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Del Muštynių SLA. Centre, Stasys Vitaitis Suspenduotas l«i

.'1.

Bet “Tėvynės” redaktorius sako nieko 
neklausysiąs ir nesitrauksiąs iš vietos

Vitaitiene dusyk užpuolė Jurgeliutę. Per 
kando ranką kitam žmogui

Brooklyn, N. Y. — Pereito 
penktadienio muštynėse, kurios 
įvyko SLA. centre, yra įveltas 
ir “Tėvynės” redaktorius p. S. 
E. Vitaitis. Taip mano kai ku
rie Susivienijimo viršininkai. 
Vtce-prezidentas Antanas Mi
kalauskas, kaip rašo vienas 
Brooklyno laikraštis, pirmadie
nį suspendavo p. Vitaitį iš jo 
pareigų ir uždraudė jam ateiti 
į centro namų, iki pasibaigs ty
rinėjimas.

Vėliau atvyko iš Mahanoy 
City, Pa., ir pats Prezidentas 
Gegužis, iššauktas “long dis- 
•tance” telefonu. Vitaitis pą- 
reiškė, kad jis iš “Tėvynės” nei
siąs, nors ir Pildomoji Taryba 
taip nutartų.

Milwaukee miestas 
vienintelis, kuriame 
negresia depresija

Iždas turi ‘$5,000,000 perviršį 
balansas aktyvus -■

Milwaukee, Wis., liepos 29. 
Milwaukee miesto ižde dabar 
yra daugiau kaip $5,000,000 pi
nigų ir miesto finansai yra be
veik geriausiame stovy, paskel
bė W. E. Wendt, deputy kompt- 
roleris.

Be to, Wendto pareiškimas 
atidengia, kad miesto banko 
balansas bus priaugęs šių sa
vaitę ant kelių milijonų dole
rių, kadangi liepos 31 d. dar 
laukiama įplaukiant $5,000,000 
pratęstųjų taksų.

Miestas tik tada skaitys sa
vo finansus perfect, pasakė 
Wendt, kada po kokių penkių 
metų visokį miesto darbai ga
lės būti apmokami iš fondų, 
surinktų metais anksčiau.

“Dabartinė depresija buvo tik 
išbandymas miesto finansų”, 
tęsė Wendt, “nes ačiū depresi
jai miestas įrodė, kad finansiš
kai jis yra sveikas”,

Milwaukee 1930 metų cenzu 
turi 578,249 gyventojus.

Amerikietės smailios 
ant rusiškų “princų”
Cannes, Francija, liepos 29. 

Čia areštuotas tūlas Michail Ro- 
manov, pasisavinęs vienos labai 
turtingos amerikietės visų 
“pocketbooką”. Patirta, kad jis 
yra gyvenęs Amerikoj , bet 
Franci joj pasivadinęs rusiškų 
kunigaikščiu, ir per kelis metus7 
aptuš'thinęs kišenius daugeliui 
turtingų amerikiečių.

LIETUVON

Anderson ir dar keli ži-
■ ‘ , • , ■ • I

rašytojai.

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

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų. *
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Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 
8 valandai Šventadieniais nuo

9 iki 1 valandai

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

Gražus oras ir neperkaršta 
temperatūra; vidutinis šiaurryr 
tis vėjas.

Vakar temperatūra iki pie
tų siekė 82, popiet 76.

Saulė teka 5:39, leidžiasi 
8:13. Mėnuo teka 8:48 vakaro.

Vietinės spaudos aprašymuo
se pranešama, kad Zosė du kar
tu užpuolė p-lę Jurgeliutę SLA. 
raštinėje, abu kartu tų pačių 
dienų. Tų užpuolimų liudinin
kai buvo centro tarnautojai ir 
keletas pašalinių žmonių ,atėju. 
šių tuo laiku į centrų. Vitai- 
tienė sukruvino ne tik Susivie
nijimo sekretorę, bet ir vieš
nių iš' Los Angeles, p-nių Ra
manauskienę, taip pat apkumš 
čiavo sekretorės padėjėjų p-lę 
Draugeli ntę ir perkando rankų 
aptiekoriui Varnės, kuriam 
daktaras turėjo daryti ūmių 
operacijų.

(Daugiau smulkmenų paduo
ta šios dienos “Naujienų” Ap
žvalgoje.)

Hooveris susirūpino 
kas bus ateinančią 
žiema su bedarbiais

Raudonasis Kryžius nemato 
reikalo rūpintis

Washington, hėpos 29. Pre
zidentas Hooveris buvę pasi
šaukęs į konferencijų Raudo
nojo Kryžiaus pirmininkų Pai
ne ir Bedarbės pagalbos komi
teto pirmininkų Fred Croxton, 
kas reiškia kad prezidentas 
ėmėsi nuodugniai tirti bedar
bės padėtį ir pašalpos reikalų 
ateinančių žiemų, norėdamas 
suderinti į bendrų veikimų į- 
vairias pašalpines organizaci
jas.

Raudonojo Kryžiaus pirmi
ninkas pasirodė kuomažiausiai 
tesusirupinęs padėtim; jis pa
reiškė ,kad bedarbė visai nėra 
kritiška, nors nėra ir labai 
šviesi, ir kad nėra jokio reika
lą federalinei valdžiai tuo rū
pintis, nes bedarbė esanti vie
tinis reikalas.

Croxton pasirodė labiau 
simistiškas. Jo nuomone, 
žiūrint kaip darbai vietose 
butų, ateinančių žiemų pagalbos 
reikalingų bus du sykiu tiek 
kiek pernai žiemų buvo. Jau 
kelios stambios pagalbos orga
nizacijos sutikę koopertioti pa
galbos tiekime.

pe-
ne-

ir

Aiperikos lakūnai kaž
kur suvėlavo

Valentia, Irlandija, liepos 29. 
Nors jau praėjo 30 valandų 
kaip du Amerikos orlaiviai iš
skrido skersai Atlantikų, bet 
ligi šiol nėra žinios, ar jie pa
siekė Europos, kadangi tiršta 
migla laiko apsupus okeano pa
kraščius.

MacDonaldas paliko 
gerų ūpą Berlyne

Londonas, liepos 29. Kų tik 
parlėkė orlaiviu iš Vokietijos 
premjeras MacDonaldas, atlikęs 
eilę konferencijų su kancleriu 
Brųeningu ir kitais Vokietijos 
lyderiais. Berlyne ūpas žymiai 
pasitaisęs,, ypatingai po Mac- 
Donaldo užtikrinimų, kad Vo
kietija pati mokės išbristi iš 
savo bėdų.
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čigonai mainė arklius, moterys maino vyrus .
Paveiksle matomos dvi poros: Mrs. Stevens (kairėj) ir Mrs. Spotwood (dešinėj) ir jų ata

tinkami vyrai vidury. Padedant Nevada įstatymams Mrs. Stevens ir Mrs. Spotswood divorsa- 
vo savo vyrus ir tuojau pat apsivedė viena antros vyrų. .Dabar išeina antraip: Mrs. Stevens 
yra nebe Mrs. Stevens, bet Mrs. Spotswoods ^ir Mrs. Spotswoods nebe Mrs. Spotswoods, bet 
Mrs. Stevens ir t. t. '

Trys traukiniai išbom- 
barduoti Rumunijoj

I ,

Vienna, Austrija, liepos 29. 
Neramumai Rumunijoj pasiekė 
to, kad net trys 'keleivių trau
kiniai tapo bombarduoti. Su
žeisti tik du žmonės. Įtariami 
komunistai. Areštai prasidėjo 
po visų šalį.

New Yorke banditai 
sušaudė 5 vaikus

Vienas kudįkis .lopšy pervertas
2 kulkomis

New York, liepos 29. Didelis 
automobilis, pilnas gengsterių 
su kulkosvaidžiais ir automati
niais šautuvais vakar privažia
vo prie šalygatvio ir paleido 
keletu salvų, suvarstydami kul
komis penkis vaikus.

Būrys mužų vaikų žaidė pa
sieniais, kai mašina privažiavo. 
Staiga vienas vaikas suriko, 
pamatęs iš mašinos žėruojant 
kulkosvaidžių ir šautuvų vamz
džius. Tuo pačiu momentu iš 
karo sutratėjo kelios salves šū
vių ir keli vaikai sukrito ant 
žemės suvarstyti. Vienas kū
dikis vežimėly peršautas dviem 
kulkomis per nugarų.

Pasirodo, už vaikų 
dviejų namų stovėjo gengsteris 
Joseph Rao, į kurį ta gauja tai. 
kė. Gensteris pabėgo sveikas, 
o iš 5 vaikų dalis mirs.

tarpe

VVestern Electric jvedė 
5 dienų darbo savaitę 

ir mažesnes algas
Chicago, III., liepos 29. Pen

kių dienų darbo savaitė ir ata 
tinkamas algų numušimas vi
sose Western Electric kompa
nijos dirbtuvėse per visų ,Suv. 
Valst. šalį tapo paskelbta vą- 
kar vakarų. Tas darbo savai?- 
tės ir algų sumažinimas esųs tik 
laikinis, pranešė darbų maha- 
geris C. L, Rice.

Tuo nauj u parėdymu liečia
mi visi ekzekutyviai ir depar
tamentų manageriai. Kiti sam
diniai ir darbininkai jau nuo se- tna kaip; “dŽenteljnonas farme- 
niau dirbę po penkias dienas#' 
savaitėje su atatinkamu algų 
numažinimu. /

Kryžuočių akademi
ja atidaryta Čikagoj
“Studentai” gaus laipsnius ir

. , .Lietas .......

Chicago, II]., liepos 29. Sla
piųjų organizacija kovai su 
sausaisiais, pasivadinusi Kry- 
žuočiais (Crušaders) įsteigė 
įChicag’oje savo, akademijų ant 
221 Nort La Šalie St., kur bus 
skubiai ruošiami kryžuočių di
rektoriai Indiana, Illinois, lo- 
wa, Wisconsin, Minnesota, Kan- 
sas, Nebraška, abiem Dakota 
ir Missouri valstijoms.

Baigusieji kryžuočių “akade
mijų” gaus ir laipsnį B. B. A. 
(bachelor of bigotry annihila- 
tion). Jau keturi studentai į- 
stojo ir kaip tik tie graduos, 
taip šeši nauji pradės kursų. •

ne

Barančiai jau parlė 
ke į Michigan

Muskegon, Mich. liepos 
Iš kur ir kada jie atsirado, 
pastebėta, bet Muskegon apy
linkėse jau keli pulkai sąran
čių užsėdo e$i laukus ir dar
žus.

Vietos valdžia mobilizuoja vi
sas įmones karui su sąrančiais. 
Skubiai išsiųsta visa tona ar
seniko, su kuriuo manoma nors 
laikinai išnuodyti tuos alkanus 
plėšikus.

Illinois valstija mobilizuojasi 
gintis nuo -sąrančių a invazijos 
dar iš kalno. Tuotarpu išsiųs
ta žmonės į kitas valstijas, ku
rias jau sąrančiai nuėdė, pasi
mokinti kaip su jais kariauti.

St. Paul., Minn? Minnesota 
farmeriams prisidėjo dar nauja 
nelaimė. Sąrančių armijos ko 
nesuėdė, tai atsirado tam tik
ri kirminai—army worm, ku
rie ypatingai Apsėdo linų lau
kus.

Phillips, Wis., liepos 29. Joe 
Salsti, buvę? Chicagos alaus 
baronas, kurp dąbąr čia gyve- 

ris”, areštuotas yakar trečiu 
kartu už sulaužymu Žvejojimo 
taisyklių.

15 Meksikos kunigų 
pabėgo

Meksikos Miestas, liepos 29. 
Iš Vera Ctuz valstijos pabėgo 
15 kunigų, kiti esu pasislėpę. 
Padėtis * Vųrą Cruz paaštrėjo po 
to, kai kuniginiai pasikesiiio 
prieš gubernatorių, kuriam ta- 
pa peršauta ausis. Pasikėsin- 
tojas pagautas.

Ispanijoj pasiliks 
laikinoji valdžia

Per 3 savaites padare daugiau 
kaip per šimtmečius

Madridas, Ispanija, liepos 29. 
Po poros savaičių parlamento 
rutinos, tik vakar priėjo eilė 
laikinajai vyriausybei atiduoti 
parlamentui savo galią. Prezi
dentas Zamora pareiškė, kad 
laikinoji respublikos valdžia 
per paskutines tris savaites pa
darė daugiau Ispanijai, negu 
buvo padaryta, per šimtmečius. 
Parlamento narių dauguma jam 
karštai nuplojo.

Kraštutiniai po to 
atakas prieš vyriausybę dėl 
griežtų priemonių prieš komu
nistus ir sindikalistus Sevilijoj 
ir kjtur. Bet atrodo, kad atei
nantį ketvirtadienį laikinoji 
vyriausybė bus vėl įgaliota pa
likti ligi konstitucija bus ga
lutinai priimta.

pradėjo

Reikalauja benamiams 
mainieriams blankčtų

'New York, liepos 29. Nacio- 
nalįs komitetas gelbėti strei; 
kuojahtienis angliakasiams per
eitų naktį išsiuntinėjo telegra
mas Ohio, West; Virginia; Ken« 
tucky ir Pennsylvania guberna
toriams reikalaujant, kad gu
bernatoriai palieptų nacionalės 
gvardijos palapinės benamiams 
maineriams, kurių šeimynos yra 
išmestos į lauk$. . > ■'

Į tų komitetų įeina Upton 
Cinclair, Waldo Frank, Sher- 
wood 
nomi

30,000 siuvėjų 
ir .15,000 audėjų

išėjo į streiką
New York, liepos 29. šian

dien išleistas orderis 30,000 na 
rių Amalgamatcd Clothing 
Workers of Amerika išeiti į 
generalį streiką.

Sidney Hillman, unijos pre
zidentas pareiškė, kad streikas 
paskelbtas su tikslu sykį ant 
visuomet baigti nepakenčiamas 
sąlygas siuvimo dirbtuvėse ir 
apginti unijos darbininkus nuo 
gengsterių teroro.
15,000 streikuoja Pattersone

New York, liepos 29.45,000 
darbininkų Textile Mills dirb
tuvėse Patterson, N. J. vakar 
uždarė savo mašinas ir išėjo į 
streiką. Streiką veda Ameri
can Federation of Labor.

Streikięriai išreiškė viltį, 
kad jei streikas galės prasitęs
ti keletą savaičių, tai jie galės 
priversti savininkus išpildyti 
darbininkų reikalavimus dau
giau algos ir mažiau darbo 
valandų, kadangi streikas pra
dėtas pačiame šilko industrijos 
sezone.

Per 
žesnių 
keletą

dienų įvyko keletas ma- 
susidurimų, kurių laike 
areštuota.

I - >

Valdžia nusistačius 
prieš algų numušimą
Plieno industrija kol kas numu

šė tik tarnautojams

Washington, liepos 29. Su
lig paaiškinimų iš New Yorko, 
United States Steel korporaci
jos direktorių nutarimas nu
mušti dividendus nuo $1.75 li
gi $1 nuo paprasto stako šėrų 
ir pritaikyti tarnautojams atly
ginimų £agąl jų darbo vertės, 
tuo tarpu nereiškia, kad ir dar- 
biniAkams algos numušamos.

šis plieno korporacijos žygis 
yra priešingas Hooverio ir dar
bo departamento politikai, ku
rie nepritaria algų ir atlygini
mų mažinimui. Prezidentas pa
siuntė į New Yorkų aukštų ofi
cialų perspėti plieno industria 
listus, kad jų žygis gali turėti 
tolimai siekiančias pasekmes ir 
kiek galima tam jų žygiui pa
sipriešinti.

Darbo sekretorius Doak pa
reiškė ,kad valdžios nusistaty
mas yra griežtas prieš algų ma
žinimų.

Chile gaudo slaptos po- 
. licijos agentus

Santiago, Chile,' liepos 29. 
Naujoji Chile valdžia, žmonių 
reikalaujamą, jėško pabėgusio
jo diktatoriaus slaptosios poli 
ei jos agentų, kurie yra daugy
bę piliečių įkalinę ir ištrėmę 
vien už tai, kad piliečiai negar 
bino diktatoriaus. Spėjama, kad 
tos policijos galva, visoj šaly 
nekenčiamas, yra pabėgęs sy
kių su diktatorių į užsięnius.
* Naujųjų civylę valdžių, išski
riant kraštutinius radikalus, re
mia visi sluoksniai.

Hamburg, Vokietija, liepos 
29. čia gauta rądio praneš^ 
mas, kad Graf Ceppeliri grĮžta 
iš šiaurės atgal į Leningradu, 
matomai nepasiekęs ašygalio. 
Spėjama, kad sutiko blogų orų 
ar ledus ir nenorėjo rizikuoti.

LIETUVOS ŽINIOS

Gelgaudo 100 metų mir
ties sukaktuvių mi

nėjimas

v

Vakar, liepos 12 d., Kisinių 
kapuose įvyko iškilmingas 100, 
metų Gelgaudo mirties sukak
tuvių paminėjimas. Iš apylinkių 
susirinko daug žmonių, iš Klai
pėdos atvyko šauliai, giedoto
jų draugijos choras ir šiaip 
visuomenės dalis. Evangelikų 
liuteronų vyskupas dr. Gaiga
laitis, atlikęs pamaldas, pasakė 
kalbų, pažymėdamas, kad išsi
laisvinimo kova dar nebaigta, 
kad dar veikianti svetima jėga 
net ir bažnyčiose, kad ne visi 
kunigai moka lietuviškai, o 
mokyklose vaikai auklėjami sve
tima dvasia. Paskui kalbėjo 
pralotas Macijauskas, nušvies
damas Gelgaudo asmenį ir jo 
laikus. Gubernatoriui negalė
jus atvykti, už jį kalbėjo guber. 
patarėjas, bu v. krašto prezi
dentas, Gailius. Po jo kalbos 
prie kapo buvo sugiedotas tau
tos himnas. Dar kalbėjo Klai
pėdos krašto šaulių pirminin
kas Vanagaitis. Paskui Klai
pėdos ir Dovilų šaulių būriai 
uždėjo vainikus ant Gelgaudo 
kapo, o susirinkusios mergai
tėm kapa papuošė laukinėmis gė- 

(lėnus. T no iškilmės ir baigėsi.

Laivai panaikins antra 
ja klasę

Paryžius, liepos 29. North 
Atlantic laivų agentų konferen
cijoj svarstoma galutinai pa
naikinti antroji klasė ir tokiu 
budu visus laivus skersai At- 
lantiko sudemokratinti. Nubal- 
savimo laukiama šiandien.

Panaikinant antrųjų klasę 
bus galutinai panaikinta kastų 
sistema ant jūrių. Visos antros 
klasės kajutės bus paverstos 
trečios klasės turistų kabino
mis, kurios turės patogumus 
kaip ir prieš karo Uikų pirmos 
klasės kad turėjo.

Bombomis norėjo pa 
imti Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina, lie
pos 29. Teroristinis suokalbis 
nuversti diktatoriaus Uriburu %
valdžių išbombarduojant Bue
nos Aires miestų iš oro tapo 
susektas vakar, kaip paskelbė 
policija savo komunikate.

Revoliucionieriai, kurie yra 
daugumoje nariai Yrigoyeno 
radikalų partijos, areštuoti ir 
kaikurie ištremti.

Į Buenos Aires atvažiavo pa
bėgęs Chile diktatorius Ibanez.



Migla ir Dirbtiniai Durnai

padegimas reikalauja

Garsinkitės “N-nose

ipsnį

kiekis ap

dviejų kariuo

KAINA TIK 25 CENTAI

nepastebėtas 
didelį patarna-

AMERIKOS
PILIETIS

mig 
dirb

geriausias 
pakrikimo.

"Vietoj to 
priimk LUCKY”

s nepastebėtų prie- 
netikėtai puolant 

savaime aišku, kad 
migla suteiktų ka- 

dideliausios naudos.

Balti durnai daug geriau, ne
gu juodi, dengia visa, kas juo
se arba užpakaly pasilieka, nes 
juodi durnai sudaryti iš gana 
stambių suodžių dalelių, kurias 
ir paprasta akimi lengvai ga
linga pastebėti. Todėl ir sako
ma, kad balti durnai turi daug 
geresnes dengimo savybes. Ta
čiau svarbiausioji miglų ir du
rnų paskirstis kare, tai pasiek
ti aukštą dėnjįįr$ 
paskirstis yfĄ; * P 
kad mažas miglos 
dengtų nuo priešo observatorių 
akių kariškas priemones ir da
lis. Jau matėme, kad tat pri-

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

Nuo 1701 m. žmonijos moks
lo bagažas ir cheminė pramonė 
labai ir labai pažengė, o pasau
liniame kare dirbtinės miglos 
ir durnų vartojimas užėmė vie
tą greta kitų karo priemonių, 
žinoma, tų durnų gaminimo 
budai dabar visai kitokį, negu 
buvo seniau.

tas faktas, kad čia visai nofi- 
gurūoja ugnis. Sieros rukštfs 
ar kiti jos junginiai yra užpi
lami ant kalkių, nuo ko įvyks
ta 'garavimas. Pakilę garai ore 
susijungia su vandens garais 
ir sudaro smulkią sieros rakš
ties miglą. Tokiu keliu suda
rytoji migla susideda iš laše
lių stiprių rukščių ir yra kenk
sminga žmonių organizmui, 
ginklams ir rūbams. Tik kaip 
matėme šitai grupei būtina są
lyga drėgnas oras.

Pati geroji medžiaga dirbti-

BALTIMORES LIETU 
VIŲ ŽINIAI 

Naujienos parsiduoda 
JONO KVEDARO 

Valgykloj 
702 W. Lombard St 

Baltimore, Md.

Uždėkite savo pirštą ant gerklės ~ ant vadina
mojo “Adomo Obuolio.” Jūs dabar aktualiai 
palytejote larynxą. Tai jūsų garsinė dėželė - 
kurioje Jūsų garsinės gyslos.
Paklausyk 20.679 gydytojų pareiškimo, 
kuriame jie tvirtina, jog LUCKIĖS yra mažiau
siai tūrį erzinančių ypatybių cigaretai.
Vienas gydytttjaš rašo:

“Rūkau LUCKY STRIKE cigaretus jau 
keletą metų ir patyriau, kad jie mažiau erzina 
gerklę negu by kuris kitas cigaretas šiandi
eninėje rinkoje.”

. r ....' .

Kitas gydytojas rašo:
'^Aš patyriau, kad LUCKY STRIKE yra

dymtf ore fnig’tos A’r 
lėlyčių.

Toliau, jei ’p^y&Ksitfie Me
džiagas, iš kurių susidaro du- 
mąi, taį

uždangą.......... ,
Bergerio mišinys, savo var

dą gavo nuo išradėjo prancū
zų kapįtono, tyri įvairią sudė
tį, bet pagrindas - visada yra 
cinkas arba cinko druska. To 
mišinio 
ypatingų dagčių (knatų), daž- 
hiausiaį tai yra degikliai, vei
kią nuo trynimo. Tie mišiniai 
buvo labai išsiplatinę didžiojo 
karo metu.

pats stovėjo, į pietus, kur bu
vo priešo stovykla, įsakė už
degti upės pakrašty dideles 
šlapių šiaudų krūvas, kurių 
tiršti durnai, išsiplėtę upės pa
kraščiu, uždengė jo kariuome
nę ir paslėpė jos tikslą nuo 
saksų.

Tų dūmų priedangoje, jis dar 
paleido į upę plaustus, ant ku
rių taip pat prikrauta degan
čių šiaudų. Durnų debesys vis 
tirštėjo ir priešės, kuriam vė
jas nešė į akis durnus, negalė
jo sekti, ar karalius mėgina 
persikelti ar ne. Tuo laiku Ka
rolis įsako persikelti. Po pus
valandžio buvo jau kitame 
upės krante, tuoj išstatęs pa
trankas pradėjo pulti, tuo tar
pu, kai priešas tik kelis šuvius 
tesuskubo paleisti. Kai vėjas 
durnus išsklaidė, pamatė sak- 
sai švedų karalių jau Čia pat 
esant.”

Tai yra vienas pirmųjų dirb
tinių durnų panaudojimo karo 
reikalams pavyzdžių, kuris įvy
ko 1701 metais.

Naftaliną, jis žmonių dar 
vartojamas rūbams nuO' kan
džių apsaugoti, didžiojo karo 
metu vartojo rusai, norėdami 
gauti juodų durną. Jo ypatybes 
neslinku patikrinti uždegus ma
žą naftalino žiupsnelį. Jis smar
kiai dega ir išskiria jūodus du
bius. Pahašiu būdu iŠ jo gami
nami durnai karo lauke, kurie 
dėl savo lengvumo ilgai laiky
davosi ore,.

Toliau mėginimai, kurie bu
vo daromi Austrijoje ir Vokie
tijoje, įrodė, kad gerus durnus 
galima pagaminti iš bulbalaiš- 
kių, primaišius atitinkamą da
lį parako.

Visos aukščiau paminėtų dū
mų ryšys yra nekenksmingos 
nei organizmui, nei rūbams, 
nei ginklams. Juose be baimės 
galima ilgai išbūti.

Prie antros grupės priskiria
mi: sieros rakštis ir jai pana
šus junginiai, Charakteringas

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Siųskite money orderį arba kraštu 
ženklelius.

žmo
gėnai, 

pasigaudami labai 
priemonių

Pirmiausia, kas yra ta mig
la ir durnai ir kurias sąlygas 
turi atlikti, kad galėtų paslėpti 
kovoje esančias kariuomenės 
dalis?

Migla paprastai vadiname 
susikaupimo ore labai smulkių 
vandens dalelyčių. Tai bus na
tūralinė gamtos migla. Ore 
dirbtinei miglai palaikyti rei
kia cheminių junginių pagal
bos. Durnais mes vadinsime 
tokius pat susikaupimus, bet 
*tik patvarių kūnų. Jei mes ste
bėsime fabriko ar garvežio ka
miną, tai pamatysime kylan
čius iš jų tirštus durnus, ku
rie mažam vėjui esant ilgai 
laikosi ore. Tie durnai ir yra 
ne kas kita, kaip susikaupimas 
ore smulkių suodžių dalelių, t. 
y. patvarių kūnų.

•. Daugelis skaitytojų jautė tą 
įspūdį, kurį kada nors yra ga
vę, kai išėjo iš namų, labai 
miglotą dieną. Musų krašte to
kių dienų pasitaiko retai, ta
čiau būna, ir kiekvienas tokią 
dieną yra pastebėjęs įdomių 
reiškinių, šaligatviuose girdėti 
žingsniai, bet nematyti praei
vių; gatvių judėjimas eina lė
tu tempu, vežimai ir automo
biliai pamažu slinkdami gar
siai signalizuoja. Gatvių žibu
riai dega, bet apšviečia labai 
mažą plotą, žodžiu, migla vis
ką apgaubia, regėjimo jausmas 
pasidaro kaip ir nereikalingas 
ir kiekvienas žygiuoja dau
giau savo klausos ir instinkto 
vedamas. Tačiau miestuose šie 
reiškiniai nėra taip nemalonus, 
čia kiekvienas savo kelionės 
tikslą lengvai pasiekia.

Visai kas kita keliuose, ypa
tingai, kurie eina per mažiau 
apgyventas vietas. Miglą nega
lima lyginti su nakties tamsa. 
Stipri žiburių ar reflektorių 
šviesa nakties tamsą bematant 
išsklaido, o per miglotumą ne
pajėgia prasimušti ir stipriau
si reflektoriai. Todėl migloto
mis dienomis įvyksta daug ka
tastrofų sausumoje,' juroje ir 
ore.

Iš to, kas čia pasakyta, tek
tų padaryti išvadą, kad migla 
žmonijos gyvenime yra kenks
mingas reiškinys, sulaikąs ju
dėjimo tempą ir geriausia bu
tų, kad ji lankytųsi kuo re
čiausia.

Bet tam tikrais žmonijos rei
kalais migla labai naudinga. 
Tą patvirtina kriminalinė dien
raščių kronika. Joje dažnai ran
dame žinučių... “migla sekimą 
padarė neįmanomą”... arba... 
“pasinaudodamas miglotumu 
paspruko” ir t. t. Tūkstančius 
pavyzdžių galėtumėm surinkti, 
kurie patvirtins, kad visose si
tuacijose, kur reikalinga, kad 
veikimas butų 
migla suteikia 
vimą.

Ginklų kovoj, 
menių veiksmuose, tokių situa
cijų pasitaiko daug... ir todėl 
jau senovėj migla buvo panau
dojama karo planams įvykdy
ti. Tačiau migla apdengusi dvi 
priešingas kariuomenes, vieno
dai teikia šansų ir vienai ir ki
tai pusei netikėtai pulti priešą. 
Iš kitos pusės migla pasitaiko 
retai ir ne visada reikiamu lai
ku. Jau matėme, kad migla 
gali būti ir kenksminga ir nau
dinga, tat priklauso nuo ko
vojančių pusių situacijos. Ge
riausia, žinoma, butų, jei mig
la, būdama naudinga vienai pu
sei, tuo pačiu butų pragaištin
ga kitai. Jei kovojančios ka
riuomenės turėtų galingą bur
tininką, kuris reikalingu mo
mentu galėtų iššaukti miglą, 
kad ištikus reikalui palikti sa
vo pozicija 
šas, arba 
priešą, tai 
tos rųsies 
riuomenei

Graikų mitologijoje randame 
padavimų, kad dievai padėda
vo savo globojamiems karžy
giams, apsaugodami juos pavo
jaus metu debesimis ir perkel
dami j saugesnes vietas. Dabar, 
kada dievai į žmonių reikalus 
jau nesikiša, jų ir burtininkų 

I vietas užėmė mokslo vyrai, ku
rie negalėdami iššaukti iš dan
gaus reikiamu momentu 
los, pradėjo ieškoti būdų 
tinei miglai pagaminti.

Naudoti dirbtinę miglą 
nes pradėjo jau gana 
pradžioje 
paprastų priemonių. Volteris 
savo istorijoje apie švedų ka
ralių Karolį XV, kuris panau
dojo dirbtiniu^ durnus persi
kelti per upę priešo akivaizdo
je, taip rašo:

“...Kaį Karolis XV pamatė,

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

PAKLAUSYK
PER RADIO-
Lucky stnkc
šokių;' orkestro. ;

grįšią ,
k U k v ten Ąn- .
tradleJij.Ketvir-
tadiėtįjųr
dieni, T? vakarais ‘'
per N: iB, ę. ra-

dio ętotis. • - '

arba taip vadina- 
”, kraujo pakriki- 
; ir urtnarės ligos 

šių ligų 
į rimtus

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTlS 

Gydo, Reumatizmo, Rimkų, Kojų, 
Nugare akaudejima, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudojimus 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai Žmonių yra Udgyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostls yra tiek 
verta ąukao. kiek ji pati sveria su
lig baudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 Ir $3.00, 
ir 10 centu eatra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorlus teip 
DEKEN’S NEW DI8COVERY 

O1NTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

P.0. Bdx3S2 
Hartford, Conn.

VYRAI!
Privatiškos ligos, ; 
mos “socialės ligos’ 
mai, inkstų, pustės 
yra išgydomos. Neužleiskite 
ir neleiskite joms išsivystyti 
paįrimus.
Kad išsigydyti eikite pas 
Specialistą, kuris turi 
daugelio metų patyri
mą gydyme tų ligų. į 
Profesoriaus Eh r 1 i c h 
914 pagerintas 6 0 6, \
didysis vokiečių išra- 
dimas, bendrai su DR. 
ROSS SPECIALIAIS '4 
KRAUJO treatmentais yra 
gydymas aštraus kraujo 
Užkrečiantieji perai greitai sunaikina
mi ir pacientas atgauna sveikatą.

Del geriausių treatmentų nuo bile 
kurių privatinių urinarių pakrikimų 
eikite pasitarti su Dr. Ross, ku'tis 
sėkmingai gydė tūkstančius ligonių. 
Jo patyrimas yra geriausias jums už
tikrinimas gero medikalio patarnavimo.

In-Mo-Ray treatmęnfai sugrąžinai 
lytini stiprumą silpniems vyrams. 
Jo kainos yra žemos ir prieinamos 

kiekvienam.
PASITARIMAS - DYKAI

Jus esate kviečiami atsilankyti dėl 
informacijų ir tas neuždeda ant jūsų 
jokių pareigų.

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street
Kampas Monroe Street, Chicago, III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a, m. iki 1 
p. m. Pančdėiiais, Sererfomis ir Suba-^ 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
30 Metų TAME PAČIAME NAME

LIETUVIU

AIDAS 
BRAZILIJOJ

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
Metinė prenumerata S. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai

ęįįįaretai, kuriuos man teko rūkyti.”
“SBRAGINIMU” pašalinami tam tikri erziną 
šiurkštumai, kurie yra kiekviename žaliame 
tabake. Tai jūsų geVkles apsauga - prifeŠ knite- 

Apšaūgok saVo brangųjį

geresnė, kuri’ |š-ą vienodo me
džiagos kiekio išskirs daugiau 
durnų. Jei paiftisjjųę T kg. fos-. 
foro ir 1 kg. sa&os sieros, tai 
įsitikinsime, ,kad iš fosforo 
gausime bevęijc 8 kartus diliu 
giau durnų, negu iš sieros, Ir 
turėsime pažintų\>kad fosforas’ 
bus 8 kartusnaūdingesnėme-' 
džiaga dūmams, gąminti.1

Dar svarbus' yra faktorius’ 
durnus ar miglą kuo ilgiausia 
išlaikyti ęre. Ta aplinkybė tai# 
pat priklauso hiio dalelyčių di
dumo, juo magesnės dalelytes, 
tuo jos ilgiau išsilaikys ore. 
Visas svarbumas ir yra, kad 
dūmų arba miglos uždanga ne
pranyktų prieš įvykdymą ma- 
nievro, kurį ta Uždanga tūri 
paslėpti.

Didelės svarbos turi tikslas, 
kurio norima pasiekti dirbtinių 
durnų ar miglos pagalba. Jei 
dūmai panaudojai^ priešui Ap
akinti, tai turi jam keūkti, 
bet jei dūmų tikslas sudaryti 
savo dalims uždangą, j# veiki
mas neturi tifaėti kenksmingų 
vaisių žmonių sveikatai, tū
bams ir ginklams. '

Prie pirmos miglos grūmės 
priskiriama ta medžiaga, kbri 
degdama išskiria dubius. X5ia 
priklauso baltasis fosforas, 
Bergerio mišinys,' hhftolinas ir 
bulbalaiškiai sumaišyti su pa
raku. '

Ketvirtadienis, Ifep. 30, ?31 

niams dūmams gaminti, be abe
jo, fosfotas, toliau sieros rukš
tis ir kt. (“T.”]

GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dienos Ant 
Vandens per Cherbourg—6 

dienos per Bremen
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ 
Specialis trūkis iš Bremerhaven 
Arba keliaukit ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Taipgi nuolatiniai kas savaitS 1S- 
p).įtikimai gerai žinomais Lloyd 
Rubininiais Laivais; In- 
forniaeijtj klauskit pas 
bilo vietini agentu arba

130 W. Randolph 
St., Chicago, III.

N O R T H G E R M A N

It’s toasted
Spraginimui naudoįahni Ultra Violetiniai spinduliai 

Saules spinduliai nokina—ŠiluMa svarina

Jūsų Gerkles Apscuga Prieš khiteįžmus -- prieš kosulį

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 Št * TeL Calumet 4589

ialtAšis fosfatas tMdega 
fee pAš tik

’ jis tūH būti TūiKdMjįB labai 
i tfandViėse cfėiėsė. ifegdifatas iš- 
i iškiria ląbai tirštus . baltus du- 
i riijūs, kų’įe stfttarč labai gerą

[Acme-P. U A. Photo]

Kiek jam metų?
Tai nesvarbu. Svarbiau, kad 

jis yra Mr. Clarence Mackay, 
Pašto, Telegrafo ir Kabelio kor
poracijos pirmininkas, milijo
nierius, ir todėl veda operos 
žvaigždę Miss Annų Case.



Kumštinė kultūra

kad

Klaidos pataisymai

greitai

NAUJIENŲ,
antras

PIKNIKAS
JUSU PATOGUMUI

Rugpjūčio--Augusi 9 d

THE OAKS
Phone Viętory-4929

eouCATeo

SAN FRANCISCO
MOOHE

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St, Lonis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rapolas Balzekas 
eina į ligoninę

contract \^»th 
hĄ.G.M. STuDIOS i 
•MARIOM DAVl&s' 
UBAOING MAN

P-nas Rapolas Balzekas, žy» 
mus Marąuette apielink.es biz
nierius, eina šiandie į šv. Kry-

'gydo 
Simo- 
bus ir

LATBR 
V/ORKKO IN 
BONDHOUSS

AMong 0THBR5 
PLAY6O

BORN IN 
SAN 

FRANCI6CO 
CĄU • j

. JutAOlNG) 
MAN FORJ 

GLORlA 1 
Swanson's
THB UNTAMBO 
' jLAOY// 

13*3

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local K Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St 

Office Tel. Calumet 3599 
Res. Tel. Yards 3408

OH> HA Y 
V/ITHuNimsflr 

<" op
CAL ...

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai 

Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 
toli, patarnavimas geras ir pigas. 

817 West 34th SL
Tel. Boalevard 9336

Programas bus įvairus
Smulkmenas paskelbsi 

: t
J me vėliau.

90INS0 TH« 
//Avy * 

DUf\IMQ TH& 
V/OftLO WAR

Tarp Chicagos 
Lietuvių

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepot* 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
T«L Booinanl 912 3

“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovų.

Dainų ir muzikos 
valanda

‘NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

Vericose Gyslos
Pagydoma Nauju Europejišku Įčirš- 
kimo Metodu, be skausmo arba iš
likimu iš darbo. Ar jūsų kojos tin
sta kada vaikščiojate ir stovite per 
ilgesnį laikų. Ar jut turite olseriut 
dėl to kad turite VERICOSE GYS
LAS? Jeigu taip, tai ateikite tuo- 
jaus. Naujasai moksliškas įčirškimo 
metodas duoda gerus rezultatus, net 
tokiose atsitikimuose kur kiti gydy
mo budai nepagelbėjo. Medikališki 
žinovai pripažįsta šį naujų įčirškimo 
metodų. Tai yra vienintelis SĖKMIN
GAS metodas duodantis greitų ir nuo
latinį palengvinimų.

KONSULTACIJA DYKAI

kokios <ten moterys nuplakusios I 
mergaitę už tai, kad ji deginusi 
alėjoj \prie 33 ir Auburn avė. 
šiukšles. Kad vėliau buvęs teis
mas dėl šio jvykio. Ir kad po 
teismo dar buvę barnių tarp 
kaimynų minėtoj apielinkėj.

Trečiadienį ‘‘Naujienoms” 
pranešta, jogei kalbama kores
pondencija neatatinka teisybei. 
Todėl šiuo tenka išreikšti ap
gailestavimas, kad įsiskverbė 
dienraštin tokia klaida.

Trečiadienio laidos “Naujie
nose” tilpo Raulo koresponden
cija antrašte: “Kasdieninio 
musų gyvenimo įvykis”. Ko
respondencijoj sakoma, buk

Praeito antradienio vakare, 
liepos 28tą, iš stoties W G E 
S, pastangomis Peoples Furni- 
ture Kompanijos buvo duota 
šauni lietuvių muzikos ir dainų 
valanda per radio.

Programas susidėjo iš labai 
parinktų musų muzikos ir dai
nų dalių, prie To buvo skanių

Broliai ir sesers, tautininkai 
ir tautininkės!

Jau atėjo laikas susiprasti ir 
susidomėti maža musų tautele.

Aitydžiai pažiūrėkime, o pa
matysime, kad musų tautiška 
kultūra kįla ir yėl puola, kaip 
pinigų kursas.

Štai neseniai golfininkas Bur- 
ke pakėlė musų tautelę pusėti
nai aukštai. Ale musų nelai
mei pagarsėjęs Šarkis susikibo 
su Walkeriu, kuris yra daug 
mažesnis už jį, ir tik lygiomis 
išėjo. Na, ir vėl musų tautelės 
garsumas nudardėjo žemyn.

Tik laimė dar, kur turime 
vilties ir vėl pagarsėti.

Nes New Yorke atsirado nau
ja čempionka. Mat, Zosė nuga
lėjo savo oponentę pirmam 
raunde ir padarė pilnų nakaut. 
Vitaitis buvo referėe. Suskai
tė penkiolika, o Petronėlė jau 
nesikelia.

Dabar Zosei tereikia paimti 
geras menedžeris, kaip pav. 
Gegužis, kuris vestų derybas su 
Smėlingu. Aš esu tikras, kad 
Zosė laimėtų, gi šmelingui (tek
tų šaukti ambulansą.

O tuomet chicagiečiai, kurie 
priklausote Pildomąja! Tary
bai, bėkite į Braziliją, nes Eu- 
deikis nesuspės vežti jus am- 
bulansu į šv. Kryžiaus ligoninę.

žodžiu sakant, Zosė atitaiso 
Šarkio nupuldytą kreditą ir vėl 
kelia musų (tautą deramon au
kštumom

Mes, Amerikos 'lietuviai, neį
vertiname žmogaus iš anksto. 
Nepažįstame kumščios kultūros. 
Bet pažiūrėkime ką rašo pra
ėjusiame “Tėvynės” numery

64 W. Randolph tt., Kamb. 404. 
Tel. Randolph 5615, Cbicago, III. 
Katdie nuo 10 ryto iki 6 vai. vak. 
Pirm. Ketv. ir Penk. nuo 10 iki 8 v,

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STA TYMO

KONTRAKTORIUS 
45 56 So. Rocktvell St. * 

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Td. Kedzie 8902 JįSk

juokų ir žingeidžių pranešimų. 
Reikia pažymėti, kad buvo pra
nešta, jog “Naujienų“ 2-ras 
metinis piknikas įvyks 9-tą die
ną rugpiučio mėnesio The Oaks 
darže. Visi radio klausytojai 
tapo užkviesti dalyvauti. Taip
gi buvo pranešta, kad ir kitą 
antradienio vakarą bus labai j- 
vairus radio programas, kurį 
išpildyti yra pasižadėję įžymus 
musų dainininkai, kaip tai, Ge
novaitė šidiškaitė, Jonas Roma 
nas, Antanas čiapas, Richar
das Romanas ir kiti, kurie jau 
rengiasi sudainuoti keletą šau
nių naujų dainelių. Todėl klau
sysime.—Z.

žiaus ligoninę -operacijai. Trys 
metai atgal p. Balzeką bapditai 
peršovė ir nuo to laiko jis ne- 
sveikuoja. P-nas Balzekaš sa
kosi laike pastarųjų trejų metų 
išmokėjęs daktarams ne ma
žiau $10,000, turėjęs, anot jo; 
garsius’ gydytojus (ne lietu
vius), bet sveikatos nepatai
sęs. Dabar p. Balzeką 
jaunas lietuvis daktaras 
naitis; po j p priežiūra 
operacija daroma.

Linkime p. Balzekųi 
pasveikti.—Rep. XIII.,

UWR6NCE
/ GREY Am

prof. Biržiška apie Zosę, 
sako: “Bravo! Gražu, 
Amerikoj gimusi ir augusi 
tuv.aitė taip gyvai lietuvių 
venimu domisi ir jame dalyvau
ja...” And how!

O jeigu kumšty nėra pakan
kamai kulturi ngumo, tai pa
gaikšty jo pasirodys 100 nuo
šimčių, ir reikale jis galima pa
vartoti. 5

Gi kad Petronėlė pralaimėjo, 
tdi aš galėjau tą iš aukšto nu
matyti. Nes ji suvis nesitrėni- 
ravusi ir neturi patyrimo. Aš 
spėju, kad kiek tik kartų Zosė 
Petronėlei kirto, tiek kartų 
Petronėlė atsakė: “Taip man, 
Dieve, padėk!”—kaip praėjusio 
seimo svarstytame S.L.A. kon
stitucijos projekte buvo pasas 
kyta. j

žinoma, gal kas nurodys, jo
gei Petronėlė atsiėmusi “divi
dendus“ už paskolą. Bet jeigu 
taip, tai, žmoniškai elgdama
si, ji turėtų tuos “dividendus“ 
pasidalinti su gegužiu,, Ale tai 
jau ne matjo dalykas, y7*

Aš tik sakau: Bravo: ihusų 
tautelė kįla kumštine kultūra!

—Pustapėdis.

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 B.'.OS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel Pullman 5950

Kai jums reikės pa 
duoti “classified” skel

NAUJIENOS, Chicago, Įll.

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namas kaip maro taip ir mę 

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai 
nos prieinamiausios.

2452 WEST 69th STREET

M. J. KIRAS 
RBAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yard. «894

[Acme-P. W A. Photo] •

Savotiškas restoranų “veiterių” kontestas
Roma, Italija. Paveiksle matomas nepaprastas restoranų patarnautojų kontestas, bėgagnt gat
vėmis su bonkomis ir lėkštėmis ant padečkų. Laimėtojai gavo gerus prizus, o nelaimėtojai, su 

prantama, buvo -tie, kurie sudaužė indus. '

pRODUCT/ONy

FAMOUS PLAY&RC

Didžiausia Lietuvių 
PARLOR SETŲ 

Dirbtuvė

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

kit musų pigių kainų.

547.95
' ir augščiau

Midland Parlor Fur- 
niture Manufacturing 

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

WISSIG,
Padaliniame Kare 

Seno Krajaus

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONHAO 

Automobilio, 
80« W. 81 St Victory 1«9«

NAUJAS 1932 NASH
KĄ TIK IŠĖJO NAUJAS NASH. GRAŽŪS; STIPRŪS, SMARKUS IR 
PAGERINTAS AUTOMOBILIUS. KAINOS NUO $79§ IKI $2025 f. o.

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

BRIDGEPORT AUTO SALES
. JULIUS J. JANELIUNAS. Pni.

3222 S. Halsted St.,

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas < savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon
komis — po 20c už bonką.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONUS SU'TRIMIS NEPRINOKU

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80rUŽ $100. r
ATSILANKYKITE YPATIŠKAI ARBA PRISIVYKITE REGISTRUO

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BĄNKOS ČEKĮ

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

Padaro 
Skalbimą 

r Lengvą ”

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

Daktaras
Kapitonai 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čią ir persitikrinkite, ką jis jums gali pa daryt L 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kaadie 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.. Tet Crawford 5573
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TMblished Daily Ezcept Sunday
The Uthuanian New* Pub. Co.,

1739 South Halated Street
Telephone Romerelt 85M

THrfMtyft* kabai
Cfifcagola -h Datom

Matam* i i. $8.00 
- - -an 4.00 

2.00 
....... --.u 1.50 
.___ ...... i .75

Ędjtor P. GRIGAITIS

Subscriptlon Rateli 
$8.00 per year in Canada , 
$7.00 per year outaide oi Chicago 
$8.00 per year in Chicasro 
8c per copy

18C
7iC

Entered as Second Class Matter 
March 7th’ 1914 at tKa Post Office 
of Chicago, I1L undar tbs act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidši» Naujieną Ben
drove, 1789 S. Halsted St., Cmeago, 
III. Telefonas Roomvelt 8500,.

Dvbm tninmrfam, 
Vienam mtaegiul

Chicagoj per iineiiotafaa]
____■'..'„...J

MiMftai ............. .............
Suvieaytoee VajtoUoae, nia EklcaioJ,

Metame t—......—.....   $7.00
Pusei metu ..........     8.50
Trims mlnesiama . ........... , 1.75
Dviem mėnesiams ...........     1.25
Vienam mlnesiui ........    .75

Lietuvon Ir kitur uUtaiuoM 
{Atpisfota)

Metam* ----------------—- $8.00
Pusei metu  ......... t-> 4.00
Trim* minetoam* SU>0

i ■■»■■■

GĖDA!

_____ ____ m
Bet, iš tiesų, lab^a^bS tai kaip ’tik ir raiškia iš

maldas. Bedarbis, kurį šelpia labdariai, jaučiasi, kad 
jisai priklauso nuo šelpėjų malonės. Bėdoje esančiam 
žmogui, žinoma, ir tai yra geriau, negu badu mirti. 
Priešingai, kuomet darbininkas nuo nedarbo apsidrau
džia, tai jam nėra jokio ųusižeminimo imti iš apdrau
dos fondo paramą, nedarbui atėjus, nes jisai į tą fon
dą pats mokėjo.

šito! paprasto dalyko prezidentas Hooveris nenori 
suprasti, ir tai dėl tos paprastos priežasties, kad jisai 
nepritaria., pačiai darbininkų apsaugogjįmo idėjai. Ka
pitalistiškomis akimis, žiūrint, juo darbininkai yra ma
žiau apsaugoti, juo yra geriau^ kadangi tuomet yra 
lengviau juos išnaudoti. , •*

' l ’
■ ■   ■«■     1111111 ‘’1--------------- -------------------------------------- 1------------------------------

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

Apžvalgai
ĘEšTYNfiS SLA. CENTRE

>
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Ketvirtadienis, liep. 30, *31

ginusiai Jurgėliutę ąpginti 
p-lei Draugeliutei, kurią VU 
taitietė apkuls. (P-lė Draų- 
geliutė eina p-lės Jurgeliutės 
padvejos pareigas.)”'

Policijai atėjus, Vitaičiai užsi
darė redakcijoje

Ąkyvą rolę tose muštynėse 
vaidino “Tėvynės” redaktorius, 
kuris^ kaip aukščiaus matėme,

> centro sekretorės

atėjo tik būtinai reikiamų rdasigriebti valdžios, bet bailių 
atlikti darbų spiriama/ ir I kvaišų rankomis vykdomas 
dirbo, I suklupdė visus vilkų užsiiųpji-

|mus.Vice-Prezidentas suspęndiavią
Vitaitj iš darbo

* Ką galima pasakyti apie tą biaurų incidentą, ku
ris įvyko Susivienijimo Lietuvių Amerikoje centro raš
tinėje?

Pirmiausia, tą, kad jisai daro didelę gėdą Susivie
nijimui, jo viršininkams ir nariams! Kas matė civili
zuotame pasaulyje, kad į viešos organizacijos ofisą 
ateitų tos organizacijos laikraščio redaktorius su žmo
na ir pastaroji, jo akyse, imtų mušti ir draskyti sekre
torę už tai, kad ji atsisakė duoti jai “džiabą”!

Didesnio skandalo negalima, nė įsi vaizduoti. Vitai
tienė, pasirodo, du kartu tą pačią dieną užpuolė sek
retorę. Pirmą sykį muštynes sustabdė pašaliniai žmo
nės, buvę tuo, laiku SLA. ofise. Tad Vitaitienė atėjo į 
sekretorės kambarį dar kartą vakare, kada p-lė Jurge
liutė dirbo viena, užsirakinusi duris, ir skubinosi pa
ruošti raportą valstijos ekzaminieriams. "Garsioji” Zo
sė, matyt, tikėjosi, kad tuo laiku nebus kam Jurgėliutę 
apginti.

P-as Vitaitis atrakino duris savo žmonai į Jurge- 
liutės kambarį ir paskui ne tik nebandė užpuolikę su
laikyti, bet dar rėkė (jei tikėti “V-bės” reporteriu), kad 
g o žmoną nemuštų.

Jeigu šitokį dalykai dedasi SLA. centre, tai kaip 
tenai gali eiti darbas?

Susivienijimo nariai reikalaus, kad butų pravestas 
griežčiausias to skandalo tyrinėjimas ir kad butų pa
daryta organizacijos centre tvarka. Mes tikimės, kad 
ŠĮ kartą to reikalaus ir sandariečiai, kurie iki šiol ak
lai stodavo už savo “frentus” centre ir visus jų darbus 
teisindavo. Vice-Prezidentas Mikalauskas jau ėmėsi 
žinksnių, suspenduodamas p. Vitaitį iš redaktoriaus 
pareigų ir uždrausdamas jam lankytis Susivienijimo 
name, iki bus pabaigtas tyrinėjimas.

Bet daugiausia priklauso nuo Prezidento Gegužio, 
kaip dalykas bus užbaigtas. Vitaitis iki šiol guldydavo 
galvą už Gegužį ir todėl, tur-but jausdamas, kad Pre
zidentas užtars jj, pareiškė, kad jisai nieko nepaisysiąs 
ir iš “Tėvynės” neisiąs.

Be nuodugnaus faktų ištyrimo butų neteisinga da
ryti nuosprendj. Bet yra vietoje pabrėžti, kad tas 
skandalingas p-nios Vitaitienės užpuolimas ant p-lės 
Jurgeliutės nėra pripuolamąs atsitikimas. SLA. centre 
•jau seniai viešpatauja nesveika atmosfera. Ne be rei
kalo ir Brooklyno laikraščio . reporteris pastebi, kad 
jau apie metai laiko, kai p. Vitaitis ir p-lė Jurgeliutė 
nesikalbėję, nors juodu kasdien dirba tam pačiam na
me. SLA. nariai matė, ikad pačios “Tėvynės” špaltose 
p. Gegužis, x artimiausias p. Vitaičio draugas, atakavo 
p-lę Jurgėliutę ir tyčiojosi iš jos, vadindamas ją "Die
vui dūšią kalta mergaite”. ,

Šitose sąlygose tik ir tegalėjo tas negirdėtas skan
dalas įvykti. Šiandie visi SLA. priešai trina delnus iš 
džiaugsmo; ir bus didelė moralė žala organizacijai, jei
gu šio šlykštaus įvykio kaltininkai pasiliks nenubausti. 
Jau gana skaudų sipugį geram Susivienijimo vardui 
sudavė nelemtosios Devenio paskolos skandalas, bet 
organizacijos įstaigos tuomet neturėjo drąsos "šluoti 
lauk vortinklius”. Argi bus praleistas, nieko nedarant, 
ir šis biaurus atsitikimas? i

LABDARYBĖ IR APDRAUDA

redakto-
“N.”. Red.)

Iš Washingtono pranešama, kad prezidentas 
yeris turėjo pasikalbėjimus nedarbo klausimu su 
donoje Kryžiaus pirmininku Payne ir su nedarbo ka* 
miteto veikiančiuoju pirmininku Croxton.

šios dvi organineijoą yrą grynąi labdarybės įtai
gos. Apie Croxtoną sakom?, ką$ jo komitętas rupfMSi 
daugiausia sutaikyti įvairiu labdaringų organizacijų 
darbuotę atskiruose miestuose. Na, o Raudonojo Kry
žiaus tikslas yra padėtį žmončW didelių visuomenės 
nelaimių atsitikimuose, kaip tąj, karo atsitikime kovo'į 
įje su ligų epidemijomis ir t t..

. Prezidentas Hopveria, va$nasi, nori paimti be- 
darbių šelpimą labdarybe. Tuo gi tarj)ų W ii? jo yięp- 
minčiai nuolatos peikia pramoningųjų Eųropęs šabų 
sistemą, kurioje, bedarbiai gauna pašalp? iš ųalstybės 
apdraudos fondo. Jie tokią pašalpą vadina sų panieka 
f'doles”,’ lygindami ją su išmaldų dalinimu.

Hoo-
Rau-

Užvakar “Naujienose” prar 
nešta žinia apie muštynes Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
centro raštinėje, New Yorke, 
daugiaus negu pasitvirtino. 
Apie tą nešvankų skandalą'ra? 
šo taip pat bostdnįškis “Kelei
vis” ir brooklyniškė “Vienybė”, 
“Kel.” pranešimas skamba 
taip:

“Leidžiant ‘Keleivį’ į spau
dą gavome iš patikimų šalti
nių žinią, kad SLA. ofise įvy
ko gana didelis skandalas, 
žinomoji Zosę (Zosė Vitai
tienė, “Tėvynės” 
riaus žmona.
užpuolė SLA. sekretorę Jur? 
geliutę ir prasidėjo' mušty
nės. P-lė Jurgeliutė buvo 
pusėtinai apdaužytą, jos vei
das sukruvintas.

“Spaustuvės darbininkai į 
tas peštynes nesikišo, .tik 
vienas iššoko per langą, ’ kad 
pašaukt poliemoną.

“Už p-lę Jurgėliutę . uM“ 
. stojo p. Raipąuauskięnė, ku

riai teko tuą laiku būti SLA. 
ofise, ir ji užpultąją sekre
torę apgynusi nuo įniršusios 
Zosės.

“Kokia buvo tų njuštynių 
priežastis, ’ mUsb korespon
dentui neteko sužinoti. Ęsą 
spėjama, kad tai buvęs Zo
sės kerštas, kam P-lė Jurge
liutė nedavė jai darbo prie 
SLA. raštines.

“Baigdamas musų kores
pondentas priduria: ‘Man ro
dos, kad St> Gegužis ir Vi
taitis stengiasi daryti Jurge
liutė! kuodąugiausia nemalo
numų, kad tuo bildu priver
tus ją pasitraukti iš SLA,. 
sekretorės vietąs, Jiems mat 
bęrjlgą laukti, Seimo.” 
Brooklyno laikraštią paduoda 

ilgesnį ir smujkesnĮ aprašymą. 
Iš jo patiriame, kąį Vitaitienė 
du kartu tą pačią (J^uą užpuo? 
lė Jurgėliutę SLA. raštinėje:; 
vieną kartą apie 3 vai. po pjeę 
tų, antrą kartą apie 9 vai. va
karo. Antrą kartą karingąją 
Zosę įleido į centro sekretorės, 
kambarį p. Vitaitis, kuris tu
rėjo to kanąbarią raktą, šįs. 
faktas daro' atsakomingu už 
tas biaures muštynes ir patj 
“Tėvynės” redaktorių, Ir iš vi
so yra be galą, Ifjąiąt^^ kad Vi? 
taitis matė, kaip jo pati mušė, 
draskę ir * spardė SLA. . sekre
torę, bet josį nestabdė. j
Šąkią mušt Ju^eliutę, kadangi 

negavo darbą
“Vienybė” paduoda tokių Ži

nių apie muštynių pradžią:
“Apie 3 vaį. (pereitą penk

tadieni) po pietų į SLA. sek
retorės prieš įų^elluičą. 
raštinę, nesibeldusi į duris, 
jsjveržia ‘Tėvynė*’ radaktp- 
rjąuą p. S, Ę. Vitaičio žme- 
ąa, Zoąė Vitaitienė, sų savo 
vyresniuoju posunjų ir ang- 
HJlffli pakte‘Stebėtina, 
a^ ■ relikte, 1«mV at»k; 
UųM

'‘žįintųit faktą, kad PJ>W 
Vitaičiai jąų eenįgiu 
p-lės Jurgeliu^ ir 
skandaliukų vos voš nefeyk’ 
davo, ankstąjį, nestebėtiną, 
kad šj kartą p-lė Jurgeliui 
greit traukėsi artyn spaus
tuvės dėl atsargos, Jei ^lcar-T’

n

tais butų jai pavojaus. Ta
čiau popią Vitaitienė parei
kalavus: ‘žinai, aš esu ponia 
Vitaitienė, Vitaitienė, su
pranti, Vitaitienė, S. L. A. 

: narė, ir man turi duoti dar
bą, nes badu mano vaikas 
nemirs.’' P-lė ' Jurgeliutė pa
reiškusi, jog S. L. A. dabar 
vakansijų centre darbui nė
ra, ir ji jo negalinti duoti. 
Tada ponia, Vitaitienė p-lę 
Jurgėliutę puolėsi mušti ir 
draskyti. Išgirdę triukšmą, 
spaustuvė? darbininkai, po
nai Raščins ir Vasiliauskas 
tuoj atbėgo žiūrėti ir pama-^ 
to p-ią Vitaitienę, draskan- 

‘ Čią p-lę Jųrgejiutę. Čia pat 
buvo ir iš Los Angeles, Ca- 
lifornia, atvykusi viešnia, po
nia Ramanauskiene, kuriai 
ir teko smūgis, kitas, ir se
nutė apkruvinta. žinoma, vi
si sukibę, ponią Vitaitienę 

,nuo Jurgeliutės atitraukė, 
nežiūrint, kad ji visus spar
dė, daužė ir rėkė.

“Prieš iŠ Jurgeliutės raš
tinės išeidama ponia Vitąi- 
tienė paliko raščiuką, kuriam 
nurodo, kad juodvi dar susi
tiksiančios,'..”

Tai toks bijyo pirmas “round”. 
Negavusi ątyęsti kumštynes 
iki pilno “knock, out*\ Zosė at
ėjo aųtru kartu .pas Jurgėliutę 
ir čiaf apsidirbo su ja geriau, 
negu Sh^rkia su Walkeęiu. 
“Tėvynės” redaktorių? atraki
no sekretorės kambariu duris 
ir paskui vaidini), taip sakąpU 
“ręferee” rolę, kuomet jo žmor 
na daužė ir spardė Jurgėliutę. 
šitame “roupde” teko ir kai 
kuriems pašaliniams žmonėms, 
bandžiusiems stabdyti kovą. 
Aptiekoriui Varnės Zosė per
kando ranką, raštinės darbinin
kė Draugei jute gavo kumšty
nių, kliuvo taip pat ir dženjto- 
riui. 7 t
-»........ a f "" " ■i * ■

Yitiaitis pradejoOkųlb^ Vitąitię?
nė pabaigė kumščiomis

šįtą vakarinį “faitą” Broąk- 
lyno laikraštis aprašo taip:

' “Apie 9 vai. vakare p?lel 
Jurgeliutėi ruošiant ekząmi- 

. nieriams raportą i^aštjnėj 
antram aukšte^ kuri buvo už
rakinta, bet jbs raktus ture-; 
jo p. Vitąitis, kaip ‘Tėvynės’ 

1 redaktorius, — staiga prieš 
! panelę Jurgėliutę pasirodė 

P- S. E. Vitaitis. Jis buvo
* labai nesavas ir permušta 

lupa. Tuoj paklįįusęs Jurge
liutės, ąr jis buvęs dienos 
mėtų S. L. A. centre, nes, 
Vitaitienė jį įtarianti su p-le 
Jurgeliutė buvus čia. Jurger 
Ihjtė atsako,, kad nebuvęs, 
nes apie'metai laiko juodu 
net/nesikalbą. į Tada Vitai tie? 
nė pųplųsi Jurgėliutę ir ang
liškai“ • surikusi: ‘Visi lauk, 
aš čią. apsidirbsiu!’ i.r pradė
jusi P-lę Jurgėliutę draskyti, 
mušti, pagaliau^ kąstE ' Tuo 
tampu pasirodo vaistininkas

• Varnės, . kurią; matydamas,

5ąd ^yitaitieųč) xnori p-lei 
ųrgeliutei įausti r kaklą, 
paU įnorio Vitaitienę su* 

lakyti, bet jj jam p^kąndo 
ranK Kuisąs, penkių dantų 
fcymčs staiga pąsriuvo krntĮ- 
|| ir nubėgo į vaistinę pir- 

. ft)aįjęlbos, jjvėHau nų- 
siBkuĮjjno į nigoųjnę,’ kUr j Am 
lkHW rankos i^

“P-lei Jurgeliųtei šau 
tU' /P#^W’ nribčgo ir 

■ gfeu IWųių. Vitaitienę
ko apęiristi, iy su sa’rgu. Nuo 
VitaiiiėJtes dar kliuvo ir mė-

atrakino 
kambario duris ir įleido savo 
žmoną užpult JurgeUutę. “Vie- 
;nybė” rašo:

/“Ponas Vitaitis visą laiką 
V stovėjęs ir žiūrėjęs mušty

nių, niekam nepadėdamas, 
tik vis angliškai rėkdamas: 
‘Nemuškit mano žmonos!’ .

“Jurgeliųtei iš raštinės 
pasprukus laiptais, bėgti že- 

i myn, Vitaitienė užsidarius 
jos kambary ir, kai Jurge- 
liutė sugrįžus, neradusi sa
vo pundo raktų, kuriuose ir 
namų raktai buvo, ir pomir
tinių kelių dokumentų.

“Triukšmą išgirdus, pribu
vus policija. Tada Vitaičiąi 
užsidarė | ‘Tėvynės’ redak
cijos kambarį ir policijos ne- 
jsileido, aiškindami, kad j|ę 

. savo raštinėj ir policiją ne
turinti. leidimo jų areštuoti. 
Taip ir liką. .

“jšiąi bylai liudininkų yrą 
visi S, L. A. Centro tarnau
tojai, taip pat visa eilė pa
šaliečių.

“(šeštadienį p-lė Jurgeliutė 
| raštinę negalėjo ateiti: sir
go. Sekmadienį ir į raštipę

į. -B-' •

Vilkų siekimai
“Laikrašt| | spaudą lei-1 Nei savo atsišaukimuose, nei 

Centro viceprezidentas | neiškelia Jokios pozityvės pro- 

mu ir žemiausios 'rųŠies dema
gogija. Jiems nepatinka “lenkų 
jsigalėjiinas”, nors patys savo 
eilėse turi nemažiau išsišėru
sių lenkų, kaip ir smetoniniai 
fašistai. Jie keikia kyšininkus, 
bet tų daro, tik todėl, kad ne 
jie, o kiti tuos kyšius ima. Jie 
baugina demokratija, bet ir 
pa|ys pripažįsta, kad prie 
Smetonos jokios demokratijos 
nėra. Jų manymu, yra tik “pa
vojus”, kad Smetonai viešpa
taujant, demokratija gali būti 
vėl atstatyta. Jie nurodo į ka- 
demų įsigalėjimą, bet Volde
maras tiek pat, kiek ir sme
toniniai fašistai už kademų 
įsigalėjimą yra atsakomingas. 
Vienas kitas vilkų mėgdavo 
kelti į padanges italijonišką 
fašizmą, bet tai tik teoriją: 
praktikoje pasitenkinta tuščia 
demagogiją. Pagaliau italijp- 
niško fašizmo garbintojų ne
mažiau rasis ir smetoninių fa
šistų eilėse. Jokio principinio 
skirtumo tarp Smetonos ir 

[Voldemaro niekada nebuvo ir 
dabar nėra. Yra tik asmeniniai 
priešingumai, už kurių slepiasi 
tam tikrų klikų interesai.

Voldemaras vedė labai ne
pastovią kaprizų poĮitįką. Jo 
visi žygiai buvo neapskaičiųo- 
jamį, jo pažadai visada dvi
prasmiai* ir melagingi. Be to, 
nuolatinės provokacijos ir ka
ro lauko “teismai” vienaip 
vien palaikė krašto nepasto
vumo ir susinervinimo nuo
taiką. Niekas nebuvo tikras, 
kas bus rytoj. Tuo tarpu kraš
tas pergyveno sunkų krizį. fo 
1928 metų nederliaus kraštui 
labai buvo reikalingi kreditai, 
bet kur jų gauti, kai krašte 
viešpataują; peatsakomjngos 
ginkluotu bandos, m^kruyiiįas 
teroras? Visa tai kėlė nepasi
tenkinimo net ir tuose sluoks
niuose? kurie šiaip jau dikta
tūros viešpatavimu buvo vi$ai 
patenkinti. Prie visa to prisi
dėję dar nelaiminga' užsienių 
politika ir patys užsieniai. 
Viena po kitos bylos Ženevą j e 
buvo pralaimimos, didingi 
Voldemaro užsimojimai Žene
voje pasirodė esą tik nesu- 
brendusios fantazijos padaras. 
Galutiną smūgį Voldemarui 
uždavė Makdon'aldas, pasiūly
damas Lietuvai “susitvarkyti” 
ir mesti neprotingą provokaci
jų ir pasišiaušusio ežio politi- 
ką.

Nuolatinis nepasitenkinimas 
visuomenėje ir net pasiturin
čiuose sluoksniuose pagaliau 
paveikė, ir tikruosius Lietuvos 
viešpačius-karininkus, kurie 
ryžosi Voldemarą pašalinti. 
Jie ištraukė iš užupečkio Siue- 

Itoną ir jį iškėlė ant savo sky
do. Smetona buvo paskelbtas 
“tikruoju ir vieninteliu tautos 
vadu”, žinomą, vykdančiu va
lią. tų, kurie jį iškėlė į diktato
rius. Tai buvo vyresnieji kari
ninkai, spėję jau nutukti, pra
turtėti ir norintys ramiai įgy
tą turtą gromuliuoti. Jiems 
pritarė ir “ramios tvarkos” iš
siilgusi buržuazija ir ypač 
dvarininkai, kurie iš Voldema
ro negalėjo susilaukti taip lau
kiamos žemės reformos “su- 
reformavimo.” Su Smetona 
pasisakė ir aukštesnioji biuro
kratija, kuriai Voldemaro ka
prizai buvo itin įkirėję. Volde- 
niaras pasiliko su savaisiais 
pretorionimis-vilkais. Su juo 
ėjo jaunieji karininkai, nespė
ję dar įsigyti dvarų centrų ir 
neturėję dar progos iš iždo 
kiek pridera pasipelnyti. Vol- 
dęiparą palaikė ir visi jauni 
kandidatai į aukštas, šiltas 
vietas, jį rėmė ir teberemia 
provincijos “nuskriaustieji” 
Šauliai ir kitokie alkani “vei
kėjai”, kuriems Smetonos soti 

J aplinkuma pagailėjo numesti 
kąsnį nuo savo pilno stalo.

> I (Bus daugiau)-

džiant, patyrėme, jog S. L. kituose pasisakymuose vilkai 
A. Centro Viceprezidentas neiškelia jokios pozityvės pro- 
Antanas Mikalauskas pirmą- 
dięnio rytą 9 vai, p. Vitaitį 

, suspendavo ir prašė ‘Tėvy
nėje’ ir S. ,L. A. Centre ne
silankyti, iki byla bus ištjr- 
ta ir baigta.

“Vėliau atvyko S. L. A. 
Centro Prezidentas, p. Stasys 
Gegužis.

“Ponas Vitaitis pareiškė, 
jog jis iš ‘Tėvynės’ neisiąs 
ir Pildomosios Tarybos, nei 
jos narių neklausysiąs. Ko
kių žygių bus imamasi to
liau, tuo tarpu nežinomą.

“P4ė Jurgelįutė ponįą Vi- 
taftienę ruošiasi areštuoti.”

* “Naujienoms” teko girdėti, 
kad SLĄ. Iždininkas, adv. KaA 
zys 'Gugis gavo telegramą iš 
New Yorko, kviečiančią jį bu? 
ti šį penktadienį New Yorke, 
centro raštinėje.

Dabar, beje, apdraudos de? 
partąjnento ekzaminieriai daro 
SLĄ. centre peržiūrėjimą viso 
Susivienijimą turto. Tokios re
vizijos yra daromos, sulig SLA. 
Kontrolės Komisijos reikalavi
mu, kas dveji ar treji metai. 
,P-lė Jurgeliutė, nors ir sumuš
tą, rądo ekzaminieriams atskai
tas, knygas ir dokumentus.

- » . 1

į J. Dauginis.

1 Voldemariniu Km* .
į

ia su Smetoniniais
1

(Tęsinys) 
i & •'*

Vilkų pųip planai., 
i Voldemaro nuvertimas įvy
to pačiam Voldemarui kięk 
netikėtai. Jis bent"negavo už? 
tenkamai paSMtOštk kad Sme
tonos klikos paruoštą puolimą 
atremti. Užtat pavarytas nuo 
ministerio kėdės, jis ėmėsi up- 
liai rengtis prie ginkluoto užė
mimo senosios pozicijos. Volde
maras savo pasisekimo buvo 
tiek tikras, jog atsisakė net 
užimti jam siūlomą užsienjų 
reikalų 'ministerio vietą.

Iki šiol paaiškėjo trys vąl- 
demarinių vilkų pasiruošimai, 
prie ginkluoto perversmo. Visi 
jie buvo planuojami 1930 me
tų vasarą. įdomiausias planas 
buvę sugalvotas, liepos mėne
sio galę. Buvo planuojama 
Kaune išvesti. į gatvę kai ku
rias kariuomenės dalis, suareš
tuoti Smetoną ir priversti; jį 
pąskirt* Voldemarą ministęrių 
pirmininku. Toje avantiūroje 
turėjo dalyvauti technikos da
lių kariuomenė, dalis penktojo 
pulko ir kitu Kaune stovinčių 
dalių kariuomenė (skaityk: 
karininkai 1) Tuo pat metu — 
liepos 23 d., į Kauną turėjo 
bu|i( sutrauktą apie 300-400 vil
kų, iš miesto ir, provincijpš. Ka
riuomenei padarius pervers
mą, vilkai butų pareiškę “kra
što pritarimą” ir kariuomenės 
žygį' parėmę. Po perversmų tu- 
rėjp atvykti į Kauną ir dau
giau vilkų, kurie turėjo atvežti 
^krašto sutikimą” vyriausybes 
“persitvarkymui.” Planas buvo 
gerai organizuotas, bet aukš
tieji karininkai vįsą reikalą 
Sutrukdė. - Sutrukdė planą ir 
tas, kacl žyalgyhoą vi$|pinfcąs 
Rusteika apie visą tą planą ga
vo iš anksto žinoti iš pačių pu
čistų karininkų. Aukštųjų ka- 
rlmpkų 1F žvalgybos pastango
mis vilkų planas buvo sutruk
dytas: buvo sukelta į kojas 
vjsa Kaupo policiją, žvalgybą, 
ištikimoji kariųmpenės dąį|s4 
austieji karminkol sėdėjų hę 
atvangos kazarmėkė ir sutrįik- 

vt ‘ ąąvąš
lis ą, Nemuno i|hąi

į 
ųkulkos-vaidžių.,. Planas" negali

ma buvo įvykinti, bet ir 
tiiiinkų nebuvo galima suimti,

.'K

<

‘.K

V" >•

. ........... , . W1

nes jie buvo per stiprus ir Rus
teika jų neužkabino. Pučui va
dovauti buvo pakviestas žino
mas pučineisteris Plechavi
čius, jis ir buvo sutikęs tą daj*- 
bą pasiimti, bet paskui, persi
galvojo ir,"matomai,’viską išr 
davė žvalgybai. { pučo vadus 
buvo, kviečiamas ir gen. Kubi- 
lįunas, kurs betgi taip jau ak
tingai prisljeti nepanorėję. 
Visąs darbas paliko įvykinti 
Gineičiui, mažo rango karinin
kui, kurs nesiryžo eiti prie pu
čo vylęimmo, neturėdamas ga
rantijos, kad pasiSęks. Pučas 
buvo atidėtas. Vilkams pro
vincijoj buvo pranešta, kad 
dar kiek palauktų su “krašto 
pritarimu.”

Greit po to Smetona buvo 
kviečiamas ir jau buvo sutikęs 
vykti į Palangą į Birutės iškil
mes. Palangoje Smetona turėjo 
būti rugpiuČio 15 d. ir tai die
nai puČininkai parengė savo 
naują plapą, kurs buvo labai 
paprastas. Klaipėdos pulko ka
rininkai rugpiučio 15 d. turė
jo atvykti į Palangą ir suimti 
Smetoną, ę Šiaulių pulko kari
ninkai turėjo į Palangą atvežti 
Voldemarą. Teii butų įvykęs 
“tautoj vądų” priverstinas “su
sitaikymas”, "Smetona butų bu
vęs priverstas pavesti sudaryti 
ministerių kabinetą Voldema
rui ir tuo budu butų vėl atsta
tytą seną padėtis. Tas planas, 
be abejo, bptų pasisekęs, nes 
veik visi 7-jo ir 8-jb pulkų ka
rininkai yra< voltiemariniai 
vilkai. Bet vilkų nelaimei Rus
teika ir vėl4 apie tą planą suži
nojo ir perspėjo Smetoną į Pa
langą nevykti. Kaune vėl buvo 
padaryta platus pasiruošimai 
vilkų puolimą atremti ir iš 
grąžaus Mačiukos, Gineičio ir 
Virbicko plano niekas neišėjo. 
MaČiuka, nepasisekimo įsiutin
tas, nutarė pašalinti visų nepa
sisekimų kaltininką Rusteiką, 
kurs per kokius tai išdavikus 
ąp|e visus vilkų planus buvo 

( informuotas. Tuo tikslu vie
nam iš vilkų, žvalgybos agen
tui Vaitkevičiui, buvo pavesta 
Hus|ęiką “pašalinti” ir jo ki- 
šenips apkraustyti (paimti 
knygutę su slaptais užrašais). 
Buvo griebtasi desperacinio 

■ žygip—teroro, kurs, sumaniai 
, įvykintas, gal ir būt padėjęs

a



4145

Lietuves Akušerės 0036

Phone Armitagc 2822

Oratoriai

Akių Gydytojai

Advokatai

padėkavonė

kūnas toks, koks turi bu

jo dantys gerai prižiūri

Lietuviai Gydytojai

'hone Canal 6ŽŽ2

Herald
iką. Jo-v

John Csinos, vokiečių vengru 
šv. Marijos bažnyčios vargoni
ninkas, buvo nuvežtas j džėlą. 
Ten pat buvo nugabentas irtos

GARSiNKITES 
NAUJIENOSE

ta), tai automobilib buvęs sa
vininkas neberanda jau firmos, 
bes ji kažin kUr dihgusi kartu 
Su automobiliu.

Masu patarnavimai laL 
dotuvese ir kokiame rei
kale visuomet eiti sąži 
□ingai ir nebrangu! to 
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui įky-

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUSERKA

5103 S. HaUted St. 
Telefonai 

Victory 1115 
Valandos: 

tino 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Užtiko kalėjime 
voriukų

AKIŲ SPECIALISTAS

DR. MARGERIS
Išvažiavo Lietuvon.

Už keleto dierių butlegerių 
karaliui Caponei teks eiti ka
lėjimam' Kas pasiliks jo vietoj 
khrhliatiti? Policija prisibijo, 
kad Caponei atsidūrus ūž gro
tų galinti vėl kilti aštri koVa 
g’engsterių tarpe dėl VadoVy-

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

vęs groti. NebepakęšdamAs, 
zakristijonas, paėmęs vargorii- 
ninką už ūsų ir mėginęs ne
vesti nuo vargonų. Ūeliai tb 
kilęs nesusipratimas, kurin riet 
policijai teko įsimaišyti ir ku
rio pasėkoj abu, vargonininkas 
ir zakristijonas, atsidūrė poli
cijos stoty. Kitaip sakant, atrodo, ka< 

kalėjimo sargyba užtikusi ša- 
vb rųšies bravoriukų.

Ofiso Tel. Victory 6893. 
Rez. T e L Drtrel 9191

Laukiama naujo gen 
giy karo

Nedavė indžionkšeno 
taksi; mokėtojų 

asociacijai ~

Grįš liepos mėnesio 
pabaigoj.

Ilgai Užsitęsusios 
mat sėkmingai'gydomi. 

Nosies ir 
Akiniai pi

Gubernatoriaus Em- 
mersono komisija 

taksoms

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaiką Ligų 

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

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

Miesto darbininkų 
piknikas

CHICMM 
ŽINIOS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisast 3102 So. Halsted St., Chicagd 
arti 31it Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—-8 vak.

bombų, vieno tų kalėjimų skie
pe Užtiko katiliuką beverdAn- 
tj, kUriAme buvo bulvių luobų 
ir slyvų. Sakoma, vanduo, bub 
vių lUobOs ir slyvos sudaran
čius kombinuotę, iŠ kurios ga
limu išsunkti nieko sAu alkoho-

1145 Mihoaukes Avenue 
Valandos: 12 iki 2 kz6 iki 8 P. M.

Seredoi vakare uždaryta 
Nedalioj pagal ratarų

v. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St Roma 730
Tel. Central 6S90 . ■ Vai. 9—4
ResideneijA «158 S. Talman A y.

Tel. Prospect 8525 ?

Sveikatos Dėpartattien 
to įspėjimas

Ofiso vMaUcfos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki'9:30 v.

4608 South Ashland Avė
Netoli 46tb St. Chicago, Iii.

Butkus 
Uridertaking Co. 

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
T«i* Canal 3161

M. S. Allen 1
Praneša apie perkėliau tavo dentisterijos 

ofiso ii 3506 So. Halsted Street 
i • :

6657 So. Ashland Avenne 
Telefonai Prospect 6257,

4631 South Ashland AVenuH 
Ofiso valandos f 

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
7 iki 8 vai. Neda, nuo 10 iki 1 

Rez. Telepbone Plaza 3200

Bettdr Business biuras pra
neša, kad Chicagbj pradėta 
praktikuoti liaujas raketas. BU* 
tfeiit ,atsiranda firmų, kuriate 
šįiilctei bVhngiai užmokėti aU- 
tomobilių savininkams už jų sč- 

j hUS aųtbmdbilibs. Tos tieva fir
mos paima automobili iš saVb 
hihko, išdUbda rašteli, kad 
juokės Už aūtotadbilį trum^U 
laiku. O kada sukanka l^ikhs

Antram Civilės Tarnybos 
Apsaugos Asociacijos metiniain 
piknikui paimta vieta, žinoma, 
kaip Gotintryside Athletic FieM, 
arti Mundeleino.

Piknikas, tikimasi, sutrauks 
kokių dešimties tūkstančių 
Chicagos miesto darbininkų ir 
jų šemynų minią.

Vieta šitdkiarh milžihiškabi 
išvažiavimui (aukščiau minėtas 
Coun tryside Athletic Field) 
yra labai paranki. Mat, pro
gramas busiąs didelis ir įvai
rus. Tad jis bus galima pildy
ti kartu keliose lygiai vietose.

Rengėjai rūpinasi, kad pik
nikas visus išvažiavusius pateh- 
kintų. s

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuve- 
te vįsose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltai.

3103 S. Halsted St 
į Cbicago, III. .

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

240B tV. Madison Sl
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak,

Tel. West 2860
Namų telefonai Brunswick 0597

OFISO VALANDOS:
—

pietų ir nno 7 iki 8:30 .vaL 
4edėt nno 10 iki 12 V. dfepg 
Pbone Midway 2880

Sumažins mokyklų iš 
laidas $2,310,565

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

Tel. Lafayette 4146

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

Grojo . vargonus višft 
dienų — pateko bėdon

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

Tel. Calbmiet 3294 
Nno 9 Iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš *20 m. 
4649 Ashland Avė. 

kampas 47th St.
Tel,. Boulevard 6487

" gydytojas IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 

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

Telytoji Refrnblic 7868

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Dienraštis Chicago 
Examiner praneša štai 
liet ir StateviUe kalėjimų sar
gyba, ieškodama gazolininių

ĄMĘŲLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir "NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingu ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

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 St.)

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

Ofiso valandos 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9

Phone Conai 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

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

4193 Archer Avė. 
Valandos:

Phone Lafayette 0098 
Naktinis telefonas Grovehill 1595

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

Automobilių savnin 
kamš fspėjiinas

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 E. lllth St. 
Kampai JgAthaih. Aifėhue

Tel. Pullman 0856 
Gazas, X-Ray, etc.

Re*. 6600 South Artesian Avenatį 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1113 

Telefonai Central 4411 
Valandos: nno 9 ryto iki 4 po piet 

. Gyvenimo vieta 
3323 South Haįsted Street 

TeL Rotalėvard 1310 _ , 
Valandos: tino iki 8 

vakarų, išskyrus ketvergi 
Nede'lioj Otto 9 iki 12 iyU

Office Phone Canal 1912 

DR. l^L J. 
GYDYTOJAS 

Office 1724 
leamp. 18 ir 

Valandos: 10 to 
B 7 to

Res. Phone Fairfaz 6353

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

TeL Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, HL
/Tel. Cicero 5927

Namų TeL Ravensvood 1664

Dr. J, P. Ashmettckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 MihvmsRee Avė. 
(kampas North ir Damen AVes)’ 

Tel. Brunswick 8281 
Utarn., Ketv. ir Subatomis ’ 

Ofiso Valandos: 1-3 ir 7-8 p. m. 
Nedėliomis pagal rasitarim)

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. BouleVard 7589 

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

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY

B MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

DR. J. J. KOWARSKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedelioj pagal sutartj

šiandie kitaip žiūrima į kh- 
dikį dar neįstojusį mokyklon. 
Susidomėjimas juo yra taip j Bu 
didelis, kaip tuo, kuris lanko 
mokyklą.

Dėka pastangoms tėvų ir mo
kytojų asociacijos ir mokyklų 
Štabams vasariniai vajai varyta 
įvairiose Chicagos dalyse, kad 
suimti juo daugiau “mažų žmo
nių“, kuriems teks pradėti mo
kyklą lankyti nuo ateindčio 
rugsėjo mėnesio. Šituose va
juose “suimtieji“ vaikai buvo 
įtinkamai išekzaminuoti Sveika
tos Departamento daktarų ir 
ntirsių. Ir visete pastangos dė
ta pašalinti ydas, kurios buvo 
pastebėtos pas tuos ar kitus 
vaikus.

Dabar klausimas: Ar bus jb- 
sų kūdikis vienas iš 25,000 ar
mijos mažų chicagiečių, kurie 
ateinanti rugsėjo mėnesį pirmą 
kartą savo gyvenime jstoš mo
kyklon? Jeigu taip, tai ar jis 
arba ji priruošti įstojimai? Ai 
nepavelytumet man iižduoti 
jums sekamus klausimus:

Ar jusij vaikas mato ir gir
di gferai?

Ar yra jo nosis ir gerklė 
sveikos ?

Ar jo švara yra tokia, kokia 
reikalinga jo amžiui ir ugiui?

Ar yra jo akys< skaisčios, vei
dai rausvi, raumenys stipri, jo 
visas

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dienų.
Telephonai dienų ir naktį Virginia

Miss Elizabeth Judas
SPECIALISTĖ GYDYME 

Dedervinės ir Egzemos
Neseniai atvykus iš Europos „ 

Ofiso valandos 4 iki 7 vai. vak.
940 ‘Ainslie St. Tel. Edgevvater 2821

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
fO25 W. 18th St.,< netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijas telefonai

Hyde. Park 6755 ar Randolph 6800

IR CHIRURGAS 
So. Loomis St. 
Blue Island Avė.
12 A. M., 2 to 4 

8:30 P. M.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 Ashltra «<&. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rocktpai Sfc 
JcL Republic 9723.

Antradienį Chicagos mokyk
lų taryba priėmė programą, kb- 
ris taikoma sumažinti išlaidas 
Chicagos mokyklų palaikymui 
per metus $2,310,565.

Mokytojų ir kitokių darbi
ninkų, dirbančių mokyklų ta
rybos žinioj, algos nebus ka
pojamos. Nebusiąs trumpina
mas nei mokslo sezonas.

Programas bUs pradėtas vy
kinti nuo liepos n\ėn. 80 d. Ma
žinimas išlaidų bus siekiamas 
paliuosavimu iš darbo aukštųjų 
mokyklų administratorių padė
jėjų, sustabdymu vadinamų 
apielinkės centrų darbuotės, 
sumažinimu sumų skiriamų 
žaismavietėms užlaikyti, suma
žinimu išlaidų mokyklų reikmfe- 
noms pirkti, gazui, elektrai ir 
apšildymui, o taipgi taisymbi 
kai kurių mokyklos trobėsiij. 
Be to, nutarta atstatyti tris ad
vokatus, kurių vienas gaudavo 
algos $10,000 metams, kitas 
$4,200 metams, o -tretysis* bū
tent adv. Saltiel, $50 dienai. 
Planuojama dar 100 kitų italr- 
nautojų, dirbančių mokyklų ta
rybos žinioj, atleisti iš dhVbo.

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. tžl. Yards 6780

\ ;į Tel. Yards 1829

DR: a SERNER
LIETUVIS

Cicero suvienijo parkus 
» r

Antradienio balsavimu Cice
ro piliečiai nutarė sujungti 
daiktan du iš trijų pAVkų. Toks 
susivienijimas leis sumažinti 
išlaidas parkų užlaikymui.

Gramt .Works pusėj tečidu 
maža didžiuma balsų atrpesta 
.pašiulymaS suvienyti parkus, 
taigi Graht Wotkse parkų sis
tema bus tvarkoma atskirdi, 
kaip ir iki Šiol.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

šiuo laiku vaikas, kuris yra 
tiek jaunas, kad dar neina mo
kyklon, kreipia į save rinitą 
dėmesį visoj šaly.

Seniau daugely namų mažai 
mąstyta apfe kūdikį tarp dvie
jų ir šešių metų. Kaip kūdi
kiu, žinoma, juo rūpintasi kiek
vienuose namuose. Bet ir tiek. 
Išlipęs iš lopšio, jis ot augo ir 
gana, iki pasiekė to amžiaus, 
kada įstatymas įjajreiŠkia, jjo- 
gei jis privalo įstoti j mokyk-

MRS. L. MAGNUS
Akušerė

Praktikavusi per 24 metus
6042 So. Peoria St.

Tel. Wentworth 6866 
arba Normai 7988

.T"
DR. CHARLES SEGAE

4729 Botsth 'AeMand Avė., 2 Mbof
SPEC?^STAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų k Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nno 10 Iki 12 vat ryte, nno 2 iki 4 
vai. po 
vakaro.

Kaip žinoma, taksų asesorių 
taryba uždeda taksas. Po to 
uždėtos taksos eina peržiūrė
tojų tarybai užtvirtinti. Pas
kui taksų bilos siuntinėjatna 
piliečiams.

Tdi ot taksų mokėtojų aso
ciacija kreipėsi j Superior teis
mą prašymu išduoti indžiokše- 
ną, kuris draustų asesorių ta
rybai perduoti sdvas knygas 
sb paskirtomis 1930 m. takso
mis peržiūrėtojų tarybAi. Tak
sų mokėtojų taryba kaltino, 
kAd ' kalbamų me,tų taksos 
esančios nelegaliai uždėtos, ir 
reikalavo, idant pei’žiurėtojų 
tAtybai butų uždrausta daryti 
išlaidos skuhdų klausyti.

Sbperior teismo teisėjas 
Ross C. Hali taksų mokėtojų 
asociacijos prašymą atmetė, 
reiškia, nesutiko indžionkšeną 
išduoti.

1327 So. 49th Ct.
..

Telefonas... \ .
. Cicero 37^4 ,

JENE^TE PĖTRULEVICZ.

kuri mirė liepos 23 dięną, 1931 
m., ir palaidota tapo liepos, 2/, 
o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapi
nėse, amžinai nutilus ir negalėda
ma atsidėkayot Ucms, kįrie su
teikė jai paskutiAį patarndvimį ir 
palydėjo jį į tį hėišv'ehgiamą am
žinybės Viėtą. •

Mes Atitnihdaimi ir apgailėdami 
jos prasišaliųiih) iš .musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms 
ir suteikusiems vainikus drau
gams. Dėkavojame musų dvasiš
kam t ė Vii i, Kun. Klebonui Bal
tučiui, kurs atlaikė įspūdingas pa
maldas už jo sielą; dėkavojame 
graboriui S. P. Mažeikai, kurs sa
vu geru ir mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo jį į am- 
žinastį,'o mums palengvino perkę- 
sti nuliūdimą ir tupesčius, ir pa
galios dėkavojame visiems dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms; O 
tau musų mylima dukrele sako* 
me; ilsėkis šaltoj žemėje.

x Tėvai ir Giminės.

Tslefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčla Dovanai 

Taria automobilius visokiems, reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, U-L.

Ar yra jis apsaugotas čie- 
pijimu nuo raupų?

Ar yra jis apsaugotas nuo 
dif terijos toksinu-antitoksinu ?

Ar jis yra įgijęs gerus pa 
pročius valgyti, miegoti, mau
dytis, klausyti Vyresniųjų?

>Bendhai— normalus sveikas 
vaikas turi rausvus vėidus, rah- 
donas lupas, skaisčias akis, jo 
kūnas tiesus, jo ranhieiiys stip
ri, oda švelni, dantys geram 
stovy. Jis auga aukštas ir lAi- 
mi svaros. Jis yra veiklus fi
ziniai ir protiniai; jaučias al
kanas laikui valgyti atėjus; 
miega kietai ir ilgai, jo vidu
riai dirba kasdien, jokia mede- 
ga neiteka iš jo akių, nosies ar
ba ausų; jis kvėpuoja sučiaup
tomis lupomis; jis nejaučia 
skaudėjimų.

Kad palaikyti šią stebėtiną 
mažiukę mašiną sveiką, reika
linga pakankamai gerb sveiko 
maisto, pakankamai miego, pa
kankamai žaismių ore ir būtino 
pratinimo tiksliems jo svei
katai papročiams.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas | 

2221 West 22nd SL 
Arti Leavitt 6t»^ I

Telefonai Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj hao 0 Iki Iš

‘ A. A. 0US^ 
R. A. VASALtE ]

ADVOKATAI
Room V9340“** ^TeL^RandSjb 0333 

Valandos nto 9 ryto Iki 5 Iž. Jrak. 
3241 5. Halsted St. Tel. Vietoj 0561 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. Ir Snbatdb Vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčioe fale,

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

Tęl. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

* apart iventadienio ir ketvirtadienio
. i__ J__________ l.-Ji ’ __ •________r .......________ J.___

S. M. SKUDAS
Lietutis 

GORIUS IR a BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tkl. Roosevelt 7532

Gubernatoriaus Emibersoiio 
komisijos taksų problemai rišti 
narys, Samu ei Insull, pastara
jame komisijos posėdy pAFeiškė, 
kad reikia surasti prieftidnė 
real estate (nejudinamos savas
ties) taksų naštai Bbhiažinti.

Pasak jo, reikėtų takšnoti 
vadinamą asmenihę shvastį. 
šiaiidie, pasak j 6, he 'dbbgiab, 
kaip 10 nuošimčių tokios sh- 
vasliės įtraukiama į <$fašAs 
taksoms mokėti. Ir ne daugiab, 
kaip 5 hubšimčiiti jos Savininkų 
moka taksas už jų.

Kas dar kebliau, tai kad ne
matyti jokios galimybės "šios 
rųšies taksas tinkAmhi višiems 
paskirstyti. Taigi inSull siu- 
lijo ieškoti kitokios Išeities;

Kaip vienintelę priemonę as
meninio turto taksoms pakeis
ti kitos rųšies taksdrhš bbVęs 
asesorių tarybos narys, 0 ’dAbar 
valstijos takš'ų kdinisijdš na 
rys, Kutchkmv, siūlo įvesti lli- 
nois valstijoj pajamų taksas 
(income taxes). • •• < • L

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRKOL 

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.

Nedelioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

IGN. J . ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

164S W. 46th St.

Telefonai’

Boulevard 5203

Boulevard 8413 »

,#K^s atsitiko? 'WeD, Csinos 
pradėjo groti vargonus. Tar
pais jis dar pasistiprintais, 
kaip komunistai sako, proleta
rine. O po to grojęs idar smar
kiau ir dar garsiau. '

Zakristijonas kentęs iki pie
tų. Bet vargoninipkas nesilio-1 mokėti sulig duotu rašteliu (no

JŪSŲ GRĄBORIAI 
Didysis Ofisas z

4605-07 South Hermitage Avenue 
.YARDS 1741 ir 1742

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir ŠnVatds 
— 6 iki 9 Vai.

4145 Archer Avė.. Tel. Lafayette 7337, 

t Namų Tel. Hyde Park 3395 f

JOHN B. BORDEN 
(John Bag&fnhas fcorden) . 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 IV. Adams St., Room 2117 
Telepbone Randolph 6727 

Vakarais 2151 22nd St. nuo
• Telephone Roosevelt 9090 . . 

Namie 8-9 ryte. Td. Repnblic 9600
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PRANEŠIMAI

CLASSIFIED ADS

Naujausia išradimas

iį^yti kreipkitės

Dr. Vincent C. Steele
MADOS MADOS MADOS

Furnished Rooms

pas 3071

Automobiles

parašyti savo vardą, pa
per kratine

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Ofiso 
pietų.

546
553
554

Chicagiečiai pas 
rockfordiečius

Personai
Asmenų ležko

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Buepunas G 
Gudaviciuki Stalla 
Jursytei Helenai 
Merkia Linus 
Ogocata Elzbieta 
Paulikas Julis 
Petrulis Juobapas 
Stoncikos Kostos 
Tumpis Juzopas 
Urban Teresa 
Vaitukaitis Rev Fr 
Wischus M . t *

Zaladaris Mary

Financial
Finansai-Paafcoios

3. 107th Street 
Roseland 
Pullman 3319

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

NAUJIENOS Patiren Dept.
1739 S. Halsjed St., Chicago, UI, 

čia įdedu 15 centų ir pralau at

siųsti man pavyzdi No

Mieros

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

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

Jaunas lietuvis dak 
taras-dentistas

“Naujienų” piknike 
bus geras orkestras

Praėjusį šeštadienį pp. Bal- 
i, p-lė Ančiutė ir aš— visi 

sumanėme

Sekmadienį, liepos 26 d., bu
vau pasisvečiuoti pas pp. Jan
kauskus: šv. Oną paminėti ir 
p. Jankauskienės varduvių die
ną praleisti su draugais,

Nuvažiavati j Gary, Ind., kur 
pp. Jankauskai puikiai gyve
na, Radau jau daug svečių, su-

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

SPECIALIAI DEL LIEPOS 
9x12 Kauras išvalomas už $1.75 

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

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

CRYSTAL CARPET CLEANERS 
Dirbtuvė 4420 Elston Avė., prie Montrose

Tarp Chicagos 
Lietuvių

šiuo noriu pranešti gerbia
miesiems, kad yra išrasta elek
tra skustis barzdai mašinėlė 
Nors ir tankiausią barzdą sku- 
sit, visai inejausit. Taip puikiai 
dirba, kad rodosi lyg muilinu 
pirštu braukytume! per veidą. 
Ši mašinėlė yra taip fraprastA, 
kaip ir paprastas griebliukas. 
Galima nusiskusti per porą mi
nučių. v v

Norintieji
pas General Ra’feor Corp. L. L. 
C. generalį agentą J. k. Milius; 
3251 So. Union Avė., Chicagy,

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.

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

POPIERIAVIMAS 
SPECIALIAI

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

CONNORS
Tel. Radcliffe ' 3284

Vincent Steele gimė Chicagoj 
rugpiučio 28 d. 1905 m. Vaikas 
būdamas baigė N. S. Davis 
pradinę mokyklą Brighton Ęar- 
ke ir tęsė mokslą Tilden Tech- 
nical High School.

Jau tuo laiku buvo patėmyti 
nepaprasti jo gabumai ir no
ras mokytis. Tas ypatybes į- 
Vertindami geraširdžiai jo tė
veliai nutarė leisti jį mokytis 
toliau, būtent Loyolos univer
sitete, New Orleans, La.

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

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

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

Chicagos ir apie- 
linkės. Dar daugiau vėliau su
važiavo.

Apie dvyliktą valandą dienos 
visi susėdome į mašinas ir iš
važiavome į mišką. Atvykę j 
paskirtą vietą, matome: durnai 
rūksta. Vyrai kažin ką kepa. 
“Atsorait”, išlipome iš mašinų, 
einame žiūrėti. Gi vyrai kepa 
dvi dideles avis, pakabintas ant 
medinių kuolų.

Užklausiau kiek laiko 
iškepti tokias avis. Atsakė, 
apie keturias valandas.

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 
prašau atsilankyti ir pamatyti nanjtau 
193 L NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais įtaisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokias prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4080 Archer Avė, 
Lafayette 2082

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 
Sq. Marshfield avė, 1 lubos ar telefo- 
nuok Triangle 4146. ,

BARGENAS. Kanapinis minkštų gė
rimų, aiskrimo ir tabokės, 6 kambarių 
flatas, lysas ilgas.

3932 So. California Avė.

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

2114 So. Halsted St.

3071 .
kitokios kokios matetų*

tielp Wanted—Malė 
Darbininku reikia

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

Atsilankykite nuo 9 iki 5.
GULF COAST DEVELOPMENT CO 

29 So. La Šalie St.
Room 1001

DAR LABIAU NUPIGINTA
GREITAM pardavimui tikras barbenau 

Reikia pinlra. B kambariu mūrinis bun- 
raldw, labai aideli Šviesus kambariai — jei- 
ru jieSkote gerus namus — pamatyk Šiuos. 
Geros ISlyros. 10637 May St. Tel. Beverly 
6830.

O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neleisti jums riti 
pirmin.
^Pavyzdžiui, Jelgtf žmogau# 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-Dut toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Uaterino, dantų tepalas, valo 
dantis nauja budo, Musu che- < 
įnikai pagalios surado sustatė' 
kurs ištikro šveičiu npdraslky-

- 1 ■ ■ “

Norint gauti • vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa-
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Ęatterų Lept, 1789 
So, Halsted St.4 Chicago, III.

ATSIKRATY- 
KITUGŲPE- 
■RYT nosyje, burnoj*

Ir gerHij*

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

PARDAVIMUI 2jų kambarių rakan
dai. Labai pigiai, moteris išvažiuoja 
Lietuvon. 4524 So. Honore St. 2 lubos 
iš užpakalio.

Educationąl
Mokyklos ' 

**a******aww*i*wwwmwwwv^wm*a^^wwwm**w 
"mokykis barberystės

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER / 
COLLEGE, 

672 West Madison Stteet

Laikas greitai bėgo. Jau sau
lutė ėmė leistis, bet pp. Jan
kauskai neleidžia, svečių va
žiuoti namo.

Jąu ir naktis artinosi.Pp. 
Jankauskai užprašė visus va
karienei jų namuose. Sugrįžo
me ten.. Vėl pokilis..^

Bųyo jau vėlu, kada visi 
skirstosi, dėkodami pp. Jan
kauskams už tokį gerą laiką ir 
už tokias šaunias vaišes.

Pp. Jankauskų išva 
žiavimas

ZIMŪ HELIEVESI1CHIHG
MIK [H

Soothing,' cooling ŽEMO b ringą 
prompt relief to Itchlng, burning 
Sitin; even in severe casea relief comea 
as soon as ŽEMO, touches the tor- 
tured akin; Eczema. Ringwornų 
Rashea, Pimples, Dandruff and other 
annoying skin or scalp troubles gen- 
erally yield to thia soothing, anti- 
eeptfc lotion. ŽEMO iš safe and de- 
gndable. Ali Druggista. 85c. 60c, 

.00. Extra Strength ŽEMO best 
r chronic casea—$1.26.

REAL ESTATE BONŲ SAVININKAI 
Sužinokite tiesą apie savo Real Estate 

Bonų vertę.
Mes esame prisirengę suteikti vertin

gas žinias apie bile kuriuos Cook pa
viete išleistus bonus.

Ateikite arba rašykite dėl smulkes
nių žinių. "J

‘ MES NEPERKAM, NEPARDUO
DAME IR NEMAINOME. .

NATIONAL BONDHOLDERS 
SERVICE CORP.

111 W. Monroe St..
Rooni 1103, Harris Triist Bldg.

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

[Acme-P. W A. Photo]

Anglų karo laivai Vokietijos uoste
Paveiksle matomi du Anglijos karo laivai Dęrsetshire ir Norfolk Vokietijos Kįel uoste. Tai pir- 

mas vizitas po karo. _ v

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
gera vieta, įvairių tautų apgyventa, iš
dirbtas cash biznis, pigiai arba mainy
siu. Galima matyti vakarais iki 9 ir 
nedėliomis. 
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Šie laiškai yra atčjų 13 Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausi jį paštą (Clark ir Adams 
Ktviy) atsiimti. Reikia klausti prie 

įgelio, kur padėta iškaba “Adter- 
tisect-Window” lobjšj nuo Adams gat- 
v6sn pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina. *.

501 Auksakaiti B
505 Brumblis Frank

Iras uždą: 
rišta*.

Didelė tūba Listerlne dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmccal Co^ Salnt 
Lovh, U. S. A.

REIKALINGI šioj apielinkėj du vy
rai įvesti, aptarnauti, operuoti Pboto- 
Electric Engravers. Penkios dešimt 
dolerių savaitėj pradžiai. Aprašykit pil
nai kvalifikacijas.

Photo-Elėctric Research Laboratory
, Corporation

Powers' Building — Seventh Avenue it 
Forty Eigbth Street, New York City

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

A. R. GEER, Dowagiac, Mich.

Šokikai dažnai nusiskundžia, 
kad, girdi, prastas orkestras, 
nesinori nei šokti. Jie tame tū
ri labai daug tiesos. Kada ge
ras orkestras groja šokiams, 
tai bile šokikas, kuris dar šiek 
tiek kojas pakelia, negali nu> 
sėdėti ant vietos—eina šokti. 
Bet jeigu taip sau koki muzi
kantai, taip sakant, špeliuoja, 
tai šokikas, pasiklausęs, numoja 
ranka ir eina sau.

šiame “Naujienų” piknike 
bus ypatingai geras orkestras, 
orkestras, kurį visi mėgsta — 
tai p. M. Jozavito orkestras.

Jozavito orkestras gros 
“Naujienų” piknike, kuris įvyks 
rugpiučio (August) 9 d., The 
Oaks darže prie Archer Avė. 
ir 123 St. čia šokikai tikrai ga
lės smkgiai ir linksmai pasi
šokti. Visi šokikai rengkitės 
“Naujienų” piknikan.

—šokikas.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžių 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu is pažiūros

Tinka t iš lengvaus šilko , arba 
10, 1'2 ir 14 i metų' amžiaus

Jaunutei panelei šauni suknelė, 
os, Sukirptos mieros 8

RENDON didelis, gražus kambarys 
vaikinui, merginai arba vedusiai porai, 
nėra vaikų. 6826 So. Talrnan Avenue, 
antros lubos.

Vėliau būrelis merginu ir 
moterų uždainavo lietuvišką 
dainelę, vyrai stojo joms pa- 
gelbon, kiti susėdo prie kazy- 
rų, o jaunimas pradėjo lošti 
besbolą; dar kiti šnekučiavosi.

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

$2 RADIO APTARNAVIMAS 
justi namuose, nežiūrint laiko. Pastatyklt 
savo radio į Al stovi: bile setas, bile kur 
mieste.
North, Northwest, West—LINCOLN 8864. 

South, Southwest, West—-PLAZA 3638.

SKAISTUS VEIDAS 
Juodieji inkštirai, spuogai pašalina

mi ant visados, taipgi visokie 
odos nuspogavimai. 

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

Čia jis ėmė dentisterijos kur
są. Tai buvo, be abejonės, jo 
pašaukimas, nes visuomet kle- 
soj jis buvo pirmutinis ir baigė 
kursą kaip garbės studentas.

Įsigilinęs į šią mokslo šaką ir 
norėdamas dar daugiau pasito
bulinti joje, jisai baigė specia- 
lį “Exodontia” kursą Southern 
universitete, Atlantoj. Šis kur
sas apima ypatingai dantų 
traukimą be skausmo.

Vincentas Steele yra narys 
Supreme Chapter of the Na
tional Fratemity Xsi Si Phi.

Jo tėvai, Jonas ir Malvina 
Stulginskai, geri tėvynainiai, ir 
šiuo laiku gyvena Brighton Par
ke adresu 4229 So. California 
avenue.

Jaunasis daktaras atidarė 
ofisą adresu 4180 Archer, Avė. 
Ofisas įrengtas moderniškai, 
sulig naujausia mada. Būdamas 
jaunas, enrgingas ir malonaus 
budo ir visa širdimi atsidavęs 
savo profesijai, Dr. Steele yra 
prisirengęs patarnaut atsilan
kiusiems kuo geriausia.
• Velijame daktarių Steele ge
riausio pasisekimo jo profesL

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

nuvykome
kaimyną iš

Sruogį, kuris

ima 
kad 
Bet 

mums nereikėjo laukti keturių 
valandų. Nes iškeptos avys 
greitai buvo atneštos pas mus. 
šeimininkės sutaisė puikius 
barbecued .mutton senvičius, 
atsirado kai kas išsigerti, na 
ir ėmėmės “darbo”. Svečiai 
kalbėjo, kad tokia šventos 
Onos diena turėtų dažniau bu-

šios lietuvių šeimynos daly
vavo: pp. Karbiai, Zakarai, či- 
pai, Neyerdauskai, Urbutai, 
Traneliai, p-lė Pickunas ir daug 
kitataučių. P-ibs čipienė ir 
Karbienė taipgi turi Onos var
dą. —Antanas Kirby,

Speciali«taa rydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis tSrydyti, atsflan 
kykit pas mane. Mano pilnas i&egzaminaTl* 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei a6 apsi- 
imslu jus gydyti, sveikata jums sugryž. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iftegzamlnavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 do pietų.

... ................
(> *'*«**■ i

brightonparkiečiai 
aplankyti Rockfordo lietuvius, 
visuomenės darbuotojus, Povi
lą ir Daratą Slavinskus. Suma 
nyta ,padaryta.

Devintą valandą vakare jau 
buvome pas Slavinskus. Jie tė
čiai! buvo išvykę į naktinį pik
niką, geriau pasakyti, į Onų 
paminėjimo pokilj. Namuose 
radome tik p-lę Kujnčaitę ir 
jos kaimyną Walterį Sakalauską. 
Visi tuomet nuvykome į Creek 
Brook farmą, kur buvo išvažia
vimas.

čia radome visus besilinksmi
nančius. Ir mus, chicagiečius, 
jie labai draugiškai priėmė. Iš
važiavimui vieta čia labai gra
ži. Rockfordiečiai vyrai ir mo
terys puikiai dainavo ir daug 
liaudies dainelių jie moka dai
nuoti. Mūsiškė chicagietė, p- 
lė Ančiutė,- sudainavo keletą 
juokingų dainelių, kurios rock- 
fordiečiams labai patiko. Taip
jau, šauniai muzikai grojant, 
smagiai pašokome.

Privaišinti, 4 valandą ryto 
važiavome ' nakvinei pas pp: 
Slavinskus. Teko susipažinti 
ir kalbėtis su p-lės Rumčaitės 
broliu Jonu, kuris dar neseniai 
iš Lietuvos atvykęs, apie Lie
tuvos mokyklas, jaunuomenę ir 
kt. Jonas, apsišvietęs vaikinas. 
Lietuvoj būdamas skaitė pa
žangius laikraščius, čia skaito 
taippat pažangius laikraščius, 
ir abudu, jis ir jo sesuo, pri
klauso chorui.

Sekmadienį 
p-lės Ančiutės 
tuvos, Leoną 
netoli nuo Rockfordo turi gra
žią paukščių farmą. Pas Sruo- 
gips paviešėję, grįžome vėl pas 
Slavinskus.

Apie 6 valandą vakaro, ačiuo- 
dami pp. Slavinskams už jų 
malonų vaišingumą, atsisveiki
nome ir išvykome namo. Didelį 
ačiū tariu už draugiškumą ir 
vaišingumą rockfordiečių, o 
taipgi dėkoju Kaziui ir Ak vilai 
Baltams, kad jie suteikė man 
progos atlankyti Rockfordą.

Rockfordas man teko pama 
įtyti dar pirmą kartą. Turiu pa
sakyti, kad yra švarus ir gra
žus miestas, pasipuošęs turtin
gai medžiais. Visas miestas at
rodo kaip kok« parkas.

Bet ir rockfordiečiai jaučia 
bedarbę, kaip ir kitų vietų gy
ventojai. Daugelis yra tokių, 
kurie nedirba po metus laiko ir 
ilgiau, o kai kurie dirba vos po 
porą dienų savaitėj.'

Kai kurie rockfordiečiai nu
siskundė, kad jie negalį girdėti 
Chicagos lietuvių duodamų ra
dio programų, nors ir turi nu
sipirkę gerus radio setus. O,

sako, butų malonu paklausyti | važiavusių 
lietuvius dainininkus dainuo 
jaučius per radio.—R. š.

ROOFING IR TINNING
Specialiai žemos kainos vasaros lai

ku. Visas darbas garantuotas. Apkaina- 
vimas Dykai.

DUMAN ROOFING CO. 
3552 S. Halsted St; Tel. Yhrds 0385,

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

CHICAGO GERMICIDE CO.
17 S. Paulina St. ' 
Tel. Seeley 3345
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(Miestas ir valst.)
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Business Chances

PARSIDUODA bučernė geroj apie
linkėj tarp lietuvių ir lenkų. Biznis iš
dirbtas per penkis metus, priimsiu ma
žą mainą. Turiu parduoti šią savaitę.

1814 W. 47th St.

Help Wanted^-Female

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

5952 So. Western Avė.

~Real Estate For Sale 7
■ Par^av*mnL .

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-ltaisai

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




