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Kaip Lietuva pergy
vena dabartini Eu
ropos finansini krizį

Macdonaldas ir Hen- 
dersonas pirmą syk 
po karo Vokietijoje
Centralines Europos valstybės 

daug nukentėję dėl Vokieti
jos negalavimo

Vokietijos krizis ma
žai teatsiliepė Į Lie

tuvos bankus
“Liet. Kel.” rašo: Kaune pi- 

nigiškų svyravimų kaip ir ne
jaučiama. Tik Komercijos Ban 
ke, kuris dirba vokiečių pini
gais, padėtis kiek prastesnė, bet 
ir jis visus pareikalavimus iš
pildė. Mažas sujudimas jaučia
mas ir žydų banke. Visi kiti 
bankai dirba be jokių trukdy
mų ir Vokietijos bankų sunku
mai juos nei kiek nepajudina.

Viena, Austrija, liepos 28. 
Visos Centralinės Europos ša
lys ir Balkanai kenčia aštrų 
pinigų krizį ir bendrų bankų 
paralyžių, iššauktų Vokietijos 
suirimu. Deficitai, siekiantys 
ligi 20 n u ošimČty'*’ Valstybės 
biudžetuose, gresia- -Austrijai, 
Vengrijai, Rumunijai, Bulgari
jai ir Turkijai. Jei Vokietija 
pergyvens savo krizį laimin
gai, tuomet kitos šalys yra ap
saugotos. Jei ne, tai Europos 
laukia katastrofa.

Vengrija krizio paliesta sun
kiausiai. Vengrijos bankai bus 
uždaryti ligi liepos 31 dienos 
ir jokios biržų operacijos ne
leistos. Valdžia griebiasi pas
kutinių piremonių biudžetui 
atitiesti. /

Čekoslovakija išsilaikė visų 
geriausiai. Jos bankai pasiliko 
atidaryti ir bankų ratos tebėra 
tik 4 su puse. Rumunija, Bul
garija, Turkija, Jugoslavija 
jaučiasi labai suspaustos.
Anglijos premjero pareiškimas

Berlynas, liepos 28. Iškilmin
gi toastai tapo pakelti tarpe 
MacDonaldo ir Hendersono iš 
vienos pusės ir kanclerio Brue- 
ningo iš kitos bankete, paruoš
tame Vokietijos premjero Ang
lijos svečiams MacDonaldui ir 
Hendersonui, kurie pirmų kartų 
po didžiojo karo apsilankė vo
kiečių sostinėje. MacDonaldas 
laike banketo išreiškė, kad jie 
atvykę į Berlynu ne tik su 
draugišku vizitu, bet taipp jau 
parodyti, kad Anglija stovi ša
lę Vokietijos ir pasitiki ja.

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

Iš dalies debesiuota, vietomis 
smulkus lietus ir pavakary šal
tesnė, šviežus pietvakarių vė
jas, į pavakarį pasisukantis 
nuo šiaurės.

Vakar temperatūra pavakary 
viršijo 96.

Vakarų valstijose karštis sie
kė 120 laipsnių.

Saulė teka 5:88, leidžiasi 
8:14. Mėnuo leidžiasi 5:22 ryto.

Lietuvos Atstovybės 
telegrama aiškina 
rūmų pirkimo bylą

•» 
Amerikos spaudos paduotos ži
nios nėra gautos iš Atstovybės

1931, Jul. 28, PM 4, 28 
“Naujienos” 
1739 So. Halsted St, 
Chicago, 111.

Ryšy su Amerikos spaudoje 
pasirodžiusiu pranešimu dėl 
Lietuvos Pasiuntinybės namų 
pirkimo pareiškiama, kad tame 
pranešime žinios nėra gautos 
iš pasiuntinybės, bet matomai 
iš kitų neautoriteitingų šaltinių. 
Pats pranešimas didžia dalimi 
neatatinka tikrenybę, pavyz
džiui pranešime sakoma, kad 
buvusi namų savininkė pasira
šiusi sulyginę namų pardavimo 
sutartį, tuotarpu kai sutartis 
yra besąlyginė. Baimė dėl do
kumentų žuvimo ir pastaba, kad 
esu nežinoma kiek už namus 
buvo įmokėta, yra visai be pa
mato. Pridėta prie pranešimo 
fotografija nėra Lietuvos Pa
siuntinybės, bet Ispanų amba
sados vaizdas.
Liet. Pasiuntinybė Amerikai.

žmogedos mandagiau
si žmones

Chicago, liepos 28. Mrs. Her- 
bert E. Bradley, kuri kų tik su 
vyru grįžo iš centralinės Afri
kos tamsiausių užkampių, pa
reiškė, kad kanibalai (žmogėd
ros) yra mandagiausi žmonės 
ant žemės. “Juo toliau kelia
vome nuo baltųjų žmonių įta
kos, juo malonesni buvo lauki
niai. Mat, jie dar nėra paga
dinti baltųjų moralės”.

Didžioji Dvasia davė 
žuvių

Colville, Wash. Columbia 
upėj kurį laikų nebepasirodė 
ešeriai, ir indionai neturėdami 
iš ko maitintis pradėjo melstis 
ir meldėsi taip ilgai, kol tik 
ešeriai pradėjo pareiti į upę. 
Dabar indionai gaudo ešerius, 
verda ir sako, kad Didžioji 
Dvasia jiems ešerius atsiuntė.

Bėda su pačia, bėda be 
pačios

Lexington, Ky. Buvęs valsti
jos senatorius A. H. I^argis, 71 
metų amžiaus, liepos 17 d. pa
sodintas j kalėjimų už neišga
lėjimų mokėti savo atsiskyru
siai pačiai $3,000 alimonijos, 
apskundė patį teisėjų ant $50,- 
000 už tai kad teisėjas paso
dindamas dėl alimonijos sugrio
vęs jo sveikatų.

Farmeriai maldomis ka
riauja su sąrančiais

—-MM-—

Dės Moines, Iowa, liepos 28. 
Iowa, Nebraska ir South Dako- 
ta valstijose sąrančiai lyg de
ginte išdegino visokius augalus.

Farmeriai kovoja su sąran
čiais dviem ginklais: nuodais ir 
maldomis. Virš 1000 So. Dako- 
ta farmerių atsiklaupę meldė 
saarnčius pasišalinti. Bet sąran
čiai, anot to juokdario, klau
sėsi ir valgė.
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Plieno korporacija 
paskelbė nukapoji- 

mą algų darbi
ninkams

Paskelbimas padarė sunkų 
įspūdį krašte

New York, liepos 28. United 
States Steel korporacijos di
rektoriai šiandien nustebino 
ekonominį pasaulį ne tik nu- 
mušdami dividendus ant pa
prastojo stako žemiau, negu 
tikėta, bet taip pat rekomen
duodami pritaikinti> algas ir 
atlyginimus savo fabrikų tar
nautojams ir darbininkams pa
gal jų atlikto darbo. Tai yra 
drastiška priemonė algoms nu
kapoti.

Toks nutarimas nukirsti al
gas tuo labiau buvo netikėtas 
siurprizas, kadangi pats kor
poracijos prezidentas Jaipes 
Farrell dar visai nesenai viso
mis gynė algas, kaltindamas net 
tas biznio ir industrijos įmo
nes, kurios kapoja savo darbi
ninkams algas.

Pranešimas apie algų nuka- 
pojimų padarytas be jokių pa
aiškinimų.

Yra šalis, kur ir už vy
rus dar mušasi

Budapest, Vengrija, liepos 28. 
Dvi merginos, vengrės, Maria 
Fuclsep ir Rosa Golity, su kar
dais išėjo kapotis į duelį, ne
lyginant kaip viduramžių rite
riai. Abidvi tikėjosi, kad jas 
ves tūlas tarnautojas Emmer- 
ich Farkas. Tai,žinodamos jos 
nusipirko senus kardus, išėjo j 
miškų ir tiek susikapojb, kad 
tapo parvežtos į vienų ligonine 
ir paguldytos į viena.lova. Bet 
kada lovoje galėdamos sužino
jo, kad Farkas nė vienos ne
ves, tai abidvi susidraugavo ir 
pagijo.

Shaw vaidina sovietų 
filme

Maskva, liepos 28. Ekscent
riškasis anglų rašytojas George 
Bernard Shaw pasidarė bolše
vikų akyse tikras stabukas sa
vo komplimentais, ypatingai po 
to kai jis leidosi nufilmuoti ir 
filme išgirdamas Leninų pasa
kė, kad “Jei Lenino eksperi
mentai nepasiseks, tai visa da
bartinė civilizacija nepasiseks”.

Lenkai gauna 150,000,- 
000 frankų paskolą
Varšuva, liepos 28. Grupė 

franeuziškų bankų susitarė pa
skolinti Lenkijos bankams 
150,000,000 frankų, kurių sumų 
lenkų bankai gaus dalimis. Pa
skola trumpo termino ir kitų 
metų Lenkija turės grųžinti.

Alfonso dar nerezig
navęs z '

Londonas, liepos 28. Alfonso, 
buvęs Ispanijos karalius pa
skelbė, kad jis dar neatsisakęs 
nuo Ispanijos sosto. Kaikurie 
laikraščiai buvo paskelbę, kad 
Alfonso norėjęs savo sūnų Don 
žuanų pasodinti į savo buvusį 
sostų.

Policija' žadina miega
lius pusryčių

Washington, liepos 28. Sos
tinės darbininkaį ir tarnauto
jai dėl didelio karščio išsikėlė 
į parkus miegoti. r Dabar * po
licija miegančius prikelia pus
ryčių laikui atėjus ir manda
giai perspėja, kad “laikas eiti 
į darbų”.

/

' [Acme-P. U A. Photo] x 

Fall savo pastatytame kalėjime
Pirmas iš kairės su barzdele yra Albert Fall, buvęs Har- 

dingo sekretorius, eina iš savo namų važiuoti j New Mexico 
kalėjimų, Santa Fe, kurį jis pats padėjo įšbtidavoti būdamas 
galingu. Čia Fall turi pasėdėti vienus metus už $100,000 kyšio.

Vyras iš Lietuvos ne
bežino kelintas jis 

Paulinos vyras
Kaip Amerikos pilietis susirašė 

su Lietuvos piliečiu

Chicago, Ilk, liepos 28. Frank 
Sennett, gyvenantis ant 3838 
Auburn avė. vienu sykiu ne
teko savo pačios ir savo $500 
sutaupų. Nieko nelaukdamas 
Frank Sennett padavė apgar
sinimų į lietuviškų laikraštį, 
suminėdamas ■ savo pačios var
dų, kuri tebebūdama netekėju
si vadinosi Pauline Jasas.

Padavęs apgšarsinima jis 
laukė. Jis laukė, kol to laik
raščio kopijos pasiekė Lietuvą, 
ir tada jis dar ilgiau laukė, — 
kol iš tos tolimos šalies atėjo 
laiškas. Laiškas buvo nuo vy
riško.

“Aš buvau Paulinos ketvir
tasis vyras”, vyriškis rašė ta
me laiške. “Gal būt, tamsta, esi 
penktasis ar šeštasis vyras”.

Po to Frank savo Paulinų 
areštuodino ir apskundė už bi- 
gamijų. “Ak, jis žinojo, kad as 
esu ištekėjusi”, jį pasiaiškino. 
“Jo $500 aš ir gi neėmiau”.

Baisus viesulas
Kruopiai, Šiaulių apskrities. 

Kruopiškiai buvo didžiai išsiil
gę lietaus, nes viskas kaip dar
žai, taip ir vasarojus buvo iš
džiuvę, ir žemė buvo pavirtusi 
beveik į cimentų; niekas, neau
go dėl neapsakomos sausros. 8 
liepos 4 valandų po pietų per 
Kruopių valsčių perėjo didelė 
audra su smarkiu lietum. Aud
ra buvo tokia didelė, kad netik 
išlaužė daug medžių ,bet nu
vertė ir sugriovė keletu trobe
sių Kruopiškiuose. Pažymėti
na, kacį, Gustavo Germano aud
ra sugriovė gyvenamų j į namų ir 
tvartus. Jis tik pereitais me
tais vargais negalais pasistatė 
trobesius. Dabar nuogas neži
no Jš kur paimti lėšų, kad pa
statytų molinį tvartų, nes iš 
sulaužytų rastų jau nebegali* 
ma nieko pastatysi. Kitam ūki 
ninkui vėsulas nuvertė tvartų 
ant arklių, ten stovėjusių.

Keliones skersai ir 
išilgai žemės rutu

lto eina lenktynių
• * . — ■ ■■■■«  ........................ Į! *

Cepeplinas jau prie pat šiau
rės ašygalio

Berlynas, liepos 28. Graf Cep- 
pelių jau artinasi šiaurės ašy
galio. Vakar, kaip komandie- 
rius Dr. Ėckner pranešė per 
radio, Ceppelin nusileido ties 
Franz Josęph žeme tolimame 
Šiaurės lediniame okeane ir 
susitiko Rusijos ledlaužį laivų 
Malygin, su kuriuo apsimainė 
paštu ir tada Geppelinas vėl 
pakilo ir pasuko ašygalio link.

Nautilus išplaukė į šiaurę
Plymouth, Anglija, liepos 28. 

Šiandien išplaukė į Norvegijos 
patį šiaurinį miestų Bergen 
submarinas Nautilus, su kuriuo 
Hubert Wilkins ir būrys drų- 
sių vyrų rengiasi po ledu nert 
skersai šiaurės ledinio okeano 
link ašygalio. Nautilus išbuvo 
čia ilgesnį laikų, kadangi rei
kėjo remontuoti,

Du lekia skersai Atlantiko

New Yorkas, liepos 28. Du 
orlaiviai kų tik pakįlo lėkti 
skersai Atlantiko, vienas į 
Maskvų, kitas į Turkiją.

Į Maskvų lekia Hugh Hern 
don ir Clyde Panghorn, ir į 
Turki jų lekia Russel Boardman 
ir John Polando.

Kipras Petrauskas — 
geriausias šaulys

Kaune prie elevatoriaus buvo 
surengtos šaudymo rungtynės 
taisyklingos medžioklės ir žūk
lės draugijos taurei laimėti. 
Rungtynes laimėjo K. Petraus 
kas ir gavo taurę.

............. ... n ■*

Prekybos sutarties su 
SSSR projektas

n u ,lui., i. ,

Esamomis žinioiųis Vidaus 
Reikalų ministerija pradėjusi 
svarstyti prekybos sutarties su 
SSSR projektų. Projektas bū
siąs pasiųsta Sovi.etų vyriausy
bei susipažinti.

Lotynų Amerikos 
respublikos kįla 
prieš diktatūras

M — ............................. ...

Chile grąžintos \ konstitucijos 
teisės

Santigo, Chile, liepos 28. 
Opazo išbuvo tik keletu valan
dų prezidentu diktatoriaus Iba- 
nez despotizmų pavertus. Da
bar Opazo perdavė valdžių Chi
le universiteto teisių profeso
riui Montero, dideliam laisvės 
ir liaudies teisių gynėjui, kurs 
sykius su Blanąuier, finansų 
ministeriu, energingai ėmėsi 
tvarkyti šalies sugriautų ūkį ir 
rengti seimo rinkimus.

Manifeste išleistame paskelb
ta, kad po 60 dienų bus laisvi 
rinkimai ir kad dabartinė ci- 
vylė laikinoji vyriausybė gins 
konstitucijų, legališkumų ir 
laisvę, kas yra pamatas vals
tybinės organizacijos.

Argentina kįla prieš antrų 
diktatorių

Buenos Aires, liepos 28. Ar
gentinos padėtis yra labai rim
ta, nežiūrint kad prezidentas 
Uriburu kol kas dar pajėgė nu
slopinti radikalų judėjimų, ku
rį kelia buvusio prezidento 
Irigoyeno partija.

Uriburu paėmus valdžių Ar 
gentina pradžioj tikėjosi iš jo 
permainų, bet pasirodė, kad su
silaukė naujos kariškos dikta
tūros ir pradeda garsiai reikšti 
nenorų bebūti valdoma karinin
kų klikų.
..Uriburu bijodamas radikalų 
įsigalėjimo* ir ateinančių lapkri
čio mėnesio rinkimų deportavo 
daugelį radikalų vadų, kurių 
tarpe garsųjį Alvear, buvusį 
prezidentų.

Kubos prezidentas nužudė 
1,000 žmonių

Havana, Kuba, liepos 28. 
Prezidentas Makado turi daug 
bėdų su opozicija. Jis tapo ap
kaltintas nužudyme 1,000 Ku 
bos piliečių, kurių tarpe daug 
yra žymių tos salos žmonių ir 
visuomenės vadų.

Nužudymai, kaip patiriama, 
buvo daugiausia inspiruojami 
arba Machado arba jo klikos. 
Per Machado prezidentavimo 
laikų šimtai ir šimtai žymesnių 
žmonių žuvo paslaptingomis 
mirtimis, pasirodo, iš politiškų 
žmogžudžių rankų.

Graftas ir korupcija Kuboje 
veda prie skubių netikėtų įvy
kių.

Klaipėda
Didėja Klaipėdos uoste 

judėjimas

Klaipėdos uosto judėjimas 
taip padidėjo, kad daugiau ir 
daugiau jaučiama sandėlių sto
ka. Uuosto Direkcija naudo, 
jasi ir laikinais sandėliais, bet 
ir tai siisidaro sunkumų dėl 
transportuojamų prekių patal
pinimo. Sandėlius Uosto Di
rekcija tik tada mano statyti, 
kad bus pabaigti uosto staty
bos darbai. \

Stimsonas tiki, j Vokietiją
Amerikos valstybės sekreto

rius Stimson apsilankė pas Vo
kietijos prezidentą Hindenbur- 
gą, su kuriuo kalbėjosi pusę va
landos. Stimson Berlyne buvo 
sutiktas su^ minių ovacijomis. 
Išvažiuodamas į Amsterdamą 
Stimsonas pareiškė, “Ameri
kos liaudis tki j Vokiečių liaud 
ir tiki į jų ateitį. Mano pasi
tikėjimas Vokietija tapo sustip
rintas po mano vizito čionai”.

LIETUVOS ŽINIOS 
■" <

Biržuose sudegė 
“Lietūkio” linų ap

dirbimo fabrikas Į,
Liepos 13 d. Biržuose kilo di; 

delis gaisras “Lietūkio” linų 
apdirbimo fabrike. Patalpa, 
eurioje minimas fabrikas bu
vo, dėl nuolatinio linų džiovi
nimo buvo ir pati perdžiūvusi. 
Fabriko stogas buvo dengta^ 
gontais. Visas pastangas reb 
tėjo dėti, kad neduoti užsidegti 
netolimai stovėjusiam žaliavos 
sandėliui. Po didelių pastangų 
tatai padaryti pavyko: ugnis 
pasitenkino sunaikinti tik patj 
fabrikų. Ugny žuvo fabriko lo- 
komobilis ir visos mašinos. Bo 
to, fabrike buvo apie 30 tonų 
linų, kurie taip pat, kaip ir 
viskas kitas, žuvo ugnyje. “Lie
tūkio” žiniomis, fabrikas kašta
vęs 145 tūkstančius lt., o jame 
sudėtos prekės—19 tukst. Va
dinas, gaisras Biržuose “Lietū
kiui” padarė apie 164,000 lt. 
nuostolių. Fabrikas buvo ap
draustas.

Kauno naujas burmist
ras pradeda eiti pa

reigas
P. Vokietaitis patvirtintas 

burmistru, susipažino su mies
to savivaldybės skyrių vedėjais.

Išvyko žymus Amerikos 
lietuvių prekybinin-

~ *kas p. J. Budrikas
žymus * Čikagos lietuvių pre* 

kybininkas ir kultūros darbuo
tojas p. J. Budrikas, į Lietuvą 
atvykęs prieš porų mėnesių 
(jis atvyko vienas, ne su eks
kursija), aplankęs tėvynę ir 
gimines, kurių nebuvo matęs 
visų dvidešimtį metų, vakar iš
vyko atgal j Čikagą.

P. J. Budrikas Čikagos lie
tuvių kolonijoj pažįstamas kaip 
stambus prekybininkas, turįs 
didelį įvairių muzikos instru
mentų (rojalių, patefonų, ra
dio ir kitų) ir kokių tiktai rei
kia butų apstatymui baldų, 
krautuvę ir kaipo pirmas lietu
vis biznierius, kuris plačiai pa
naudojo Amerikos radiofonų 
savo biznio reklamas ir lietu
vių muzikos propagavimo rei
kalams. Tam reikalui viename 
dideliame Čikagos radiofone 
yra užpirkęs per savaitę vienų 
valandų, kuri išnaudojama biz
nio reikalams ir didesne pusė 
— lietuvių — choro ir solo, pa
tefonų muzikai transliuoti.

Suėmė keletą komunistų
žydų laikraščiai rašo, kad 

šiomis dienomis kriminalinė po
licija Panevėžy suėmus kele
tą s komunistų ir radus komu
nistinės literatūros sandėlį. 
Mat komunistai rengiąsi raudo
nosios dienos šventei, kuri bus 
rugp. 1 d.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus Pal- 

' tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai. Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai. Šventadieniais nuo 
9 iki 1 valandai*



Onawa, Iowa

taip pataria Lietuvos bankai

Vestuvės per radio

po 18 centų. Už kiau
Detroit, Mich

Apie jaunuolius

kurį
KRAFT

si r- Velveeta

8-tos lubos

West Frankfort, III

liktai

Biznieriams

Trimis Spalvomis
KAINA TIK 25 CENTAI

Didelis smagumas

Bėgate DykaiMurinę Čo., Dpt. H. S., 9 E. OhioSt., Cbicago
I

AMERIKOS 
PILIETIS

farmerių 
mašinas 
piauja 

mašinos

Korteles, Labels ir kitus 
Spausdinius Padarome

Darbas atliekamas greitai, 
ir su skoniu.

Pypkės ir 
Cigarety 

Rūky
tojų ^4

S1O 
Simu 
mas. 
tiems

dais sudega 
nubiednina 
nederlinga.
* “Coubine’

yra 
ir gražiai

LISTERINE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. J3ox 3S2 

. Hartford, Conn.

vieš.
Ir jis sveikas 
virškinusi, — 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų groserninkas 
turi jį puses svaro pake* 
liuose.

yra tas, 
šiaudai, 

keblumų 
šiau-

skanų naują sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu- 

kiaušinių, daržovių.
— lengvai 
tyras kaip

Rutkauskai turi vieną 
kuriai šiomis dieno- 

buvo surengę gimimo

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

dalyvavo jaunavedžių pora, ku
nigas ir artimieji, bet ir visas 
bury$ vestuvininkų, choras ir 3 
muzikantai. Iš pradžių visos 
ceremonijos ėjo kaip maldyk
loj: kunigas pasakė gražią kal
bų ir linkėjo jaunavedžiams 
laimės. Vėliau jungtuvės įgavo 
vestuvinio pobūdžio, kur buvo 
net triukšmaujama. Taip ra
diofono salėj vestuvių ceremo
nijos užsitęsė visų valandų, ir 
visas šias ceremonijas galėjo 
girdėti ne tik Amerika, bet ir 
Europa. , i

Digestible 
asmilk 
itself I

BALTIMORES LIETU 
VIŲ ŽINIAI 

Naujienos parsiduoda 
JONO KVEDARO 

Valgykloj 
702 W. Lombard St.

Baltimore, Md. -

suteikia 
barzdaskutyklos 
— komfortą 
■ skutimos

- namie

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street f

labai pagcl
‘ Ru
sios šalies 

Pamokinimai 
šalies tvarką, 

rin-

yra malonus
draugiškas.- Jis

Būtina 
binga knygele tiems 
rie nori tapti 
piliečiais, 
apie šios 
apie jos viršininkų 
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

Ponai 
dukrelę, 
mis jie 
dienos partę. Katriutė turi di
delį patraukimų priė muzikos, 
— šauniai dainuoja ir skambi
na pianų. Lietuviškai ji kalba 
tikrai puikiai, tarsi Lietuvo. 
butų gimusi.

čia prie progos bus pravar
tu pasakyti, kad M. Rutkaus
kas yra brolis Al. Rutkausko, 
Lietuvos Operos dainininko. 
M. Rutkauskas irgi turi gra
žų balsų, bet jis jo nelavina. Jis 
labiau yra palinkęs prie, piano.

P-lė Rutkauskaitė, matomai, 
eis savo dėdės pėdomis.- Ji>*dąr 
tebėra visai jaunutė, bet labai 
gražiai sudainuoja lietuviškas 
daineles, kurias komp. A. Va
nagaitis spausdina “Margutyj”. 
Reikia manyti, kad netolimoj

Jie niekad jos 
nekviečia

Ar jus žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo
kiąs kvapas), draugijos

kurios niekas neat
buvo priežastis, 

nėra reikalo turėti 
Gerklės plovi-

neturi nei cento kišenėj. Gy
vena jie išmaldomis. Kiekvie
nų dienų jų atsilanko po kelis 
dcsėtkuę ir maldauja pavalgy
ti. Onavva miestelis turi tokį 
patvarkymų, kad kiekvienas 
viešpaties dolerio apleistas pi
lietis gauna nuo miesto gaspa- 
doriaus du bilietu veltui. Bilie
tas yra 20 centų vertės. Su juo 
galima nueiti į valgyklų ir 
gauti pavalgyti. Iowa valstijoj 
yra ir daugiau tokių miestelių, 
kurie panašiai šelpia bedar
bius. \

Kaip žmones išeina i 
didvyrius

Pas mus gyvena Pyterukas. 
.lis dirba kasykloj, kaip ir visi 
kiti ir priklauso lietuviškai 
dr-stei, užimdamas joj aukš
tas vietas. Matydamas, kaip jį 
žmonės “uvažoja”, Pyterukas 
išaugo į didelį Petrų ir dabar 
atlieka didelius darbus.

mėnesio 12 d. įvyko L. 
Draugystės susirinki- 

Sumanyta slrcikuojan- 
angliakasiams paskirti 

kurie turės būti pasiųsti 
per “Vilnį”. Atsirado ir prie
šingų, bet jie, pasižiūrėję į 
Petrų, nusiramino ir nusileido. 
Pabūgo, mat, kad nebūtų ap
šaukti darbininkų priešais.

Antras Petro didelis darbas 
arba nuopelnas, tai riišymas j 
“Vilnį” korespondencijų. Jis 
šauna iš peties, kad socialistą 
čia neturi jokįoš įtakos. Musę 
Petras tai tikrai turi pasekėjų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Siųskite money orderi arba kraso* 

ženklelius.

Švarios, Grynos, Sveikos 
Gražios Akys

Yra Puild Žmogui Dovana
Murinę ValOj^Gydo^Atžviefci

Jums patiks jos

Amerikos. Jungtinių Valsty
bių gyventojai mėgsta viso
kias prašmatnybes ir sensaci
jas. Tas jų savotiškumas pasi
reiškia ir vestuvių ceremonijo
se. Dar ne senai laikraščiai 
pranešė, kad ten viena jauna 
pora susituokė vandenyje be
simaudydama, kur dalyvavo 
net ir pastorius taip pat mau
dymosi marškiniais. Dar nese
nai buvo dar savotiškesnės 
amerikiečių jungtuves. Viena 
pora sutarė šliubą imti radio 
siuntimo stotyje, (radiofone), 
žinoma, gerokai sumokėjo ra
diofono savininkui, ir visos 
jungtuvių ceremonijos buvo 
perduotos per radio visam pa
sauliui. Radiofono salėje ne tik

Reikia pasakyti, kai 
linksmo budo mer 

lietuviškai kai

[Acmc-P. fcl A. Photo]

“Viso pasaulio' panele”
Miss Neita Duchateau iš Belgijos, kurių nesenai Galveston

Tex., išrinko “Miss Universe”, patenkinta grįžta namo.

” ’ turėtų 
irnyr vaikai 
Vandupė. i

Liepos 4 d. mudu su L. Ote
lui nuvykome Į Toledo, O., pas 
ponus Sutkus ir A ponaičius, 
Sudainavome kelioliką A. 
nagaičio dainelių, kurios 
spausdinamos “Margutyj”. 
Aponaičiai turi pianų, 
naudoja jų dukrelė.

Linksmi tolediečiai mus 
dingai priėmė ir pavaišino. 
Ant rytojaus mudu leidomės 
atgal į Detroitą.

Man rodosi, kad Amerikos 
lietuviai turėtų daugiau dėme
sio kreipti į Vanagaičio leidžia
ma “Margutį”, kuriame, nuolat 
telpa visokių gražių lietuviškų 
dainų. Ypač “Mifgut 
išsirašyti tėvai, 
mokosi muzikos

Vancose Gyslos
■ IŠGYDOMOS BE 

OPERACIJOS
Viskas $25 be extra 

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

sados. EX A MINAVIMAI DYKAI.

Dr, LĄ|Bęhla..
Iš Berlind Univetsitoto,>iVokietijos 

190 NORTH JJTATE ST. 
Kambarys 834—r8-tos lubos 
Kasdie nuo 10:30 iki 5:30.

Pėtnyčiomis ,uždaryta.

P-ia Kudirkienė surengė sa
vo dukrelei Florancijai 10 me
tų sukaktuvių pokylį. Žinoma, 
vakarienė buvo puikiai priruoš
ta. Bet Florancija apie tai nie
ko nežinojo, kadangi ji buvo 
išvažiavusi su savo teta ponia 
Gudiniene. Kada jau viskas bu
vo priruošta, tai p-ia Gudinie
ne parvežė Florancija namo. 
Jai buvo didžiausias siurprizas, 
kadangi viduj pamatė apie 30 
savo amžiaus draugių ir drau
gų. Iš pradžių ji labai susijau
dino, bet paskui nusiramino ir 
pradėjo linksmintis.

Kudirka itč yra labai gabi, 
mergaite. Ji turi didelį palin
kimą prie muzikos ir šokių. 
Mokykloj ji irgi pasižymi savo 
gabumais. Matomai, kaip yra 
sakoma, ji yra atsidavusi į mo
čiutę. P-nia Kudirkiene irgi yra 
labai maloni moteris ir didelė 
dainų bei muzikos mėgėja.

Onawa miestelis randasi 
Šiaurvakarinėj valstijos dalyj, 
apie 37 mylios nuo Sioux City. 
Apielinkč yra žinoma kaipo 
“Missouri Valley”. Per ją teka 
Missouri upė, kuri atskiria 
Jowa valstijų nuo Nebraskos.

Missouri Valley labai tinka 
farmeriavimui. žemė yra lygi 
ir gera. Kukurūzai ir kviečiai 
šiemet labai geri, nes buvo už
tektinai lietaus.

ateityj mes susilauksime šau
nios dainininkės.

Ponai Rutkauskai ir ponia 
Kudirkiene yra stambus biznie
riai ir pasiturintys žmones. Su 
jais visuomet yra malonu su
sitikti, pasikalbėti ir linksmai 
laikas praleisti.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kajų. 
Nugaros skaudejima, Sulti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą. ir taip visokius skaudėjimus 
(tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra iislgydo O 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Mostls yra tiek 
verta. Aukso, kiek ji pati tveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 78 centai, $1.80 ir $3.00. 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiokorius teip 
-DEKEN’S NEW DISCOVERY

P. Zubriskas 
žmogus ir labai 
yra vienos geležies liejyklos šė- 
rininkas ir ten dirba už ’oosą.

Linkėtina panelei Zubriskai- 
tei ir toliau mokytis bei būti 
gera lietuvaite.

mašina kartais 
yra ir pavojinga, — ji gali už
sidegti. Liepos 22 d. musų apy
linkėj užsidegė “Coubine” ma
šina, o nuo jos užsidegė 100 
akerių kviečių laukas. Partne
riams buvo pusėtinai “strioko”, 
kol jie apsaugojo kitus kviečių 
laukus nuo to gaisro.

Daugelis farmerių nevartoja 
“Coubine” mašinų. Bet yra ir 
tokių, kurie jas perka skolon, 
kad tik mažiau darbininkų te
reikėtų samdyti. O tuript sko
lų dabartiniu laiku gana sun
ku yra farmoj verstis.

Onawa apielinkej daugiausia 
farmeriauja švedai, norvegai ir 
vokiečiai. Palyginamai jie gy
vena neblogai. Visi turi na
muose radijušus ir važinėjasi 
automobiliais. Kai kurie yra 
tiek praturtėję, kad laiko po 
du automobiliu.

Farmerių dukterys mėgsta 
gražiai pasipuošti, o šeštadie
niais net aplanko “beauty” 
specialistus, kad veidelius nu- 
pentuotų’bei plaukus sukrei
vintų.

Onawa miestelis gyventojų 
turi iki trijų tūkstančių. Ka
dangi dabar siaučia didelis ne
darbas, tai ir čia patenka daug 
taip vadinamų “hobo”, kurie 
atvažiuoja tavoriniais trauki
niais. Dauguma jų, žinoma,

klaida, 
leidžia, 
Jums 
halitosis 
mas su Listerinc t no jaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert
Pharmacal Co., St. Louis,

skaitoma, kad ant kiekvieno 
akerio ant žemės lieka nuo 2 
ligi 10 bušelių grudų.

Kitas neparankumas 
jog laukuose pasilieka 
Kadangi tai sudaro 
arti, tai farmeriai degina 
dus laukuose. Kartu su šiau- 

žole ir trąšos. Tai 
žemę ir pasidaro

- Onawa apielinkej iš akerio 
žemes gaunama nuo 30 iki 45 
bušelių kviečių ir nuo 65 iki 
90 bušelių kukuruzų. Missouri 
[Valley šioj apielinkej yra ligi 
20 mylių pločio. Kitur ji yra 
kiek siauresne ar dar platesne.

Šiemet farmų produktai yra 
labai pigus. Kviečių bušelis 
parduodama po 36—38 centus, 
avižų
Šinių tuzinų moka nuo 10 ligi 
15 centų. Užtat ir farmeriai 
darbininkams daug mažiau te
moka, negu praeityj. Darbinin
kui per mėnesį mokama nuo 
30 iki 45 dolerių, o padieniui 
nuo pusantro iki dviejų dole
rių ir duoda valgį.

Javų piutis šioj apielinkej 
tęsiasi nuo dviejų ligi trijų sa
vaičių. Per tą laiką javus nu
valo nuo laukų ir iškilia. Apie 

vartoja “Cuo- 
Tos mašinos 

ir kula javus, 
reikalinga tik

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvėjų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintėlis demokratiškos minties, tikros Šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinių rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius. —

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 60 AMERIKONIŠKU CENTŲ.

Tokia pinigu suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų į Lietuva siųsti nepato 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo r

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvį 
įpratinsite skaityti gęrą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 doL

Tenka pasakyti, jog restora
nuose už valgį lupama pusėti
nai brangiai. Už “ham and 
eggs” reikia mokėti 50 centų 
O tuo tarpu farmeriai kiauši
nių tuzinų parduoda po 10-15 
centų.

Senas Petras Onawa apiclin- 
kčj kviečius kulti jau užbaigė 
ir važiuoja toliau į šiaurę, į 
North Dakolos valstija.

—Senas Petras.

Šį karta noriu keletą žodžių 
parašyti apie čia gimusį jauni
mų. Prieš kiek laiko baigė fri- 
jų metų aukštų ją mokyklą p-lė 
Irina Zubriskaitė, — baigė ji 
su pagyrimu. Irina yra p. P. 
Zubrisko dukrelė. Jos motina 
jau gana senai pasimirė. Tada 
ji buvo tik mažiukė mergaitė. 
Bet p. Zubriskas stengėsi ją 
tinkamai auklėti. Jos auklėji
mu rūpinosi ponai Dedelaičiai 
ir ponia Kudirkienė. Ponai De
delaičiai yra Kudirkienės tėve
liai. Jie visi kartu gyvena. Jie 
Iriną auklėjo, kaip savo tikrą 
dukrelę 
Irina 
gaitė

bine” 
kartu 
Prie 
penkių žmonių. Tuo tarpu prie 
paprastos garinės kuliamos ma
šinos reikalinga nuo 12 iki 20 
darbininkų. Tai priklauso nuo 
mašinos didumo. Priegtam, 
kuomet garine mašina yra nau
dojama, tai javai reikalinga 
nupiausi ir sustatyti. “Coubine” 
gi piauja ir tuo pačiu laiku 
kula. Tai reiškia, jog vartdjRftt 
tos rūšies mašinų galima su 
daug mažiau darbininkų apsi
eiti.

Iš kitos pusės, “Coubine” 
mašina turi ir savo ncdateklių. 
Ji nupiauna tik varpas ir daug

Naujas Elektriįcinis Radio 

vertės dvigubai tų pinigų. 
Elektrikiniai Ledo šaldytu
vai

/ /Ine.“
3417-21 S. Halsted St.

Te!.1 Boulcvard 4705

$49.00
J.F.BiuIrik,
• C . . ’V, > » Z. ' * H.

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

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

tai susimeskite 
nes.

Padarys Jūsų Miegą 
Poilsingą

Silpni, nervuotl žmonės randa, kiul Nuga- 
Tone yra pastebėtini vaisiai BUgrųlinlmui 
naujo stiprumo ir gyvumo ir padarymui jų 
miego pelningu Ir atgaivinančiu. Nuga-Tonc 
sustiprinu raumenis ir organus, nuveikia 
galvos skaudėjimą, kvaitulius, skaudėjimus 
nervuose, raumenyse ir sąnariuose, sustip
rina silpnus inkstus ir kitus gyvustinius or
ganus, nugali skilvio pakrikimus, ir ifivalo 
kūnų nuo ligų perų. Būtinai gaukite Nuga- 
Tone. Jis yra pardavinėjamas aptiekininkų. 
Jeigu apticklnlnkas neturi jo. paprašykite j| 
užsakyti dėl jus ifi savo urmininko.

NAUJIENOS, UHčSgė, lū.
..........................................  i .....—..r.--------

—. .. ....... ...........jis p£ra$° i
poncjencijų, , tai draugučiai 
jam i tuoj spaudžia rankų, sa- 

W kydaini: ot, tai bent vyras!
Na, žįnoma, tokie komplimen
tai jam visdi susuko galvų ir 
jis dabar jaučiųsi tikrai dide- 

!| Jiu Petru. — Streikeris.
\ ■pįU ............ .............................. . ..... . ...............

ElMBMB įvairenybes

Milžiniškas Radio Piknikas 
atsibus Birutes Darže j
AUGUST 2 d., 1931 .  ...... I...—. I|.' . ....  ............ .......................  

Radio programai jš stoties 
WCFL kas Nedeldienį nuo 
1 įhi 2 vai. po pietų duoda
mi lėšomis Jos. F. Budrikp 
krautuvės.

Dabar
Naujas automobilių radio

$49.00 
su viskuo

Jus galite klausytis progra
mos važiuodami laukuose, 
tik pamislykite, kų tas reiš
kia už tokių mažų kainų tu
reli gerų radioi savo 
Lengvai įdedamas —į 
landas.

PROBAK

( PROfcAK BLADf)



Trečiadienis, liepos 29, 1931

menos Daktaras WISSIG
tarė

NAUJIENĄVericose Gyslos

antras

PIKNIKAS
JUSU PATOGUMUI

Rugpjūčio--Augusi 9 d
THE O AKS

BYWESTPHAIį
HERt ♦

CONTRACTAFTCR SELLIMG

iaiibKi

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 
CHICAGO, ILL.

subyrė- 
žodžiais

naujas
jį nuo velanėlio,

IN /9X5

ROBBRT 
SHEPHGRD

GARSINKITE NAUJIENOSE

COW-BOV SToRY 
—''iNTOLEftANCE

fcEPARATED 
F ROM "MUSBANO 
— NIC E PART

pamany
ta misi- 
valdžios

Didžiausia Lietuvių 
PARLOR SETŲ 

Dirbtuvė

■STAR DUST Uasratta

TIFFANY- 
gTahl sTuoios

LILIES OFThS
FIELO * ’ 

REAL NAME — 
ELVA MCDOWEUL

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS.
URNITURB 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long* Diatance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Rm. Tel. Yards 3408

movė pirštines ir atidarė pi
niginę spintą. Pastūmęs į šalį 
pinigus, jis rado paketą su sa
vo popieriais ir įsikišo jį į ki- 
šenią. Ten buvo padėta dar 
daug tokių paketėlių. Jis norė
tų paimti juos taip pat drau
ge, — juk tai gryni pinigai. 
Bet negalima... Tai gali užves
ti kuomet nors ant pėdsakų... 
Jis dar kartą atsigrįžo į kam
barį, -- ar nepaliko jis kokio 
nors pėdsako... Jis nerūkė, ne
gėrė vandens ir nelietė nieko

Kapitonas

Specialistas iš

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET /—■ JIO 

. Tel. Kedzie 8902 JSKHIsiasRS

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

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

skųsdamasi nepakenčiamu 
galvos skausmu. O kai tarnas 
grįš, jis ras jį tvirtai miegan
čiu. Puikus alibi

MILDA AUTO SALES .
D. KURAITIS, Sav.

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAO 

Automobilini
80< W. 81 SL Victory 1999

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

Telef. Republic 6396

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios.

kvortinėmis bon 
po 20c už bonką. 

Išdirbėjai

jeigu ps 
bus jam reikalingas. Niekas 
nežinojo apie tą laišką, kurį 
parašė jam Parkeris. O šis jau 
niekuomet nepasakys, dėl la
bai svarbių priežasčių, apie 
tai, ko jis laukia.

Del atsargumo Morisas pali
ko šviesą savo miegamajame 
kambaryje. Greitai apsirengęs 
jis nežymiai išėjo į gatvę. Jis 
nieko nesutiko.

ko, kurį gavo Morisas... Taip 
tai visuomet tik smulkmenos..

-—Veri ė A. V it

Padaro 
Skalbimą 

r Lengvą

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

CH0S6 To 
BE A

V7RITER

BUT-

—Tai kaip tamsta taip grei
tai-radai, kas padarė nusi
kaltimą?

—Tai buvo labai paprasta. 
Parkeris parašė Morisui laiš
ką, kviesdamas jį ateiti pas jį 
vakar vakare. Jis rašė mašinė
le, kurios kaspinas buvo visai 

Mes tik nuvyniojome 
ir tuomet

Dar kartą apgalvojo, ar ne
užmiršo kokios nors smulk- 

juk smulkmenos vi
suomet užveda nusikaltimuose 
ant pėdsakų.

Kai tarnas grįžo, jis pamatė 
dar ^viešą Moriso miegama
jame kanibaryje.

—Nuobodi knyga
jis, — aš .manau, ji padės man 
užmigti...

Morisui pasirodė, kad jis nu
budo labai anksti. -Jis išgirdo 
priemenyje balsą savo tarno, 
kuris ginčijosi su kažin kuo, 
atmerkė akis ir pamatė įeinan
tį pas jį nepažįstamą poną. 
Jis pasisakė esąs jam slapto
sios policijos agentas.

—Aš atėjau pas tamstą dėl 
Parkerio bylos. Jis šiandie ras
tas negyvas savo bute.

Morisą taip ir pritrenkė. 
Kaip? Nežiūrint visų atsargu
mo priemonių jo vardą kažin 
kodėl surišo su tuo užmuši-

—Dar ką nors liepsite, mis- 
ter Morisai!

Kamerdinieris sustojo val- 
landėlei ant miegamojo kam
bario slenksčio. Džekas Mori
sas neigiamai lingtelėjo galvą 
ir atsigulė patogiau pogalviuo-

AMONG'oTheRS j 
BITS »N — 

'tHk gaucho' 
i ĄNO 
THE VOICe WB)|IN

eve f‘ V'”'
.SOUTHERN

Po puses valandos Morisas 
stovėjo prie išnaudotojo negy
vo kūno. Visa praėjo pagal 
programą. Parkerį pavyko ap
gauti tai gailiais prašymais, į 
kuriuos jis paprastai atsaky
davo pajuokomis. Paskui Mo
risas, kaip paprastai, nudavė, 
kad jis sutinka vėl mokėti, 
paklausęs, ar ištiktųjų Parke
ris turi įrodymus, kuriais jis 
jam visą laiką grąso. Parkeris 
kuris buvo įsitikinęs, kad pini
gai beveik jo kišeniuje, nuėjo 
prie spintos, kad parodyti 
lankytojui medžiagą. Jis atsi
suko į jį nugara. Ir tai nulėmė 
jo likimą. Vienas pašokimas 
ir voro kaklas jo rankose. Jis 
spaudžia jį, spaudžia... Nusi
vylimas ir pyktis suteikė jam 
ne žmonišką jėgą...

Kai Morisas įsitikino, kad iš
naudotojas negyvas, jis apsi-

OFFERED 

PART *N »T BY 
q.W.GRIFFITH

NAUJIENOS, Chicago, lū.

—Ne, dėkui. Dabar, kai aš 
atsiguliau, man galva beveik 
praėjo. Aš dar truputį paskai
tysiu. /Tamsta gali eiti į kino.

—Dėkui už laisvą vakarą,—

kambaryje nuogomis ranko
mis. Visa tvarkoje.
t Kai Morisąs grįžo namo, jo 
kambaryje buvo visa toje pa
čioje būklėje. Jis ramiai nu
sirengė, nušluostė duljces nuo 
savo kurpių, pakabino savo 
drapanas į vietą ir atsigulė vėl 
į guolį. Jis ėmė rūkyti vieną 
papirosą paskui kitą, kad pe
leninėje prisirinktų daugiau 
pelenų. Paskui užvertė kelius 
puslakŠčius tos knygos, kurią 
jis pradėjo skaityti kamerdi
neriui išeinant.

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

kit musų pigių kainų.

S47.95
ir augščiau •

Midland Parlor Fur- 
niture Manufacturing 

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

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir rtnduojam 
namus 

3335 S. Halsted SL 
Tel. Yards 6894

Senai jau Morisas 
davo apie tai, kaip 
kračius kraujagerio 
Bet nieko gero neateidavo jam 
į galvą. Ir tik palaipsniui at
sirado jo smegenyse mintis, 
kaip, kartą ir visam laikui, 
nusikratyti tuo voru.

Jis išsiuntė šiandie savo tar
ną į kino, kad kelioms valan
doms pasilikti be priežiūros. 
Jis senai jau atsigulė į guolį,

čia yra Suv. 
Benito Mussolini, 
darnu kad niekas 
laikyti.

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimai 

819 W. 35th SL 
TeL Boole.ard 9123

Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲTrT MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, nžnuodijimą krau
jo,. odos,_ ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- 
roję, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo, jus JSgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelj metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

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

atsakė komerdineris, uždaręs 
paskui 'save duris. Morisas at
skleidė knygą ir ėmė skaityti. 
Skaitė jis iki tol, kol išgirdo, 
kaip, išeidamas, tarnas užraki
no įėjimo duris. Tuomet jis 
atidėjo knygą į šalį ir paėmė 
iš po pogalvio laišką, kurį ga
vo rytą. Tame laiške tebuvo 
viso kelios eilutės. Jis perskai
tė jį jau kelius kartus, o da
bar ėmėsi jo vėL Fredas Par
keris rašė mandagiai, kaip vi
suomet, bet'labai primyktinai, 
kad jis laukia jo šiandie vaka
re. Morisas matė * prieš save, 
kaip Parkeris sėdi su savo pa
juokiama šypsena prie rašo
mosios mašinėles. Tokius “ma
lonius kvietimus” jis rašė vi
suomet pats. Todėl, kad Par
keris turėjo svarbių priežas
čių, kad aplinkiniai kaip ga
lima mažiau žirtoti apie tai, ką 
jis daro ir ką priima^ Jis turė
jo labai pelningą įmonę. Jis 
“darė pinigus” iš savo artimų
jų mažų ir didelių paslapčių. 
Visą žmonių armiją laikė jis 
amžinoje skandalo baimėje ir 
tie žmonės mokėjo jam dide
lius pinigus.' Daugelį žmonių, 
kurie buvo savo laiku turtin
gi, jis jau padarė elgetomis.

Tai jis vieną gražią dieną ir 
sugavo į savo tinklą Morisą. 
Jau senai buvo gandų, kad 
Moriso turtas įgytas tamsiais 
biulais, — bet niekas negalėjo 
nieko įrodyti. O įrodymai at
sirado Parkerio rankose! Ir 
tai buvo pelningu paragrafu. 
Morisas pradėjo gauti bent du 
kartus per mėnesį laiškus, pa- 

į tą, kokį gavo šiandie.
ir mokė-

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

KONSULTACIJA DYKAI

.Programas bus įvairus 
Smulkmenas paskelbsi' 

mė vėliau. •

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas 
komis

NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

mu? Ir žmogus, kuris taip ra
miai apgalvojo užmušimą ir 
įvykdė jį taip šaltai... tas žino 
gus, staiga pajuto baisų išgąs
tį dėl to; kas įvyko... Visas jo 
įsitikinimas, kad nusikaltimas 
negali būti ištirtas, - 
jo. Ir nutraukiamais 
jis papasakojo sekliui, kaip 
įvyko užmušimas.

Kai po pusės valandos susi
jaudinęs ir išblyškęs tarnas 
vaikščiojo bute, ruošdamas jį, 
jis paklausė seklio, kuris buvo 
vienas kabinete:

[Acme-P. 0 A. Photo]

Toks su tokiu
Valstijų sekretorius Henry L. Stimson ir 

Italijos diktatorius (iš kairės); jiedu norė
jų negirdėtų, išėjo ant laivuko konferencijos

RMSED 
IN 

*TEXA9

Albertas Gangas,

Tokia Smulkmena

BRIDGEPORT AUTO SALES
JULIUS J. J ANE LIŪNAS, Pm. . 

3222 S. Halsted St., Phone Victory 4929

Bridgeporto 
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So* Halsted Street,’ 

Tel. Yards 4754

Marąuette Park 
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.
Brighton Park

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

Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B2.0S. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

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

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.

■'A,,
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NAUJIENOS
The LUh«mian Daily Neva

Published’ Daily Except Sunday by
The Lithuanian Neva Pub. Oo.» Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

68.00 
4.00 
2.00 
1.60 
.76

I IIIII llll llll lį Į < ...II..II'<1 patenkintas, jeigu jam tektų . susidtirti su bolševizmu, ne kaipo keliauninkui-turistui, bet tikram kasdieniniam gyvenime. Stalino klapčiukus Anglijoje jisai ne kartą yra išjuokęs ir pasmerkęs.
Subscription Katėsi

88.00 per year in Canada
$7.00 per year oatside of Chicago
$8.00 per year ln Chicasro
8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th' 1914 at th'e Port Office 
of Chicago, I1L under tbs act of 
Maroh 8rd 1879.

8c 
18c 
76c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 S. Halsted St. Chicago, 
I1L Telefonas Roosevelt 8600.

U&iMkytfo kalnai
Chkagoja —• vaitai

Metams 
Pusei meta
Trims
Dviem mtaedams
Vienam mėnesiui ....... .....

Chicagoj per iineHotojusi 
Viena kopija ............. . .

Savaitei .............. ..
Minėsiu! _______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
neitai

Metams ■...............  , , $7.00
Pusei meta ..........-................  8.60
Trims mėnesiams    1.76 
Dviem mėnesiams ............. 1.26
Vienam mėnesiui . . ... .  , .76

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
(Atpiginta)

Metams — ...............    $8.00
Pusei meta —............   4.00
Trims mėnesiams ------------ - — 2.50

Pinigus reikia siusti paita Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga]
“SKLOKA” NORI LEISTI 

SAVO ORGANĄ

CHICAGA IR MILWAUKEE

r Chicagos miestas yra paskendęs skolose ir beveik 
išeikvojęs visus kredito šaltinius. Naujoji miesto ad
ministracija kovoja su bankrotu. Mokytojai negauna 
algų. Miesto valdininkai atleidžiami dviejų savaičių 
“atostogoms” be užmokesnio. Municipaliems teisėjams 
siūloma geruoju nusimušti savo algas.

Bet dar ne taip senas laikas, kada Chicaga labai 
didžiuodavosi savim ir iš aukšto kalbėdavo apie savo 
kaimynus. Ypatingai apie Wisconsino •didmiestį, Mil- 
waukee. Chicagos didieji dienraščiai sakydavo, kad so
cialistai nugyvendinsią Milwaukee miestą, nes kapita
lai iš jo išbėgsią, dirbtuvės užsidarysiančios, keliaunin
kai vengsią to miesto iš tolo.

Tečiaus šiandie Milwaukee ir finansiškai, ir kitais 
atžvilgiais stovi šimtą kartų geriau, negu Chicaga. Jo
kio bankroto pavojaus Milwaukee’s miestui nėra. Algos 
jo valdininkams ir mokytojams yra išmokamos regu
liariai. Nors Milwaukee yra stambus miestas su 700,- 
000 gyventojų, bet tenai negirdėt apie profesionalių 
žmogžudų ir “raketierių” veikimą. Per paskutinius de
šimtį metų apdrauda nuo plėšikų ir vagių Chicagoje 
pabrango 10 nuošimčių (Detroite — net 32 nuošim
čiais!), o Milwaukee’je atpigo 25 nuošimčiais.

Socialistinė Mihvaukee’s administracija, pasirodo, 
ne tik nenugyvendino to miesto, bet sutvarkė ji taip, 
kad vargiai 
juo lygintis.
^vaukee’s.

kuris kitas Amerikos didmiestis gali su? 
Chicagai yra ko pasimokinti iš Mil-

Butkaus vadovaujama komunistų opozicija, kaip rašo Bim- ba-Komunistas, rengiasi leist! savo organą. Dabar jau esąs prirengtas spaudai trečias “Bu- letino” numeris, bet opozicija norinti turėti reguliarį laikraštį, kuris pradžioje eitų bent du kartu per menesį, o paskui dažniau. Tokio laikraščio leidimui reikią per metus $5,440.Opozicininkų aplinkraštyje visi Bimbos priešai yra raginami organizuoti grupes kolonijose ir laikyti susirinkimus. Tolinus sakoma:“Centro Komitetas nutarė ir siūlo visiems opozicijos draugams priimti pasiūlymą:“a) Rengtis tuoj aus rudenį pradėti leisti periodinį opozicijos organą.“b) Iš sykio leisti du kart į mėnesį... Opozicijos Centro Komitetas mano, jog be periodinio organo, o vien tik kartkartėmis išleidžiant Bu- letiną, opozicija nepasieks savo tikslo.” Pastaruoju laiku opozicija arba'“skloka”, anot Angariečio, ėmė smarkiau krutėti. Nepasisekus Bimbos priešams laimėti komunistų laikraščių bendrovių suvažiavimuose, jie pradžioje buvo nusiminę. Butkus sako:“Vyriausiai dėl Chicagos opozicijos susmukimo prieš pat ‘Vilnies’ suvažiavimą, vo nutarus pasitraukti Opozicijos Philadelphijos Jonija. Bet pastarajam jųsirinkime buvo atsilankęs I Centro Komiteto įgaliotinis ir po visapusiam dalykų iš- diskusavimui1 visi draugai philadelphiečiai nubalsavo vėl stoti opozicijon ir darbuotis, kiek tik jų spėkos gali.”Su komunistų opozicija yra ta bėda, kad jie neturi drąsos priimti vienokį ar kitokį aiškų nusistatymą. Jie priešinasi diktatūrai, bet jie nedrįsta pasisakyti už demokratiją; jie stoja už komunizmą (bolševikišką), bet jie smerkia tuos į kelius; kuriais eina komunizmo vadai.

įstatymo projektą, kuriuo uždedama valdžios ’ priežiūra ne tik bankams, bet taip pat ir stambiems biznio susivienijimams (amerikoniškai sakant, trustams) ir visoms įmonėms, kurios turi monopolijos pobūdį. Sulig socialdemokratų projektu, valdžios priežiūra šitiems bizniams turi būt panaši, kaip

i n m i m ■■>■■■ ■   i ■!>■■■       iiMuiiiifc—mm—mm n n m i n apdraudos kompanijų atsitikimuose.Privatinis Vokietijos kapitar. las norėjo pasiekti to, kad butų išparduotos privatiniems biznieriams miestų vedamos įmonės, kaip tai, gatvekariai, gazo ir elektrikos gaminimo dirbtuvės, vandens tiekimas ir t. t. Bet dėl socialdemokratų opozicijos šitos privatinių kar pitalistų užmačios, matyt, neįvyks. Vietoje to, gal bus uždėtas apinasris stambiam- jam Vokietijos kapitalui.

Trečiadienis, liepos 29, 1931 ’

J. Dauginis

Voldemarinių Kova su Smetoniniais r

BERNARD SHAW TURISTO ROLĖJE

bu- iš ko- su-

pikta^ pilna keiksmų ir žemiausių koliojimysi. žemas tonas pas voldemarininkus nėra nukrypimas ar vieno kito “veikėjo” pasikarščiavimas, x bet tai paties Voldemaro tonas. Savo laiške “L. Žinioms’’, 1930 m. birželio 10 d., Voldemaras sako, kad dabar Lietuvoje esanti Dostojevskio Smer- diakovų gadynė. Žinoma, tas Voldemaro laiškas pro cenzūrą nepraėjo, bet tautininkų tarpe jis, kaipo nelegalus atsišaukimas, buvo labai plačiai paskleistas. •
Vilkų organizacija pogrindyjePerėję į nelegalią padėtį, vilkai turėjo atatinkamai ir persiorganizuoti. Buvo priimta penktukų sistema. Susisiekimas su vyriausiuoju štabu vyko tik per atskirus asmenis. Provinciją informuodavo specialus kurjeriai, dažniausiai karininkai, ar seni, patikimi vilkai. Kaune vilkams vadovavo inžinierius Steikunas, Panevėžyje Vėžys, Šiauliuose kap. Virbickas, Plungėje notaras Mylimas, Tauragėje miškininkas Viliušis ir k. Vyriausias vilkų vadas buvo ir dabar tebėra prof. Voldemaras ir kap. Mačiuką, tas pats, kurs 1929 m. gegužės 6 d. su nušautuoju Gudynu atėjo gruodžio 17 d. “diktatoriaus vardu” išvaikyti Seimo. Kaune prie vilkų priklausė visa eilė karininkų, ypač iš technikos dalių (aviacijos, automobilių ir tankų ir k). Provincijoje, Klaipėdos ir Šiaulių pulkuose daugumas karininkų buvo organizuoti vilkai. Iš Šiaurės Lietuvos turėjo išeiti ir “Lietuvos ' gelbėjimas” iš Smetonas nagų.(Bus daugiau)

ninkai susirūpinkime,” “Broliai lietuviai” ir “Lietuviai susirūpinkime” keliama tie patys kaltinimai, kad Smetona ir jo aplinkuma veda Lietuvą į lenkų glėbį, kad leidžia įsigalėti kadenlams, kad pakenčia didžiausius niekšus ir kyšininkus valstybės aparate ir t. p. Kartu tie atsišaukimai primygtinai kartoja, kad tiktai prof. Voldemaras esąs užtenkamai pajėgus Lietuvą sutvarkyti ir iŠ visų jai gresiančių pavojų išvesti.AtsiŠaukima! buvo gaminami labai plačiai: Juos leido Kaune ir provincijoje. Daugumoje jie buvo parašomi rašomąja mašinėle ir paskui multiplikuojami... valstybinėse įstaigose: Šiauliuose apygardos teismo raštinėje, žemės tvarkytojų įstaigose ir t. p. Platinimas ėjo paštu ir per rankas ištikimųjų tarpe. Ypatingu ak- tingumu pasižymėjo “vilkai”vai sutvarkyti esanti reikalinga “tvirta ranka,” kokią turįs tik prof. Voldemaras. Atsišau-Į šiaurės Lietuvoje: Šiauliuose, kimaš baigiamas taikingiau Tauragėje, Plungėje, Kretingo- negu pirmasis ir skelbia: “mes turime priversti prezidentą su musų nusistatymu skaitytis.”3) 1930 m. gegužės gale išleistas trečias, “G. V.” vyriausio štabo pasirašytas, atsišaukimas — brošiūra, plačiai kritikuoja Smetonos valdžią ir iškelia viešumon visą eilę sunkių ’Smetonos-Tubėlio valdžios ir tos valdžios pakalikų prasižengimų. Atsišaukime vilkai sako, kad Lietuvą valdą Smer- diakovai, lenkai, kyšininkai ir kitokios atmatos. Tas atsišaukimas savo laiku buvo spausdintas ir nelcgalęj priešfašisti- nėj spaudoje, todėl jo plačiau neminėsiu. Tik tektų pažymėti, kad nieks taip piktai ir taip stačiokiškai Smetonos nekritikavo, kaip voldemarininkai tame savo plačiame atsišaukime. Tarp kitako tame atsišaukime voldcmariniai prisipažįsta, kad Musteikis, per savo agentą Sakavičių Petrą, pats provokacijos tikslu susprogdino Ma- riampolės žvalgybą, o su tuo sprogdinimų Voldemaras juk važiavo į Tautų Sąjungą, skųsdamasis, kad tai “lenkų agentai emigrantai” esą padarę!4) “G. V.” mirties .bataliono vykdomojo štabo atsišaukimasI “Lietuvi” iš 1930 m. liepos 5 d., skelbia; kad Smetonos vyriausybė, iiž atidavimą Telšių Kretingos gelžkelio statybą svetimtaučiams, paėmusi 3 mi
lijonus litų kyšio; už degtukų monopolib pardavimą švedams, Tautininkų sąjungos pirmininkas Lapenas ir Tubelienė esą gavę po pusę mili
jono litų, o Smetonienė už tą pat esanti gavusi pusantro mi
lijono litų kyšio. Iš Prancūzų konsulo esą buvę gauta milijonas litų kyšio už tabako monopolio atidavimą vienai prancūzų firmai, bet vokiečiai pasiūlę daugiau kyšio ir mono-1 Į] polis prancūzams netekęs. Tokių ir panašių kaltinimų pilnas vilkų atsišaukimas. Kaltinimai labai tikslus, nurodoma ne tik sumos, bet ir laikas ir asmenys, per kuriuos kyšiai duoti ir visos kitos aplinkybės. “G. V.” štabas imasi visus kaltinimus įrodyti bešališkami teismui ir žada prie pirmos | , progos visus kaltinimus viešai - pakartoti, leisdamas už tai save patraukti teismo atsakomybėn. Tas atsišaukimas buvo leidžiamas prieš numatytą perversmą ir todėl sako, kad gal būt; paskutinį kartą nelegaliai tenka visuomenė infor- miioti... Jis baigiamas taip: “Jau artinasi laikas visus Lietuvos kampelius išvalyti nuo, didelių ir mažų piktžolių.”5) Atsišaukimai “Jaunalietuviai budėkime” ir “Ar p. Smetona jaunimo pavyzdys,”] išleisti “tautiškam” sukelti.Voldemarą ir be saiko ir labai piktai puola Smetoną už jo “liurbiškumą,” nemokėjimą sutvarkyti savo šeimyninio gyvenimo ir apsileidimą \ su lenkais ir jų agentais.6) ........ " •'

(Tęsinys) 
Voldcmariniai vilkai pogrin- 

ilvje. 
I s Atsidūrę nelegalėj padėty voldcmariniai vlikai savo akciją prieš Smetonos valdžią sustiprino. Jų nelegalus veikimas pasireiškė: a) gandų skleidimu; b) atsišaukimais; c) ruošimu ginkluoto perversmo ir d) teroro aktais.Gandai yra savotiškas kiekvienos diktatūros požymis. Nesant spaudos laisvės, piliečiai įpranta daugiau tikėti paskalomis, plctkomis, kaip oficiozine ar cenzūros aplaižyta spauda. Kas moka vykusiai gandus skleisti, gali kartais ir labai diktatūros vykintojus demoralizuoti, nes visuomene visokiems kartais net labai nepatikimiems gandams tiki ir iš to daro savo išvadas. Voldcmariniai vilkai gandų skleidime pasirodė dideli meisteriai, kas visai yra suprantama, žinant, kad jiems visas diktatorių užkulisnis gyvenimas ir asmeniniai santykiai labai gerai buvo žinomi. Iš vol- demarinirikų lupų išeidavo fantastiškiausios paskalos apie Smetonos pabėgimą į užsienius su vienu milijonu pavogtų pinigų, apie baisiausias kyšiij istorijas, apie Smetonienės ištvirkavimus su kunigu Dzidorių Tamošaičiu ir tt. Tie gandai visuomenėj vienaip vien palaikė įtemptą laukimo ir neramumo ūpą. Kartu tos paskalos prisidėjo prie Smetonos autoriteto visiško nusmukimo.

I • tA t s i š a u k,m a i s vol- Į demarininkai rengė visuomenę kariškam perversmui ir kartu tuose atsišaukimuose jie iškėlė visą eilę sunkių kaltinimų savo buvusiems vien- minčiams už įvairius sukčiavimus ir kitus labai smerktinus prasižengimus. Iš voldemarinių vilkų išleistų slaptų [atsišaukimų pažymėtini sekantieji: t1) “Geležinio Vilko” vyriausio štabo 1930 metų vasario mėn. 7 d. informacinis įsakymas apsaugai. Jame^rašoma, kad pašalinus iš valdžios vyriausią vilkų vadą, prof. Voldemarą, Lietuvos užsienių politikoje pradėję švilpauti Lietuvai labai nepalankus ir pra- įgaištingi vėjai. Smetonos valdžia esą pradėjusi vis labiau pašlyti ir atviriau linkti... prie demokratijos (II). Toliau sakoma: “mes privalome priversti valdovus atstatyti buvusią padėtį ir grąžinti prie vyriausybės , vairo ' vyriausią musų organizacijos vadą p. prof. Voldemarą... visi privalo susirūpinti ir atėjus reijcąlin- gai valandai nušluoti' tartiufų ir savanaudžių dešrininkų gaująs.” Tame atsišaukime vilkai grasina, kad “G. V.” per vieną valandą* galįs iššluoti iš valstybės aparato “viąas neiš- mančlių bandas.”2) 1980 mietų kovo mėn. 30 d. vilkų 'atsišaukimąs pasirašytas “gruodžio 17 d. dalyvių” ir skelbia, kad vyriausybė nu- Itoluši nuo gruodžio 17 idealų,

Rašytojas George Bernard Shaw, atlankęs su tre
jetu Anglijos lordų trumpam laikui sovietų Rusiją, pa
sakė Maskvos ir Leningrado iškilmėse, surengtose jų 
priėmimui, keletą komplimentų bolševikams ir tuo su
teikė ne tik daug džiaugsmo Lenino sekėjams, bet ir 
medžiagos jų propagandai.

Tiesą pasakius, nebuvo galima nė laukti, kad Ber
nard Shaw, atvykęs pas bolševikus į svečius, ims juos 
peikti. Svečiuose niekas , taip nesielgia, o ypatingai, 
kuomet žmįogus yra vaišinamas ir garbinamas. Be to, 
pabuvęs tame krašte viso tik keletą dienų ir tą laiką 
praleidęs bankietuose, pavyzdingų įstaigų vizitavime 
ir pasikalbėjimuose su komisarais, Bernard Shaw ir 
neturėjo progos pažinti tikrąsias gyvenimo sąlygas so- 
vietijoje, taip kad apie jų gerumą arba blogumą jisai 
galėtų spręsti. Iš rusų kalbos jisai sakosi žinąs tiktai 
vieną žodį “tovarishi” (draugai), kurio jisai dar nė iš
tarti kaip reikia nemoka.

Savo pi akalbėlėse Maskvoje ir Leningrade Ber- j davė progos tos šalies ,kapitalis- 
nard Shaw, be paprastų tokiais atsitikimais kompli
mentų, pasakė apie bolševizmą tą, ką jisai apie jį ma
nė, niekuomet Rusijos nematęs. Garsusis anglų dramų 
rašytojas laiko labai dideliu žmogum Leniną (taip pat, 
kaip ir Italijos Mussolinį), ir tą jisai pareiškė dabar 
bolševikams. Taipgi jisai yra tos nuomonės, kad bolše
vikai darą Rusijoje be galo didelės svarbos “eksperi
mentą”, kuriam jisai linki pasisekimo, apgailestauda
mas, kad Anglija tokį eksperimentą nepradėjo daryti 
pirmiau už rusus.

Kad bolševikai savo “eksperimentui” aukoja pusant- Į S1^<hmo, 
ro šimto milionų gyventojų laisvę; kad Rusijos kalėji
mai ii4 koncentracijos stovyklos yra prigrūsti politiniais 
kaliniais, kurie miršta badu ir visokiomis užkrečiamo
mis ligomis; kad dėl eksperimento labo yra atimama! 
Rusijos ūkininkams paskutinis sutaupytas skatikas, — 
šitų dalykų Bernard Shaw nepaiso. Anąmet, kai jisąi 
atsilankė Italijoje ir pagyveno keletą savaičių Italijos 
hoteliuose, tai jisai davė spaudai labai entuziastiškų 
atsiliepimų ir apie fašizmą bei Mussolinį, Juodmarški- 
nių diktatūroje anglų rašytojas taipgi buvo suradęs 
kokį tai “eksperimentą”, kuriuo esąs užduodamas “mir
tinas smūgis” kapitalizmui. Europos demokratinė ir 
socialistinė spauda tuomet griežtai protestavo prieš 
tokį Bernard Shaw užtarimą fašizmo ir nurodinėjo 
jam, kad Mussolinio diktatūra yra paremta smurtu ir , ___ ____ __ ___ ,
piliečių laisvės sutrempimu. Nenuostabu tad, kad jisai I Socialdemokratų frakcija Vo-Įkaįl Smetona ir kiti viešieji ir 
giria ir bolševikus.

Bet reikia labai paabejoti, ar Bernard Shaw butų' si jau pereitą gruodžio mėnesi I Čiai esą ištižėliai, kad Lietu-

VOKIETIJOS SOCIALDEMO
KRATAI REIKALAUJJA 

VALSTYBINES BIZNIO 
KONTROLĖSFinansinis Vokietijos krizistams pareikalauti, kad valdžia sumažintų pašalpas bedarbiams. Bet iš antros pusės, tie patys kapitalistai nori, kad valdžia šelptų jų biznius.Tuo tarpu Vokietijos socialdemokratai iškėlė reikalavimą, kad valdžia uždėtų savo kontrolę stambiemsiems privatiniems bizniams, ypač bankams. Del “Danat” banko vedėjų ap- , ši įstaiga neseniai užsidarė, įtraukdama j keblumus daugelį Vokietijos pramo-' nių. Kad išvengus dar didesnio kracho, valdžia buvo priversta garantuoti to banko depozitus. Tečiaus, jeigu valdžia ima ant savęs garantiją už pri- vatinio biznio skolas, tai ji privalo turėti ir priežiūrą ant tokio biznio. 1' xBerlyno “Vorwaerts” praneša, kad šitą socialdemokratų reikalavimą jau pradėjo svarstyti reicho (imperijos) finansų mųpsterjja, kuri ruošia tuo klausimu patiekti savo suma* nymus visam ministerių kabi- Inetui.kietijos reichstage buvo įneša- užkulisiniai Lietuvos viešpa-

•je, Klaipėdoje, o taip jau Kėdainiuose, Panevėžy ir k.Žemaitijos vilkai išleido atsišaukimą, pasirašytą “Geležinio Vilko” Žemaičių rėdybos apsaugos, kur rašoma, kad Lietuvą valdo vokietis štence- lis (kituose atsišaukimuose štcncelis vadinamas “sulenkėjusiu vokiečiu” arba “rusų išpera”), lenkas Rusteiko, kurie abu už lietuvių persekiojimą gauną iš Smetonos Vytauto Didžiojo ordenus. Prie tų dviejų valdovų dar priskiriama aršaus lenko Čhodakausko sesuo Zosė Smetonienė ir kita sesuo Tubelienė. Tikri lietuviai esą šalinami iš tarnybų, o į jų vietą skiriama lenkai, vokiečiai ir rusai. Lapenas vadinamas pradžios mokyklos nebaigusiu nemokša, gobšiu dešrininku ir tt. Kviečiama apvalyti Lietuva “nuo šitų valstybės parazitų” ir baigiama “Vytautas buvo vienas, visus juos išsklaidęs, o musų rodos daugiau...”Pažymėtina tas, kad visuose atsišaukimuose Smetonai ski- Įriama labai negarbinga pastumdėlio role, kurs vykdo savo žmonos, Rusteikos, Lapėno, štencelio ir kitų valią, o pats lyg butų visai bevalis. Visur skelbiama, kad lenkai Lietuvoje įsigalį ir “tikruosius lietuvius” persekioją, bauginama kademais ir... demokratija. Šalia to, labai plačiai skalbiami nešvarus baltiniai ir keliama kyšių ir kitokių vagysčių isto- | rijos. Atsišaukimų’ kalba labai

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

NAUJAS numeris. Atė
jo Kultūra Nq. 6—7. Gali
ma gauti Naujienose. Kai
na 45 centai.

■MM

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 

T T nosyje, burnoje 
įf gerklėje

Leiskite Zonite Ura- 
lyti susikimšusias at
matas. išnaikinti pe
rus, neprileisti ligą. 
Labai naikinantis pe
ras. Raminantis plėves

KLAUSIMŲ KONTESTAS
“Ar Žinote?”
Mokama Cash Dovanos Už Geriausius 

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

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

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

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

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

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

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

Atsakyti negalima spėliojimais!
Norėdami tinkamai atsakyti, turite pamatyti ar 

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

Tryę žmonės, kurie atsiųs laiškais geriausius at- 
sakymus 
mas pri

, gaus prizus kas savaitę. Pir- 
A antras prizas $3.50 ir trečias 

$1.50? Laimėtojų vardai bus paskelbti kas savaitę.jaunimuiJie kel|a į padanges

Asišaukimuose: “Tauti

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

Siųskite laiškus koąteįto “Ar žinote?” redakto
riui, ' b
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Vaikui 18 metu kalėti

Verneriui Corey, 15 metų 
vaikui, kuris nušovė policinin
kų Edwardų Smith, teisėjas Sa- 
bath paskyrė 18 metų kalėti. 
Vaikas išgabentas į Joliet ka
lėjimų. Paskelbdamas nuo
sprendi, teisėjas pareiškė, kad 
tikrenybėj buvusi ne tiek vai
ko kaltė, kiek jo tėvų, kurie 
nepasistengė tinkamai vaikų 
išauklėti.

jogei ji buvo ištekėjusi. O kai 
dėl $500, tai ji neėrnusi jų.

I ĮI I i. «w»

Holdapas teisėjui ,
Praėjusį sekmadienį bandi

tai padare holdapų golfo aikš
tėj prie Eagle River, Wis., Chi- 
cagos teisėjui Friend ir jo 
draugams, kurie lošė golfų. 
Atėmė banditai iš golfininkų 
$459.15. Mažiausia nukentėjo 
teisėjas, pas kurį užtikta tik 
15 centų.

Kaltina policijos vir
šininkų

—•

Pinigų stoka, sulaikė 
viešuosius darbus

Benjamin F. Lindheimer, pa
reiškė, kad išpildymas viešųjų 
darbų, kuris butų • kaštavęs 
miestui $12,184,000, tapo su
laikytas deliai stokoą pinigų 
miestui ir deliai to, kad laukia
ma, jogei kainos reikmenoms 
tuos darbus išpildyti ateity bu
siančios žemesnės.

“Telefono taisytojas” 
plėšikas

Nepažįstamas vyras surado 
p-ių Louis Aroltin ir jos duk
terį Sylvijų skiepe namų, ku
riuose jos gyvena, 1737 Prato 
blvd. Pasisakė jis, kad atėjęs 
telefonų pataisyti. Motina pa
siuntė Silvijų, 11 metų dukrai
tę, viršun parodyti ^kur telefo
nas yra. Atlikusi užduotį, mer
gaitė sugrįžo į skiepų pas mo
tinų. Telefono “taisytojas” at
rodė toks sųžiningas žmogus, 
kad nevertėjo prižiūrėti jo.

Vėliau, kada vyras išėjo, Mrs. 
Louis Aroltin pasigedo brang- 
menų vertės $450. Nebebuvo 
namuose nė telefono “taisyto
jo”.

Grand džiurė, tyrinėjanti 
kaltinimus policijai dėl žiau
raus elgimosi su automobilis
tais, įtarė Midlothian miestelio 
policijos viršininkų A. A. Tar- 
ry. Dr. Stcckbauer skunde po
licininkų, kad šis sumušęs jį 
buože, nors jis, daktaras, vi
sai nesipriešinęs policininkui. 
Grand džiurei paduota daug 
skundų prieš įvairius policinin
kus. /

Protestuoja telefonų 
koncesijų

Sausieji agentai gavo 
antausi

Suvienytų’ Valstijų apeliacijų 
teismas išteisino policininkus 
Martin O’Brien, Glaudė Riden- 
baugh, David J. Curran ir Tho- 
mas Gary. Kalbami policinin
kai buvo kaltinami nusižengi
mu blaivybės įstatymui ir ėmi
mu kyšių.

Policininkai pateko bėdon 
štai kokiu budu. Sausieji agen
tai atidarė saliuną po priedan
ga salės bolėms stumdyti. Lai
kui bėgant, minėti penki poli
cininkai pradėjo lankyti tų sa
lę. Kartais gaudavo išsigerti. 
Kitais atvejais pasipelnydavo 
pinigais.

Pagalios jie buvo areštuoti. 
Pirmoj teismo instancijoj poli
cininkai rasti kalti. Apeliacijų 
teismas betgi atmetę pinįų 
nuosprendį ir išnešė kitų, kad 
policininkai butų paleisti. Teis
mas, be to, griežtai pasmerkė 
sausųjų agentų metodus. Pa
smerkė tai, kad jie patys ati
daro kilpas, o paskui areštuoja 
tuos, kurie patenka j jas.

Chicagos Darbo Federacijos 
prezidentas Fitzpatrick ir sek
retorius Nockcls pasiuntė merui 
Cermakui protestų deliai to, 
kad miesto taryba suteikė tele
fonų kompanijai koncesija. 
Chicago Darbo Federacijos va
dai sako, kad naujoji koncesi
ja skriaudžianti miestų, t. y. 
taksų mokėtojams, ba žada 
datigiau pelnų kompanijai, nors 
kompanija turėjusi gražaus 
pelno ir veikdama sulig pirmes
nių j a koncesija. Todėl Fitz
patrick ir Nockels prašo merų 
vetuoti duotų telefonų kompa
nijai koncesijų ir darbuotis, 
idant butų padaryta tokia su-

1 ">',u■" ............... ............... . i”..*,

tartis su telefonų . kompanija, 
kuri suteiktų geresnes sųlygas 
miestui, kitaip sakant, taksų 
mokėtojams.
" '—"1 ■ ■■ f . .........   HL
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Proga sutaupinti 
pinigų

Manydami, kad lietuviai yra taupus 
pirkėjai, kurie nori sutaupinti pinigų, 
mes norime atkreipti jūsų atidą į progą 
nusipirkti elektrikinį refrigeratorių su
taupant iki trečdalio reguliarės jų kai
nos. • v

Central ManUfacturers, Room 670, 
Peoples Gas Bldg., 1Ž2 So. .Michigan 
Avė., tel. Harrison 1093, yra pilnai pa
tyrę refrigeratorių biznyje. Jie atsto
vauja ir pardavinėja visoje Šalyje žino
mus ir plačiai išgarsintus refrigeratorius 
už daug žemesnes, negu 
nos.

Kadangi yra išdirbama 
šių refrigeratorių, pirkėjui 
noti kurie yra geresrii ir 
tankesni. Central Manufacturers par
duoda iaįvriausias rūšis ir todėl gali 
duoti jums bešališką patarimą. Jie ga
rantuoja, aptarnauja ir pristato dykai.
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Graborlai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai
Ofiso ir Rezidencijos 
Tel. Boulevard 5913

Ofiso ir Rezidencijos 
Tel. Boulevard 5914

DR. BERTASH ir
DR. NAIKELIS

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

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

Ofiso valandos 
nuo 2 iki 4, nUo 7 iki 9

St.)

reguliarės kai-

apie 157 įn
yra sunku ži- 
butų jam pa-

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

S. D. LACHAVICH Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

LIETUVIS GRABORIUS «45 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų.

’atarnauju laidotuvėse kuopigiausia. Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Ofiso Tel. Lafayette 7337

darbu busite užganėdinti. Rez. Tel. Hyde Park 3395
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 ............. ■■■   - -   . . ..

2314 W. 23rd PI., Chicago DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SKYRIUS: 4142 Archer Avenue1439 S. 49 Court, Cicero, BĮ. L, A ,, , ,
T-l rs—1:097 Valandos 11 ryto iki 1 po pietų,Tol. Cicero 5927 | 4 it 6 8 vak. Nedėliom nuo

iki 12 dieną. 
Telephonai dieną ir naktį VirginiaLietuvės Akušeres

Du pabėgo iš Bride- 
wellės

Du kaliniai (Max Lietz, 24 
m., 4615 Wraightwood avė., ir 
Louis Belli, 28 m., 29 S. Aber- 
deen avė.) pabėgo iš Bride- 
well kalėjimo.

Mėgino nusiskandinti
— areštuota

Jauna moteriškė, gražiai pa
sirėdžiusį, vakar mėgino porų 
kartų įšokti į vandenį nuo Mi- 
chigan avenue tilto. Pirmų kar
tų jų sulaikė tilto prižiūrėto
jai. Ji prižadėjo jiems eiti na
mo. Bet paėjusi kiek ir vėl 
mėgino šokti į vandenį. Po to, 
moteris buvo nugabenta polici
jos stotin. Policijoj ji pasisa
kė esanti Mrs. A. L. Yancey, 
1431 Lunt avė .Policija kaltijia 
jų betvarkės kėlimu.

Ieškojo pačios, surado 
kitus keturis vyrus
Frankis Sennett, 3838 Au- 

burn avenue, pasigedo pačias. 
Pasigedo taipjau ir $500. Tai 
atsitiko gerokas laikas atgal.

Frankis įdėjo, lietuvių dien- 
raštin paieškojimų ir laukė. 
Laukė iki lietuvių dienraštis 
pasiekė Lietuvų.. Ir dar laukė. 
Pagalios aplaikė iš Lietuvos 
laiškų, kuris pranešė jam, kųd 
laiško rašytojas esąs ketvirtus 
kąltyamos moteriškės vyjjas, |o 
Frankis gąl būt penktas a^ 
šeštas.

Taigi Frankis, pasak “He-* 
rald-Examiner”, areštavęs sa
vo’ žmonų Paulinų ir /kaltinus 
jų daugvyryste, žmona pareiš
kė tečiau, kad Frankis žinojęs,

_____ 1

DR. CHARLES SEGAE 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Aut., 2 labo! 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyrišku ir Vaiku ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvay 2880

2 iki 
10

0036

Drs. S. E. 'Allen i
’ ir •'&

M. S. Allen
Praneša apie perkėlimą savo dentisterijos 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street

6657 So. Ashland Avenue 
Telefonas Prospect 6257.

Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
(GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Offici 1724 So. Loomie St.
kamp. 18 ir Blue Island Avė.

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

Res. Phone Fairfaz 6353

Areštuoti du užpuolikai
Melrose Parke areštuoti Paul 

Tarroco, 26 metų, gyv. 914 
22 avenue, ir Peter Santore„ 21 
metų, savininkas spikyžes ad
resu 906 24 avenue. Moteris, 
Mrs. Antoinette Koening, savi
ninkė valgyklos adresu 2127 
North Austin avė., kaltina, 
kad šie vyrai pavogę jų, o 
paskiau užpuolę. Ryšy su įvy
kiu policija ieško taip pat Pet
ro Bronge ir Jono Sakolowski.

Taksy reikalu
Vakar taksams peržiūrėti ta

ryba (the Board of Review) 
pradėjo klausyti 40,000 taksų 
mokėtojų skundų deliai pasky
rimo jiems 1930 m. taksų su
mos. Tarybos nariai prisipažįs
ta, kad jie neturės laiko skun
dus tinkamai išklausyti. Nes 
jeigu jie klausytų kiekvieno 
skundo tik penkias minutes, 
ir tai imtų apie 400 dienų vi
siems skundams išklausyti.

Buckeye Moltas 
patenkina

1 J •
Per tą trumpą laiką, kada Buckeye 

Malt Syrup pradėjo garsintis “Naujieno
se”, jo suvartojimas tarp lietuvių žy
miai padidėjo. Nors mes su pasididžia
vimu nurodome tą faktą, tečiaus jo pa
sisekimas ir populiarumas tarp lietuvių 
paeina ir dėlei augštos reputacijos 
Buckeye Malt Co., kuri išdirbinėja tą 
maltą.

Buckeye komp. moka labai augštą 
kainą, kad tik gavus pačius geriausius 
miežius. Jie yra sortuojami, išvalomi 
ir prirengiami visai atskiroj vietoj jų 
dirbtuvėj. Ji nepaiso išlaid.ų, kad tik 
pagaminti tokį moką, kuris kiekvieną 
patenkintų.

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių. U>. u.

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILt.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai
* ' k

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas 

Cicero 3724

FRANCIŠKUS GEČAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 26 dieną, 7 valandą vakare 
1931 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Tauragės apskr., Žvingių 
parap., Lapkasių kaime. Amerikoj 
išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 2 
seseris — Petronėlę ir Elzbietą, 
pusseseres ir pusbrolius ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, liepos 
29 dieną, 2 vai. po pietų iš Eu- 
deikio koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines. *

Visi a. a. Franciškaus Gečo gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- į 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Seserys, Pusseserės, Pusbroliai 
lir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

A. + A.
PETRAS SIREIKIS 

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 24 dieną, 2 valandą po pie
tų 1931 m., sulaukęs 60 metų 
amžiaus. Kūnas pašarvotas, ran
dasi Radžiaus koplyčioj, 668 W. 
18 St.

Laidotuvės įvyks ketverge lie
pos 30 dieną, 9:00 vai. ryto iš 
namų į Dievo Apveizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge- 

• dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šy. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a/ Petro Sireikio drau
gai ir pažįstami eąat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą-

Nuliūdę leikame, Draugai.
Laidotuvėse patarnąuja grabo* ■; 

rius Radžius, Tel. Canal 6174.

Garsinkitės “N-nose”
■ ■ < 1 t «

NOCIENĖ 
Mališauskaitė 
šiuo pasauliu lic-

ANIELĖ 
po tėvais 

Persiskyrė su 
pos 26 dieną, 3:00 valandą ryto 
1931 m., sulaukus 56 metų am
žiaus, gimus Mažeikių apskr., Ak
menės parap., Muncelių kaime. 
Amerikoj išgyveno 21 metus. Pa
liko dideliame nubudime vyrą Jo
ną, dukterį Stanislavą, du sunu 
— Joną ir Albertą, marčią Mih- 
nie, seserį Elzbietą Butnerienę, du ' 
broliu — Juozapą ir Julijoną ir < 
gimines, o Lietuvoj seserį Julijo
ną.

Kūnas pašarvotas, randasi 1835 
N. Wincbester Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, lie- i 
pos 30' dieną, 8:00 vai. ryte iš 
namų į šv. Mykolo parapijos baž- • 
nyčią, kurioje atsibus gedulingos ; 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a, a. Anielės Nocienes gi- * 
minės, draugai ir pažįstami esat « 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti- 
pį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, Sunąi, 
Broliai, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, tel, Yards 1741.

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži 'koplyčia dykai 

718 W. 18 St. . 
Tel. Robsevelt 7532

Į. M ................. ...... ........  .. I.IJ

J- Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja laidotuvė- 
le visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo- 

derniška koplyčia 
veltui.

03 S. Halsted St. 
Cbicago, III.

Tel. Victory 1115

BUTKUS 
Undertaking Co. 

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
. . 9 Tel. Canal 3161

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negp, Jciti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

Hm
Ir4 ■ t

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & C0.
JUSV GRABORIAI 

'Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Viii Titefonail YARDS 1741 ir 1742

Re*. 6600 South Artesian 'Avenue.
V laikas- Phone Prospect 6659

T .111 p vi Cl PU P Ofiso Tel. Canal 0257

AKUŠERKA DR. P. Z. ZALATORIS 
1103 S. H.ht.1 St. 0YI?™T !?, ,C™,GAS 

, - 1821 So. Halsted Street
Telefonas | CHICAGO, ILL.

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vaL vakare

DR. MARGERIS
Išvažiavo Lietuvon.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Auenuą 

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

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

Phone Armitage 2822

Mrs. A. K 
JARUSH

Grįš liepos mėnesio 
pabaigoj.

1145 Miltvaukee Avinui 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

PHYSICAL A. MONTVID, M. D. 
' W«t Town State Bank Bldg.

8 MIDW1FB 2400 UaiUoū Sk

6109 South Va!.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Albany Av. Tel- We“ 2860
.?■ pjjone Namų telefonas Brunswick 0597

Hemlock 9252 -------------------------------------------------------------- —

MRS. L. MAGNUS
Akušerė

Praktikavusi per 24 metus

6042 So. Peoria St.
Tel. Wentworth 6866 

arba Normai 7988

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Mihvaukee Avė.

(kampas North ir Damen Avės) 
Tel. Brunswick 8281 

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

Nedėliomis pagal susitarimą

Ofiso Tel. Victory 6893 1
Rez. TcL Drexel 9191 1

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicagd 
arti 31st Street

Nedėliotais ir šventad. 10—12 di*9*»

Akių gydytojai
Tel. Yards 1829 1

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 ibi 12.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashlahd Avė. 

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STR1K0L

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po hr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
/ Tel. Prospect 1930

—---------------------------------- 1----------3----------------

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

Tel. Lafayette 4146

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

Ilgai Užsitęsusios Ligos
Širdies. Plaučių, Inkstų ir Kraujo pakriki
mai sėkmingai gydomi. Taipgi Aklų. Ausų.

Nosies ir Gerkite 
Akiniai prirenkami___

DR. ALEX W. MARMOR
Tel. Independence 0083 

Valandos: 0 ryto iki 1 dienos. Vak. 0 IM I.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room

Telefonas Central 4411
1113127

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekviena 
vakarą, išskyrus ketvergi 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryt*

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

■ patyrimas
Akiniai nuo $3

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

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA
1900 So. Hahted St. 

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafgyette 0098 
Naktinis telefonas Grovehill 1595

ADVOKATAI 
11 South La Solis Street 

Room 1934 TeL Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatos vak, 
Vasallt—Pan.» Ser. ir Pėtnyčioa vak.

Lietuviai Gydytojai

DK. A. J. KAKALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

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

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

John Kuchinskas i 
Lietuvis Advokatas 5 

2221 West 22nd SL 
Arti Leavitt St. i

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 4

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 Boulevard 7042 x

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

A. A. SLAKIS ,
ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų-

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Repūblic 7868 
....... - ■ .......  1 1 1 1,1 i" ■ ..... ....... .. ..........

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago, III.

...3 I,7tlin». t“! !"> ,!-"■ ■■w;——»

Dl-.P.P.ZALLYS
DENTISTAS

30 E. lllth St.
Kampas Wabash Avenue 

Tel.' Puljman 0856
Gazas, X-Ray, dc.

DR. J. J. KQWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 5. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

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

4145 Archer Ane. Tel. Lafayette 7337,

Namų Tel. HydePark 3395
... ...............—................................— 1 1 1 """"E""

• Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
(r akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 13th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Ryde. P.ark 6755 ar Randolph 6800

(John Bagdžiunas Borden) ' 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2117
Telephone Randolph. 6727 

Vakarais 2151 9/. 22nd St. nuo 6?9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Td. Repūblic 96Q0

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie SL Room 730
Tel. Central 6890 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S, Talmaii

Tel. Prospect 8525 V

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas >

- 4631 Sg. Ashlatid fĄua.
Tel. Boulevard 2800

Re*. 6515 So. Rocktmll Sfc £1 
TeL Repūblic 9723. . JU



CLASSIFIED ADS

CL ASSIFIE D ADS

Marąuette ParkKai kas apie Chicagą

Užėmė augštą vietą
$ 100 cash,

Lietuvių Valanda

ir upes

Help Wanted—Malė

sulaukęs 20 pro

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Avė*

*

randasi 
krautu-

plačiai 
Dabar

5 mylios nuo Edvvards
- Kreipkitės prie savi

moderniškas 
Randasi 4546 

3204 South

Parsiduoda la- 
už $8,500, įnešti

Financial
Finansai-Paskoios

Educational
___Mokyklos___

Real Estate For Sale 
Namai-Žeme Pardavimui

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

WEST HIGHLAND LOAN CO. 
7848 S. Ashland Avc. Tel. Stevvart 8815

Padaužų ir sanda 
riečių piknikai

Al. Capone sugrįžo Chicagon. 
Ketvirtadienį teisėjo Wilkerso- 
no kameroj bus perk ratinėj a- 
ma Caponės byla, tiksliau pa
sakyti, bus paskirta jam baus
me už operacijas butlegerystės 
bizny.

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper 
_ 3 r1“* 

Lafayette 1329

O važiuojant matosi ne vie
nas toks įvykis.—Pustapėdis.

SPECIALĖS KAINOS DEL LIEPOS 
Chambers Roofing Co., senas darbas spe
cialybė, visas darbas garantuotas. Dykai 
apskaičiavimas. 2630 Wallace Street, 
Tel. Victory Q943.

mes vieni

DABAR VABALŲ VEISIMOS LAIKAS 
r visokių gyvių namuose, 

kame darių arba konraktuojame. 
bandymas. Mes parduodame 
gal. iki 50 galionų.

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

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

Truputis apie North West ir 
West Sidę

Kasdieninio musų gyvenimo 
įvykis

HEMSTITCHING išmokiname $5; 
darbo parupinimas dykai. Mokykla, 4500 
S. Micbigan Avė., tel. Atlantic 5$ 13.

Caponei nuosprendis 
ketverge

Tarp Chicagos 
Lietuvių

'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.

Todėl galima pasakyti: 
neseniai New Yorkc bu 
chicagictė laimėjo “nak-

Susivienijimo . raštinėj, 
Paadužos laimėjo pilną 

” Liepos-Paliulio darže. 
Padaužų Reporteris. PIGI FARMŲ ŽEMĖ. 5 akrai prie 

pat cementinio kelio, 45 mylios į vaka
rus nuo Chicagos. $750 
Tel. Central 1715.

Dar viena didelė Chi 
cagos lietuvių 

iškilmė

TELEFONUOKIT Kenwood 9278 dėl 
žymiausio S. S. dekoratoriaus; spec. šį 
mėn., 3 kamb. iŠpopieriuosiu, virt, iš- 
malevosju, maudynę išenamel., su medžia
ga, bž $29.50. Cash ar išmokėjimais.

Jis gyvena su savo tėvais 
adresu 3109 Pąlmer Sųuąre.

PARDAVIMUI 4 flatų namas, 2—5, 
2—4 kamb. Geras plumbingas. Elekt. 
Gera transportacija. Duokite pasiūlymą. 
2246 Maypole Avė., tel. Seely 6661.

Pereitą sekmadienį teko gir
dėti gražų radio programą iš 
stoties WCFL nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų, kurį davė Jos. F. Bud- 
riko korporacija. Labai retai 
tokis gražus ir turiningas pro
gramas buna, kaip šį kartą kad 
buvo; tikro malonumo teikia 
dainavimas tokių žymių daini
ninkų, kaip Kipras Petrauskas, 
Juozas Babravičius ir Jonas Bu
tėnas. Jų dainos tikrai gyvai, 
realiai skambėjo. Tai naujos 
gražios dainos, kurias p. Bud- 
rikas iš Lietuvos parsivežė.

Kaip šios dainos, taip ir nau
ja, graži muzika, Lietuvos sim
fonijos orkestros įgrajita, darė 
didelį į klausytojus įspūdį. Tai 
nauji Lietuvos kuriniai, pilni 
jausmų, harmonijos.

Beje, panelės Jadviga Gricai- 
tė ir Frances Garuckaitė gra
žiai sudainavo duetus, o p. 
Šauris išpildė keletą numerių 
vargonais.

Sugrįžęs ką tik iš Lietuvos, 
p. Budrikas papasakojo savo 
įspūdžius apie musų senąją tė
vynę ir kvietė visus radio klau
sytojus atvažiuoti į Radio Pik
niką, kuriame plačiąu apie Lie
tuvą žadėjo papasakoti.' Radio 
piknikas įvyks ateinantį sekma
dienį, rugpiučio 2 d., Birutės 
darže (buvusiam Chernausko). 
Tai bus vienas didžiausių ir į- 
vairiailsių piknikų šiame sezo
ne. —Radijušas.

taip 
“nakaut

Praėjusio sekmadienio rytą 
susitarę, apie 11 valandą, tri
mis gazolininiais vežimais išva
žiavome į laukus. Buvome aš 
su savo draugužiais Valašinais, 
Urboiias .su šeimyna, p-nia 
Kazlauskienė ir dar kiti man

RENDAI 6 kambarių 
latas. Renda $25.00. 

Wallace St. Atsišaukite 
dalsted St.

nepažįstami žmonės. Na, ir nu
važiavome į "vadinamą Palos 
Parką.

■Maniau, Kad tik 
ten busime. Bet kur tau: pri
važiavo lietuvių pilnas miškas. 
Vieni Onas kėlė į viršų. Onos 
gi ir Marės, susitarusios, vyrus 
vėlė žolėj. O jau armonikų 
garsai miške, tai kaip Alvite 
per šventą Oną prie švehto- 
riaus.

Aš jau sakau: nors ir 50 my
lių nuvažiuok nuo Chicagos 
sekmadienį, ir ten surasi lietu
vių pilnus miškus, žinoma, 
važiuoti yra ne prastai. Bet kai 
matai vienus į griovį įvirtusius, 
kįtus tajerus belopant, tai jau 
nesmagu darosi.!\ Sušilę, šme- 
ruoti, pikti kaip širšės, o kas 
dar aršiau, tai ve vieną ta j erą 
sutaiso, pradeda važiuoti, tik 
pokšt, kaip iš strielbos, jau ir 
kitas flat. Na; ir giedok psal- 
mas Dovido karaliaus!

3552 S. Halsted St. Tel. Yards 0385

GASOLINO STOTIS, GROSER- 
NE IR TURISTŲ UŽEIGA 

Namas muro su geru eonereto 
beismantu, fornisu apšildomas 
10 didelių kambarių, elektra 
apšviestas; yra gasas. Gražiai 
viduj, ir išlauko dekoruotas. 
Šalę nąmo^ grosernė, Storas ir 
gasolino stotis. 3 akrai geros 
žemės, prie miesto Pokagon, 
Mich. 105 mylios nuo Chica
gos, ant kryžkelės 2 cementi
nių kelių (Nr. 40), tai*p Niles 
ir Dawogiac. Gera vieta viso
kiam bizniui 
bai pigiai — 
$5,000, kitus duos morgičiais. 
Važiuokite pas savininką ant 
vietos arba klauskite laišku.

GEORGE THOMPSON 
Pokagon, Mieli.

TAISAU IR APMUŠU RAKANDUS 
Apmušti kėdes ir perbūdavoju už _$1.5( 
ir viršaus. Taisau springsus. W. Dur- 
ham, Oak. 3805.

Savaitė laiko atgal, pasitaikė 
šitoks įvykis prie 33 plące ir 
Auburn avė. Mergaitė išnešė 
į alėją šiukšles deginti. Kaimin- 
ka paliepė*jaų liautis deginus. 
O kadangi mergaitė nepaklausė, 
tai sakoma, kaiminka pasikvie
tusi talkon savo draugę, susi
radusi elektrikinę vielą ir nu
plakusi mergaitę kruvinai, kad 
net teko gydytoją šaukti.

Mergaitė yra našlaitė.. Taigi 
už ją užsistojo kaimynai. O ka
dangi smarkiosios kaiminkos 
priklauso krikščionims demo- 
kartams, tai incidentas, esą, 
pasiekęs ir paties praloto ausis. 
Vienok šis tur būt nesikišo į 
keblumus.

I Taigi buvo išimtas warantas

5 AKRAI žemės, gasolino sto
tis, grosernė, 5 kambarių na
mas su eonerete beismantu, 
barnė, 1 gera karvė, 50 vištų, 
20 ančių, ir visa padarynė ir 
pakinkiai, 1000 kelmų žemuo
gių, likusi žemė apsodinta bul
vėmis, kornais ir tt. Tas vis
kas, tik $4,500. Randasi ant 
gero cementinio kelio (Nr. 62), 
apie 100 su viršum mylių, tar
pe Edwardsbury ir Cassopolis, 
Mieli 
būry 
ninko ant vietos ar tai laišku

KATHERINE LOANS, 
Cassopolis, Mich.

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
privatinio namo, mažesnio arba dides
nio, 2 aukštų bizhiavas namas — Sto
ras Su 4 gyv. kambariais ir 6-5 kam
barių flatai viršuj, 2 karų garadžius. 
Nereikia Real Estąte brokerių.

5630 So. Kedzie Avė. t

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Itaisal

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

1 Seltzer dirbo šio Banko
•* *

Trust departamente dąr. Jais 
laikais kai jis lanke Čhicago 
Law School, kur jis ne tik 
abelnus įstatymus studijavo, 
bet taipjau labai plačiai stu* 
dijavo Trust įstatymus ir toj 
srity jis skaitosi1 nuodugnus 
žinovas.

Advokato Mokslus, sū< laips
niu “Bachelor of Law” jis bai
gė Chicago Law School 1926 
m., pirželio mėn 
m. amžiaus ir sekamais me
tais, lapkr. 1927 m., jis tapo 
prileistas prie Illinois,. State 
Bar. Neužilgo po to West 
Side Trust & Savings Banko 
direktoriai išrinko jį,veilaan- 
čiuoju Trust Officer. < Tą vie
tą jis laikė iki 1928^ inU Tais 
metais jis tapo išrinktaš Assi- 
stand Trust Officer ir tas 'pa
reigas ėjo iki birželio, 1931.

P-nas Seltzer savo asmenin- 
gumu ir nuodugniu pažinimu 
žmonių reikaltj banke įsigijo 
tūkstančius draugų, kurie jam 
pagelbėjo išvystyti Trust De
partamentą į vieną didžiausių 
Trust Departamentų už vidur- 
miesčio bankų. .

Nežiūrint to fakto, kad p. 
Seltzer visą laiką dirba ban
ke, jis dar turi energijos dar
buotis įvairiose oyganizacijo-

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

M. KANE 8 SON.,
Tel. Mansfield 9707

Turi kalbėti ang- 
Mrs. Malinauski, Justice Park, 

III., ant Archer Avė., 1 blokas į vakarus 
nuo Kean Avė., arti Tautiškų Kapinių.

prieš smarkiąsias moteris. Ant 
rytojaus 47 place ir Halsted 
gatvės teisme kalbamoji byla 
nagrinėta. Kaltinamos moterys 
buvo išteisintos, Reiškia, pripa
žintos nekaltos.

Bet tai buvo tik oficialis iš
teisinimas. O neoficialiai apie- 
linkė į dalykus žiuri kitaip. Ir 
nuomonės skiriasi. Taigi ar
gumentai pasirodo kitokie, nei 
teisme. Jie, pasakysiu, yrą 
“naminiai”. Pavyzdžiui, kada 
teismas - pasibaigė ir. “byla” vėl 
sugrąžinta apielinkėn, tai tarp 
kitų ‘stiprių argumentų” buvo 
net drešės pakėlimas.

Vienok ir tas ginčo neišspren
dė. Ir, rodosi, byla atsidūrė 
aukštesniam teisme. Byla Čia 
bus nagrinėjama šią savaitę.1

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

ROOFING IR TINNING
Specialiai žemos kainos vasaros lai 

ku. Visas darbas garantuotas. Apkaina 
vimas Dykai.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

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 Mpntrose

BARBERYS, pilnai patyręs savo ama
te, ieškau darbo, pastovaus, arba vaka
rais. Atsišaukit Box 1331, Naujienos, 
1739 S. Halsted St.

• NAUJI ELEKTRIKINIAI 
REFRIGERATORIAI 

25% nulaidos 
VlslRkal i 

Saly žinomi _____  _______
model.. cash ar IftmokSįlmala. 
rate iki O vr " ‘ 

CENTU
Peoples Gas

Mes atlie 
. Dykai iŠ 

nuo M

DABAR YRA LAIKAS
pirkti žemy ŠIAURINIO WISCONSINO 
PUIKIOJ ŠIENO juostoj. Žemė yra 
Kennan dumblo juodžemis. Puikiausia 
dėl pienininkystės, avių auginimo, bul
vių ir tt., lietingoj juostoj, 2 iki 8 
mylios prie pavieto vieškelio nuo 2,000 
gyv. miesto, kur yra puikios mokyklos, 
bažnyčios, šrorai ir tt. 40 AR DAU
GIAU AKRŲ $200 ir augs. 78 my
lios į šiaurvakarius nuo Green Bay ant 
C. N. w. Ry, taipgi prie State Trunk 
Highway 32. Atvažiuokit ir patys pa- 
matykit arba rašykite dėl platesnių 
žinių:

MENOMINEE BAY SHORE 
LUMBER CO.

Forest County, Soperton, Wis.

DAR LABIAU NUPIGINTA
GREITAM pardavimui tikras barmenas 

Reikia pinigų. 6 kambariu mūrinis bun- 
galow, labai dideli Šviesus kambariai — jei
gu jloSkote gerus namus —- pamatyk Šluos. 
Geros iSlygoa. 10037 May St. Tel. Beverly 
6330.

Visgi lietuviškas yra musų 
gyvenimas, nors gyvename 
Amerikoje. Amerikos įstaigų ir 
papročių nenorime priimti. Pa
vyzdžiui, New Yorke žymi lie-i 
tuvaitė apkūlė kitą žymią lietu
vaitę. O Chicagoj vėl žymi dar
buotoja kaltinama išplakus 
mergaitę, nors jau nežymią.

Pripažinsiu: man geriau pa
tinka žydų paprotis. šie, jeigu 
nenori eiti į teismą, tai eina pas 
rabiną, kurio sprendimą ir su
tinka priimti .kaip galutiną,

—Rautas.

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

vių Golden Golve 
boksininką Smith. 
į tai, kad p. Smith 
žiavęs iš Rockfordo 
dėl lietaus programe dalyvauti, 
jis mielu noru sutiko antru 
kartu atvažiuoti Chicagon.

Jis boksuosis “Naujienų” piki
ui ke, The Oaks darže prie Ar 
cher ir 123, rugpiučio (August) 
9 d. Jau vien šito boksininko 
verta atvažiuoti pažiūrėti į 
“Naujienų” pikniką. O kur kiti 
margumynai. Bet apie juos ki
tą kantą.—Sportas.

x Važiuodami iš West Sidės į 
vidurmiestį (loop) paimkite ke
lią dvylikta gatve arba JRoose- 
velt road. Tai didžioji Chicagos 
žydų gatvė. Tai Chicagos Gihet,- 
to laisvės alėja.

Kitą kartą gal teks 
pakalbėti apie Ghetto. 
pasakysiu tiek, kad Chicago 
skaitoma antru didžiausiu žydų 
miestu paasuly. Pirmas esąs 
New Yorkas, kur žydų skaičius 
siekiąs 1,500,000. Antras gi — 
Chicagą, kur jų esama tarp 
250,000 ir 300,000.

—čikagietis.

Miscellaneous 
įvairus 

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

SKAISTUS VEIDAS 
Juodieji inkštirai, spuogai pašalina

mi ant visados, taipgi visokie 
odos nuspogaviniai. 

SOUTH-PARKWAY LAB.
403 E. 61 St. Tel. Normai 5303 
Vai.; 10 a.m. iki 5 p.m., 7 iki 9 p.m.

Praėjusio šeštadienio naktį 
buvo Chicagos Padaužų pikni
kas. Ant rytojaus, sekmadienį, 
toj pačioj vietoj, butent Lie
pos-Paliulio darže, įvyko Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sanda
ros piknikas.

Padaužų piknikai) suvažiavo 
apie 300 svečių. Kai kurie ma
no, kad buvę apie 400.

Sandaros piknikai) susirinko 
apie 80 asmenų. Kai kas ma
no, kad buvo gal iki 100.

Tokiu budu Padaužų pikni
kas buvo tris-kotUrius kartus 
skaitlingesnis, nei sandariečių.

Kadangi mes gyvename 
kumštynių sporto gadynėj, tai 
galima šie du piknikai įvertin 
ti kumštynių sporto terminolo
gija.
kaip 
v u si

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

South. Sonthwest, Wcst—PLAZA 3532.

— namie, 
Joje išro-

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

2885 — 
gatvėje ir ofise 
dysite jaunesnėmis

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

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų U- 
H]. Jei kiti negalfijo jumis Ižcydyti. atstlau- 
cyklt pas mane. Mano pilnas ISegzamlnavl- 
maa atidengs jūsų tikrų 11X4 ir jei a8 apsi- 
Imslu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklauą jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutiuo ifiegzaminavlmo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkite. elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandas: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nno 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvęo iki 1 no pietų.

Dar viena šiemet didžiausia 
Chicagos ir apylinkės lietuvių 
iškilmė bus, tai “Naujienų” 
piknikas. Piknikas įvyks erd
vingam ir dideliam The Oaks 
darže, kur dėl lietaus pirmą 
kartą negalėjo įvykti. Pirmą 
kartą buvo žadėta turėti ant 
programo jauną ir stiprų lietu- 

lai mėtoj ą 
Nežiūrint, 

buvo atva- 
ir negalėjo

SAMUEL L. SELTZER 
dabar yra West Trust Sav
ings Banko Trust Officer.

West Side Trust & Savings 
Bank birželio >rnėn. direktorių 
tdrybos susirinkime p. Seltzer 
tapo paskirtas Trust Officer 
ir yra jauniausias žmogus, ko
kis yra užėmęs tokią ■< apgštą 
vietą didelėj bankinėj įstai-

PARSIDŪODA "$500 Gold Bond 
pirmi mortgage už $450. Rašykite 
Box 1332, Naujienos, 1739 S. Halsted 
Street.

. POPIERIAVIMAS 
SPECIALIAI

20 rolių Craftex popieros, užtekti
nai dėl sienų vidutiniškos seklyčios ii 
valgomojo kambario, su viskuo $ 14.0.0

CONNORS
Tel. Raddiffe 3284

Mg;

REIKALAUJU Lietuvių vyru su biz 
nio patyrimais ir katrie turi gerus pa 
liudijimus, tokiems turim gerą 
84-

Atsilankykite nuo 9 iki 5.
GULF COATS DEVELOPMENT 

29 So. La Šalie St.
Room 1001

3 metų garant. 
kUjk visi, parbel. 1031 viso) 
elektr, refrlgeratorlal; visokių

Atdara vaka
rti. Te). Harrlson 1093. 
IAL MANUFACTURERS

Room 070
Bldg.i 122 S. Michlgan

PARDAVIMUI pigiai kendžių što 
ras, priežastis — išvažiavimas iš Chi 
cagos. 3305 S. Auburn Avė.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

MADOS MADOS MADOS •. . - - - - - -

.♦»•••
(Miestas ir valst,)

■

Vadinamas Chicagos vidur- 
mietsis—loop—yra plote, kurio 
ribas sudaro vakarų ir šiaurės 
pusėj Chicagos upė, o pietų ir 
rytų pusėj dvylikta gatvė arba 
Rosevelt road ir Michigan eže
ras.

Be šio didžiojo centro mies
te randasi kiti mažesni centrai. 
North West Sidėje vienas toks 
lokalis centras yra prie Law- 
rence avenue ir žinomas kaip 
Uptown Sųuare. čia 
keletas teatrų, didesnių 
vių, kavinių etc.

Prie Belmont, avenue 
užtiksime Riverview 
Tai tokia pat vieta, kaip Brook- 
lyne Cooney Island, tik ne taip 
didelė ir ne taip gaivi. O neto
liese, kur šiaurinė Chicagos 
upės šaka išsilenkia, rasime va
dinamą Boatvillę arba “valčių 
koloniją”. Jos piliečiai ir pilie
tes gyvena plūduriuojančiuose 
nameliuose-valtyse.

Norintieji gali atlankyti Lo- 
gan Square, vieną vaizdingiau
sių Chicagos aikščių, šičia yra 
pastątytas paminklas atžymėji- 
mui įvykio, kuomet gruodžio 
mėnesį 1818 metais Illinois ofi
cialiai tapo priimtas į Ameri
kos valstijų susivienijimą.

Arti North avenue, Humboldt 
Parke, stovi, tiksliau pasakyti, 
sėdi ant žirgo Tadas Kosciuš
ka, tarnavęs Amerikos armijoj 
kaip brigądieris generolas 1783 
m. Paminklą jam pastatė Chi
cagos lenkai, šposininkai sa
ko, kad lenkai kas metai nuke
lia Kosciušką nuo žirgo, idant 
duoti jam progos pasilsėti. Ar 
jie nukelia jį,’ nežinau. Bet 
lenkai surengia prie paminklo 
Kosciuškai iškilmes.

Viena vieta, sakysiu, jau 
West Sidėj, kurią reikėtų paro
dyti ypač vaikams, tai Inde- 
pendence Square (Nepriklauso
mybės Aikštė), čia yra pa
minklas, vaizduojąs grupę vai
kų, šaudančių fejerverkus, 
kaip kad vaikai daro Nepri
klausomybės Dieną, liepos 4-tą. 

■ Norint apžiūrėti West Sidę, 
vertėtų atlankyti ir Sears, Roe
buck & Co. plentą. Jis, rodosi, 
yra prie Artington ir Homan 
gatvių. Vizituojančius leidžia 
vidun, ir specialis kompanijos 
samdinys vedžioja publiką pa
rodyti plentą kas valandą.

Užėjus kalbai apie Sears, Roe
buck & U&„ leiskite duoti klau
simą: Kokia kynga plačiausiai 
skaitoma Amerikoj? Well, nu
rodoma, kad tur būt Sears, 
Roebuck ir Co. katalogas. Ir 
tur būt pastaba netoli su teisy
be prasilenkia, nors daro ne la
bai. malonią Amerikos gyven
tojų karakterizaciją.

- Vasarinė suknelė kurią galima dėvėti bile progai aėtjus 
Naujasai “bolero” efektas priduoda figūrai gracijos.

Sukirptos mieros 11

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, Iii.

Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį 'No

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

Farms For Sale 
• Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 118 akrų farma Mi
chigan valstijoj; gera žemė, netoli nuo 
Alba Lake. Visi namai geri. 130 my
lių nuo Chicagos. Jeigu kas norite ge
rą farmą, matykite savininką.

3253 So. Halsted St.

Exchange—Mainai
BARGENAS, bučernę mainysiu ant 

2 flatų po 6 kambarius, arba ant loto, 
ar cottage. Prospecc 7737.

Help Wanted—Female

REIKALINGA veiterka, nuo 21 iki 
30 metų amžiaus 
liškai

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

KAIP NAUJA elektrikinė grinų sand- 
ng mašina. Thor mengliai. vacuum va- 
ytojas, Victor radio, siuvama mašina, 

cooker. Parsiduoda už storadžių. Plaza 
0219, 637 E. 63 St.

______ 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




