas, komiškas duetas, 

šie trys rekordai parsiduoda po 75c

61006F—Įdainavo Antanas Vanagai
tis ir J. Olšauskas.
Plaukė Nemunėlis ir Leiskit į 
Tėvynę.

Šis rekordas — tl.25.

JOS. F. SUDRIK
INC.

3417-21 S. Halsted St.
..Telrfonu BOULEVARD 4 705

F Klausykite Radįo , 
Pregrarųus: '

Sekmadieniais; iš W.C.F.L. 
nuo 1 iki 2 vai po pietų

Ketvirtadieniais iš W.H.F.C. 
nuo 7 iki 8 vakare

v

i'--'.
ii

Erzinimais
Nauji Lietuvis 
ki Rekordai

Jonas Butėnas — 

liaudies daina 
baravykas, liau-

BtiRASIT, KAD JIS .1 
>UŽ PINIGUS G.— — ,(i

Kiras N

'' :'-A,

"Vietoj to 
pasiimk LUCKY

Liepos 4 d. įvyko draugiš
kas išvažiavimai — piknikas, 
kurį surengę SLA. 12 Apskri
tys. Nors buvo garsinta, kad 
piknikas prasidės 10 vai. ry
to giraitėj prie 01d Beu No. 
9, bet publika suvažiavo tik 1 
vak po pietų. Suvažiavo iš vi
sos apielinkės draugiškiausi 
Susivienijimo nariai. Buvo at
važiavę narių ir iš tolimesnių 
kolonijų. Pavyzdžiui, iš Ghi- 
cagos atvyko p. Geo. Narbu
tas, kuris gyvena 3225 South 
Lowe Avė. Jis atvyko su su- 
nu Andrium pas savo brolį 
Frank Narbutą, vietos biznie
rių.

Prie progos noriu pažymė
ti, kad Andrius yra vo# 12 me
tų* berniukas, bet gerai tampa, 
italijpnišką akbrdiną. Drauge 
su Povilų Narbutu (Franko 
sūnumi) ir ylonu Lazdaųsku

Uždėkite savo pirštą ant gerklės-ant vadinamojo “Adomo 
Obuolio.” Jūs dabar aktualiai palytė jote larynzą. Tai jūsų 
garsinė dėželė - kurioje jūsų garsinės gyslos.

. i ■ . . . . • ••

Nerizikuok, pats visuomet apsaugok savo gerklę - atmink, 
jog 20.679 Amerikos gydytojai užtikrino, kad Luckies 
mažiau erzina gerklę negu kiti cigaretei.

Vienas gydytojas rasoj
. ' . 1 . ..

“Aš rūkiau visokių rūšių cigaretę, tačiau įsitikinau, jog 
Lucky Strike turi mažiausiai gerklę erzinančių savybių.*

Kitas gydytojas rašo:
“Aš Lucky Strike rūkau jau keleta.metų, nes jie mažiau 
erzina mano gerklę negu kiti cigaretei/’

“SPRAGINIMU” pašalinami tam tikri erziną šiurkštumai, 
kurie yra kiekviename žaliame tabake. Tai jūsų gerklės 
apsauga - prieš knitėjimus - prieš kosulį. Apsaugok savo

WAV»V»V.. l

3207-09 So. Halsted St ■
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Rustamo Lazdelės
Beieškant

(Tęsinys)
Prieš 50 metų Teheranas bu

vo perstatytas ir padidintas ša
cho Nasreddino— didelio Persi
jos reformuotojo. Bet jo gat
vės ir tuomet buvo Siauros, ne
grįstos ir nešvarios. Du apkrau
ti aslai vos begalėjo prasilenkti 
vienas pro kitą. Tik Lalelasaro 
ir Ala-ut-doolė 
kiek platesnės ir 
ropiečių dalis”.

Kai dabartinis
sostą, jis iš karto nusprendė 
padaryti iš Teherano visai mo
dernišką Europos miestą. Tuo 
tikslu Teherano miesto galva 
paskyrė vieną generolų ir pa
rodė jam pirmų pirmiausia 
prakirsti tiesias plačias gatves 
per visą miestą, skersai ir iš
ilgai.

Mes kaip tik išėjome į tą 
bazaro dalį, kur buvo kertama 
nauja gatvė: 
bokštai visi
molio, dėlto labai patogus

gatvės buvo 
čia buvo “eu-

šachas paėmė

sienos, murai, 
čia krėsti iš

VERICOSE 
GYSLOS

$15 
Išgydomos * ' *

Ir už $2 už tratmentą. šis metodas 
gydomas įčirškimu. Be skausmo, sau
gus ir tikras. Padaroma be peilio. 
Busite nustebintas pamatyti kaip 
stebuklingu budu tos didelės ir biau- 
rios gyslos pranyks ir niekad nebesu- 
grįž. Sutinimas, skausmas, nuovargis, 
atviros žaizdos, pasekmė tų išsipū
tusių gyslų, pranyks kaip tik gyslos 
bus išgydytos. Palieka kojas švarias, 
švelnias kaip kūdikio. Aš vartoju šį 
metodą nuolat ir labai pasekmingai, 
per paskutinius tryliką metų.

Speciali Įrengimai dėl 
Moterų.

Ruptura Išgydoma 
525

AŠ taipgi išgydau rupturą be peilio, 
skausmo ar išlikimo nuo darbo, šim-* 
tai liudijimų išgydytų, patenkintų 
pacientų randasi mano raštinėje.

Pasitarimas DYKAI 
VISOSE LIGOSE
Dr.E.KFLINT
32 No. State St.

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.

po

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB V PIANO MOVING 

Local 8 Long Diitance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Re*. Tel. Yardi 3408

■-1-1* ................ ......
BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fornyiių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimai gerai ir pigu** 
817 West 34th SL

Tel. Boulevard 9336

Telef. Repablic 6396

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

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

REAL ESTATB 
Parduodam. mainom ir renduojam 

namus 
3335 S. Halsted St 

TeL Yarda 6894

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Bar. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAO 

Antomobilitu 
80f W. 31 St. Victory IBM

RAMOVA LAUNDRY 
(WBT AND DRY) 

VieninteU lietuvių skalbykla Bridgepon 
u—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St

vėl 
ki-

griauti, buvo paversti krūvo
mis gružų, nuo kurių nežmo
niškai dulkėjo. . Šiandieniniame 
Teherane tai daugely dalių ga
lima pamatyti darant. Už tatai 
miestas už 10 metų bus neblo
gesnis už Paryžių.

7. A Startos maldyklos
Vėl įėjome j* tunelius ir 

ilgai vingiavome iš vieno į
tą, sustodami kiekvienoj kryž
kelių, kame turėjo būti “Kuš
tamo brūklys”. Tačiau ir vėl 
mums nepavyko surasti. Tyčio
mis ar netyčiomis išėjome į 
pietinę miesto dalį, kur nese
niai iškirsta plati gatvė ir pa
daryta apvali aikštė — gėly
nas. Nuo jos netoli “Mašin- 
khanė” — geležinkelio stotis. 
Teheranąs turi Belgijos bend
rovės pastatytą geležinkeliuką, 
kuriuo galima nuvažiuoti iki 
šabdul-azimo miestelio, gulin
čio už trijų “farsachų” nuo 
Teherano j pietus. & .

Pageležinkeliu išėjome pasi
žiūrėti pietinio priemiesčio.' 
Pirmiau radome miesto sieną 
su dailiai nurašytais vartais. 
Jų Teheranas turi 12. Seniau 
jie naktį būdavo uždaromi nuo 
plėšikų. Dabar atidari stovi vU 
sada’ ir juose įtaisyti policijos 
“postai”: patikrinėja visus įva
žiuojančius. Už sienos — gilus 
griovis. Seniau už griovio bū
to daržai. O dabar ir čia na
mų pristatyta, ir čia dygsta 
busimoji Teherano pramonė. 
Šen ir ten buvo keletas didžiu
lių molinių keturkampių tro
besių su laiptais iš šonų.

—Kas tai — Aštartos mal
dyklos? iš jų tiesiai aukštyn 
rūksta durneliai, kaip kokio at
našavimo metu...

Nė, tai plytinės! Perstatant 
miestą 
klausa 
išdygo 
aiškino

Kiek
pinės. Persai laidoja panašiai 
kaip krikščionys; kapą apdeda 
plytom ar akmenim pailgu ke
turkampiu ; paminkhis-antka- 
pius tik turtingesnieji statosi. 
Numirėlius guldo j duobę įvy
niotus į drobes, veidu į Meką.

Į pietus nuo Teherano 
taip pat atskiri kalnų guburiai, 
tik daug žemesni, ant jų snie
gas ilgai nesilaiko. Jų pakojėj 
yra žalumoje paskendęs šab- 
dul-aimo miestelis, šalia jo Re- 
jo miesto griuvėsiai su iškirs
tu uoloje raiteliu if už jų zo- 
roastrų “tylos bobitas”. Į va
karus eina platus ir derlingas 
Kerędžio slėnis, maitinąs Te
heraną. Už jo blizga, kaip si
dabras ant saulės, druskingi 
plotai. Druskos Persijoj — 
semte semkis — yra visur.

Prie miesto yra keistai ap
tvertų tuščių plotų. Tai yra 
vietos, kur žiemą ledai daromi, 
apipylus žemę nakčiai vande
niu.

čia. yra ir nešvariausios 
miesto dalys, kur gyvena var
guomenė. čia būriai vaikų bė
ginėja vasarą visai nuogi, nors 
ir suaugusieji labai lengvai 
vaikščioja

dabar milžiniška pa- 
plytų, tai Šios plytinės 
per porą metų, —- pa- 
man mano palydovai.

tolėliau — miesto ka-

moters -r įsivyturiavę /vien į 
plonas drobules.'

8. Safirai
' ' r :

Trečią kartą įlindome į ba
zaro tunelį ir šį kartą, laimin
gai. Vienoj kryžkelių paskliau- 
ty pamatėme perpus ’ kyšantį 
iš muro bruklelį, kokį policmo- 
nai nešioja, paklausinėjome ap
linkinių pirklių, kurio ainiams 
Rustamas prasiskolino, ir, ne
gavęs iš jų jokio aiškaus atsa
ko, išvykome atgal į šiaurės 
miesto dalį pro Tupkhanė. \ 

Einant vienu tuneliu, į akį 
krito daugybė supiltų į skar
dinius dubenis žydrių akmenė
lių. Jie buvo didesni ir mažes
ni, bet daugiausia žirnio didu
mo, su visokiom šviesesnėm ir 
tamsesnėm gyslaitėm, taške
liais.

Tai safirai, žinomi Persijos 
brangieji akmenys. Jie seniau 
buvo labiausia vertinami Ry
tuose ir gerai ėjo jų prekyba, 
šiandien mažai jų tereikalauja
ma už Persijos sienų. Jie ran
dami netoli Mešedo, upių va
gose ir atokalnėse. Persijos 
auksakaliai juos naudoja dau
giausia sidabro žiedų akelėms.

9. Persiški pietus

Pietų užkvietė vienas musų 
bendrų į savo namus (Persi
joj tai didelė garbė!).

Už didžio naujai pasodinto 
“Bag Meili” (Tautos Sodo) 
mes pasibeldėme į vienas mo
lio sienos duris.

—Ky-e? (Kas yra?) paklau
sė moteriškas balsas.

Duris atidarė senukė, užsi- 
klėstusi perkeline drobule nuo 
kojų iki galvos, ir, pamačiusi 
svetimą, užsitraukė drobulę ant 
akių (to Persijos etiketas rei
kalauja iš motetų). Vidury bu
vo atviras kiemas; vidury kie
mo — centralinis vandens ba
seinas, apsodintas persikais, 
vyšniomis ir krūmais. Į basei
no pusę. buvo atidari 'kambarių 
langai ir durys.

Kambariai viduj e džklotl- ki
limais — grindys, sienos, sėdy
nės. Buvo čia jau ir stalai ir 
kėdės, nors ■ seniau persų na
muose jų nebuvo, neš visi val
gė, susėdę ant aslos, ant kili
mų; ‘ ; ' ■

Mums atnešė gėlo vandens 
su ledais; virtų, garuojančių 
ryžių (“plov” arba “berenč”), 
ir prie jų riebiai virtos avie
nos su žirniukais;-
kitokių maistingų žolių pada
žuose; paskui smulkutėlių rau
svų vynuogių “angur jahuti”, 
nepaprastai sultingu ir saldžių 
vyšnių, trešnių, persikų, ma
žiukų saldžių obuolių ir paga
liau arbatos.

Tai paprastas valgis. Po pie
tų šuvirtome čia pat ant kili
mų asloje pasnuduriuoti.

10. Teherano sodai

Pirmoji valanda —• pati kait
ra. Praleidome ją viduj. Atvė
sus vėl ištraukėme 
žiūrėti. Ala-ut-doolė 
niausią gatvė vidudienį po Te
heraną vaikščioti, nes visa ap
augusi medžiais, duodančiais 
gerą pauksnį. Ja pasiekėme 
“Islambolije” gatvę. Prie jos, 
už aukšto balto muro pamatė
me dailius augalotus medžius. 
Tai anglų pasiuntinybės sodas 
— vienas didžiausių Teherane, 

vyrai gatvėse Už jo rusų pasiuntinybės, be-

eina smulkesnių šalių pasiunti
nybės ir konsulatai — viąi So
duose. Ir visa Teherano dąlis 
j šiaurę nuo Islambolije skendi 
soduose — čia gyvena pasitu- 
rinčiausieji Žmonės.

Kiekvienas kiemas taip pat 
turi keletą medžių, dažniausia 
persikų ar slyvų ir samdąs na
mą samdosi jį kartu, šū sodu.-.

11. Vaisiai

Eidami Islambolije pamatė
me, kiek ir kokių puikių vai
sių ir daržovių Persija turi, 
čia pardavėjai susikrovę vąi- 
sius šalikelėse. Ko &a tik nė
ra: krūvos “angur jahuti”; ir 
didesnių vynuogių, " nors dar 
tik vasaros pradžia; baltų Sal
dinių obuoliukų,* kriaušelių, 
vyšnių, trešnių, persikų, abri
kosų, slyvų, riešutų, paskui 
vaisiai: agurkai, pamidorai, Sa
ločiai, svogūnai, česnakai, dy- 
nai ir dyneliai. Kiekviena vasa
ros savaitė atgabena naujų 
vaisių į Teheraną. Kiekvienas 
miestas garsus kokiu nors ypa
tingu savo vaisium: Teheranas 
— persikais, Kasvinas 
uogėm, 
Isfahanas 
riešutais, Pahlevi — melonais 
ir t. t.

Visa tai pasakingai pigu ir 
Persijos vaisių rųšis. aukšta — 
jie turi čia daugiau ir malones
nės saulės, nei kur kitur. 1

\ 12. Miadžlisas

Islambolije atsiremia į Ma- 
džliso Rumus (Persijos parla
mentas). Raudonas, kuklus mū
relis su plačiais paradiniais 
laiptais, 
ženklas:
koją su kardu ir už jo saulž 
spindi. Sargybos su artilėrija. 
Kieme daugiau smulkių trobe
sių, savas paštas ir telegrafas 
ir, pagaliau, tankus senų me
džių sodas su plačiais, taisyk
lingais takais — knygynas su 
visomis monografijomis apie 
Persiją — tai ir visos įžymy
bės. ’ 1 .

(Bus daugiau) •

dar šimtaprocenti
niai komunistai

Moka dirbti pinigus geriau, nei 
kiti

špinatų ir

Teherano
— ;fnalo-

NANCY
jCAr

gal pa- dirbę pinigus. Reiškia, prakti- 
laikračiuose buve kavo proletarišką meną”.

—Rep.

Antra vertus,,kinti. Antra vertus, gal pa
stebėjai, kad laikračiuose buvę 
pasakyta, jogei jie labai gražiai

KALBOJE

vyn- 
Kumas — granatais, 

, — dynais, Reštas —

Viršuj vartų Persijos 
liūtas pakėlęs vienų

• tai ir visos įžymy

SPECIALHM' kalno^^i- ‘ 
vestuvių fotografijos $10 
tuzinas , Ir , ailr: Taipgi 
vaikų ,1Y Šeimynų grų-, 
p6s. 1840 N; Wella St., 
Tel. Lincbln

1 ......... .. .................. . . .........................

TUMLER’S

Naujas Išradimas 
Dabar juš galite skalbti 

savo drapanas 
' , be 

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite, pas savo groserhinka 
LINCO WASH. \ j

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

Hdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 
/ Chicago, BĮ.
Tel. Pullman 6201

CW99

BORN
NEW YORK

1906

SEVENTH
C HILO 

FAMILY OF 
FOURTEEN

Pirmadienį “Naujienose” 
buvo paduota, žiniai imta iš 
Ijcrald-Examinęr. Joje pra
nešta, kad Kenoshoje tapę su
imti du vyrai, kurie šinkavę 
falšyvus “sidabrinius” dole
rius. . •

Vieno Jų.. vardas— Petras 
Grakė. Kito gi—Jokūbas Skim- 
kas. Jų gyvenimo vieta pacįuo-. 
ta adresu 2122 Irving Park 
boulevard. '

Po to, kai jie buvę suimti, 
Chįcagos policija padariusi 
kratą garaže adresu 3033 North 
Crawford avenue. čia užtikusi 
įrengimą pinigams dirbti ir 
radusi tūlą kiekį jau gatavų 
apyvartai “(dolerių”.

Policija, anot Herald-Exami» 
nėr, sakanti, kad padirbti mi
nėtame , garaže . “sidabriniai” 
doleriai buvę taip “artistiškai” 
padaryti, jogei sunku juos at
skirti nuo likrų dolerių.

Vakar “Naujienoms” vienas 
Chicagos lietuvis suteikė dau
giau žinių apiČ tuos artistus. 
Jis pasakoja, kad pinigų fab
riką varę trys asmenys. Kad 
jeigu jis neklystus, tai visi 
trys esą lietuviai.

Grakė tur būt buvęs fabri
ko smegenys; jis buvęs “profe
sorius”. Antrasis tur būt esąs 
ne Skimkas, bet šimkas. Savo 
amatu — elektrikas velderis. 
Trečiojo pavardės nežinąs, bet 
jo vardas esąs Kastas. Jis ama 
tu—tulmeikeris.

Seniau jie gyvenę Chicago 
Heights, o taipgi Kenoshoj.

Bet kas svarbiausia 
kad visi trys esą šimtaprocen
tiniai komunistai. Kada ėjusi 
tūrp Butkaus ir Bimbos kova, 
tai jie visu uolumu kovoję Bim
bos pusėje 
/Paklausiau kalbėjus; per te
lefoną: “Ale kaip /gali būti, 
kad jie dirbo falšyvus pini
gus?”

Jis atsakė: “Well, jeigu su
imtieji yrą tie patys asmenys, 
kuriuos aš pažįstų ,tai lengva 
išaiškinti. Juk ‘ komunistams 
nėra nuodėmė buržujus mul-

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

PAMATINĖŠ BIBLIJOS PRAKALBOS IŠ RADIO STOTIES

W-M-B-I
, 1080 Kilocydes

jvyks

Trečiadieny, Liepos 15 dieną
nuo 6 iki 6:30 vakare ir toliaus tęsis kas antri Trečiadienį tuo pačiu laiku 

vadovaus A. J. GILLIES Evangelistas 
Programa įvairi, įdomi ir įkvėpianti 1 Klausytojai apturėsite didesnį 

gyvybės veiklumu. Nepraltitkit tot ptogot.
■■■■■- .................................-............. ....... .............—

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

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

BRIDGEPORT AUTO SALES
■ . JULIUS J. JANELIUNAS, Prn.

3222 S. Halsted St., Phone Victory 4929
__ —   __L . . i ■ *

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVĖS' PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU- 

» SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.
ATSILANKYKITE YPATIŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

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

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

t

Lietuvos Laisvės Bonus
Perkam ir Mokam Cash

už $100.00
už 50.00

$80.00
40.00

ATSINEŠKITE ARBA. PRISIŲSKITE 
. LAIŠKU

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI.

■miiiiimiiiiiiiiih

Raskite 4 Paslėptus Šnipus
Ų -----  Kvalifikuokitės

Šiai Progai J
LAIMĖTI $2,250 • .|

Jeigu jus esate sėkmingi šiame bandyme—mes 
tuojaus jus kvalifikuosime progai laimėti 

/ri.lFa $225&4&*Cash, arba Buick karą ir $750.00
Cash extra už greitumą. Mes išmokėsime dan- 
8‘au ka*P $5675.00'išdalintus į 50 prizų —* 
automobiliais ir Cash. . |
Mes išmokėjome Miss Lillie Haas, Penna., 
$3525.00; Mrs. Letde McCross. III., $1240.00

V Albert Hanson, Minn.. $915.00; Mrs. P. J«
i--M. Ryan, N. Y.. $835.00.

KAS NORS LAIMĖS $2250.00 ŠĮ KARTA. KODĖL NE JUS?
Dvi 'Šviesos tapo uždegtos bažnyčios bokšte. Paul Revere Išjojo savo vidurnakčio kelionėn linkui Charlestown Neck. Ji* 
pasuko į Medford kelią ir išsisuko nuo dviejų anglų oficierių. Jo arklys greitai pralekia suartąs dirvas, pievas ir miškus kely 
i Lexington. šen ir ten Revere pažadina kaimą ar pasibarškina pavieniame ukyj su' perspėjimu: “Raudonsermėgiai. ateina!*’' 
Kiek raudohsermegių šnipų jus rasite pasislėpusių - krūmuose ir palei kelią?

Raskite 4 iš 6 Rauddnsermėgių Šnipų 
Kymb pirmu paštu. $1500.00 Cash arba Buick "8” Sedanas, jeigu jus rasite mažinusia 4 šnipus ir laimėsite Pirmą Prixą. AŠ užmoku
siu birmo prizo laimCtOjut $750 Cash extra už greitumą, viso $2250.00, tad skubėkite. —Veikite dabar. Tolygus prizai bus duoti, jei 
pasitaikytų vienodumas. Sis pasiūlymas geras tiktai žmonoms gyvenantiems 48 Jungt. Valstijose, bet IMnnio žmones, gyvenančius Chi- 
eagoje, III, ir Louisville, Ky, N6ra jokios pareigos iš jūsų pu s® s. Nčra reikalo išleisti nors vieną centą jūsų pinigų, kad. laimėti didelį 

Raskite 4 ar daugiau iš 0 randonsermėgių šnipų; pažymėkite su X. skubiai prisiųsklte savo atsakymą man.

Chicago, I1LHAL WILSON, Mgr., 848 W. Adams St., Dept. E 232,
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FINANSINIS KABAS

Paskutinių kelių dienų žinios iš Vokietijos vėl yra. 
labai neramios. Finansinis krizis, kurį, rodėsi, Hoove- 
r>o moratoriumas jau buvo sustabdęs, kilo nauju smar
kumu. Pranešama, kad' Vokietija stovinti prieš bank
rotą.

Šį naują krizį iššaukė Franci ja, atsisakydama pri
sidėti prie sukėlimo tarptautinės paskolos Vokietijai. 
Iš vokiečių valstybės banko ištraukiama tiek daug auk
so, kad grasina pavojus markei. Jeigu emisijos banke 
pariliktų aukso mažiau, kaip 40% išleistų apyvarton 
popierinių pinigų, tai markės kursas imtų pulti, vadi-, 
naši, prasidėtų infliacija. i

Nuo šito pavojaus Vokietiją išgelbėti gali tiktai' 
\ didelė paskola užsieniuose. Bet, kaip minėjome, Frak

cija tai paskolai priešinasi, reikalaudama, kad vokie
čiai pirma išpildytų tam tikras politiškas .sąlygas.

Taigi, nepaisant Hooverio moratoriumo, Francįįa 
tęsia savo karą prieš Vokietiją. *
- Ginklų karas tarp vokiečių ir francuzų pasibaigė 
prieš 13 metų. Paskui per dešimtį su viršum metų ėjo. 
p litiškas karas. Patekus valdžiai Anglijoje į darbiečių 
rankas, šis politiškas karas turėjo sustoti, nes anglai 
atsisakė remti Franci jos politiką prieš Vokietiją. Bet 
dabar prasidėjo finansinis karas.

Francuzai ir jų talkininkai traukia auksą iš Vokie
tijos ir neleidžia vokiečiams gauti paskolą, kuri galėtų 
sustiprinti aukso rezervą Berlyno emisijos banke.

Šitame finansiniame kare nedaug ką tegali Vokie
tijai padėti ir Hooveris. Pagelbą vokiečiams galėtų su
teikti tiktai stambieji visų šalių bankininkai. Bankinis’ 
kapitalas šiandie pasaulyje yra stipresnis, negu val
džios. *

BALSAVIMAS PAŠALINO DIKTATŪRĄ

Apžvalga]

KOMUNISTŲ ‘^GALYBĖ” 
ISPANIJOJE

Ispanijos steigiamojo seimo 
rinkimuose komunistai gavo vi
soje šalyje tik 14^000 balsų ir, į 
žinoma, nepravedė nė vieno at-_ 
stovo. . •

Galimas daiktas pečiaus, kad 
dviem komunistų kandidatai^ 
pavyks gauti mandatus Kata- 

’lonijoje. Pulkininkas Macių, 
buržuazinių Katakmijos radika
lų vadas, patarė savo pasekė
jams balsuoti už komunistus 
dviejuose distriktuose, kur te
ko daryti papildomus rinkimus^ 
Savo jėgomis komunistai Ispa
nijoje neįstengia nieko pasiek
ti, todėl jie daro sutartis su 
buržuaziniais radikalais.

3OCIALISBŲ STIPRĖJIMAS 
VENGRIJOJE

Neseniai įvykusiuose Vengri
jos parlamento rinkimuose so- 

s urinko 85J)00 
j pasise

kimą, turint galvoje, kad be
veik visoje Vengrijoje per rin
kimus balsuojama atvirai. 
Venerų laikraštis “Magyar- 
szag” sako:

“Socializmas įleido gilias 
šaknis sodžiuje. Tuose kai
muose, kur prieš keletą me
tų nebuvo nieko girdėt apie 
socializmą, tapo iškelta rau
dona vėliava. Socialdemokra
tai yra tikrieji šios rinkimų 
kovos pergalėtojai.”

icialdemokr atai surinko 
| balsų. Tai reiškia didelį

NAUJA VALDŽIA 
BULGARIJOJE

(Bul-j 
Buvo-

Europos žalyje

Bobranijos (aei- 
aaaiaaistberio pir-

Balsavimu, be ginkluoto sukilimo, Ispanijos žmo
nės nuvertė tūkstančio metų amžiaus monarchiją ir 
Iššlavė diktatūrą, šiandie susirenka Ispanijos steigia
mieji rūmai, kurie pagamins kraštui respublikos kon
stituciją.

Ne tokia didelė, bet visgi gana stambi atmaina ta
po padalyta balsavimo keliu ir kitoje 
— Bulgarijoje.

Neseniai įvykusiuose Bulgarijos 
mo) rinkimuose pralaimėjo Liapčevo,
mininko, partija. Pergalė teko demokratams ir radi-į 
kaliems valstiečiams. To rezultate, naują ministerių 
kabinetą sudaryti buvo pavesta demokratų vadui, 
Aleksandrui Malinovui. Jisai pasikvietė valdžion taip 
pat ir valstiečių atstovus.

ši atmaina yra svarbi tuo, kad ji reiškia diktatū
ros pašalinimą Bulgarijoje.

Beniaus, tuoj po didžiojo karo, Bulgariją valdė ra-( 
dikalių valstiečių partija su Stambuliskiu priešakyje. 
Armijos karininkų klika, su caro Boriso pritarimu, tą! 
valdžią nuvertė ginkluoto <4pučo’> keliu. Zankovas {•Can-; 
kovas) tapo paskirtas ministeriu pirmininku. Pusiau-, 
bolševikišką Stambuliskio diktatūrą pakeitė karime Į 
Zankovo diktatūra. Ji naikino savo poditmius priešus- 
dar žiauriau, negu Stambuliskio valdžia.

Prieš kokius dvejetą ar trejetą metų Bulgarijos 
valdžia persiorganizavo, jos priešakyje atsistojus Liap- 
čevui. Bet diktatūra pasiliko.

Dabar rinkimai į Bulgarijos seimą sugrąžino tą; 
šalį į demokratijos vėžes. Be kraujo praliejimo.

UETVVA TILTAI \
t**’

■ >

(Tęsinys) tomafctaija. Oseki darė tyrimus
su baltosiomis pelėmis, mai-, 
tindamas jas poliruotais ryžiais 
ir pradėdamas mielių ekstrakto. 
Jis išvengė pelių susirgimo po- 
lyneuritu, bet taip maitinant 
pasireiJkė kseroftalmija, kurią 
pašalino duodamas antikserof- 
talminio vitamino. Steeubock’- 
as, Nelson’as, Hart’as . šunims 
davė autoklave išvirintą šio 
sąstato maistą: pieno,} trikal- 
ejum fosfato, valgomosios drus
kos, gryno kazeino, avižų ir ku-1 
kuruyų miltų, ir. vis dėlto 
kseroftalmija susirgo; davus žu
vų taukų liga per trumpą lai-1 
ką išnyko. Jaunos žiukės, mai-* 
tinamos be vitamino A, po 3-4 
«avajčių nustoja augusios, svo-: 
•ris . puola, suserga kseroftalmi- 
ja, pagaliau visiškai netenka re
gėjimo, ir, svoriui žymiai nu
puolus, gyvuliai žūsta. Kserof- 
talmijos simptomai yra ašaroja, 
parausta, vokai sutinsta, vė
liau akių liaukų sekretas da
rosi tirštesnis— gleivinis, pa-

Bendros žinios ir klasifikacija. 
1 ’ v

-I , ■ . ,

Kyla klausimas, kas yra tie i 
vitaminai ir kas apie juos žino
ma? Kadangi šis mokslas yra 
visai dar jaunas, tai žinoma, 
plačia prasme imant, yra dar 
daug kas neišaiškinta, tačiau I 
tenka' pripažinti, kad per trum
pą laiką šioje srityje padaryta, 
didelė pažanga. Vitaminai yra 
substancijos, kurių minimalusi 
kieks palaiko organizmą nor
malioje būklėje ir kurios jam;

mima vitajnino A vienetu. Ge
nų žuvų taukų žiurkei kasdien 
reikia 2-10 mgr. Džiovinant 
augalus žemoje temperatūroje, 
vitaminai nenyksta, Jbe to, 
stambus gabalai, imkime pa- 

surj, ilgiau išlaiko vi
taminus, negu smulkus, prie 
kurių lengviau prieina oras ir 
vyksta oksidacijos procesas. Jei 
vitaminines medžiagas laikyti 
vėsai, saugiai ir sandariai už
darytas, tai jos ilgą išbūna ne
sunaikintos. šiuo budu Pouls- 
son’ui pasisekė išlaikyti 32 me
tus žuvų taukus ir jie vos tru
putį tenustojo savo pirmykščio 
aktingunio. (Bus daugiau)

SYRVf
'uolia ano'..

laisves ir nuožmiai naikino sa
vo priešus.

Paskui valdžią sudarė Liąp- 
čev, kuris nebuvo taip žiaurus, | yra būtinai reikalingos. Vienui 
kaip Zankov, bet diktatorišką vitaminų cheminė struktūra dar 
tvarką tęsė toliaus. Bulgarijos visai nežinoma, bet kai kurių, 
žmonėms, matyt, tokia sistema jau pradeda .aiškėti. Nežinomos 
įkyrėjo, kad jie per paskuti- sudėties vitaminų buvimas gali 
nius rinkimus atidavė daugu-, būti patirtas tik tarpiškai : i$( 
mą balsų už demokratus ii’ ra- ligūstų sutrikimų, kurie pasi- 
dikalius valstiečius. I rodo gyvulių ir žmonių tarpę,]

trūkstant vitaminų arba iš tin*4 
j karnai laboratorijoje pritaikytų.

PROFESINiIO INTERNACIO- eksperimentų. Vitaminai savo1 
NALO CENTRAS BERLYNE cheminės struktūros sudėtingu-

(, ----------- Imu ir ririoleginiu aktingumu]

cionalas pericėlė savo centrą išl hormonus. Abiejų medžiagą 
Amsterdamo į Berlyną. Jo ge- |cheminė struktūra dar neištir-.l 

(hoilandas) jau atidarė Berly-I aktbigi medžiagi. Mažos daloUhnus pašalinti net akis -sužeis- 
ne savo raštinę. ’P€s miligramai) pašalina darni.* Tuo budu ištinka akių

Profesinės sąjungos (arba pasireiškusius ligos simptomus., infekcija, atsiranda sunkus kon-
kaip Amerikoje sake, unijos) Bet ir daug kuo nuo jmiktivUas, akys traškauoja,savo tarptautiiame kongrese hormon,i ,skiriasL Pav- vitami- konjuiiktiva džiūsta,, blakstienos
Stockholme nutarė perkelti sa- nal eg- įkrenta, edema kaskart d!deja,
ve centru į Vokietijos sostinę, He“«les »<* J”®8 sm- pag^au akys visai užsidaro-ir 
k d * V k’ f t d * tetma augalai ir iš jų patenka j, vokai auhmpa. Pastebimi yra 
siu ^anizu^u^saiunirosT^ kyvu1^ organizmą. .Net pašte-J ir ragenos -dideli pasikeitimai, 

. 'Į bėta, kad piene karvių, kurios būtent: jos skaidrumas dings-rių, n ji, <aipo v s y , vai- §erįamos šviežiu, žaliu pašaru, Lta, atsiranda {pafrirumzlėjimas 
dina svarbią rolę Europoje. LitamillU esti žymiai daugiau ir dėmės, kurios pereina į pus- 

Po didzmjo karo, kaip žino-Jnegu maitinamų sausu pašarą. I teles, ir visa tai baigiasi rege- 
ma, bolševikai suskaldė Pasą^.pufai rodo, kad vitaminų yra žo-įnos perforacija su sekama pa
ko profesines sąjungas, jsteig- ]gj,e, ir per tatn tikrą laikotarpį noftalmija ir galutinu regėjimo 
darni savo atskirą raudoną 111!WO kintamų sąlygų jie nyksta, netekijnu. ši liga vadinasi ker- 
centrą Maskvoje. Senųjų pastatubju laiku žmones daug atomalacija. Lampert’as, Ybd- 
jungų generalinio sekretoriato vartoja žuvų* taukų gydomąją Ikin’as ir Mori randa Meibom’o 
vieta buvo Amsterdamas, todėl 4r keąrof» ir Harderiio liaukų didelius:
šis sąjungų susivienijimas įg> paimi jos. Ši medžiaga' yra gry-J faistdtoginius pakitėjimus, ypač 
jo “Amsterdamo Internacioha-, naį gyvulinės kilmės, nes ga- j pastebima smairki ašarų Kau
lo” vardą. • . minama iš žuvų jaketų. Išeitų, kų atrofija. Mori priduria, kad

Bolševikų maskviškis unijų kad žuvų organUmas gali sin- atmainų esą gleivinėse ir gerk- 
internacipnalas šiandie Vakarų tetinti vitaminus. Į šį klaUsi-lpės bei kvėpavimo tokų serozi- 
Europoje beveik netiiri narių. mą mokslininkai duoda atsa-Jinėse liaukose. Kseroftalmiją 
Jį faktinai sudaro tik rusų kymą tardami, kad didesnės .Ldažnai lydi ir antraeiliai susir- 
“profsojuzai”, kurie yra ne, žuvys minta mažesnėmis, o šiosf gamai, kaip mitai: užkimimas, 
laisvos darbininkų organizaci-1 pastarosios— augalais, įr tuojikoeulys, bronchitas ir pneumo- 
jos, bet sovietų valdžios agen-į budu augalų sudalyti vitaminaahnija. Rlochlas mėgino išaiškinti 
turos. pereina iš vienų į kitas. Vadi-įkąe^talmijos 4r kerotamala-

. I naši, vitaminų pirmasis įšalti”] ei jos išsiptatinimo priežatis Da- 
Luis yra augalai, o gyvuliai tik Inijoje žmonių vartojamo mais- 
sukrauna savo organizme j^Jto žema kokybe. Jo daviniais,.

j,perteklių. Vitaminų yrą’ kelios J Lai danai pradėjo centrifuguo-* 
rūšys. Tyrinėtojai juos nevie-lti pieną ir sviestą eksportuoti į 

Abėcėle turi 3000 metu Bodai klasifikuoja, čia svarbiau-1 Angliją, o ptatys valgė marga- 
........... — šia to nevienodumo priežastis,Iriną, tai susirgimų skaičius žy- 

Visų (tautų abėcėlė. yra kilu- gal būt, bus jų cheminės struk-lmiai padidėjo. Belgvad’as tvir
tos iš fmikječių abėoėlės. Ei- turos neaiškumas. Uteyaturodljna, kad Danjjoje, leidus svies- 
nikiečiai gyveno dabartinėje Plačiai yra įsigalėjęs pavadini-j tą eksportuoti j užsieųį, kserof- 
Sirijoje tarp Libano ir Vidur- mas abėcėlės raidėmis— A, E^Ltalmįja sergančių žmonių 1917 
žemio juros prieš kelioliką | C, D, ir A’ t. ““ T71 ’,QOA *** OK
amžių Kristui negimus. Jie pir

Profesinių sąjungų interna- Primena endokrininių' liaukų i serozinis ir akių kam-
’ **---------- įpfajjtos pavidalu sukietėja

ir sukelia nemalonumų. Todėl 
neralis"sekretoriust * Schevenels I ta» ,bc.to’ «bj ?ra nepaprastai kyšuliai stengiasi tuos sukietė-

Po rinkimų į Sobranije, 
gari jos seimą)., kuriuose 
•sumušta premjero Liapčeyo 
partija, .valdžios priešakyje at
sistojo demokratas AJeksaud-į 
ras Maliąof. Naujasis ministe- 
ris {pirmininkas, anot Bulgari
jos telegramų agentūros, Ši- 
titip išdėstė valdžios politiką:.

“Liaudies bloko pergalė 
rinkimuose reiškia pasiseki
mą susitaikymo, krašto vie- 
myfočs ir radikalių -reformų 
pdhtikai. &io bloko sudaryta 
valdžia nieku budu nepakęs, 
kad (butų ąrdoma taika. Su
manytųjų reformų tikslas; 
yra pataisyti ekonominę iri 
finansinę krašto padėtį. 
Liaudies bloko valdžia bus 
nuoširdus vidujinės ir tarp
tautines taikos draugas ir' 
visų tų, kurie taiką drums-; 
'čia, griežtas priešas. Liau
dies ‘bloko laimėjimas reiš
kia taip pat konstituciona- 
lizmo pergalę. Todėl naujoji 
valdžia rūpinsis, kad butų

* vykinami žemes reformos; 
įstatymo patvarkymai.”
1Be demokratų, naujoje Bul

garijos valdžioje dalyvauja tąip 
pat valstiečių sąjunga, kuri po 
didžiojo karo buvo labui galin
ga, ir kurios vadas St^mbąliski

ĮVAIRENYBĖS kai danai pradėjo xentrifuguo-

gyveno

m. buvo 71 ir 1920 m.~ 25, 
M ... . . . . ... tuo taipu, kai 1918 ir 1920 m.

mi sudarė abėcėle iš 22 gestas imonėms buvo .duoda-
džių. Kiekviena jų reiškė vies^L^i1 grupes: 1) riebaluose ir 2) pT */Cl011als ir’ be .°’ d®nai 
kur, W Iki finikiečių, išras.Ujeuyje T”
tos abėcėlės itujturin^nės ji yant^y3X ir išZt/al - paSH
tautos savo raštas -rašydavo Wędž»aW ^tra-(LS“ W did^ojota^’mrtu 

roghfais. US^ui fmikiefcų®ia liga sirgo -daug 
tauta išnyko, pykdama abeoe-skystutis, kauptai:alko- find kudiki kui.ie 
i8. Toje vretoje, -kur seniau tarlųj, nUg(riebtu pie-
gyveno, fimkiečiaų' mokslinm-pkat. Riebaluose tirpstančių vata-J^ ^ac mano, kad
kaups pasisekė labai as-grupėj ' gtofcog ^jne_
ną abėęęję. Ji turinti apie 30001 VO po to, kai buvo patirta, druskų, nes jei maiste
metų. Tad nuo kaip sei^ai^r^orau .ekstrahuotas maištas ne-d įj, ‘Mg perteklius, tai
žmonės moka rašyti. Wali ^J^kyti tiriamų vliga ^u^et ■ nepasi-
... ................ ................... ... . --gyvybės (Steppas). reiškianti. Berg’as pasrebi, kad

Antiskseroftalndnis (A) vi- Rusijoje didžiojo pasninko me- 
taipinas. ; tų žmonių tarpe dažniau pasi-

,T- . . . 1 u • 1 • X. • ‘ taiko vištakių ir kad ji kylantiKar kurue moksirmukai 6.0 »- -vittnltoo'' A stokos maiste>
, . ........  pwo neskiria nuo ąniteaohitJ-: nasninko metu gyvulinės

kraščiu - -Ims'. ? gatavas "to- Mat, abu vitaminu riebalai
Jums patarnauti. Jisąi “ ^oauge vienose w tose <pa-į . 
ionai <S»vi Aavn «mai. č,^e «» ži«ew. (buteliai ! savu sma- ri .ąaųg :to»dra. Tąsiau -tai y»J 
jpjjtnuii bet Jūsų pat®" nepateisinama, nes fiziologini; 
omo s)e|^i.

Reikalaukite “NAU 
JIENAS” ant faile te

ife alwąys 
ūse it"

DUOO-MALTED tada 
VAKUM PAKUOTAS 
Jis yra daug geresnis 
Buckeye specialis naujas 
Duo-Malting pagamina ko
kybę, stiprumą ir skonį 
geresnį negu kada moltas 
turėjo. Tada jis yra VA- 
KUMU PAKUOTAS, kad 
apsaugoti visą tą Buckeye 
naują gerumą jūsų sma
gumui. Pabandykite jį! ,

• "^ntiuTr JBsaa

Buckeye
MALT SYRUP

VACVUM PACKI !»

JŪSŲ PATOGUMUI
‘NAUJIENOS” TURI
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

Bridgeporto 
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halsted Street 

Tel. Yards 4754
Marąuette Park
TUBUČIO APTIEKA

Bri^htoii Park
B. R. PIETKffiWICZ 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B.7OS. CORP.

52 E. 107th St.
Tęį. PuUman 5950

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

,Vienas ^tatitiškosMil^t^rias0 i garbintojų Vtargams
'“’p/ kad* LMuvoje tapo nauji,

tiltų :^iąi, girdi, Kettavojįe nebu
vo, kobją valdė seimai. J . . .

Tiltai, žinoma, yra geras daiktas. Bot ne taip jau 
labai, didelis. Kai Lietuvą valdė seimai, tai bwo sta* 
kas atlikta: į l

džiaugias 
tiltų :?iąi, girdi po,to'į)er WĮtą '> nfetų ■ Bulgari

ją valdė čfauri, įpiMt^įstų?^* 
tąturą, kurios priešakyje sto
vėjo jįąnkov (Cankov). Zanko- 
vas suspendavo visas piliečių

į nevalgomi, o 
įjuos pakeičia aliejai, kuriuose 

jfco vitamino būna tik minima
lius kiekis. Kalbamąja liga daž- 
pjLniau serga pelės, žiurkės, viš- 

.Viiiinįj wa> ! šųnes Hr) žmonė?.

mem attjo. Oalima K“n ,Per pa’

|iMm
.. L"<■ "v1 > {maiHntii alkohoįlin ksT '" r* ir, r r'irji m*7:-/?

^NAUJAS “KuMhios” uu-! ekstrahuota .mfista.'-fftęiipyięjomeife & atEjoSma gaut «vaH SU yra vfeai w d0^’kun Per 
Naujienose.* Kaina 45 cen* artima žajronių akių ligai, kuri |r? reikalinga gyvulio nor- 
tai. ' 1 'vadinasi kseroftalmija ir kera-fflnaliai būklei palaikyti, pažy-

AMERIKOS
PTT TFTKx JULlJullo ,

‘Būtina ir' labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
Apie Žios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie .ėmimo eg«a- 
menp rasite iioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

’ KAINA TIK 25 CENTAI ! !

NAUJIENOS
!,1739 So. Hąlsted St

! OHICAGO, ’ILL. ' / ’

Siųskite moncy orderį arba krasos 
ženklelius.



Antradienis, liepos 14, 1931
Graborlai

S. D. LACHAVICHBridgeportas

Lietuvės Akušerės
Graboriai

Phone Boulevard 4139

0036

daugiau, kaip

Akių Gydytojai

Advokatai

Donacus pavogė

127

JURGIS KLIMAŠAUSKIS

Užsimušė du aviatoriai
5349

įvyks

John Kuchinskas

CHICAGO, ILL

Lietuviai Gydytojai

Juozapas Brazauskas

Namų Tel. Hyde Park 3395

Įvairus Gydytojai

Hydf

Kūnas pašar- 
S. Hcrmitage

Iš Lietuvių Teatrališkos Drau 
gystės Rūta No. 1 veikimo 1

Laidotuvėse 
rius L Ulevičius,

Mrs. A. K 
JARUSH

6657 So. Ashland Avenue 
Telefonas Prospect 6257

Mirė lietuvis sužeistas 
automobilio nelaimėj

krei- 
prašė 
450,- 
Cook 
nuro-

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpątingą ir rapių

1327 So. 49th

Telefonas

Cicero 3724

3103 South

Musų patarnavimas lai: 
dotuvese ir kokiame rei 
kale visuomet esti eąži 
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime ii 
laidų užlaikymui sky

JOSEPH J. GRIS
Lietuvis 'Advokatas 

4631 So. Ashland Ai>t> 
Tet. Boulevard 2800

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

LIETUVIS GRABORIUS

Paliko iddeliame nubudime 
dvi podukres 
vieną posūnį

IR CHIRURGAS

Halsted St., Chšttrt

Seredoj, lie- 
val. po piet

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337,

Brolis, Pusbroliai 
ir Giminės.

patarnauja grabo-
Tel. Victory 1115

Augštos Rųšies Moltas 
Sako Ponia JURICH

Grįš liepos menesio 
pabaigoj.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Anthony Pakvitis, 63 metų 
amžiaus, gyv. 6231 So. Wash- 
tenaw avenue, mirė pirmadienį. 
Jį užgavo automobilis liepos 1 
dieną. To automobilio šoferis 
buvo James Kolozy, 3754 Nor
mai avenue. Nelaimė atsitiko 
prie 37 ir Wallace gatvių.

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. ♦ 
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
Seredomis ir nedaliomis pagal susitarimą 

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

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Victory 6893. 
Drexel 9191

A. ROTH

Du vagiliai, kurie tur būt 
buvo alkani, nuvažiavo troką 
su 1,500 donacų, stovėjusį prie 
Dawn Do-Nut kompanijos kep
tuvės, 631 Wcst 63 St. Kom
panijos draiveriai mate vagilius 
įšokant į troką ir nuvažiuojant, 
bet nespėjo pasivyti.

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTGMBTRIST

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

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

> Nedėliomis nuo 10 iki 12.Užmuštas auto nelaimėj
St. Anthony ligoninėj mirė 

Stanley Polkowski, 51 metų, 
gyv. 2223 South Throop St. Jį 
užgavo automobilis praėjusį 
šeštadieni prie Ridgeway ir 22 
gatvių.

ketverge, lie 
ryto iš namų 

Panelės Šv

M. S. AUen
Praneša apie perkėlimą savo dentiiterijo* 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo- 

) derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St 
. 1 Chicago, III.
Tel. Victory 1115

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.

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

Namų telefonas Brunsvrick 0597

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
TeL Central 6890 VaL 4
Reiidencija 6158 S. Talinan 'AJ[į

naujų sumany- 
labui. Duota 

vasarą

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

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

V . JŪSŲ GRABORIAI s • . .
Didysis'^Ofisas,

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 17*2 , ,

MRS. L. MAGNUS
Akušerė

Praktikavusi per 24 metus

6042 So. Peoria St
Tel. Wentworth 6866 

arba Normai 7988

BUTKUS
Undertaking Co.

Wm. A. Pakomy 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
Tel. Canal 3161

Aeroplanui nupuolus žemėn 
ir užsidegus, liepsnose kuvo du 
aviatoriai, Chester R. Bailes, iš 
Kansas City, ir Wiliam R. 
Warren, iš San Antonio. Ne
laimė atsitiko prie municipalės 
stoties orlaiviams.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
dykai dėl Šermenų

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589 

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

Gegužės 8 d. Lietuvių Audi
torijoj įvyko Lietuvių Teatra
liškos Draugystės Rūta No. 1 
susirinkimas. Narių atsilankė 
nedaugiausia.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas Subaitis. Skaitytas pro
tokolas iš praėjusio susirinki
mo. Priimtas vienu balsu.

Po to išduota ligonių lanky
tojų raportai. Tenka pasakyti, 
kad ligonių lankytojų su ra
portais buvo visai nedaug. O 
sergančių yra bent keliolika. 
Tai labai prastas dalykas, kai 
paskirtas lankytojas neatlieka 
savo pareigų.

Išmokėta pašalpa ligoj Jus
tinai Peikienei $50, taipjau iš
mokėta vienai narei jos vyro 
pomirtihė.

Duota raportas iš Draugys
tės išvažiavimo. Raportas pri
imtas vienu balsu. Iš raporto 
paaiškėjo, kad draugystė turė
jo gryno pelno

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

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

dteve Bartus (tui/lnit lietu
vis), 20 metų, gyv. adresu 734 
East 92 place, jo brolis Jonas, 
19 metų, ir William Hovey, 20 
metų, gyv. 9355 Louis avenue 
važiavo automobiliu. Policija 
areštavo juos ir kaltina, kadi 
jie įvažiavę į būrį žmonių, lau
kusių gatvekario prie 58 ir 
Cotage Grove gatvių. Be to, 
policija kaltina, kad Steve Bar
tus mėginęs pabėgti nuo nelai
mės vietos. Nelaimėj - viena 
moteris, Mrs. Anna Musart, ta
po taip sunkiai sužeista, kad ji 
mirė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 12 d., 12:15 vai. po piet, 
1931 m., sulaukės pusainžiaus; 
gimęs Švenčionių apskr., Puopiš- 
kių parap. Amerikoj išgyveno 24 
metus. “ 
dukterį Bronislavą 
Oną ir Stanislavą 
Joną, du žentu F. Wachouski 
G. Wiley ir giminės 
votas randasi 
Avė.

3307 Auburn Avė, 
CHICAGO. ILL;

Laidotuvės 
pos 16 d., 8 
Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos 
sielą, o iš 
Kazimiero

Visi 
giminės 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir* suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame

Dukteris, Sūnūs, Žentai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

Ofiso Tel.
Rez. Tel.

DR. A.

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

Pbone Boulevard 7589

DR. HERZMAN
— is rusuos —

, Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.A-j|■‘"■'V'

(Gydo staigias į ir chroniškai liga’ V- 
rų, moterų it’ vaikų / pagal naujausiai 
metodus/ X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus/ •

K Ofisas ir Laboratorijai/
1025 W. I8th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Patk 6755 ar Randolph 6800

Patarnauju laidotuvėie kuopigiauoia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, <o mano 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

J.439 S. 49 Cburt, Cicero, UI. 
Tel. Cicero 5927

bolševikų sumanymą. Iii tuo
met jau pradėjo kaisti rabdoni 
musų bolševikčliai, nors kokie 
trys išviso ir tebuvo. Pašokd 
viena mainė ir sako: “Aš duo
du įnešimą, kad rengti išvažia
vimą ir visą pelną atiduoti 
“Vilniai”. <

Nariai juokiasi. Mamė dar 
labiau paraudonavo ir sušuko: 
“Jeigu jus nesutiksite taip da
ryti, kaip 
agituosiu, 
važiuotų į

Duota

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 Vakare 

DR. A. L. YUSKA
1 1900 So. Halsted St. 

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098 
Naktinis telefonas Grovehill 1595

pamaldos už velionio 
ten bus nulydėtas į Šv. 
kapines.

a. Jurgio Klimašauskio 
draugai ir pažįstami esat 

viečiami

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKfŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai, Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.

Prieito prie 
mų draugystės 
įnešimas surengti šią 
dar vieną išvažiavimą, bet jau 
nebe tokį, koks buvo pirmas. 
Sumanytojas patarė pakviesti 
iš “Vilnies” redakcijos kokį 
ten bimbuką ar ką kitą, kaipi 
kalbėtoją, ir už tai jam užmo
kėti $50. Užmokėti, neatsižvel
giant į tai, ar draugyste turės 
pelno, ar ne.

Prasidėjo diskusijos. Disku- 
suota geras pusvalandis. Pas^ 
kui duota įnešimai atmesti tą

mes norime, tai aš 
kad nei vienas ne- 
tą. išvažiavimą, 
įnešimas balsuoti.

Dauguma balsų nuspręsta vi
sai nerengti tokio išvažiavimo.

Tai matote, gerbiamieji, ko
kie tie Maskvos davatkos yra. 
jie viešai pasisako, kad stenga 

pakenkti draugystei, idant 
i, nežiu- 

kad patys yra drau- 
darbi- 

ka ir kal-

TAUlVr D IHYDIYE'M J v/iliN Jt>« jSv/lClzJlilN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 Adams $t.
Telepbone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22mf St. nuo 6-9
Telcphont Rooscveit 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

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

Tel. Kenwood 5107 
'VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MUtoaultee Avenue 

Valandom 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredoo vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

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. 

Nedčlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

Viename laiške, kurį gavome nuo p. 
Jurich sakoma: "Aš esu vartojusi vi
sokios rųšies mokus ir siropus, bet ran
du, kad Buckeye Molto Siropas yra 
geriausias iš Visų. Švelnus kvapsnis, ko
kiu atsižymi Buckeye Malt Siropas yra 
kas tokio, kas gamina labai malonų sko
nį, jeigu ji vartota prie kepimo. Aš 
jį esu vartojusi pajose, pyragaičiose, duo
noj, ir randu, kad jisai tinka prie vi
so ko.

Buckeye Malt yra augštos rųšies pro
duktas, aš esu tikra, jog kiekviena mo
teris ras jį labai naudingu, jeigu var
tos prie kepimo ir virimo. Aš jį re
komendavau- keletą savo draugų, ir jie 
visi jį labai giria."

Nuo -,to laiko, kaip Buckeye Malt 
Siropo skelbimai telpa., musų dienrašty, 
męs esame gavf daugelį laiškų nuo mo
terų suprantančių apie virimą ir reiš
kiančių didelį pagirimą tam produktui. 
Jos sakosi visada dabar vartojančios šį 
taip pastebėtiną produktą.

Pavieto advokatas Bell 
pėsi j teisėją Jarecki ir 
išnešti džiodžmentą prieš 
000 nuosavybės gabalų 
paviete. Advokatas Bell 
do, jogei ant tų savasties ga
balų yra užvilktų 1929 metų 
nemokėtų taksų. Teisėjas Ja
recki paskyrė bylai nagrinėti 
ateinanti pirmadienį. Duota lai
kas savasties valdytojams savo 
argumentus prirengti. Nemokė
ta taksų suma siekia $84,000,- 
000.

PHYSICAL 
THERAPY 

0 MIDWIFE

6109 South 
Albany Av. 

Phone 
Hemlock 9252

JUOZAPAS ŽEMAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 12 dieną^ 2:30 valandą ry
te 1931 m., sulaukęs , 47 metų 
amžiaus, gimęs Vaniškių kaime, 
Ploščių valse., Šakių apskr. Pali
ko dideliame nuliudime moterį 
Prančišką po tėvais Kisieliūtė, bro
lį Antaną, tris pusbrolius Juoza
pą, Antaną ir Jurgį, dvi pussese
res Moniką ir Kunigundą, o Lie
tuvoj brolį Pranciškų ir seną tė
velį. Kūnas pašarvotas, randasi Lu- 
levičiaus koplyčioj, 
Halsted St.

, Laidotuvės įvyks 
pos 15 diehą, 1:30 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi\A. A. Juozapo Žemaičio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavmią ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. 
Moteris, 
Pusseserės

Tel. Lafayette 4146

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

SIS
jai nuostolių padaryti, 
rint to, 1 _ .
gystės nariai. Tai bent 
ninku užtarėjai” 
bėti. —žagarietis.

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERKA

1103 S. Halited St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos:

nno 8 iki 2 po pie
tų ir nno 6 iki 

9 vai. vakare

Namų Tel. Ravensvrood 1664 

Dr. J. P. Ashmenckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 Miltvaukee Avė. 
(kampas North ir Damen Avės) 

Tek Brunswick 8281 
Utarn., Ketv. ir Subatomis 

Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m. 
Nedėliomis pagal susitarimą

A. Antano Pokvitis gi- 
deaugai ir pažįstami esat 

dalyvauti 
jam pas- 
atsisveiki-

A. A. OLIS
R. A. VASALUS

ADVOKATAI 
11 South La Šalie Street 

Room 1934 Tel. Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak» 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 056$ 

Valandos — 7 iki 9 vakar*
Olis—Utarn., . Ketv. ir Snbatos rak. 
Vasallt—Pan.» Ser. ir Pėtnyčios vale.

Lietuviai vaikezai 
pateko bėdon

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Office Pbone Canal 1912

DR. M. J. SHERfliAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Re*. Phone Fairfax 6353

Rez. 6600 South Artesian Avenae.
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6222

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

Valandos:. 1-^3 . ir- 7-*-8 < f 
Seredomis i* j hedėliomi? VP^gal sutartį. 
Rezidencija < 66i3' S6C Richmond Street 

( Teljefonas; Republic įf 7868 į

■ i Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos: 

9 iki 12, į iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v. 

4608 South Ashland Avę.
Netolį 46th St. Chicago, Ilk

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.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

Byla prieš sąvasties 
valdytojus

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street <

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
širdies, Plaučių. Inkstų ir Kraujo pakrlM- 
mai sekminsai gydomi. Taipgi Akių. AuMk 

Nosie, ir GerkHa
Akiniai prirenkami -L ____

DR. ALEX W. MARMOR
Gydyt.}*., Chlrni 

*407-0 North 
Tel. Indi

Valandos: 0 ryto U

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
f. Dearbom St., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vak kiekviąaf 
vakarą, išskyrus ketvergi 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Telefonas ’ Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue. 

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

7 iki 8 vak Nedėk nno 10 iki 12 
Rez«. Tdepboae Piaza 3202

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzantuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718W.18St. 
Tek Roosevelę 7532

ANTANAS POKVITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 11 dieną, 11:30 valandą ry
to 1931 m., sulaukęs pusę am
žiaus, gimęs Lietuvoje Kvėdarnos 
parapijoj, Drobuščio kaimo, Ame
rikoje išgyveno- 28 metus. Paliko 
dideliame nuliudime sūnų Juoza
pą ir tris dukteris Nastaziją, Ma-. 
rijoną ir Rozaliją ir brolį Vin
centą ir brolienę Marcijoną Po- 
kvitai, seserį Marijoną ir švo- 
gerį Jokūbą Paulauskį, giminės ir 
žentai Amerikoje, o Lietuvoje 1 
brolį Joną ir seserį Oną Naugže- 
nienę. Kūnas pašarvotas, randasi 
6231 Wasbtenaw Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, liepos 
15 dieną, 10 vai. ryto iš namų į 
St. Rita parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A ‘ ‘ - - • •
minės 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
kurinį patarnavimą ir 
nimą.

Nuliūdę liekame. 
Sūnūs, Dukterys, Broliai, Brolie
nė, Svogeris, Žentai ir Giminės.

A. A. SLAKIS
^ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

GYDYTOJAS

Ofisas: 3102 So. 
arti 3 Įsi Street

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau, 
ne8u kiti todėl, kai 
priklausau prie gra- 

išdirbystės.
OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tek Canal 6174 

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 
Tek Victory 4088

Liko palaidotas Liepos 9 d., 1.931 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse, 
Chicagoje, 37 metų. Gimęs Lietu
voje, Šiaulių apskr., Pašvintinio 
parapijos, Bubilų kaimo.

Šiuomi išreiškiame širdingiausią 
padėką visiems laidotuvėse daly va
šiems žmonėms: graboriui, p. Ma
salskiui. kuris parvežė nabašninką 
Juozapą iš Eagle Lake, Mich., kur 
ištiko jį mirtis. Popas Masalskis 
rūpestingai prirengė laidotuves it- 
nuoširdžiai ir mandagiai patarna
vo.

<'!į /i'

Taipgi ačiuojame šeimininkams 
Chas. ir Uršulei Radzevičiams, 
kurių name velionis buvo pašar
votas: jie parodė tikrą savo pra
kilnią širdį^ nelaimei ištikus. )T»įp- 
gi ačiučuai^e visiems, -tje^is, v.kA 
'per ' keletą .naktų \ huįUjoJprįe^hą- 
bašninko. nešėjamfc^k'ąlbĮtojim^'ir, 
Ube|^i^isiim^^vyW4ir>6te- 
ritrfsA kuri^^igJ-AiplfiiigaH p>ly-H 

dėjo musų myhmiausį Juozapą.j jo amžinos ramybės vietą. 1
• • . • • • . .. » - • • > s . ' ' ' . • • ■

Dar sykį visiems- nųošjrdžiai ačiuojame. ’ » ■ ■ ♦ t
Nuliūdę, Netekę Brangaus Juozapo, *

SESERYS. ŠVOGBRIAI j GIMINĖS IR BROLJS WILIMAS 
. BRAZAUSKAS.

Lietuviai Gydytojai
Ofiso ir Rezidencijos 
Tel. Boulevard 5913

Ofiso ir Rezidencijos 
Tel. Boulevard 5914

DR. BERTASH ir
DR. NAIKELIS 
756 W. 35th St.

(kampas 35-tus ir So. Halsted St.)

Ofiso valandos 
nuo 1 iki 3, nuo 6:30 iki 8:3,0

Ofiso valandos 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9

_____Įvairus Gydytojai
—gili ......Ii IM M, įi.R

DR. CHARLES SEGAE 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vat ryte, nuo 2 iki 4, 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 y. dieną 

Phone Midway 2880
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Sumažėjo vestuvių skaičius

Teko pasimatyti * su p. An
tanaičiu, Lietuvių Auditorijos 
prižiūrėtoju. O pasimatyti ir 
pasikalbėti su juo nors retkar- 
Čiai yra gana įdomu. Dalykas 
toks, kad žymi musų lietuviš
ko gyvenimo dalis praeina Lie
tuvių Auditorijoj, kaip, saky
siu, kareiviai parodoj, čia įvyk-

sta koncertai, vaidinimai, pra
kalbos, paskaitos, čia rengiama 
didesni baliai, krikštynos ir 
vestuvės.

Ir štai kų šiemet p. Anta
naitis pastebėjęs: vestuvių ma
žiau, ne kad pastaruosius ke
letą metų.

Kodėl mažiau ? P-nas Anta
naitis mano, kad ir į vedybas, 
atsiliepęs nedarbas. Viena, gir
di, tur būt abelnai vedybų ma
žiau yra todėl, kad manan
tiems apie vedybas laikas at
rodo neužtikrintas. Todėl jie 
laukia, atidėlioja jas. Antra, 
kad gal būt dalis pačių vestu
vių iškeliama namie; gyvena
muose butuose. Mat, stoka pi
nigų didesnius pokilius joms 
rengti, samdyti salę, kviesti 
daugiau svečių. ' • 'Rep..

Bi/e Dresi,\ Siutas 
ar T apkautai

c IŠVALOMI 
Suprosinami ir už
baigiami. Visas dar
bas garantuotas. Vi
si

Town of Lake

STEWART DRY
108 N. State St., 

Kampas Washington.
Tel. Randolph 3542

drabužiai ap
drausti.

CLEANERS
Room 536

Trokas sužeidė žmogų 
šalyg’atvy

Nepaprasti
BARBENAI

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

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

28—Buick 4 pas. 120 c. wheel base, 
Master Six Victoria Coupe.

28—Buick 4 pas. 116 c. Standard 
Master Six Rumble Seat Coupe.

Visi viršminėti Buick karai yra iš- 
naujo pertaisyti ir yra pirmos klesos 
stovyje. Nauja Maleva, nikelis, tairai 
ir t. t.
Daugelis kitų išdirbysčių ir modelių 

pasirinkimui.

ArcherBuickCo.
Archer prie Kedzie 

Avenue
Tel. VIRGINIA 2400

va- 
ru- 
ieš-

pa-Donore ir 47 gatvių 
keli automobiliai

Atrodė, kad susigru-

Praėjusia seredų, apie 7 
landų, vietos gyventojas 
sas ėjo su draugu darbo 
koti.

Prie 
sitaikė 
trokas.
dime mašinos turės susikulti.

Trokas, idant išvengti nelai
mės pasuko į šalygatvį. Rezul
tatas toks: torkas išvengė su- 
sikulimo su automobiliu, bet 
užgavo rusą bedarbį. Ruso 
kojos sulaužytos trijose vieto
se.—Rep.

Town of Lake
Per lenkų tagentijų kelionė 

dangų pigesnė

Praėjusių savaitę tapo pa
laidotas musų tautietis, lietu
vis, vardu Kazimieras.

Kadangi jis buvo "biednas, 
tai pasilikusi moteris turėjo bū
dos net pas Dievų jį pasiųsti.

Biznieriams-
*■

Korteles, Labels ir kitus 
Spausdinius Padarome

Trimis Spalvomis
f

Už Vienos Spalvos Kainą

, Darbas atliekamas greitai 
ir su skoniu.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

A 1

Iš karto moteris manė pa- kitą kartą kaziruojapt, tai ta- 
laidoti savo vyrų lietuvių kapi- rabanysiu į šaltąją; tarabany- 
nėse. Bet Čia pareikalauta $10 
už mišias ir $25 už duobę. O 
nelaiminga moteris net tokios 
sumos neturėjo.

Palaidoti vyrų, kaip gerų ka
talikų, ji visgi norėjo. Kas da
ryti?

Atsilankė moteris pas lenkus 
Dievo tarnus, šie pasiūlė geres
nes išlygas: užmokėti už mi
šias $5 ir už duobę taipgi $5. 
Reiškia, viso $10. Moteris ap
svarstė, apgalvojo ir priėjo iš
vadų, kad Dievui vis vien kie^ 
no—lietuvių ar lenkų patarna
vimu— bile tik į dangų miru
sia pasiunčiaipa. O jai, . kaip, 
gyvai, 25 doleriai daro didelį 
skirtumų. Taigi ir palaidojo 
Kazimierų lenkai ir lenkiškose 
kapinėse.

Girdėjau, kad ateity ir dau
giau* lietuvių mano pradėti 
naudotis lenkų patarnavimu. 
Ba, girdi, kelionė į dangų per 
lenkų agentijas esanti pigesnė.

Dar žodis apie ■ , Kazimiero 
liūdnų likimą. Sveikas būda
mas jis turėjo gerų darbų. 
Stambioj dirbtuvėj buvo bigbo- 
siu. Jo pažinties ir jo užtari
mo ieškojo tuomet ne vienas 
darbininkas.

Ne kartų, būdavo, jis ateis 
su buriu vyrų į mano gero 
draugo saliunų ir, atsistojęs prie 
baro, užfundys visiems. O kai 
užfundydavo jis, bosams, tai 
galite suprasti, kad neatsilik
davo nė darbininkai, kurie 
dirbdavo jo priežiūroj. Natūra
lu todėl, kad šventėms atėjus, 
mano draugas saliunipinkas, 
pasisamdęs bena, prie Kazi
miero stubos visų pirma su
stodavo ir muzika prikaldavo jį 
iš miego. Paskui eidavo pas 
kitus. Bet Kazimierų statydavo 
pirmoj vietoj.

Ištiko Kazimierų nelaimė. 
Automobilio aksidente jis buvo 
sunkiai sužeistas. * Atsidūrė li
goninėj/ Buvo išgabentas į 
valstijos prieglaudą. Sirgo, ne
galavo. Nubiednėjo.

Ir ką manote? Ogi per visų 
tų laikų mano ftyąpgas saliu- 
nininkas nei kartų neatlankė 
Kazimiero. Sakytum, kad jis 
nebūtų pažinojęs jo. Sakytum, 
kad Kazimieras jo gyvenime 
nebūtų nieko reiškęs.

Man truputį gaila Kazimiero. 
Man truputį nesmagu dėl elge
sio mano draugo saliunininko. 
Ale kų padaryti.—Rep.

siu visus—ir tuos, kurie kaži- 
hiojate, ir tuos, kurie žiūrite'. 

ĄTokiu budu apielinkės kazi- 
ruotojų kliubui grūmoja pavo
jus visai išnykti. O buvo vil
ties, kad, laikui bėgant pdvyks, 
jį pavyks išvystyti jei ne taip 
didelį, kaip Monako, tai bent 
tokį, koks pavyzdžiui, yra Tia- 
j uanoj .—Rep.

Bridgeportas
Keistas prietikis Dr. žilvičiui

Neseniai sugedo automobilis 
Dr. žilvičio, kuris turi ofisą 
adresu 3243 So. Halsted $t. 
Reikia taisyti. Nuvažiavo dak
taras j garažų. Paliko mašinų 
ten.

Pirmų ar antrų naktj po to, 
kai daktaras paliko garaže sa
vo automobilį, į itų garažų įsi- 
piršo neprašyti svečiai. O ka
dangi sargo tų naktj nebuvo, 
tai svečiai pradėjo' garaže šei
mininkauti.

Pamėgino vienų automobilį. 
Užrakintas., Pamėgino kitų— 
taipgi užrakintas. Išmėgino 
visų eilę, vagiliai pagalios už
tiko Chevroletų. šį kartų, kaip 
mainų, paliko 
pilietis, kuris 
mašinų.

Kas daryti? 
rė važiuoti
Chevroletų. Bet ve kliūtis: prie 
Chevroleto nėra laisnio. Taigi 
jie nusuko laisnj nuo kito ka
ro. Ir kaip tik pataikė nu
sukti nuo 
bilio.

Ateina 
pataisyta
nio nebėra, 
naują. Kų gi darys.

Praėjo kiek n laiko.

garaže vienas 
nusipirko nauja

Vagiliai nusita
ri o rs tuo paliktu

Dr. žilvičio automo-

Dr. žilvitis paimti 
automobilį, 

Reikia
ogi lais-

pirktis

Praėjo kiek • laiko. Ir štai 
vienį gražių dienų Dr. žilvitis 
gauna pranešinu iš policijos, 
kad jo automobilis atimta iš 
vagilių 'Wisconsino valstijoj. 
Daktaras Jbetgi paaiškino, kad 
ne automobilis atimta iš va- 

i irgilių, o tik jo laisnis. Tuo 
užsibaigė incidentas.—Rep. ,

Town of Lake
Ekspliozija 4 sugriovė lietuvio 

namų; manoma, kad gazas 
ekspliodavęs; eina visokių 
kalbų

“Draugo” piknike
Praėjusį sekmadienį buvo 

brolių Marijonų “Draugo” pik
nikas Birutės darže. Nuvykau 
ir aš ten. ; Bet ilgai nebuvau.

Publikos suvažiavo visai ma- 
žai. Galima sakyti, ikad didžiu
mų jos sudarė vieni kunigai. 
Rengėjai aiškinosi, kad lietus 
sugadinęs parengimų.—Rep.

Marųuėtte Park
Policininkai sutrukdė piliečių 

gčmį

Na-

WISSIG, 
Pasauliniame Kare 

' Seno Krajaus
Daktaras

Kapitonas

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijlmą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- . 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis* jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugel) metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimu : 
dykai OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 St., kampu Keeler Avė., Tel Crawford 5573

Žinote, dabar bedarbė, 
mie sėdėti nesinori. Nėra kas 
veikti, o ir šilta. Geriauisa ei
ti kur “tyru oru pakvėpuoti”. 
Marketparkiečiai gi kaip tik ir 
turi netoliese gražų; ir didelį 
jparkį.

Na, tai ir eina į jį. Bet ir 
parke nėra kas veikti. Todėl 
natūralu, kad povai įėjo čia 
madon kaziruoti. Iš j pinigų dr 
be pinigų/ ? Tai? 'žinoma, pri
klausydavę nuo piliečių kiše
nių ir nuo ūpo.

Kartais susidarydavo net iki" 
dešimties kaziruotojų grupių. 
O(kur dar žiūrėtojai. Jų pa
prastai esti keletu kartų dau
giau. Taigi nesunku suprasti, 

čia bėgdavo snia-

Prie 43 ir Wood gatvių lie
tuvis turėjo namų. Gan dide
lį. Lietuvis išvažiavo atosto
goms, ' ’

Jam nesant namie kilo eks- 
pliozija, kuri taip sudraskė jo 
namų, kad specialistai senų na- 
ml| taisytojai ir tie negalėtų 
pataisyti. Ekspliozijoj tapo 
sunkiai sužeistas lenkas, kuris 
ir mirė .

Del §ios eksplozijos eina vi
sokių kalbų. Vieni aiškina, ir 
tur būt teisingiausia, kad na
me prisirinkę gazo, ir gazas, 
netyčių padegtąs, užsiliepsno
jęs. Del to kilusi ekspliozija.

Kiti vėl spėja bene sprogęs 
naminės kubiliukas. Savininko 
namie nebuvo, q pasilikęs len
kas galėjęs šeimininkauti na
muose kaip įtinkamas.

Kokia ekspliozijos tikroji 
priežastis, neteko patirti. Bet 
Savininkui teko sugrįžti iš va
kari jų į Chicagų ir dabar jis 
turi gan daug .nemalonumų.

Ekspliozija1 ištiko naktį, lie-

madiėnį.—-Kep. / /
—..............   » I >■

“Birutės” išvažia
vimas /

Rusiškos ir Turi
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
erti St. Louis Avė. 
CtilCAGO, ILL.

giau
kad laikas
giai ,o dėlto ir greitai, žino
ma, ir nedarbo našta pasidary
davo lengvesnė.

Bet štai praėjusį šeštadienį 
atvažiavo į parkų policininkas, 
susieškojo vietų, kur žalioj 
pievelėj piliečiai kejziravo, ir 
pareiškė jiems visiems ultima- 

’tumą: nuo Šios, girdi, dienos 
kvitikit jei užtiksiu

Peręitą sekmadienį; liepos 
12 d., įvyko '‘Birutės” išva
žiavimas į 'p. Varkalos farmą, 
kuri randasi netoli Michigan 
City, Ind.

Birutiečiai ir svečiai links
minosi bežaisdami ir besimau- 
dydami ir “hot dogs” bekep
dami. Kai kurie ir golfų lošė. 
Prisilinksminę tyrame ore, ya- 
kare svečiai ir birutiečiai grį- 

i'.< ■
kare svečiai ir birutiečiai 
žo Chicagom—R-s*

V':
.■■•i' 'U/
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Padaužų piknikas
Padaužos iki šiol rengdavo 

įvairius susirinkimus bei kon- 
feVncijas tik savo nariams; 
pašaliniai publikai retai kada 
pasisekdavo įsigauti į Padau
žų parengimus. Tačiaus da
bar, kiek teko patirti, jie ren
gia viešų parengimą, tai yra 
piknikų, kuris įvyks liepos 25, 
Justice parke arba Liepos dar
že, vakare. Tai bus naktinis 
piknikas; prasidės vakare ir 
baigsis ryte. Padaužų rengi
mo komitetas dabar rimtai 
darbuojasi, kad duoti įvhirų 
bei įdomų programų.—Rep. V.

■į ?
...................... SU
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atostogas nori palikti gražų 
spūdį radio klausytojams, pa 

rodyti, kaip gražiai jo choro 
mokiniai gali dainuoti. Paklatf 
sysime.—Z. •

Sugrįžo iš atostogų

duoti įvhirų

Dr. Žmuidzinas su
grįžo iš užsienio

* Sugrįžo iš užsienio Dr. S. 
žmuidzinas. Jisai buvo išva
žiavęs užsienin savo profesi
jos reikalais. Užsieny būda
mas tęsė studijas medicinos 
šakoj. Sugrįžęs, dabar. Dr. 
žmuidzinas ketina atidaryti 
ofisų kurioj nors lietuvių ko
lonijų' Chicagoj. Apie tai bus 
pranešta vėliau.—Rep. 2.

radio 
V The 
duos 
radio

Lietuvių radio 
programas

šiandie, tarp 6:30 ir 7:30 
vai. vakare, iš stoties W G E S 
1360 kilocycles, Lietuvių 
ir rakandų krautuvės 
Peoples Furniture Co. 
gražų ir įvairų lietuvių 
programų.

Išpildyti šį programų yra pa
sižadėję p.p. Steponavičiai, su 
Pirmyn choro dainininkais. Po
nia Steponavičienė, kaip įžymi 
lietuvių dainininkė, žada kų 
nors naujo padainuoti; taipgi 
ir kiti dainininkai mano pada
ryt tikimų surprizų šio progra, 
mo klausytojams. Nes p. Ste
ponavičius kaip prieš išvykimų

ĮGANOMUS
i (Doviernastis)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Specialistas grydymo chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo Jumis iftgydyti, ateilan 
kykit pas mane. Mano pilnas Ifiegzamlnavi- 
mas atidengs Jūsų tikra ligą ir Jei aS apsi- 
ImslU. Jus gydyti, sveikata Jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ižegzamlnavimo—kas Jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų.
■ . ■ -'■■■■■----------------- ------------------------------------------------------------------------—---------------

• «>• ’.s * .

NORINTIEJI

Sr.

NUSIFOTOGRAFUOTI
Mano Studijoj 
arba savo namuo- 
se> n®ra skirtumo 
kur; SAVOŠEI- M myną, ves- iOMMMilI TUVES. ŠER- 
menis> Ta*pgi 
atlieku visokius 

H ki t u s fotografo 
! darbus; turiu 25
metų patyrimą 

’ '' /'•' ■ ,
Praneškit ii ankstų telefonui

ENGLĘW00D 5840
P. CONRAD 

730 West 62nd Street

o

Antr^ęlipiis, lieppę 14, 19S1

CIASSIFIED ADS
Business Service 

______ Biznįo Patarnavimą*_______
SEKLYČIŲ SETAI naujai apmuiami 

ir apsaugomi;nuo kandžių — $35.
M. KANE 0 SON., 

r—____ Tel. Mansfield 9707
Pereito šeštadienio į sekma

dienį naktį sugrįžo iš atostogų 
p.p. šilimas, Čeponis, Janus, 
Augustinavičius, Ąugustinavi- 
čienė ir RuŠinskas. Pastarieji 
trys “Naujienų” darbininkai. 
Atostogas praleido Wisconsine 
—Woodboro ir McNaugbton 
apielinkėje pas pp. Varekojus. 
Atostogininkai, laimingai sugrį
žo, “flątų” negavo.—Rep. V..

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

SPECIALIAI DEL LIEPOS 
9x12 Kauras išvalomas už $1.75 

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

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

CRYSTAL CARPET CLEANERS 
Dirbtuvė 4420 Elston Avė., prie Montrose

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
Toįprašo Lietuvosžmonės'ir 
taip pataria Lietuvos bankai

PRANEŠIMAI
Margutis Vincas-Billy 19 liepos švęs 

gegužinę ir varduves Liepos-Paliulio dar
že, Justice Park, III. Visi esate kvie
čiami j varduves. įžanga tik 25 centai 
Margučio skaitytojai gauna veltui tikic- 
tus. Reikalaukite Marguty.

' Lietuviškos Tautiškos Kapines.
Lotų savininkų ir draugijų atstovų vi
suotinas pusmetinis susirinkimas įvyks 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svetainėj, 
3133 So. Halsted St., ant pirmų lubų, 
ketvirtadieny, liepos (July) 16 dieną, 
1931 m., 7:30 vai. vakare. Būtinai 
atsilankykite į šį susirinkimą, nes bus 
svarstimas kaslink pertvarkimo konstitu
cijos niekučių paragrafų, taipgi bus iš
duotas raportas iš neįvykusio apvaikš- 
čiojimo ir pikniko kapų puošimo dieno
je. Ateidami susirinkiman atsineškite at
virutes. kaipo ženklą, kad esate loto sa- 
vininkas-kė, nes be atvirutės nebusite 
įleidžiami į susirinkimą.

Kviečia Kapinių Valdyba.

Chicagos Lietuvių Auditorium korpo
racijos direktorių ir atstovų mėnesinis'su
sirinkimas įvyks pirmadieny, liepos 13tą 
1931, Auditorijos svetainėj, 3133 So. 
Halsted St., 8 . vai. vakare. Visi direk
toriai ir atstovai būtinai atsilankykite, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti šia
me susirinkime. * 

* * < *
Bridgeport Lietuvių Politikos ir Pa- 

šelpos Kliubo susirinkimas įvyks liepos 
(July) 14 d.. 1931, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pra
džia 7:30 vai. vakare.- Draugai malonė
kit atsilankyti, kadangi bus išduota? pus
metinis raportas ir aptarta daugiau svar
bių reikalų kaslink kliubo labo.

Kviečia Valdyba.

Chicagos Lietuviu Savitarpinės Pašal
pos Draugijos susirinkimas įvyks antra
dieny, liepos 14 d., j7:30 vai. vakare, 
Masonk Temple svet., 1547 No. Leavitt 
St. Po susirinkįmui kalbės Dr. A. Kara
lius ir J. Jąnkus, o ant vargonų grajis 
Ignas Virbela. Kviečia X. Saikus, sekr.

Valdyba.

CLASSIFIED ADS
Educational 

Mokyklos
MOKYKIS barberystes 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

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

Financial 
, JFiĮiąiĮB_ąlyPą8kolQB .

PERKAME Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės j Naujie
nas, Bok No. 1258.

TAISAU IR APMUSU RAKANDUS 
Aptnušu kėdes ir perbudavoju už $1.50 
ir viršaus. Taisau springsus. W. Dur
tam, Oak. 3805.

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

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

PARDAVIMUI labai pigiai lunch 
ruimis su minkštais gėrymais, priešais 
stockyardus. 4326 So. Ashland Aye.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

KAURAI, karpetal valomi musų Olrbtųvfij, 
9x13 8x10 $3. Tel. Donatas 8813.

- ‘ , > V" ' . ' «•

SPECIALŪS KAINOS DEL LIEPOS 
Chambers Roofing Co., senas darbas spe
cialybė, visas darbas garantuotas. Dykai 
apskaičiavimas. 2630 .Wallace Street, 
Tel. Vktory 0943. . \
...... . . ......... ...... ................... ................-.......
DABAR VABALŲ VEISIMOS LAIKAS 
ir visokių gyvių namuose. Mes atlie
kame darbą arba kontaktuojame, 
bandymas. Mes parduodame 
gal. iki 50 galionų.

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

Dykai iš- 
nuo %

co.

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS 
« ■ • 

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

TELEFONUOKIT Kenwood 9278 dėl 
žymiausio S. S. dekoratoriaus; spec. šį 
mėn., 3 kamb. išpopieriuosių, virt, iš- 
nialevosiu, maudynj išenamel., su medžia
ga, už $29.50.' Cash ar išmokėjimais.

Miscellaneous

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

PATENTAI išgaunami, lengvi Hm., kny
gelė dykai; prakt. išradimai, finansuojami 
parduodami. H.J.Sanders, 536 S.Clark st.

ALBANY MASAŽAS IR PIRTYS. Diplo
muotos masatistSs. 807 E. 63 St.. Tel. 
Midway 4378.

MASAŽAS per diplomuotas masažis
tes. 1520 S. Wabash Av., Vktory 5091, 
Room 2.

ŠVEDIŠKAS Masažas ir Garo Mau
dynės. 6624 So. Halsted St., Telefonas 
Englewood 6425.

Furnitore & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 
modeminius rakandus—seklyčios setą, du 
9x12 Wilton kaurus, 9 šm. valgomojo 
riešuto setą, 2 miegamojo riešuto setus, 
lempas, radio, baby grand pianą, kėdes, 
dreipsus ir firankas. Taipgi atskirai. 
7816 S. Marsbfield Avė., Ist apt., tel. 
Triangle 4146.

• ELEKTR. SKALBIMO maliną. $20. gerame 
stovyj. 4826 N. Leavltt, 1. tel. Bav. 3209.

RAKANDAI už didelj paaukojimą. • 
Valg., mieg. seklyčios setai radio, kaurai 
kėdės. 5042 W. Wasbington Boul., Tel. 
Columbus 4180.

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS karpenteris mokan
tis savo darbą. Dalbas ant farmos. Mo
kėsiu $15.00 mėnesiui ir pragyvenimą. 
Atsišaukite iki T vai. po piet. 423 E. 
64th St., 1-mos lubos.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir delicates- 
sen krautuvė. Išdirbtas cash biznis. Ne
brangiai. 3602 S. California Avė.

PARDAVIMUI pigiai kriaušių šapa 
iš priežasties vyro mirties.

2649 W. 43rd Street

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

40 AKRŲ žemės su budinkais, gy
vuliais ir įrankiais, žemė derlinga, pui
kus sodnas, tarp didlių summer resor- 
jų, 120 mylių nuo Chicagos. Mainys 
ant tarno.

' 120 akrų žemės su budinkais, gyvu
liais. . Žemė pirmos rūšies. Mainys ant 
namo.

CHAS ZEKAS 
4454 S. Westerų Avė.

• Real Estate For Sale 
Nantsi-ŽemS Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

* LOANS « INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfleld Avė.
- T.L L.fiy.tt. 0455

REIKALINGAS vaikinas nuo 18 iki 
20 metų amžiaus dirbti dešrų dirbtuvėje. 
Jay’s Food Product Co., 3737 South 
Halsted St.-

GREITAM pardavimui tikras bargc- 
ri£s. Reikia pinigų. 5 kambarių mūri
nis bungalow, labai dideli šviesus kam
bariai — * 
pamatyk šiuos, Geros išlygos 
May st. Tel. Beverly 5330.

Jeigu jieŠkčte gerus namus —
- --- 10637.




