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Su v. Valstijoms Gresia 
Bedarbių Revoliucija, 

Pranašauja W. Green
Ateinanti žiema 

bus labai sunki: 
sutaupos baigiasi

Geležinkeliečių organizacijos su
sirūpino, kas daryti su 350,- 
000 bedarbių

PERSPĖJO HOOVERI 1
New Bedford, Mass., rugp 4. 

Padaręs nedviprasmį perspėji
mą, kad “bedarbių armija nu
vers visą dabartinę politinę sis
temą, jei industrija ir valdžia 
nekooperuos su darbininkais“, 
Wiliam Green, Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas va
kar pasiūlė prezidentui Hoove- 
riui tuojau sušaukti ekonomis
tų konferenciją bedarbės padė 
čiai išspręsti. Jei tas žinks- 
nis nepasiseks, Green pasakė, 
tai turi prisipažinti, kad “da
bartinė šios šalies ekonomine 
struktūra yra galutinai žuvu
si”.
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Tik pyjamas
Miss Jolieta McCready, ro

danti savo pyjamas chicagie- 
čiams.

40,000 darbininkų 
paskelbė generalį

. streiką Havanoje
Kubos darbininkai protestuoja 

prieš diktatorių

Havana, Kuba, rugp. 4. Virš 
40,000 darbininkų, organizuotų 
į daugiau kaip 30 unijų, tai 
yra beveik visa Kubos organi
zuotoji darbininkija pereitą 
naktį paskelbė ,24 valandų ge
neralį streiką, protestuodami 
prieš darbininkų areštus ir už
draudimą susirinkti, 
vadovauja Kubos 
darbo federacija.

Streiką pradedant 
metė bombą Havanos 
Kol kas viskas ramu, 
uždraudė susirinkti po 
kaip 3 žmones gatvėj.

Manoma, kad streikas per 24 
valandas vargu baigsis.

Streikui 
nacionalė

kažkas 
mieste. 
Valdžia 
daugiau
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Lietuvos Naujienos
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Lietuva rengiasi 
paskelbti slaptus 
papos dokumentus

Bekonai ir pieninės 
padarė daugiau 

pinigų
Dokumentų paskelbimas 

dysiąs pasauliui papos 
matiją A

paro- 
diplo-

Kaip pagydyti bedarbę
M r. Green kalbėjo 46-me me

tiniame Masachusetts Darbo 
Federacijos susirinkime. Jis iš
dėstė planą, kaip*darb© padėtį 

-sutvarkyti, butent-^penkių die
nų darbo savaitė, palaikymas 
dabartinių algų ir vyriausybės 
fondai viešiems darbams.

“Kai dabartinė depresija pra
sidėjo 1929 metais, vieni pra
našavo, kad ji baigsis po 6 mė
nesių, kiti kad po metų, tuo- 
tarpu artinamės trečios žiemos, 
kuri bus visų sunkiausia, ka
dangi musų visos sutaupos jau 
yra išsisėmę“.

Gelžkeliečiai ir kruta
Cleveland, rugp. 4. Dvide

šimts ir vienos gelžkelių dar
bininkų organizacijos ekzekuty- 
vai tarėsi, kas daryti, kad 350,- 
000 bedarbių gelžkeliečių likimą 
sutvarkius.

Paaiškėjo, kad gelžkelių sa
vininkų asociacija atsisakiusi 
dalyvauti bendroj konferenci
joj su darbininkais, kuri buvo 
siuylta keli mėnesiai atgal.

Hooveris jau kruta
Washington, rugp. 4. Prezi

dentas Hooveris baigė organi
zuoti pagalbos bedarbiams rei
kalą ateinančią žiemą. Raudo
nasis Kryžius ir armija busią 
artimiausi prezidento įrankiai, 
kurie turės kelti fondus ir pa
tiekti reikalingų rūbų ir patal
pų alkaniems ir benamiams.

Greit busiąs sudarytas bend
ras organizacijų centras, kurs 
rūpinsis pagalba visoje šalyje.

Svaigalinės plytos 
naujas galvosūkis 
blaivybės sargams

Ko nereikia daryti, kad nepa
sidarytų vynas!

New York, rugp. 4. “Svaigi
nančios plytos“ yra naujausias 
išradimas, kurs šiomis dienomis 
patraukė tūkstančius pirklių į 
vieną mažą krautuvę ant 5th 
avenue, ir padarė naujo galvo
sūkio prohibicijos sargams.

Tas išradimas yra toks: vyn
uogių išsunkos (grape juice) 
išdžiovinama įtiek, kad sutirštė- 
tų į tvirtą košę, tuomet supjaus
toma į plytas ir dar sudžiovina.

Tos plytoj parduodamos su 
tam tikromis instrukcijomis, 
kur parašyta visa, kas reikia 
padaryti, kad iš plytos pada
rius gelioną gero vyno, bet tos 
instrukcijos taip parašytos, 
kad. kur reikia sakyti “daryk 
taip ir taip“, yra pasakyta “ne
daryk taip ir taip“. Nusipirkęs 
plytą, turi pats suprasti, kas 
daryti.

Plytos yra visokių “branda 
žiu“: port, cherry, sautherne, 
muscatel, burgundy, champagne, 
moselle, claret. tokay ir kt.

Gubernatoriaus ginčas 
su vyskupu

Hankow, Kinija, rugp. 4. 
Potvyniuose, spėjama bus nu
skendę 12,000 žmonių.

iORF)
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra-' 
našauja:

Greičiausia bus giedra ir 
karšta; Švelnus, vidutinis piet* 
vakarių vėjas.

Vakar temperatūra pavakary 
buvo 92 laipsnių.

Saulė teka 5:46, leidžiasi
Mėnuo teka 10:43 vak.

Meksikos miestas, rugp. 3. 
Vera Cruz valstijoj religinis 
kdnfliktąs parėjo į aštrų barnį 
tarp gubernatoriaus Tajeda ir 
vyskupo Valencia. x

Vyskupas pasakė, kad tie du 
kunigai, kurie tapo nužudyti 
nesenai, bus katalikų bažnyčios 
pakelti į šventuosius - kaip kan
kiniai.

Gubernatorius atsakė, kad jei 
katalikams butų pasisekę nu
šauti jį, tai vyskupas jo nebū
tų padaręs šventuoju. Nau
jausiame pasikėsinime guber
natoriui Tajeda peršauta ausis.

8:06.

Negrai žymiai priau
ga, baltieji mažėja

Washingtbn, rugp. 4. Cenzo 
biuras, paskelbdamas rasių san
tykius, skelbia kad per pasku
tinius 10 metų negrai priaugo 
ant 13.6 nuošimčių, palyginant 
su 6.5 nuošimčiais per pirmes
ni dešimtmetį. Baltosios rasės, 
net ir meksikonus priskaitant. 
priaugo tik ant 14:8 nuoš.

Baltųjų prieauglio sumažėji
mas paeina nuo mažesnio gi
mimų ir imigracijos skaičiaus.

Negrų jau yra Michigan val
stijoj 169,453; Illinois valst. 
328,972; New York valst. 412,- 
814; Ohio—309,304; Pennsyl- 
vania—431,257. v

Hitleriui juo blogiau, 
juo geriau

Berlynas, rtigp. 3. “Niekuo
met savo gyvenime aš neturė
jau tokį gerą ūpą ir nebuvau 
tiek patenkintas kaip šiomis 
dienomis!“ rašo savo juodašim
tiškame laikraštyje Vokieitijos 
fašistų vadas Adolf Hitleris. To 
džiaugsmo priežastis esanti de
presija, kokią vokiečiai kenčia 
šiomis dienomis.

Suvalgė - šėpą, tada pra
dėjo pačią krimsti

Chicago, III. rugp. 4. Stock- 
yardų teisme žmona Annette, 
25, apskundė savo vyrą Joseph 
Bartnick, 36 m. už tai, kad jis 
kada tik ant jos supyksta, tuo
jau pradeda krimsti šėpą ir kė
dės, sakydamas “Ve, žiūrėk, ko
kius dantis turiu!“ Kai jau bal 
dai buvo sukramtyti, jis pra
dėjęs ją mušti.

Teisėjas manė pasiųsti Juo
zapą į žvėryną,, bėt apsimąsitęs 
nusprendė:* $16.00 ■ pabaudos, 
tęjpmo išlaidas ir daugiau nebe- 
krimsti baldų!“

Madridas, Ispanija, rugp. 4. 
Vakar pradėta duot bedarbiams 
valdžios pašalpa.
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Taip Isrodys Chicago 1933 Metais
Paveikslais rodo vieną iš įėjimų į Mokslų Salę busimoje 

1933 metų šimtmečio Progreso Parodoj, Chicago^
Tas faintastiškasis rūmas turės spalvotą terrasą, dekoruo

tas baltai, pilkai, raudonai ir auksiniai, turės 700 per 400 pėdų 
plotą. Tai bus vienas labiausiai modemistiškų arkitekturos par 
vyzdžių.

Klaipėda, Lietuva. Vyriausy
bės Kaune tamtikrose įstaigo
se svarstomas klausimas apie 
paskelbimą viešai dokumentų ir 
susirašinėjimų su papa ir jo 
Vatikano oficialais, liečiančių 
Lietuvos santykius su “šven
tuoju sostu“. Dokumentai esą 
tokios rųšies, kad juos paskel 
bus Lietuvos padėtis pasaulio 
akyse tik sutvintėsianti. Doku
mentai busią paskelbti. atskiroj 
knygoje, kuri bus pavadinta 
“Aukso Knyga“.

Tokių knygų, • baltų, mėlynų, 
geltonų, žalių, juodų išleidžia 
ir kitos valstybės, norėdamos 
pateisinti savo elgesį kuriuo 
nors klausimu ir parodyti pa 
šauliui politiką, kokią varė 
priešingoji jai pusė.

Aukso Knyga, jei tikrai bus 
išleista, manoma, turės sukom
promituoti papą ir jo visą di
plomatiją.

_______  r
Kupiškis. Vasaros laikais, 

visuomet ūkininkai jausdavo 
didelę pinigų stoką; tačiau šią 
vasarą pasirodo visai kas kita.

žemės ir kitų valstybinių ir 
savivaldybinių mokestis susi
mokama daug daugiau negu 
praeitais metais šiuo laiku, že
mės Ūkio d-joje mažiau imama 
kreditan, daug mokama gyvais 
pinigais, mašinų, šiaip, žemės 
ūkio įrankių ir trąšų perkama 
irgi daugiau, kas liudija, kad 
žmonės daugiau pinigų turi.

šiuo laiku, piniginį krizj su
mažino pieninės, gretienės nu
griebimo punktai ir į “Maistą“ 
bekonų supirkinėjimas. Kiek
vienas mėnuo, beveik kiekvie
na pieninė gauna 3,000—4,000 
ir daugiaus litų, žemės Ūkio 
d-ja kiekvieną ketvirtadienį iš
moka už bekonus 30,000 ir dau
giaus litų, todėl šis laikas pa
sirodė planingai.

Jurgis Pingvinietis.

Kupiškis. Vasaros

Teniso rungtynės 
Klaipėdoj

Diplomatų geradarė 
Washingtone buvusi 

nevisai pilnaprotė
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Komunistai, fašistai, 
nacionalistai visur

eina įsvieno
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Uruguay bijosi komu
nistų

Nesenai iškilo Lietuvos Atstor 
vybes rūmų pirkimas;
Nikaraguos atstovybe
ma

dabar 
liečia-

JesseWashington, rugp. 4.
Shima, japonas .sekretorius 
prie nesenai mirusios Mrs. Ma
ry F. Henderson, vadinamos 
“šešeioliktos gatvės imperato- 
rienės“ atidavė Nicaragua de
legacijai vienų rūmų nuosavy
bės dokumentą, kurį ta našlė 
buvo 1930 metais atidavusi 
Shimai.

Tą nuosavybę vertės $100,- 
000 Mrs. Henderson buvo pave
dusi Shimai už $100. Shima 
pasiaiškino, kad jis priėmęs 
tuos rumus tik dėlto, kad Mrs. 
Henderson jį vertųsi priimti, 
bet nemanęs tų rūmų sau pa
silaikyti.

Mrs. Hendersoh buvo našle 
po vyro John B. Henderson, 
Mijssouri senatoriaus, milionie- 
rio. Dabar prasideda legališkos 
kontrę versi jos dėl Mrs. Hen
derson palikimų ir perleidimų^ 
Aiškinama, kad ji buvo ne pil. 
no proto ir buvo prikalbėta sa
vo sekretoriaus Shima taip ne
tvarkingai paskirstyti savo mi
lijoninius turtus.

Hooveris mėgsta sal
dainius!

■ - j

Vokietijoj jie susiblokavo prieš 
dabartinę vyriausybę

Berlynas, rugp. 4. Hitlerio 
fašistai, komunistai, naciona
listai ,plienkepuriai ir liaudies 
partija susijungė tikslui pra
vesti referendumą, kad butų 
paleistas Prūsų parlanientas ir 
paskelbti nauji rinkimai./

Jei tas pavyks, Brueningo 
valdžia; kurią sudaro Socialis
tai su Katalikais, turės griūti, 
ir Vokietijoj užviešpataus aštri 
partijų kova.

Prūsijoj ūpas tiek karštas, 
kad kaikuribs partijos stačiai 
yra karo stovy tarpo savęs.

Zulusai iš naujo 
riauja

ka-

Johanesburg, Pietų Afrika, 
ruO« 4. Naminis karas tarpe 
Zulu laukinių prasidėjo visu 
smarkumu. Vienos Zulu gimi
nes 2,000 vyrų, ginkluotų sai
dokais ir skydais užpuolę kitą 
giminę, nužudė -kelias dešim
tis. Karo priežastis yra nese
nai įvykusios piovynės laike 
vestuvių. Tik anglų orlaiviai 
su bombomis beišvaikė kariau
tojus.

au-

Visos planetos gyve
namos

1 ..........<

Montevideo, Uruguay, rugp. 
4. Ylra keletą planetų, kurios 
turi. sąlygas tinkamas gyventi 
žmonėms, panašiems į žemės 
Žmones, pareiškė astronomas 
Mead Zimmer iš Cordoba ob 
servatorijos, Argentinoje.
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Wąshington, rugp. 3. Repub- 
likorių nacionalio komiteto kasi
ninkas Nutt netyčiomis išdavė 
prezidento Hoovęrio silpnybę. 
Kiekvieną syk} atvažiuodamas 
iŠ ClevęlahdO } Washingtoną jis 
atveždavo paketūką. Kaikas pa
klausė, ką jis čia vežasi./; Nųtt 
atsakė, kad veže^ Hooveriuį py
rago, būtent guminių kendžių 
(gumdtops), kurias prezidentas
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Montevideo, Uruguay, rugp. 
4. ši respublika pergyvettt 
rimtey nerimo-“dienas.- Neder. 
liūs, bedarbe, stačiai badas ir 
sunki depresija, kokios ši ša
lis dar neturėjo savo istorijoj, 
sudarė gerą dirvą komunizmui 
plisti. Pereito šeštadienio kau
tynės, kur komunistai užmušė 
3 policistus, buvę iš anksto su
planuotos. Policija pastatyta 
ant kojų tolimesnėms riaušėms 
išvengti.

Gandhi užsistoja 70,- 
000,000 pažemintųjų
Ahmedabad, Britų Indija, 

rugp. 3. Mahatma Gandhi, pa- 
švęsdamas naują Hindų šven
tyklą/ pareiškė kad laikas at
ėjo, kuomet šventyklos durys 
turi būti lygiai atidarytos tiems 
70,000,000 neliečiamųjų, panie
kintųjų, pačios žemiausios kas
tos piliečių. Pažeminimas 70 
milijonų, žmonių yra didžiausia 
nuodėmė, dėl kurios indusai ir 
negauna nepriklausomybės, pa
sakė Gandhi'.

Nepilietis berado vietą 
ant laivo

Boston, Masjs., rugp. 3. Peter 
Ruseli kelintą kartą važinėja 
iš Amerikos į Angliją ir atgal. 
Jis sakosi gimęs Skotlandijoj 
ir tarnavęs Amerikos laivyne, 
bet niekur nesusitvarkęs popie
rių, tad dabar abidvi šalys jo 
nepriima, ir kol dėl jo Amerika 
su Anglija ginčijasi, tol Russel 
beranda pasauly vietos tik ant 
laivo.

Paskutinėmis dienomis Klai
pėdoj, įvyko teniso rungtynės, 
kuriose dalyvavo Kauno, Klai
pėdos, Karaliaučiaus, Tilžės ir 
yęppjos tenisininkai. Užvakar 
rungtynės pasibaigė. Paskira- 
rtiė lošime pirmą vietą laimėjo 
Hesler ) Karaliaučius), antrą— 
Smetona (Kaunas). Poriniame 
lošime pirmą vietą laimėjo 
Schwarz ir Lehmann (Kara
liaučius), antrą— Kačergis ir 
Dollar (Kaunas).

Prekių tranzitas 
Lietuvą

per

Per pirmus,š..m. 4 mėn. per 
Lietuvą pervežta: gyvų gyvu
lių 113,3 tonai, maisto produk
tų 7392,5 ton., žaliavos ir pu
siau fabrikatų 166773,2 ton. 
fabrikatų 45377,2 ton., viso 
219.65^,2 <ton.

Per Lietuvą tranzito dauginu
sia eina miško medžiaga iš 
SSSR į Vokietiją.

Gina darbininkus
Panevėžy šukų fabriko savi

ninkai Jušurinas ir ko vieną 
gražią dieną pranešė darbi
ninkams, kad vietoj 8 vai. jie 
turės dirbti 9 vai. per dieną. 
Darbininkai pasiskundė darbo 
inspektoriui, kuris atėjęs į fab
riką ir patikrinęs rado, kad 
darbininkai neturi net darbo 
knygučių. Darbo inspekt sa
vininkus 'patraukė atsakomybėn 
sustatydamas du protokolus: 
vieni ui neišdavimą darb. dar
bo knygučių, o kitą už norėji
mą neteisėtai padidinti darbo 
dieną

A 
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Neapsimoka lėkti i 
droš debesį

Cleveland, rugp. 4. Lakūnas 
R. Wensinger, gyvas sugrįžęs 
iš dausų papasakojo,, ką reiš
kia patekti su orlaiviu į audros 
debesį. Įlėkus j debesį, kaž
kas tartum pagavo jo oriaiv; ir 
sviedė lyg kokią plunksną į 
ąukštybes, taip kad per keiio- 
llką sekundų lakūnas tapo iš
mestas virš 2,000 pėdų aukštyn 

iebesies.

Prislėgtas ūpas — 
žio požymis

Paryžius; rugpiučib 4- — ži
nomas franeuzų vėžio ligos spe
cialistas, prof. Emile Forgue iš 
Montpelier paskelbė, kad visi 
pacientai, kurie pradeda apsirg
ti vėžiu, pradžioj jaučia neap
sakomai prislėgtą ūpą, , didį nu
liūdimą ir sujudimus. Tas ap
sireiškimas aiškinamas 
kad' vėžiui pradedant 
pasidaro 
tarpe.

suirute gyvų

tuo, 
augti, 

celių

LIETUVON '
f - » ; - , •

Siunčiame Pinigus Pal
tu it Telegrama* Patar-

- naujame Greitai. Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTKD ST. 

CHICAGO. ILL.
Ofisas atdarai kasdie nuo 7 iki 

8 valandai, iventadieniais nuo
9 iki 1 valandai



NAUJIENOS, Chicago, IH.

Detroit, Mich

turės

Vieša padėką

kuomet
NEATBŪTINAI PAMATYK

buvo Elektrikinės

edaunles

senyvas

DIDELIS PASIRINKIMĄS IR KAINOS ŽEMOS PAS

ėmės

lietuvių aptiekąAteikite ir

žymus 
vyras 

šitaip: 
metais

“Reik^ 
alkojib

ir jeigu bus 
didelio pas i-

CĮENE^ĄE 
MOTORS 
FRIGIDAIRE 
STA^W^S
MAJESTIC 
SERTOE

rte vienas receptas (teišeina iš

nuo pirmo rugpiucio, 
netenka širvo svotai’ 
nuomotojai šiomis die-

kitu, kaip yra 
ir 'tt.

ir Valakijos 
Jis buvo sa

vo laiku nuverstas nuo sosto, 
kas taip paprasta Balkanų pu- 
siausaly. Todėl ir Bratianu iš-

gatavas 
i. Jisai 

tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumų deki.

Reikalaukite “NAU 
JIENAS” ant bile kam 
po, kur parduodami lai 
kraščiąi. Pardavėjas lai 
kraščiij bus ; 
Jums patarnaut

sosto įpėdinio, ] 
Rumunijos socialistų 
v a du i irjaala mepto 
Moskovičįui laiškų,

> DOO|< SĘDĄN 
EVRpLET, SEDAN ■ 
1EVROLET. 2 DOOR SįEPAN 
JPMOBILE/ 4 DOOR SEDAN

Tų pačių dienų apžiurėjau 
Liętųvos pajūrio kurortu Fa
langų, istoriškų Birųtęą, kalnų ir 
garsiųjų Lietuvos Sachųrų. fa
langa (jabar gerai aptvarkyta 
ir padidėjusi, keliai visi lygus 
ii’ žvyru išpilti. Vasarotojų ten 
yra gana daug privažiavusių iš 
visų Lietuvos dalių. Vieninte
lis blogumas,, darkąs jų atosto
gas, yra nuolatiniai lietus iy 
gerokai atšalęs oras. Pats Pa
langos miestelis atrodo kaip ir

VAISIAI — SMŲI^1 
Mes specializuojamės pildyme rečepi 
sų aptiekos iki jis n^buną TRJ$ 
šiai išpildytas patyrusių vaistininkų

nu, yra daug pažengęs pirmyp. 
Pastatyta gana didelis-skaičius 

namų ir dar vis daugy
bė jų yra statoma. Svarbesnės 
gatvės išlietos cementu, mekę- 
faltu, kitos dar tik baigiamos 
lieti. Kaunas tik pyška, tik ūžia 
nuo judėjimo.

— Ątostogininkas.

pasirodė naujas

gintaro apdirbimo centras, nes 
ten pemažai yra dirbtuvėlių. >

Ki|ą dienų, nors ir lyjant, bų- 
vom nuvažiavę pažiūrėt Klaipė
dos smiltynių. Yra taį labui 
graži vieta. Ten pat yra dide
lis pušynas, išvalytas, gerai už
laikomas, išsip^ėtęb po smėly
nų ir dar labiau dabinąs gražių 
Lietuvos pajūrio pakrantę, Kai 
kurios pušys, siekiančios šešių 
sieksnių aukščio, pamažu ma
žėja ir pasiekusios vandens kra
štų pavirsta į tankiai suaugu
sius krųmokšnįus.

Vakare išvykau į Kauną per 
Kretingą,* Mažeikius, Šiaulius. 
Kutinę sustojęs, turėjau progos 
apžiūrėti tik Karo Muziejų, 
kuriame yra sukrauta daug me
džiagos iš kariuomenės gyveni
mo, karo laukų Istorinės lieka
nos ir priešų grobiai. Pats Kau
nas, palyginti su praeities Kau-

bet ^bai 
atsidarė savo biurą ir jau rug 
pju^iol pradžioje turėję laidotu 
yęį' į).. Brazys yra rimtas ii 
njię^y tąs ^90 
bešališkas 
sekimo.

adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ųki- 
štisUs metus, tarnauti. v -

:>&t^<a^8ąs:_ . į V*-* ‘

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

____ £-2 i..2.^1!ak.. jlC ..A*.* —

i • CREAty 
_ '' 15 ’ mtt* i
k. TikslĮau-

, „y .- margtimu 'ir įdomumu “yętuvpa UklUų- 
iralenkia visus kitus laikraščius.
Ūkininko” kaina visiems metamą tik 5 litai, TAIGI
-- rVKTTfcVT.T CENTU *' '' J -*1 

askirti niekam nesunku, reikia tik pąsi-
.. 5 1 • ■ 1 .. . • '

nepatogu, tai susimeękite 
i savo gimines.

__ _ _ ____  „„____  iv-i- ^filyką, nes ne vieną lietuvi
įpratinsite skaityti jforą laikraštį, • ir paskui jau jįe patys nemoks 
apseiti be laikraščio! . , , '
' Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui9 

50 centų ir savo 
niblūs” mokės 'ii:

“LIETUVOS
nia, Kdunas’ Gedimino gat. 88 Nr 
ų “Lietuvoj

vienintelis demokratiškos minties, tikros Šviesos ir moks!# 
. Savo turinio rimtumu, i " **

kas” šiandien 
“Lietuvos

TIK 50 AMERIKONIŠK
< Tokia, pinigų suma
rengimo. ’ ■

m įSM
UŽ ‘5.0 centu Jus p ąd a ryšite dideli cb

Antra, 
lietuviai 
nės. Visi 
nomis gavo iš Union Guardian 
Trust banko pranešimų nusto
ti mokėti lietuviams nuoma už 
butus. Banko ' atstovai sako, 
kad salės mcnadžetiafyrajiems 
skolingi 65,OOOYb dol. ir 3,5()ę 
idol.; nesumokėtais nuošimčiai 
Liūdna, kad tiek vargo, tiek 
triūso, t^įk' sunkiai uždirbto 
cento turi žūti. Vargšų žmonių 
žūsta net 90,QO0 dolęĮ'ių. To
kiai nelaimėj lietuvius įštikuą 
dar ir dabar pradeda ausyse 
skambėti garsus7'kūn. Kemėšio 
žodžiai, pasakyti 'estradoje tą 
salę šventinant: “štai ką. mes 
katalikai turime, ir katalikų 
šie rūmai pasiliks. Neleisimę 
čia cicilikų ir bedievių. Musų 
ši salė visuomet bus’’.

Geros širdies lietuviai suruo
šė man puikų pokylį. Viskas 
įvyko taip netikėtai ir man nie
ko nežinant, kad dar ii’ dabar 
nesu tikra, kad buvo tikreny
bė. Tą dienų, šeštadieny j, lie
pos 25 d., pas mane atėjo di
delis būrys lietuvių ir lietuvai
čių, šaukdami Ona! Ona! O aš, 
Ona, negalėjau suprasti kame 
čia dalykas. Nė nepamaniau, 
kad kas mane vargšę ir atmins. 
Iki vėlumos papuotąvę, visi 
skirstėsi napio.'

širdingai dękaojų pp. Įlim- 
kąms, Macėnams, kurie tų po
kylį sumanė ir * surengę; taip
gi pp. Vizmantams, Vištartams 
ir visięnis kitiems, dalyvavu
siems tą-pię ęoięiiyjc.

Ačiū širdingai visiems!
> Mrs. Ona Zolpienė.

slo įpėdinis vesti.
To laiko ministeris pirmi

ninkas Bratianu Ferdinandui 
tarp kitko netekęs kantrybės 
pasakė:

“Jeigu princas butų pabėgęs 
nuo priešo, jis nebūtų tiek 
kaltas, nes jį galima pakeisti 
10,(MM) kitų, bet kaip karališko 
vainiko dezertyras, jis suteikė 
konstitucijai pavėjingiausių ir 
nepataisomų smūgį.” “Galima 
pakeisti 10,000 kitų?” Taip 
sako ministeris pirmininkas 
svarstydamas sosto įpėdinio 
dezertyravimų, bet kitaip jis 
būt kalbėjęs, jei tuo dezertyru 
būt buvęs koks nors kitas ka
rininkas, tuomet jis būt pasiū
lęs be jokių kalbų karo lauko 
teismų ir kulkų į kaktą.

“Suteikia konstitucijai pavo
jingiausių ir nepataisomų 
smūgį” kaip tai suprasti? A^ 
dėl to jis suteikė tų smūgį 
konstitucijai, kad su žemesnio 
luomo mergina apsivedė? Ne, 
ne tame priežastis. Čia tenka 
truputį prisiminti Rumunijos 
istorijų.

Kuomet prieš 60 metų Ru
munijos sostas buvo pasiūly
tas Hochencolerių giminei, ga
na daug tam sostui kandidatų 
buvo ir pačioje Rumunijoje, 
bet kadangi jie tarp Savęs pe
šėsi’ ir viens kitam nelęido į 
sostų įkopti, pagalios priėmė 
įstatymą, kuriuo draudžiama 
Rumunijos karaliams vesti ru- 
niunes. Mat, jei karalius ves 
kurių nors vietinę merginų iš 
aukštos gimines, per jų įgys 
ta giminė privilegijų ir viso
keriopai persekios kitas bajo
rų gimines. Gi niadam Zizi 
yra generolo dūkte, senos Gu- 
sa bajorų giminės.

Šios bajorų gimines atstovas 
kartų jau valdė Rumuniją,♦bū
tent Aleksandras Cusa, istori
joje įpinimas kaip Alenksąnd- 
ras I, Maldavijo 
rinktas karalius

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALBįGĄ M 

Gydo, Roumatknaa. Rame 
Nugaroa •kaudajiina. žalti. 
Koja, tirpimą. Dusuli, Galroe akau- 
de jima, ir taip yiaoldua skaudejimiu 
(tik ne ronaa ). ’
Tūkstantiai žmonių yra Usigyde o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Mestis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lis naudos gydymo.
Kaina 7S centai. $1.50 Ir $3XX), 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptielcorius telp 
DEKEN’S NEW DISCOVĘRY 

’ OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Box«52 
Hartford* Conn.

dirbtuvėms užsida 
irbąg yra kįęį,' 

darbiniu-
Detroite, 

plakato didumo, astuonių pus
lapių laikrąštų^ąs “Detroito 
Kdrjeras”. Ikišiol jo išėjo du 
numeriai. Jį leidžia kątųlikų 
srovės žmonės, du jaupį yyru- 
kai broliai Valatkevičiai, o re
daktoriaus vietą užima Įj. yp- 
bpnas. Pakol kas tas lapelis nė
ra reguliariai leidžiamas ir yra 
veltui dalinamas skaitytojams.

— F. Lavinskas.

|R SEDAN ’ '

5” roapat^R 
rogQ. Kainos nuo 
i “ pardavimo aht

Jei mes pavartysime karalių 
biografijų lapus, tai rasime, 
jog jie labai dažnai, veik daž
niausia naudojosi vien gyve
nimo smagumais, atiduodami 
.visa kitą į s.ąvoi tarėjų rankąs.

Be to, labai dažnai valstybę 
valdydavo fą^inaf ne kara
lius, bet jo mylimos, kurių 
skaičius pas įvairius karalius 
buvo ganą įvairus.

Tokiais buvo veik visi Liud
vikai, Francijos karaliai, pana
šiais buvo ir kiti.

Bet karaliai stengdavosi pa
slėpti savo ąsmęnipį gyvenimų 
ir tuo apsaugoti savo ąutorite? 
tą, kaip dievo pateptinio. Ži
noma, viepięms tai pasisekda
vo padąryli, kitiems ne.

Šį Vą^tą nemanau knistis 
pageltusiuose istorijos lapuose, 
bet noriu papasakoti apie vie? 
ną “dievo pateptinį”, kuris da? 
ir šiandien gyvena, valdo kra
štą uf galvoja apie parlamento 
paleidimą ir fašistinės dikta
tūros įvedimą.

Ypač ne pro šalį su tuo susi
pažinti lietuviams, 
Lietuvoje įraiyaus 
monarchistai pradeda vėl sva
joti apie Urachus, Aleksand
rus ir tt. Gal keli žodžiai apie 
dabartinio Rumunijos kara
liaus Karolio U meilės šposus 
aiškiai parodys kai kuriems 
karalių šalininkams, jog kara
liai nepasikeitė; jog jie ir da
bar rūpinasi labiau meilužė
mis, pinigų švaistymais, negu 
piliečių gerove.

Karolis II, buvusio Rumuni
jos karaliaus Ferdinando sū
nūs pradėjo labai jaunas įvai
rinti savo biografijos lapus 
įvairiais meilės ir kitais avan
tiūristiniais žygiais. Bjet tai 
visai nesvarbu ir gal neįdomiu 
nes juk jaunimas apskritai 
prątęs pulti į kraštutinumą, o 
tuo labiau išpaikyti karalių 
vaikai, kuriems kiekvienas pa
taikauja.

Daug Įdomesni tie jo meilės 
žygiai, kuomet jis buvo jau 
metuose ir metai po metų 
laukdamas tėvo Ferdinando 
mirties jis tikėjosi užimti Ru
munijos sostą.

Jau tuo laiku, jis pasižymė
jo kaip didelis girtuoklis, kor
tų ir moterų mėgėjas.

Pasauliniai jis pagarsėjo 
per Didįjį karų. Tiesa, už tai 
jis negavo kryžiaus, negavo 
dargi pagyrimo, bet 75 paras 
arešto jam suteikė jo 
tėvas Ferdinandas.

Apie šį atsitikimų 
Rumunijos valstybės 
Margiloinano pasakoji 
Per Didįjį karų 1916 
Karolis II, dar sosto įpėdiniu 
būdamas, vadovavo fronte 
vienam pulkui kareivių. Jo va
dovavimu generolas Averesku 
nelabai buvo patenkintas, bet 
visgi turėjo tylėti, bijodamas 
jo tėvo.

Ir štai 1916 m. spalių 29 die
na duodama Karoliui II, kaip 
pulko vadui įsakymas pasi
traukti iš Prachovos lygumų 
iki 9 vai. vakaro. Karoliui šį 
vyriausybės įsąkymą perdavė 
dežuruojantis karininkas, kuo
met jis su kitais karininkais 
ir miesto merginom puotavo. 
Karolis šio įsakymo nepaklaus 
sė ir puotavo per visų naktį.

Apie 2 vai. nakties jam vėl 
prinešė budintis ^arininkąs, 
jog priešas vos už dviejų kilo
metrų ir jei jis nepaskubes, 
jis pats su savo visu štabu ir 
merginomis paklius į nelaisvę.

Išgirdęs šių naujienų Karob
lis, palikęs nodagertus bute
lius, neužmyluotas paneles kuo 
skubiausiai pąsitraukė į už
frontę, kad vėl pradėti puolą 
iš naujo.

Panašiu budu Karolis “karia
vo” iki 1917 metų vidurio: 
vynas, moterys, dainos, 
.vuoja linksmumas! 
nuskandinti meiles

SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE ■ us pinigus gaute Nupirkti, lengvos išlygos. 

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

ĄJtaža to, jįog jis, nesirūpino 
visai karo veįksmąis, leido iš
skersti priešui savo pulkų, bet 
1917 m. rugsėjo men. slapta 
pabėgo iš fronto, dargi iš Ru
munijos ir nuvykęs į Odesą 
apsivedė su savo numylėtine 
Zambrino, taip vadinama ma
dam Zizi.

šiuo savo žygiu jis smarkiai 
prasikalto dui’gi prieš monar- 
cbistiniųs įstatymus.

Visų pirma jis virto dezer
tyru, nes be vyriausybės žinios 
apleido kariuomenės eiles, an
tra, jis vedė už žmonų moterį,

DEL MAISTO NESUGADINI- 
MO YPATINGAI NAUDINGOS 
VASAROS METU. ELEKTROS 
IŠVARTOJAMA TIK UŽ 2c l 
DIENĄ. MES TURIME VISŲ 
GERŲJŲ IŠDIRBYSČIŲ:

lio juroje karo baisenybių vai
zdus!”

Taip sakė Karolis II, dabar
tinis Rumunijos valdovas.

O tuo laiku išbadėję, nu
plyšę, sušalę kareiviukai ėjo 
mirti į frontų už tėvynę, tiky- 
Mį ir karalių!

Kokia biąųri gyveniipo iro
nijai Karolis, už įsakymo neiš- 
pildymą gavo vos 75 pąras 
ąęeĄto, gurias, ^ąip put pralei
do malonioje karininkų ir jų 
meilužių kmnpąnijojįe, o pa
prastas kareiviukas ar šiaip 
karininkas būt gavęs kulkų į 
kaklą.

Bet juk lai sako, įpėdinis^ 
busimas valdovas, juk reikią 
pro pirštus žiūrėti į.jo darbus, 
kąd ir jis ateityje tą pat dajy-

jo. pcif ponia 
Ląųtano u^užsii^y^ va\- 
<iyU Cm

Pąts. mimšteKis pirminin
kas ir kiti bajp^’ąi steng^sk vi- 
sok'ęriopąis ^dųis šias vętįy- 
bas panaikmti. Cusi^ bajoęų 
giminės šalininkai, priešingai, 
dėjo visas pastangas, kad šios 
vedybos būt "įstatymų kelių pa
tvirtintos.

Nųgalęjp w
mųnij.os. kasaciniai rųmaį I9f9. 
m. sąusi.9 vędybjis
pamuki^

l^aęolis šio 'sprendimo "taip 
laįp 'pat ųępaklausč ir 1910. 
metais rų^sęjįo 2 dięų^ apleid
žia saųvųliai pulką palikęs 
raštą, kuriame atsisako ųuo 
so^to įpė^linip teisių.

Maža' to, kuomet l?cvdipan- 
das šį karpj|io pareiškimą no“ 
rejo paslėpti, tuo pasistengda
mas išvengii viešo skandalo, 
aųtra, nebuvo tinkamo antrų 

Ęarojis parašė 
partijos 
atstovui 
kuriame 

jis griežtai atsisako ųųo sostų 
įpędiūlo įeisiu.

Tuo laiku Karolis jau puvo, 
sugyvenęs su savo žmoną, po
nia Zizi sūnų Mirgą-

Po šio laiško, pasiųsto mo- 
Yiarchijos priešui Moskovičįųj, 
Ferdinandas negalėjo užginčy
ti įvykusio fakto, bet nenorė
damas visgi savo sūnų pųliuo- 
suoti nuo sosto įpčdiųystės, 
įsakė jam pąvažineli ; po pa
saulį, kad prablaivėtų galvelė 
nuo meilės durnų.

Karolis suliko su šiuo tėvo 
įsakymu ir apie dvejus metus 
trankėsi po margąjį pasaulį: 
apvažinėjo Egiptą, Indiją, Ja
poniją; pasižiurėjo Indijos 
vaidehičių šokių, Japonijos 
geišų meilės ir suprato, jog ge
ra būti sosto įpėdiniu.

Sugrįžo į Rumuni 
nuolankesnis su tėvu

Tėvas, pasinaudojęs, sūnaus 
nuolankumu, apyesdinų Jį, ;po- 
11‘iniąis lyaĮyyąįs .^įuodaių^ 
su Graikijos princesa Elena.

Vestuvės įvyko 1921 m. ko
vo 10 d. Su ja jis sugyveno sū
nų Mykolą, kuris tėvukui Fer
dinandui mirus viešpatavo 
Rumunijoje, būdamas vos 9 
metų, apie keturis metus.

Smarkiai apsivylė tie dvariš
kiai, kurie manė, jog Karolis 
dabar galutinai pasitaisys ir 
virs pavyzdingu šeimynos tė
vu ir sosto įpėdinio titulo ver
tas žmogus. Karolis, kuris Ele
ną vedė politikos apystovų 
verčiamas, jos nemylėjo iš pat 
pradžių, o jei ir patiko ji jam 
pirmose gyveninio dienose — 
greitai nusibodo ir jis vėl ieš
kojo naujų meilės prietikių 
Bukarešto mieste., Sostiiiėję 
sklido keisčiausi paskalai apie 
Karolio meiles žygius, girtuok
liavimų, kortavimų, bet nie
kas neišdrįso apie tai kalbėti 
viešai, nors ir dol valstybes 
naudos.

Gal būt taip ir ilgiau gyve
nęs, jei ne vienas atsitikimas. 
Jo gyvenimo kelyje pasirodę 
Rumunijos kariuomenės kapi
tono žmona, ponia Lupesku, 
Lia Volf, pagal tėvus žydel- 
kaitė iš Jasų miesto. Tai gabi 
moteris, nelabai norintį pasi
duoti kitų valiai. Ji galutinaį 
užkariavo Karolio širdį ir jis 
virto jos nuolankiu tarnu. • • • , ■

Gręsė naujas skandalas. Še
inis Ferdinandas ir kili gimi
nės ir piktumu, ir . geruniu 
prašė Karolį niesti Į)onią Lu
pesku ir gyventi ramiai su sar 
vo žmona Elena.

Nieks negelbėjo.
(Bus daugiau)

VYKAU VYRAI! 
\ t PinlswsI

//s anglis iš3 y j crAnk ęo., tai 
\\ J /jr yra vienas lietiivi- 

yardas’ M®!r‘s 
pardavinėįa ęigiau- 
šia 'anglis Poca- 
hontasių.R. $6.75 

\LP^t°nas, cash 25c 
///1 į diskonto. Black

uifc Bąndr $9. Nelau-
. kit ilgai, telefo-

nuokit Republic 8402

CRANE COAL CQ. 
5332 SO. LONG AVĖ.

.ALI HUTO T0NIC
. ' Naujas atidarytas skyrius

4745 S. Ashland Ąvę., 
CHICAGO

’ LJ ; . Tai y*^ š^ta sankrova
Mokslininkas išradėjas ii daktaras sutinka su vienas 

gaunama pagclba iš stiprių žolių, ša^nų. žicyių, laęų, uogų
< Ai'Rekomenduojamas n,«6:

Skilvio pakrikimų, nerviškumo, kepenų pakrikimo, nevirškinimo, konsti- 
pacijos, kataro, reumatizmo, inkstų, vidurių. Ateikite ir gaųkįte dykai 
simpdį br. Michael’s Ali Hęrb Toniko. Reumatizmo specialistas. Dakta
ro egzaminacija dyl$ai.

Fordo 
rįus, žodis 
vię.nų įųp.osę. 
įų afleidįmąs lųbąj atsįliępė ir 
į kilūs faVrikys, kurie gamina 
^ordo autoiuobilian^s įvairias 
daljs. Atleisdami darbipinkus, 
darbdaviui sakė pašauksią juos 
pęireikėjųs, bet lauk, <kol jie 
pašauk8, 'l<uoųięt apįę 30,000 
buvusiu Fordo darbininkų jau 
per suvirš dvejų metų Taukia 
pašaukimo. Negana to. Mies
tas, nuo rugpjūčio mėnesio pra
džios kętįpą plistų# AlMoti bc- 
dai’biaąis. maistų, tuo įudu pa
likdamas 18,000 šeimynų be 
duonos ^ąsido. T<ai kuyįe ne
randu išeities, kaip tik 
atsukti gąs.ų eidapiį gultų ir 
pabaigti visus ’ vargus ramiai, 
niekam nežinant’ Tokių auk y 
tųręjomę/ųįtęktinaį/ ’štąį, lię- 
pos. 2,8 cj. yy^i' aięąant namie, 
vienu, moteriške neturėdama nei 
S>£ trupinėlio vaikučiams 

gydinti, jiems sumigus at
suko gasų ir pati atsigulusi į 
lo,yų prie jų, la^k.ę mirties. Bet, 
vyresnysis vaikąs, pajutęs ga- 
so kyapų, pTibęgęs pęie lango 
pradėjo šąųkti policijų. Atvy
kusi į naipysj, jį rado lovoje 
mirusį penkių mętų vaikutį iy 
motinų, gulinčią,,be žudo. Da
bar teismas jų smerkia už 
žmogžudystę. ?

.... ’Ą'PTIEKA "
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DIDEUS IŠPARDAVIMAS
Vartotų Automobilių

\ VISOKIįŲ ĮŠDIRBYSČIŲ.
/ GERAI MEKĄNJŠKAI ĮTAISYTI.

1928 CHEVROLET, SEDAN

929

927
926 REO, 4 DOOR SEDAN

PAIGE, 4 Dri— r — 
9^ DODGE. 4 L 
930 PLYMOUTH.

919 ČE

Jos.F.Budrik,ffi
34TĮ-21 South Halsted Street 

Tel. Boulevąrd’ 816^ ir 4705
----- r--, - - -------------- ■ --------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- —

Lietuvių Dąjnos Per Radio
KAS NEDĖLDIENl Iš W. C. F. L. NUO 1 IKI 2 VAL.' PO PIETŲ

NIEKS : NETIRI, 
kad Amerikos lietuviai butų pąmiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jįe jau yra jrodę atvėjų atvėjais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems getams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėlis :Lietuvoj 
tuvos kultūrinimo, išrašydami gifninėms la 
gavo gimines apdovanoja daugybė Amerikai “i VI GRAŽIAUSIAI PATARNi____

Šitame atsitikime ’gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

V1 . ...r ...... ■■ ..-.t.-, t



M. ŠALČIUS

'■ • r' I

. Trečiadienis, Rugp. 5, 193-1 ,^yg9a...GM5»ft!L ■h

•<

> 8

Širazas
Poetų Miestas

Rožių ir

(Iš kelionės aprašymų ciklio 
“Po Irano kalnynų”)

Dailusis Širazas

Isfahanas yra geografinė

voji Persijos širdis yra Šira- 
zas, sostine “Fars” provinci
jos, tai yra tos provincijos, iš 
kurios išėjo “farsų” — persų 
rasė. Netoliese esą Persopolio 
griuvėsiai, Marv-Dušt’upės is
torinis slėnis, romęnų impera
toriaus Valerijaus parašai ne
toli Kazcruno ir Firuzabado k
karališkų rūmų griuvėsiai ro
dyte rodo, kad Širazo apylin
kėse vyko įvykiai, kad čia 
glaudėsi svarbiausias persų 
tautos kamienas, kai jį spau
dė iš kurios nors puses kai
mynai. Ir yra ko glaustis į šių 
sritį:
žybių, kokių tik žemės rutu
ly gali būti.

čia yra gražiausių gro-

Padaro 
Skalbimą

pa- 
da-

laikų

vadinamojo 
nuo jo vi- 
ant delno. 
“Allah Itu 
Dieve!”).

dienos čia
saulėtos, ra-

žiemą čia 
iki kovo menesio, nes 
yra 5,200 pėdų aukš- 

juros lygio ir aplinkui 
kalnai iki 11,000 pėdų

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis 
komis — po 20c už bonką. 

Išdirbėjai

bon-

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

Vericose Gyslos
Pagydoma Nauju Europejišku Įčirš- 
kimo Metodu, be skausmo arba iš
likimu iš darbo. Ar jūsų kojos tin
sta kada vaikščiojate ir stovite per 
ilgesnį laiką. Ar jut turite olserius 
dėl to kad turite VERICOSE GYS
LAS? Jeigu taip, tai ateikite tuo- 
jaus. Naujasai moksliškas įčirškinto 
metodas duoda gerus rezoltatns, 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

JMffiJU
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.

kaip vynuogių

nudegintos visų spalvų uolos; 
tarp jų kai kur pasirodo upe
lis su linguojančiais šalia jo 
papirusais ir žaliom gaivinan- 
čiom vėjelčm šalia jo.

Ant kelio, kas šimtas žings
nių, būriai kalnų kurapkų, 
vadinamų “kepk” persiškai 
(ir tikrai tinkančių kepti).

Dvejose vietose reikia pra
važiuoti pro kalnų ežerėlius. 
Atiduok viską — ir tai negali 
jais atsigerti — kaip jie že
mai klony pasirodo, kai nusi
leidi netoli jų ir vėl 
kelies į kalnus.

Kitur randi tryškantį iš uo
los šaltinį grynojo vandens; 
kai kur resvų kalnų ąžuolų, karšto ir šalto gelsvo vandens 
didelėm, ilgom gilėm, gojelį, upelius.

netoli dviejų sieksnių. Tai pir
mą kartą man teko tokį milži
ną tikra to žodžio prasme 
matyti. Jis pats kaip parali- 
žuotas, pajudėti negali: jį at
neša kasdien ir paguldo gat
vėj, kad, rodydamasis save 
žmonėms, užsidirbtų sau duo
ną. Iš, tikro tai nepaprastas 
padaras — šiurpu žiūrėti į jį, 
kai jis mažytes akutes varto į 
šalis.

“Granatų pavėsy.“
Už širazo j vakarus yra vie

ta, kur viskas apsodinta gra
natų medžiais ir kurios gra
natai žinomi savo aukšta rū
šim.

Į čia mes atvažiavome va
karą. Mus nuvedė į granatų 
sodą, kurio vidury buvo aukš
ta altana, iki stogo užversta 
nuskintais raudonais grana
tais. Jų raudonos — kaip ru
binai, karoliai — sėklos, buvo 
nepaprastai sultingos. Iš pra
džios “lukštenom” tas sėklas, 
o paskui spaudėm “granadi- 
ną”. Tai paimi granatą, su
traiškai tarp delnų, praduti 
skylutę ir išgeri ištryškusį 
skystimą.

Apie altaną burbuliavo upe
liai. Nakčiai pasitaisėm sode 
stačiai ant aslos po granatų 
medžiais. Nakvynė “granatų 
pavėsy”, aplinkui širvena u- 
peliai, klykia šabalai ir ūkia 
apuokėliai...

Gražiausias ir pavojingiausais 
pasauly kelias.

Iš širazo į Persijos Įlanką 
tiesiai yra apie 200 kilometrų, 
o važiuoti reikia apie du kar
tu tiek — per Kazerunų į Bu- 
širą.

Daug dailių kelių esu ma
tęs, keliaudamas po keturis 
žemynus, bet tokio kelio — 
kaip iš širazo į Buširų — nie
kur. / 1

širazas jau ir taip aukštai 
stovi, o čia reikia dar pasikel
ti per pus tiek, kiek jis nuo 
juros lygio, ir nusileisti ko
kius keturis kartus. Kelias 
siauras, neatitvertas stulpais, o 
čia tuojau statmeninė bedug
nė kelių tūkstančių pėdų gi- 
lio! Pasukimai pakalnėse to
ki staigus, kad automobilis 
nusileidžia ties jais iki bedug
nės krašto, sustoja, atgal pasi
varo, atsuka mašiną ir tuo? 
met paleidžia į pakalnę. Ir 
tokiose vietose “išakų” armi
jos dažnai užtvenkia visą ke
lią. Bailiems keleiviams Jis 
kelias tai geriausia vieta užsi
grūdinti nervus, u

O reginių dailumas! Kalnai 
—dažniausiai plikos,^ šaulės

Kalnai —visokių formų, ko
kių tik vaizduotė gali išmany
ti;

Priešpaskutinis kalnų gu- 
burys, nusileidžiant nuo Ka- 
zeruno kalnų į Buširo lygu
mų, dantuotas, iš vienos sta
tus, iš kitos nuolaidus, kaip 
suakmenėjusi milžiniška snie
go pusnis.

Nuo kalnų čia apačioj ma
tai painias, kaip taškelius nu
sėtus paupy ar paežerėje...

O kiek mineralinių šalti
nių? Nuo Dalibių miestuko 
per penkis kilometrus ploto 
smirda siera ir tolydžio ma
tai besiritančius per kelių

ro- paskui

to- 
iš

tivuoja gyvenime ' dorovę, iš
mintį ir gerumą. Keleiviai iš 
čia išeina atgaivinta siela, nu
plauti “gyvajame vandeny.”

Didelės, aiškios juodos akys, 
ilgi, garbinuoti juodi kaip 
smala karčiai, asketiški vei
dai, dalinimasis su artimu 
paskutiniu kąsneliu duonos, 
milžiniška atsarga dainų, 
sakų, posakių, priežodžių, 
ro didelį įspūdį. Tai yra 
vieji šventieji Jonai!

Širazo vynas.

širazas nuo seniausių
žinomas savo puikiom vynuo
gėm. Į 'Siautės vakarus nuo jo 
yra vadinamas “Kularo Slė
nis”, virtęs ištisa vynuogių 
augykla. čia yra dirbamas 
“žiburiuojantis širazo vynas.” 
Jis žinomas yra visoje Persi
joje, nors jo vartojimas yra 
labai aprėžtas, nes musulmo
nų tikyba draudžia vyną ger
ti. Bet Širazo žydeliai, kurių, 
progai pasitaikius, reikia pa
sakyti, yra apie 3,000, ir keli 
armėnai vyną Kolaro slėny 
spaudžia ir parduoda musul
monams, kurie, pasislėpę nuo 
pašalinių akių, mėgsta pa
garbinti “stiklo dievaitį.”

Širazo vynas ne tiek pagar
sėjo gal savo gerumu, kiek 
dviejų didžiulių Širazo poetų 
—Saadi ir Hafizo eilėraščiais. 
Ir vienas jų ir kitatf atidavė 
gana garbės jam ir “skaisčiai 
taurei.”

Rožių daržai.

Po Bulgarijos Kazanliko ši
razas yra antroji pasaulio vie
ta rožių daržų ir “ataro” ga
mybos (ataras —rožių alyva). 
Pavasarį, kai milijonai kvap
nių rožių pražysta, Širazą ga
lima užuosti iš anapus kalnų 
— tiek pakvimpa visa apylin
kė rožėmis. Tačiau netrūksta 
čia rožių ir rudenį.. Kai jau 
kvapniųjų riešutų, alyvų, či
narų ir akacijų lapai pageltę, 
iš rožių krūmų šypsosi ir 
mirksi jaunos rožytes. Net ir 
žiemą jos čia neišmiršta: apie 
Kalėdas pražydi smulkutės 
raudonos roželės rožių — vi
joklių krumuosę.

širazo jaunuolės pavasarį 
ištraukia į rožių daržus ir čia 
savo skaistybe suauga į “dvi
gubas rožės” 
pakankamai 
nas ir kitas.

natvėj, užsiimdamas eiliavi
mu. Geriausi jo kuriniai “pu
stau” ir “Gulistan” (Vaisių 
sodas” ir “Darželis arba “Gė
lių sodas”), nors daugiau po- 
ctinguino randa kiti jo “Diva- 
ne” — lyrinės poezijos rinki
ny. Jo eilėraščiai patetin^i ir 
pasižymi tiesnmkum.u, estetin- 
gumu. Saadi apie širažo mo
teris sako, kad jų “akys aiš
kesnės už gazelės, plaukai 
garbanuoja
kekės ir jų stuomens lytys 
dailesnes už pražydusias 
žes.”

Hafizo kapas yra kiek 
liau už miesto, už vietos,
kurios išsiveržia dideliu smar
kumu, nepaprasto skaidrumo 
vandeniu upelis “Kara Agąč”. 
Hafizas — didžiausias persų 
lyrinis poetas. Gimė širaze, 
bet gimimo data tikrai neži
noma, spėjama 1300 m., ir gy
veno iki 1388 m. Jis buvo der
višų ordeno mokinys, profe
sorius aukštojoj musulmonų 
mokykloj, mokėjo iš atminties 
beveik visą Koraną. Jis mėgo 
linksmą gyvenimą: vyną ir 
moteris, ir jas daugiausia ap
dainavo. Geriausi jo eilėraš
čiai — “gazalai” — jie spin
di nepaprastu vaizdų ryšku
mu ir žodžių lakumu. Jis savo 
eilėraščiuose °gylė” savo drau 
gų dviveidiškumą ir dėlto jų 
buvo nemylimas. Jo kuriniai, 
tryšką “gyvatos” džiaugsmu, 
aistra ir graznais gamtos ap
rašymais, “saldžia” kalba, lig 
šių dienų nenustojo savo ver
tės. Pora laisvai atpasakotų jo 
poezijos pavyzdžių: “Išėjome 
pasivaikščioti: džiaugsmas,
ilgesys, pavydas ir aš. Pirmu- 
tinieji du nuėjo, o paskutiny
sis su manim paliko.” “Tu ei
ni, o paskui tave seka juodas 
šešėlis — mano pavydas.” 
“Užšvinta ryto šviesa ar gęs
ta diena, pritekink, drauguti, 
taures ir gerkim!”

Hafizas —tikrasai persų po
etas, nes persai ir šiandie te
bėra tokios dvasios.

Bazaras.
Naujasis 'širazas 

taisyklingų gatvių
Senasis — siaurų, vingiuotų 
takų skruzdėlynas 
“Masdžid-i-Nąu” -
Mečetė, bene visų didžiąpsio- 
ji Persijoj. Bet įdomiausias— 
bazaraš, savo aukštom*,‘ tam
siom dengtoin paręj’om, I čia 
(IhiI&US ...
ražo kilimų krūvos; smulkiai 
išrašyti sidabro daiktai, ir la
bai tirštų spalvų smulkaus 
darbo medžio, kaulo ir tt. in
krustacijos 
bandi”v —
kurių ne visur Persijoj tepa
matysi. Čia prie savo prekių 
hipi pasipūtę Širazo pirkliai; 
tempia asiliukus per minią 
įdegę saule sodiečiai. Praeiną 
“kuosų” pulkas —- persų mo
ters juodais šilko apsiaustai^ 
nuo galvos iki žemei; kartais 
aukštas dailus būras, atvykęs 
iš tolimų kalnų, ar stačiaakis 
bachtiaras.

Širazo! baidyklė.
Netoli nuo bazaro, vienoj 

gatvėj pamačiau gulinčią 
skersai visą šalygatvį žmogys
tą: galya kaip didelis katilas; 
raukšlėtą kakta išsišauja į 
pryšakį per sprindį, po ja 
spindi dvi mažos akys, milži
niškas smakras ir žiaunos; 
liemuo storesnis, kaip papras
to žmogaus, kojos ir*; rankos 
ilgos kaip kartys ir visas ^ilgio 
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Aš nupirkau savo žmonai 
daugiau liuoso laiko99

Vykstąs į širazą iš Šiaurės 
keleivis, apžiūrėjęs didingus 
Perosopolio griuvėsius, pro 
kelis slėnius ir kalvų kaubu
rius privažiuoja miestą nuo 
aukšto kalno. Po kojų žaliuo
ja, kaip emeraldas, lygus slė
nis. Apačioje iš po kalno pa
krutės lęyšo miesto dalis su 
aukštais lieknais, baltais mi
naretais ir žaliais pauksmingų 
sodų kupstais. Aplinkui der
lingų daržų ruožai, medžiai; 
iš jų tarpo kyšo čia ir ten 
tamsaus, romaus kipariso pi- 
ramydė, o antroje pusėje slė
nio, mėlyname rukely skendi 
vėl kitų Icalnų masyvai. Atro
do, dailus Ispanijos slėnio 
kampelis yra perkeltas į čia su 
visom savo ypatybėm.

Ypač pilnas ir dailus regi
nys į širazą nuo 
Dvišakojo Kalno: 
šaš miestas kaip 
Persai jį vadina 
Akbar” (“O Didis

Vėlojo rudens 
ypač malonios:
mios, mėlynu nikeliu patrau
ktas, nors vėliau, 
šaltoka 
Širazas 
ty nuo 
jį eina
aukštumo vakaruose.

Dervišų centras.

Kai rudenį Persijos šiaurė
je atšąla, dervišai traukia pro 
širazą į pietus, kur ir žiemą 
saulutė karštai kaitina — į 
“Tarmistaną” ar “Dušistaną”. 
Kely nuolat sutinki liesins il
gais padrikusiais ant pečių 
plaukais, barzdotus puspli
kius dervišus; ant peties jie 
yra užsidėję nedidelius ilga
kočius kirvukus, o už diržo 
nešasi nedidelį kapšį su man
ta ir kartais kokią skardinėlę 
arbatai virtis. Pakelėse, kur 
užuvėjoj prieš saulutę sustoja, 
pasilsi, pamaudo savo pajuo
dusį ant saulės kūną, užsikai- 
čia arbatos, pasistiprina, —ir 
vėl tolyn į kelionę! Užėjęs 
vilkstinės stovyklą, kaimą ar 
miestelį, melodeklamuoja pu- 
siautikybines, pusiaupasauli- 
nes eiles, sako savo sugalvo
tus pamokslus ar šiaip pasa
kojimus. Dervišai dažniausiai 
per išdidus yra ranką išmal
dai ištiesti, bet piliečiai patys 
žino, ko jiem^ reikia, ir, pa
prastai, juos aprūpina tam 
kartui. Persai tebėra dar duo- 
snųs žmonės ir dervišus ger
bia, kaip žilosios senovės lie
tuviai vaidilas gerbė. Širazas 
visuomet buvo miestas, kuria
me dervišų knibždėte knibž
dėjo. čia priemiesty yra dide
lis ilgas namas plačiu kiemu 
ir dailiu sodu, vadinamas 
“Keturiasdešimties Dervišų 
Namu”, pastatytas ir paliktas 
vieno dervišo, laikomo šventu, 
su 39-niais savo sekėjais. Tas 
namas yra lyg vienuolija, o 
jame gyveną dervišai sudaro 
ordeną. Kiekvienas dervišas 
ir šiaip keleivis šiame name 
randa sau prieglaudą. Kokių 
čia įdomių tipų yra: yra giliai 
mokytų ir šiaip nepaprastai 
išmintingų žmonių, kurie kul-

Saadi ir Hafizas 
apdainavo ir vie-

Hafizo kapai,

Širazo istorinė
ir Hafi-

- plačių 
miestas

Musų niiHlHta- 
tynian yra tei
kti reriausl 
salima telefo
no patarnavi- 
magiž žemiau
sia, ' atsižvel
giant- i finan
sini saugumą,

1LUNOIS BI'II/lT.l.lTUONE COMPANY

tokis dalykas, 

brangins visus 

metus. Įve- 

(exten- 

virtuvę.

“Tai yra
* p 

kurį ji 

apskritus

džia.u pagelbinį 

tion) telefoną į 

Tas palengvina kasdieni

nę jos ruošą ir suteikia 

jai daugiau laiko po

ilsiui*’. ' .

Moderninių namų tvar

kymas reikalauja moder

ninio biznio metodų 

“Extra 

vėje — 
t 

se 

snius, kainuoja gi ma

žai. Pašaukite musų 

Biznio Ofisą.

biznio 

telefonas virtu-

jūsų ‘‘namų ofi-

— taupo laiką, žink-

*
Čia yra 
Naujoji

gėlimo”1 raŠtd ši*- 
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NAUJAS 1932 NASH
KĄ TIK IŠĖJO NAUJAS NASH. GRAŽUS. STIPRUS, SMARKUS IR 
PAGERINTAS AUTOMOBILIUS. KAINOS NUO $795 IKI $2025 * 

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

BRIDGEPORT AUTO SALES
' JULIUS J. J ANE LIŪNAS, Phk

3222 S. Halsted 'St, Phone Victory 4929
1.II.I.IĮI I .1 I I. t    !■ I I ■■■■■——4——■   I IIM—^
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i darbai “khątam 
originalus -daiktai,

Saadi ir

Didžiausia 
įžymybė — tai Saadi 
zo kapai.

Saadi kapas yra tuoj už 
šiaurės miesto vartų prie ne
didelės moskelės, dailiai ap
tvertas; didelė marmorinė 
antkapė su iškaltu ant jo vie
nu jo eilėraščiu; saugojamas 
mulų, nes jis laikomas ir jų 
pagarboj.

Saadi yra populeriausias 
persų didaktinis poetas. Gy
veno jis nuo 1184 iki 1291 m. 
(110 lunarinių metų). Mokslus 
jis išėjo žinomoj Bagdado Ni- 
zamijoj. Buvo šacho “kienio 
poetas”. Užplūdus mongolams 
ir nuvijus nuo sosto jo' globė
jų šachų, jis virto tremtiniu— 
bėgliu ir trisdešimt metų bas
tės po Indi jų, Arabiją ir Ma
žąją Aziją, kur kartą netoli 
Alepo buvo frankų riterių, 
buvusių Palestinoj Kryžiaus 
Karo tikslui, paimtas į nelai
svę. Sugrįžęs į savo gimtąjį 
širazą, čia ramiai karšinos se- 
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Pasauliniame Kart

Seno Krajaus

VVISSIG.Daktaras
Kapitonu

Specialistas iš
• " GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 2t METUS. 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijinų kran- * 
jo, odos, ligų, žaizdų, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga-, 
toje, kosėjimą, gerklės* skaudėjimą ir paslaptingu ligas. Jeigu kiti ne
galėjo įua išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ■ ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimu 
dykai. OFISO VALANDOS: Kudie nuo 10 valandos ryto iki 1 ‘ 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėlipmis nuo 10 ryto iki 1 vaL

• 4200 West 26 Su • , kampu Keeler Ava.. Tek Cravford 5579 '

Varicose Gyslos
IŠGYDOMOS BE

OPERACIJOS
Viskas $25 be ektra 

dainokėjimų
Visai naujas ^uropejiškas išradimas 
pašalina bjaurias ir skaudžias gyslas 
-—r tuo pačiu laiku galitę vaikščioti 
•ir dirbti. Be skausmo, išgydo ant vi- 
1 sados. EXAmINAV1MAI DYKAI.

Dr. L. Ą. Behla
“II BeninoUniversiteto, Vokietijos 
.a 190 NORTH STATE ST.

Kambarys- 834'—8-tos.-, lubos 
Kasdie^nuo 10:30 iki' 5:30.

’^ėtnyčio'misuždaryta, j .

DA

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Diatance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calamet 3399 

Rei. Tel. Yardi 3408

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom Ir rendnojam 
namus 

3335 S. Halsted St 
TeL Yards 6894

/V; "i'
•F y.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų mnveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

• r- - T-l ? ' fe. P'

DUSTČo^rlght

*»»

A conTRA^T 
\nith

FIRST
NATIONAU

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Keijlzi^ k8902 •'

1514-16. Rooierelt Rd. 
arti St. Loai* Avė 
CHICAGO. ILL.

IN

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BOflN — APPRAftRO
OAKLANO/
CAUFPHNIA HIGH &C.HO6L

0PHRETTAS

AT SIXTEBN 
5INGING ANO 
DANCING UNMR 
BMIU POLAK 
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UfeADlNG GiRL'8
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oppo&rrM 
ALEXANDER 
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PLAYED NANETTE 
IN M0VIE VtRSION 
‘ NO, N©/ NANETTE^ 

- FEATURED’lN 
'tHE fcONC OF THE

FUAMe < T 
•AND FOLKS, «ATfi ^ 

OWN COOK»N6’ 
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jdžiai, kaip kitus Europos kraštus. Bedarbių Danijoj 
* priskaitoma iki 4(į<M tačiau jįe n,ekenčią tokį skurdą, 
kaįp kitur, nes iš va^Įę^ jįę 7gauųa nedarbo įienšiją.

Pernai karo reikalams pasaulis išleido $4,157,931,- 
958. Tai iniižiniška Suma pinigų. Tais pinigais butų ga- 

bųtų galimą sumažinti škur-Įima daug ką padaryti, —> \ 
dą, kuri dabar kenčia milionai bedarbių

KIEK AMERIKOS žMONeMS ATSIEINA 
VALDŽIOS IŠLAIKYMAS

Prieš kiek laiko Prekybos Departamento Cenzo Biu
ras paskelbė statistikos duomenis, kurios rodo, jog išlai
dos, surištos su valdžios išlaikymu, nuolat didėja. Fede
ralės, valstijų ir miestų administracijų išlaidos 1929 m. 
buvo didesnės, negu kitais metais, išėmus karo laiko
tarpį

1929 m. federalės valdžios išlaidos buvo maždaug 
$3,848,000,000; valstijos išleido $2,061,000,000; ir 250 mie
stų, kurie turi ne mažiau, kaip po 30,000 gyventojų, ad
ministracijos išlaidos sudarė $3,435,290,000. Tokiu budu 
yiso susidaro ^9,344,290,000. Kiek išleidžia mažesni mie
stai, miesteliai ir kaimai, —• tikrai negalijna pasakyti, 
kadangi nėra statistikos davinių. Tačiau spėjama, kad, 
bendrai imant, Amerikos žmonėms valdžios išlaikymas 
per metus atsieina nuo penkiolikos ligi dvidešimties bi- 
lionų dolerių. . 4

1929 m. valstijų išlaidos buvo $2,061,000,000; 1928 
m. — $1,900,000,000, o 1927 m. — $1,726,000,000. Butų 
galima manyti, kad išlaidos pakilo dėl to, kad padidėjo 
gyventojų skaičius. Tačiau faktai rodo, jog nėra santy
kio tarp gyventojų prieauglio it 'j^iąįdų^ padidėjimo. Pa
vyzdžiui, 1929 m. kiekvienam gyventojūr valstijos admi
nistracija atsiėjo $17.06, o 1927 m. tik $14.72.

Prieš dešimtį metų, būtent 1917 m., valstijos, taip 
sakant, patarnavimas kiekvienam amerikiečiui kainavo 
tik $4.42. Vadinasi, bėgiu tik vieno desėtko metų val
stijų išlaidos padidėjo 233 nuošimčiais. Pinigai toms iš
laidoms padengti, žinoma, buvo surinkti mokesniais.

* Panašiai atsitiko ir su miestų administracijomis. 
Miestai, kurie turi'30,000 ar daugiau gyventojų, 1927 
m. išleido $3,324,386,000; 1928 m. — $3,396,122,419, o 
1929 m. — $3,435,290,000. J

1915 m. miestų, kurie turi po 30,000 ar daugiau gy
ventojų, Amerikoj buvo 204 ir jų bendros išlaidos su-* 
darė $1,080,141,000. Bet 1927 m. tokių miestų skaičius 
jau pašoko ligi 250. Tai parodo, jog gyventojų skaičius 
miestuose žymiai padidėjo, o kartu su tuo, žinoma, >pa- 
didėjo ir išlaidos. Tačiau ir šiame atvėjyj išlaidų pa-, 
didėjimas buvo daug didesnis, negu gyventojų prieaug
lis. 1915 m. miesto administracija kiekvienam miestie
čiui kainavo $24.08, o 1927 m. jau $52.26. Reiškia, išlai
dų padidėjimas pasiekė 117 nuošimčių.

Neatsiliko nei federalė valdžia. Tarp 1789 — 1791 
m. federalės valdžios išlaidos kas metą siekdavo maž
daug $4,270,000 arba kiekvienam gyventojui atsieidavo 
$1.09. Bet jau 1800 m. išlaidos pašoko ligi $10,786,000 
arba $2.03 kiekvienam gyventojui. 1900 m. federalė val
džia išleido $520,860,000. Tuo budu kiekvienam gyven
tojui valdžios išlaikymas kainavo $6.84.

Nuo šio šimtmečio pradžios valdžios išlaidos nuolat 
didėjo, tačiau nelabai žymiai. Bet štai prasidėjo pasau
linis karas ir išlaidos neįmanomai padidėjo. 1919 m. fe
deralės valdžios išlaidos pasiekė net $18,522,000,000. Po 
to jos ėmė mažėti iki 1924 m., kuomet buvo išleista $3,- 
£06,000,000. Bet nuo 1924 m. išlaidos ir vėl pradėjo kil
ti ir jau 1929 m. jos pasiekė $3,848,000,000 arba $32.13 
kiekvienam gyventojui.

Dabar pažiūrėkime kiek didesnio miesto gyvento
jas $uri sumokėti įvairių mokesnių. Imkime, pavyz
džiui, 1929 m. Tais metais federalei valdžiai jis turėjo 
sumokėti $32.13; valstijai — $17.06, ir miestui — $77.51. 
Vadinasi, viso $126.70. Tiek valstija, tiek miestai, tiek 
federalė valdžia pasilaiko iš mokesnių, kuriuos surenka 
iš žmonių. Miestuose, sakysime, yra apkraunami mokes
niais namai, automobiliai, bizniai ir t. t. Jeigu tų paja
mų nepakanka, tai paprastai užtraukiama skolos, ku
rias anksčiau ar vėliau gyventojai turi atmokėti.

“PRAKILNUS EKSPERIMENTAS” t

Savo laiku prezidentas Hooveris prohibiciją pava
dino “prakilniu eksperimentu”, šiandien visi žino, kas 
tik nori žinoti, kad tas eksperimentas yra didžiausias 
fiasko. Tačiau, nežiūrint į tai, prohibicijos vykdymui 
kas metai vis dar išleidžiama milionai dolerių.

kartais su prohibicija pasitaiko tikrų kurjozų. štai 
iš New Yorko praneša, kad ten atsidarė krautuvė, kur 
pardavinėjama “vyno plytos”, sukoncentruota vynuogių 
sunka. Kiekviena plyta parsiduoda pč du doleriu. Biznis 
einąs nepaprastai gerai: būriai žmonių einą pirkti “vy
no plytų”.

Apie tąi buvo pranešta vietos prohibicijos adminis
tratoriui Andrew McCampbell ir atsiklausta, ką jis ma
nąs daryti. Administratoriūs pareiškęs, jog nieko ne
galima daryti, kadangi nėr& galimybės įrodyti, kad ta 
koncentruota vynuogių sunka yra pardavinėjama vyno' 
darymui. ' ,' * . ’ ?

Mat, ant kiekvienos plytos yra uždėtas parašas, jog 
ją reikia atskiesti galione vandens, ir tuo budu paga
mintą gėrimą sunaudoti bėgiu penkių. dienų. Ilgiau lai-' 
kant, ypač vasaros laiku, galinti prasidėti fermentacija 
ir gėrimas virsti vynu, žodžiu, netiesioginiu budu su
teikiama visos informacijos, kaip pasidaryti vyną.

Prohibicijos administratorius, be abejonės, nėra tiek 
naivus, kad nesuprasti, jog koncentruota vynuogių sun
ku yra perkama ne kam kitam, kaip tik vyno darymui. 
Bet jis į tai žiuri pro pirštus, kadangi viskas daroma 
“sulig įstatymais”. <

Apžvalgai
—i  W—»

SUSIVIENIJIMO BYLA 
SU BOLŠEVIKAIS

DANIJĄ
z * . f .

Šiais laikais valstybes labai daug kalbą apie nusi
ginklavimą, bet beveik nieko nedaro toj srjtyj. Tačiau 
^Danija nepasitenkino vien tik kalbomis: ji nutarė nusi
ginklavimą pravesti gyvenimam Ji suniąžiųo armiją; 
ligi minimumo ir daugiau nebestąto karišką laįvų. Pi
nigai, kurie pirma buvo išleidžiami karo redkaląms, da
bar yrą sunaudojami socialei apdraudai.

No?s depresiją palietė ir Daniją, bet ne tiek skau

Worcesterio (bolševikai suma
nė nusavinti SLA. 57 kuopos 
cnygyną. Buvusi tos kuopos 
valdyba atsisakė grąžinti čarte- 
rį ir knygas. Taip dalykams 
esant teko kreiptis į teismų, 
kuris turės išspręsti, kam pri
klauso SLA. turtas, — Susivie
nijimui, ar bolševikams? Byla 
, au atsidūrė Worcesterio aukš-/ 
tesniame teisme. Liepos 27, 28 
ir 29 d. byla buvusi tvarkoma 
ir užgriebikai tardomi. Apie tai 
“Amerikos Lietuvis” rašo seka
mai: 

4

Per pastarąsias tris dienas 
ėjo abelnas perklausinėjimas 
ir surašinėjimas skundžiamo
sios pusės, tai yra buvusios 
SLA. 57-tos kuopos valdybos 
— pirm. Staliulionis, fin. 
rašt. šaloviejus, ižd. Norvai
ša, nutarimų rašt. Karazija ir 
kiti, bendradarbiaujant ver
tėjai Uršulei Jokubaitei. Nu-; 
tarimų ir finansų knygos bu
vo pristatytos laiįe teismų, 
eigos. Taipgi buvo pareika
lauta priduot ir Lietuvių Vie
šojo Knygyno sąrašas, kurių 
ten randasi į 3000 egzem- 
pliorų įvairaus turinio kny-v 
gų, ir kiti dalykai, rjšanfis, 
su SLA. 57-tos kuopos tur-. 
tu.

•Kuomet adv. F. J. Bago- 
čiui buvo suteikta reikalingi; 
dokumentai, o ypač nutarimų 
knygą, jis liepos 28 ir 29 die-? 
ną pradėjo bolševikų kaman-< 
tinėjimą pilnu tempu. Beklau-> 

• sinėjant M. Staliulionį, išver
sta aikštėn didelis bolševikų 
suokalbis. Ponas Staliulionis 
pasakė, kad nuo pereitų me-. 
tų seimo jie tik varde bu
vę SLA. nariais, o dirbę ki
tam, Chicagoj bolševikų nu
tvertam susivįenijimui.Jie 28 
dieną lapkričių, 1980 metais, 
nutarę atiduot SLA. 57-tos 
•kuopos knygyną bolševiką, 
susivienijimo 2-^mi kuopai ir 
tų pačių dienų v nutarę už
baigt SLA. 57-tos kuopos eg- 
zi&tacijų, uždarydami ‘knygas 
Hr patys įstoddrtli į tų hau-, 

. ją sųMyjenljimą,.' Bet, kuor 
mot jis buvo paklaustas ądv. 
??«««»- kodėl jie nijflida- 
mi j 2-trų Darbininkų Suši-‘

vienijimo kuopą dar iki šiol 
gyvena po numerių 57-tos 
kuopos? Tai jis čia nulošė 
neva nežinelio rolę. Staliulio- 
nis sako, kad jie, nuo Chica- 
gos bolševikų ..seimo jau ne
bepriklausę SLA., o priklau
sė ir dirbo “workerių“ susi
vienijimui. Nors tai ir butų; 
teisybė jo pasakyta, kad 57- 
tos kuopos . senoji valdyba 
nuo virš minėto seimo dirbo 
ir priklausė naujam susivie
nijimui, tačiau surasta, kad 
pinigai J. Šalęviejaus (šklo- 
kininko) per tūlų laikų buvo 
priimami ir žyjnimi ant SLA.. 
mokesčių knygelių, ir kas 
dar keisčiausia’į kad dalis su
rinktųjų pinigų1 buvo siunčia
ma ne SLA. vardu. Bolševi
kai .buvo pateikę reikalavimų 
atlyginimo apie $200 už sei
mo kelionės išlaidas. Bet kuo
met Staliulionis pasisakė, kad 
jie (delegatai) dalyvavę ne 
SLA., bet bolševikų seime, 
tai atlyginime keliones lėšų 
negali būt nė klausimo.

TAUTIŠKAS BIZNIS LENKIŠ
KAIS PINIGAIS

Berlyne einanti “Kova“ pa
duoda įdomių faktų apie pa
garsėjusį pučininkų Plechavi
čių, kuris dabar dirba “dėl tč- 
vynes labo,“ aprūpindamas Lie
tuvą lenkišku cementu. Ji ra^ 
ŠO: ■ 1 .

' i -' . ' ’ :

Pašlovintas tautietis PJer 
ęhavjčius metėsi į tautišką

ją pramonę. Pirmiau jis “įe- 
<tyynes priešus“ šaudė, žydus 
daužė, pučus rengė, o dabai’ 
įsitraukė į “ekonominį fron
tą^ iįr mieliems tautiečiams 
kišenius valo. Jis yra malū
nininkas Skuode, elektros 
šviesos gamintojas Sedoje ir 
Skuode, jis aprūpina kraštą 
ir ... lenkišku cementu. Biz- 
ms eina plačiąi įr .ąų dideliu 
pelnu. Prieš kurį laiką iškilo 
viešumon, kad valdžia atiduo- 

* da Plechavičiui cemento pri
statymo ir gaminimo mono
polį Lietuvoje. Dabar galu
tinai paaiškėja, kad už tų 
Plechiayįčįaus macįi n a c i j i 
^tovi, lenkų kapitalas, kurą 
deį sVįetįoi akiųjHengįaši estų 
tarpininkai^; Lenkų i cemente 
kapitalas ^ūt hut nori išlai
kyti savo rankose; lietuviįę^ 
rinką, <įel to lenkai, jeidūm 
J tarptautinį cemento sindi
katą, ičsiderSjo sau teisę ap 
rūpinti Lietuvos rinką. Įve

dus ant lenkiško cemento rios patarymų neklauso. Galų 
gale senberniai užpyktų ir 
mano/ šio tikro įvykio heskai- 
W '"S “ 1

Dabar galiine pradėti. Bar- 
tuliar susirado namuką su 
dideliais porčiais toje apfe|in- 
kėje, kur stokjardų kvapas 
nosies ncerzina. . Musų Ievutė 
pamėgo porčius iš Visos šir
dies. sėdi vargšė, muses dau-
I

skaito. Juo karščiau, juo por- 
čiąi meilesni, bet Čia, supran
tant, ne tikroji meilė: tikroji 
meilė užgimė kai lovutės ba
sas kojas adt kitų porčių sė
dėdamas Petras užmatė. O už- 
inatyt, tai jisai pirmą dieną 
užmatė, tik drąsos trūko.

Ant rytojaus musų Ievutė 
irgi Petro veidą užmatė. Ir 
akys jiedu supažindino, bet nė 
apie tai Čionais kalbu. Ievu
tė jau nebejauna, o Petras dar 
senesnis, turi storą pilvą ir 
storą cigarą, reiškia geras vy
ras. • Bent tąip Ievutė manė.

O kai sauiė sukaitino Ievu
tės miegamąjį, tai jinai nusi
tarė ant porčių miegoti. Ką-gi 
darysį kad viduj karšta? Die
vas davė tokią pačią nuomo- 
jąę ir Petrui. >

Vadinasi* viskas prirengta, 
jau galima lošimas pradėti. 
Uždanga pakilo. Petras atsi
sėdo ant Ievutes matraso 
kampo ir užvedė kalbą apie 
karščius, uodus ir maudynę. 
Ievutės \širdis straktelėjo ke
lis kartus ir dūšia prasijuokė. 
Ka.d čia jisai visuomet ant 
jos matraso sėdėtų ir uodus 
vaikytų...

Petro liežuvis ir pilvas pa
tiko visiems Bariūnams. Tai 
vyras ne kelmas: turi pinįgų 
ant morgičių išdavęs, darbo 
dirbt nereikia. Vadinasi, žen
tas.

Ievutė tėvui pakšt į ranką ir 
nuvažiavo automobiliaus pir
kti. Petras moka važiuot, jam 
ir pritinka. O Ievutė miškus 
mėgsta. Jai dar smagiau, kai 
Petras cigaro durnais uodus 
gązdina.

Motina priminė vestuves. 
Kur tu čia taip gyvensi, apsi
vesk, vaikeli. Žmonės juokia-

muitų ir šiaip apsunkinus 
prekių (susisiekimų su Lenki
ja, lenkai sugalvojo patys 
Lietuvoje įkurti cemento fa
brikų. Tam reikalui jie pasi
naudojo Žinomu legionininku 
•Plechavičių (Plechavičius tar
navo lenkų legionuose ir Bu
vo Viepamc raitelių eskadro
ne rotmistru). Plechavičius, 
panaudodamas savo įtakų, iš
gavo iš Lietuvos diktatorių 
teisę gaminti Lietuvoje, iš
imtinai geromis sau sąlygo
mis, cementų. Cemento fa
briko statymaų eis už lenkų 
pinigus, lenkų nuosavybėj bus 
ir fabrikas, bet kol kas, kol 
dar santykių su Lenkija nė
ra, lenkų kapitalas dengiasi 
estų spalvomis. Plechavičius 
iš lenkiško cemento fabriko 
žada sau didelio pelno, len
kai turės užtikrintų Lietuvos 
cemento rinkų, o Lietuva tu
rės savo tautiško cemento. 
Vienu žodžiu, visi bus paten- 
kinti ir Smetona galės gir
tis, kad jis veda Lietuvą į 
“didingų ateitį“. Kol kas Ple-, 
chavičius aprūpina Lietuvą 
cementu gamintu Lenkijoje 
ir iš to turi puikaus pelno,? 
o lietuviškas cemento varto
tojas moka stenėdamas į be
dugnes Plechavičiaus kišenei 
sunkia duoklę. Žinoma, tame 
nėra nieko bloga, kad toks 
Plechavičius Lietuvą įvairiai 
melžia, tam juk jis yra “tau
tos, vadas“ ir smetonuotas 
“generolas“ su 1000 litų mė-/ 
nešinės pensijos atsargoje.

PORČIAI, TIE 
BIAURYBES

si. Ievutė sutinka. Pėtfras sa
ko : Gerai, rudplaukute, aš 
parduęsiu namą* tai galėsiva 

<jkokį mėnesį pasivažinėti. Vis- 
. ką nutarė ant porčių sudeda

mi.
Petras paėnjė automobilį ir 

į išvažiavo į kitą miestuką sa
vo/ namą parduot ir Ievutei 
dovanų 'parvežti, o motina 
ptipiiko drabužių. Visi Bar tū

žo, aiskryittą valgo ir džjokus ’liai laukia vestuvių ir Petro 
’ ‘ * 2 parvažiuojant. Laukia ir lau

kia. •
Ievutė gavo laišką. Nuo 

Petro. Reiškią, viskas gerai. 
Ant porčių atsisėdo toj pačioj 
vietoj, kur pirmu kartu Pet
ras ant jos kaklo musę su
triuškino. Skaito:

—Dėkui, rudplaukute, už 
automobilį ir už viską. Mano 
pati ir vaikai labai džiaugia
si. Vyresnysis sūnūs moka 
važinėti...

Ievutė apsiverkė, prakeikė 
porčius ir nusitarė miegoti 
viduje. Juk, teisybę sakant, 
porčiai jos laimę sugadino.

— Maf.

Kąi Bartuliui ieškojo kam
barių, tai kartu ieškojo ir 
porčių. šeimyna didele, karš
čiuose porčiaj, žinoma, bus 
geru daiktu. Bent mama taip 
manė. Ii’ Ievutė, vyresnioji 
duktė, tinkamai pritarė.

čionais aš nenoriu rezoliu
cijų prieš porčius rašyti, nes 
tai būtų ne apysaka, o pata-. 
rimas gražiom merginom, ku-

No, 13-14 “Kovos” gau
tas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

NAUJAS numeris. Atė
jo Kultūra No. 6—7. Gali
ma gauti Naujienose. Kai
na 45 centai.

AMERIKOS

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

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Siųskite money orderį arba krasos 

ženklelius.

Programas bus įvairu?. 
Smulkmenas paskelbsi

me vėliau.

THE OAKS
DARŽE

NAUJIENŲ 
antras 

n IV M. IV A Q ■ IMIInAu
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NAUDAS BANKŲ SUSIVIENIJIMAS

Ginčai tąrp teatrų dar
bininkų ir menedžerių.

Savininkai 95 teatrų, kurie 
operuoja už vidurmiesčio ribų, 
pasiuntė kvųtąmtyįų paveikslų 
operuotųjų unijos biznio ageų’ 
|uį Ąįąloy ultįmątumą. Jie rei- 
kąįauja, idant unija sutiktų 
vienam operųotojuį, kur galima 
sų vienų apseįti. Jei unija ne
sitiks* tąį tų teatrų savininkai 
gvųįftoja teatrus, uždaryki. Ma- 
įpy atsąkymo teatrų savininkai 
reikąlauja ne vėjiąu, kaip ket
virtadienį.

Meras įsakė sulaikyti 
^varymą, iš namų

Po pirmadienio suirutės, ku- 
riųj trys jųodyc^žUi Vuvo už
mušti, o koturi asmens sužeis
ti, jų tarpe trys policininkai, 
mej-ąs ęermakas telefonu įspė
jo policiją nebevaryti iš namų 
dąųgiaų šeimynų, nepranęšus 
pirmiau apie manomą išvarymą 
jam, merui, ir pagelbą biednuo- 
menęi teikiančioms draugijoms. 
Meras pranešė, kad jis turįs 
specialį fondą, iš kurio galima 
pagelbėti biednoms šeimynoms, 
kurioms grųmoja išmetimas iš 
namų.

Miesto salės tėtušiai turėjo 
susirinkimą <iksju. apkalbėti 
vargo suspaustų negrų padėtį.

Raiti policistai ir stipri sargyba sauga perkelimą* $40,000,- 
000 pinigais ir $135,000,000 kitokių turtu iš National Bank of 
Republic į Centraį Republic Bank and Trust Co. Fotografiją 
nuimta Adams gatvėj prie LaSalle Street. 1

Goslieji
Iš ųediirbų lauko

Surado 678 asmenims 
darbo

Nemokamas miesto biuras 
darbui suieškoti surado darbo 
67$ ąsmęųiųis savaitę, kuri 
pasibaigė rugpiučio 1 dieną. Ap
likacijų darbui gauti per 
laiką 
r

biurui buvo paduota

Irgi “šposas”

ta

Šitas miestelis yra sukurtas 
biblijos pamatais. Bet miesto 
tėtušiai — oficialiai ir neofi
cialiai —- nedaro taip, kaip bi
blija liepia.

Vietos medžio išdirbystes iš
naudoja žmones. Ažuot ėmus 
vyrus darbininkus darbui, ima
ma moters ir merginos. O už 
darbą mokama 19 centų valan-

PADĖKAVONĖ

(dirba; gauna 20. centų 'valan
dai; kitas keliais centais dau
giau. Gjavę gi vadinamą^ nuo- 
dalų darbąi taipjau nepadaro 
daugiai^, kaip 3t8 centus valan
dai. O. jei padaro daugiau, tai, 
žiūrėk, įkainavimas to ar kito 
darbo numušama. B. S.

dai. Moters imą tokius darbuą 
ir dirba, kad šiokį tokį pragy
venimą pasidaryti.

Darbininkai rodo priešingu-? 
mo tokiam fabrikantą elgesiui. 
Jie kalba, kad vyrai turėtų 
dirbti, o moterims vieta namie 
vaikučius auginti.

Bet fabrikantai į tai dėme
sio nekreipia. Sako, praėję tie 
laikai, kada pienas ir medus te-

O jei kurie, vyrai ir turi dar
bus, tai irgi ne daugiausia už-

So. West Ąręjier Avė
South West Archer avenue, 

už City Limit, randasi lietu
vių gal ne daugiausia. VU#’ rr 
čia yra lietuvių biznierių, ku
rie gan didelį biznį daro, 'kaip 
lietuvių, taip kitataučių tarpe.

Iš biznio vietų verta pažy
mėti vieną, kurią mažai kas ži
no, bet kuri didoką biznį da
ro. Tai yra Crąne Coal Co. <Įos 
užveizda yra lietuvis, p. Rud
galvis.

Crape Coal Co. randasi ad
resų 5352 South Long avenue. 
Q telefonas toks: Ęepublic 8402.

Šį įstaiga nėra perseniai gy
vuojanti, bet jau turi nemažo 
pasisekimo savo srity. Lai gy
vuoja lietuvių įstaiga.

žvalgas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Jaunąs vy^ąs. pąsirodč Fort 
Dcarborn viešbuty- Užsakė ne
va pirklybos tarybos konvenci
jos šimtui nąpų pietus. Vieš
bučio menedžeris laukė, laukė, 
bet nesulaukė svečių.

Vėliau tas pats vyras pasi
rodė barbęrnėj, kurioj pareiš
kė, kad būrys konvencijos dele
gatų norį nusiskusti. Nors jau 
buvo laikas barbernei užsidary
ti, bet barberiaį sutiko palauk
ti. Jie taipgi nesulaukė žadė
tų kostųmerių.

Dar kartą jaunas vyras pa
sirodė prie Illinois Central 
gętžkeŲo stoties, čia jįs užsakė 
taksikebų šoferiams laukti kon
vencijos dęlcgatiį. Tie |aųkė ir... 
biznio nesulaukė. O pąts jaupas 
vyrąs kažių kur diųgo net. ne
mokėjęs tąksikv^Ub kuriuo at
važiavo į stotį.

Bus karšta šiandie
Vąkąr karštis Chicago j pa

siekė 90 laipsnių. Oro spėjikas 
tečiau prąpašauja, kad kaip 
šiandie, trečiadienį, busią dar 
karščiau.

AGOTA PETRAITIENĖ 
po tėvais Baltrušaitė 

kurį mirė 28 dieną liepos ir pa
laidota tapo liepos 31, 1931 m., 
o dabar ilsįs St. Calvary kapinė
se, Gary, Ind., amžinai nutilus ir 
negalėdama atsidėkavot tiems, ku
rie suteikė jai paskutinį patafna- 
vim.Į ir palydėjo ją j q neišven
giamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms , ir 
suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame musų dvasiškam tė
vui, kuh. S. Marčiui, kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jos sielą; 
dėkavojame graboriui A. Petkui, 
kurs savo geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo ją į 
amžinastį, o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius, ir 
pagalios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmonėms; 
o tau musų mylima motina Ago
tą Petraitienę sakome: ilsėkis šal
toj žemėje.

Petraičių šeimyna.

STANISLAVĄ ULBIENĖ

Persiskyrė su 
rugpiučio 4 dieną 
iš ryto 1931 m., sulaukus 38 
m. amžiaus, gimus Telšių apskr., 
Kalvarijos parapijoj, Pasruojų 
kaime. Paliko dideliame nubudi
me vyrą Domininką, 2 sunu • 
Domininką ir Stanislovą, pusseserę 
Evą K^inaikienę, o Lietuvoje 2 
broliu — Juozapą ir Valedjonąį, 

k -2 seseris — Domicėlę ir Liauda' 
diją įr gimines. Kūnas pašarvo
tas, randasi 643 W. 54 Place. 
Tel. Yards 5 636. / <

Laidotuvės įvyks subatoj, rug
pjūčio 8 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš namų į Gimimino Panelės Šv. 
parapijos, bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nulydė 
ta į Šv.' Razimiero papines.

Visi a. a. Stanislavos Ulbienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai Kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame, < 
Vyras, Vaikai, Broliai, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. F. Radžius, Telefonas 
Victory 4088.

šiuo pasauliu 
6:30 valandą

Nušovė banditą
Dąpiel Guszųs, savininkas 

vaisių krautuvės adresu 2538 
Fullejton avė., nušovė vieną 
trijų banditų, kurie mėgino pa
daryti holdapą jo krautuvėj.

Užmušė darbininką
Farmerio trojcąs užmušė 

Kastą Mickievvicz, darbininką, 
kuris gyveno adresų 2QĮ7 Cųs- 
ter Street. Nelaimė atsitiko 
pjię Mihyaukee ir Damen gat
vių. Farmeris, 'Bergen, sulai
kytas. "" a

” KAvjįMU’ 1
Pinigų Siuntimo Skyrius at-

aU
deras kasdię nij£ § 
jų S w

Įvairus GydytojiLietuviai GydytojaiGraborlai ' Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

~ ki ri< ns------- Dr.P.PŽALLYŠ Į) R. HERŽMA
Undertaking Co. dentistas ts dttch/c

Wm. A. PAorny , OA 17 lllth Rf W
Koplyčia dykai į □ U Gerai lietuviams Žinomai per 2

71Q Węst 18fli Str<?et «HB && g
Tel. Canal 3161 Gazas. X-Rav. etc, HvJn ifiioiii Ir rferAfUIl.. IUi

Rcz. Phone Grovehill 1321
Ofiso Tel. Lafayette 4180

Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS

4180 Archer A fe., sale Midland Bank 
Valandos: 10 iki 12 A. M., 1 iki 5

P. M., 6 iki 8 P. M.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
e r, :> A t ' -1 ♦l **-**’.

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei- •I ' •
kale visuomet esti sąži
ningas k nebrangus to
dėl, kad ąeturime iš
laidų užląjkymui sky
rių. ' .... ’ j-’aža

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. DįL. ■

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Ghicagoj

J 6,46 W. 46th &
Telefonai

Boulęvard 5203
Boulevard 8413

P27 So. 4?^ Ct.

Cicero 372Ą

Gratrorlai

+el. Canal 3161 
---- O-------

Gazas, X-Ray, etc

per 25 t

---------o--------
Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Bąlzamųotęjąa
Modemiška Kokplyčia Dovanai 

TuHu automobiliui visokiemi reika
lam!. Kaina prieinamą

3319 Ąuburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rezidencijos 
Tel. Boulevard 5913

T f' .5 ' ; '*■!• 1; . ►.

- Ofiso ir Rezidencijos
Tel. Boulevard 5914

DR. BERTASH ir
DR. NAIKELIS 
7?6 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

--------------------------- ------- ------------------------ ------------------------------------------------------------ OF
. —p— Dr. Susan A. Slakis 1^“° *°¥

S. D. LACHAVICH '
n i į VaL 10 iki B ryto; 4 iki 6 po pietų.

LIETUVIS GRABORIUS Ofiso Tel.'Lafayette8 7337 ?
f - . . . , Rcz. Tel. Hyde Park 3395

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

231Ą 23rd £1., Chicago
SKYRIUS: *

1439 g. 49 Court, Cicero, UI.
* Tel. Cicero 5927

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
' Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tėl. Roosevelt 7532

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY

8 MIDWIFE

6109 South
Albany A v.

Phone 
Hemlock 9252

MRS. L. MAGNUS 
. .. Akušere 
Praktikavusi per 24 metus 

6042 So. Peorią St. 
Tel. Wentworth 6Š66 

arbfi ISormal 798.8

Akių Gyįytojįąi
Tel. Yards 1829

DĘ, G, SĘĘNĘR
LIETUVIU AKIŲ^SPEdAUSTAS

Ofisas ir . Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

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

NedSijomis nuo 10 ‘/iki 12.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRĄBę^VS CHięAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
h ju geriau ir pigiau, 
| negu kiti todėl, kad 
& priklausau prie gra
ši bų išdirbystes. 
| OFISAS: ’

Tel. Ca/ial 9174 
fe SKYRIUS:

3238 S, Halsted St.

Gydo atąigiai ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal nauiauiins 
metodus X-Ray Ir kitokius Mtros 
prietaisus. :

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 W, llth St., netoli Morgan St. 

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

1 TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai

Hydą Patk 6755 ar Randolph 6600 
-............O*" . ■ ■

. , u     .tri'įį—r■——— 

DR. CHARLĘS SEGAL 
[ P“VUio&as

4729 South Ashland Ave„ 2 lubos 
CHICAGO. ILL. 

SPECIALISTAS DŽ 
Moteriškų. Vyriškų ir

‘^ISO VALANDOS!
I 12 vaL ryte, nuo 2 tyri 4 

vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:3,0 vaL 
vakaro. Nedek nuo 10 iki 12 y. dieną 

Phone Mit|way 2880

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archet Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktj Virginia 0036

Rex, 6600 South Ajrtesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

| Duokite «avo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
O? T OME TRIS T 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė, 

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

a.*/

.V. ~ • > i • , • T .j j, * -• •, Fį t. I- " ’■ ' T :<>’1? I f
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramty 
patftTDąvim. Jwowęt jitį yra labiausį^ . rėftrifogc&

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL SERMENIĮ

Nuliūdę liekame.

Moteris, Sunai, Duktė. 
Brolis ic Giminės.

Laidotuvėse
riųs Eudeikis,

PRANCĮŠKVS VARĄ^AUSKĄS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 3 dieną, 5:30 valandą 
ryte 1931 m., sulaukęs 43 metų 
amžiaus, gimęs Kretingos apskr., 
Kulių parapijoj, Čiuželių kaime. 
Amerikoj išgyveno 20 metų. Pa
liko dideliame nuliudime moterį 
Johaną, po tėvais Klpvaįtę, 2 sū
nų — Pranciškų ir Joną, dukte
rį Juzefą, brolį Juozapą ir gimi
nes; Lhtuvoj du brolius ir 4 se
seris.

Kūnas pašarvotas, randasi 304 
Kensington Avė.

Laidotuvės įvyks- ketverge, rug
piučio 6 dieną, 2:00 valandą po 
g>ietų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines. . ’

Visi a. a. Pranciškaus Vara- 
nausko giminės, draųgaį ir , pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteįkti 
jam paskutinį patarnavimą iiį *at-

DR. MAKGERIS
Išvažiavo Lietuvon.

Gris apie vidurį rugpiučio 
mėnesio

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

2400 Vf, Madison Sn "

Vai.: 1 iki 3 (>o pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. West 2860

Namu telefonas Branswick 0597 V. r Į , ,1 ,, '

Drs. S. E. Allen
M. S. Allen

Praneša apie perkėliau savo dentisterijoa 
ofis<j ii. 3,506 So. Halsted Street

6657 So. Ashland Avenue
Telefonas Prospect 6257;

SVARBI- ŽINUTE
DR. M. T. STK1K0L

Lietuvys Gydytojas
jr Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu i naują vietą po nr.
4645 S?. Ashland Ąyę,

Valandos 2 iki 4 ir 6' iki 8 vakare.
. Nedėlioj pagal sutartį 

Tel. Bpulevard 7820 
Namai: '

6641 So. Albany Ąvę.
Tel. Prospect 1930

Duokite savo akis išegzaminuoti 
PYKAI

Registruotam Optpiąetristųi 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 
į. , patyrimas

Agniai nuo $3,
1 Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.

Dft. J. GROUPE
463^ S,. Ąs^land Avę. Tel. Yards 6780

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

T«b Calumet 3Ž94 
Nuo 9 įkl 1.2 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos Vakarė

A. I.Davidouis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kmwų9d 5107 1 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare^ 

apart Ivėntądienfo ir ketvirtadienio
—.............. n Ii < ' I' I .1 I*'.ilu III III II II

Telefonu Yarde 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avemu. 

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

7 iki 8 vaL Nedėk nuo 10 iki U 
Rez. Telephone Plaza 3200

k

Ą. K. Rutkauskas,'M- D.
4442 South Wafttrn Avenue

Tel. L^ayett^ 4W
VALANDOS: 

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

, _______________ ’• ' ■ ■ '' .. ........ ii. ■ ■■■■ ■■■■, —O———

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

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 233.0 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 West 69tb Street 

VĄLĄNDOS:
10 iki 12 ryto,* 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart Šventadienio it Ketvįrtadicnio

Valandos: 6—8 vakare

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

4193 Ajrcher Avė, 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098
Naktinis ' telefonas Grovehill 1595

Phone Armitage 2822
* . « !• *

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso TeL Victory 6891 
Rez. TeL Drexel 91$1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisast 3102 So, Helst/sd St,, Clįkagd 
arti 3 Įsi Street ’’

Valandos: 1—3 po pietų. 7—8
Nedalomi! ir šveAUcL ’ 10—12 dMų,

Nosies ir 
Akiniai pi

Advokatai ---------------—

K. GUGį
ADVOKATAS* 

MIEŠTO OFISAS
127 N, Dearbom St., Room U U 

Telefonas Central 44IT
Valandos: nuo 9 cytb‘lki 4 P<> pkti 

Gyvenimo vieta 
3323 South Haltted Stnat * 

Tel. Boulevard B10 
Valandos: nuo 6 iki’ 8 vat kiekvieni 

vakari4 i&ytk ketvftgi 
Nedėlioj oro. i iki 12 ryto 

---------------------------——r—

R. A. VASALLE ,
ADVOKATAI

11 Soath La Sali,. Sttnl 
.Room 1934, JU R»įoįį 
Valandos nuo 9 rytų iki K vąk 
3241 SS Halsted St! Tel, V&orf WV

Valandos — ? iki ft *1 
Olis—Utarn.. Ketv, ir Šutau vak 
Vasalle—Parų Sėt. ir PėtnjfflS vak 

. R U.. 4.^

Phone Canal' 6222

Pantis 
4712 South Ąs: 

Ofb. v.IM,lw'
M Avė,

10 valandos' :10 8 vakaro.
Residence Phone Hemlock 2691 T
------ —:---------------------- r—.1 —-ff

Phonę Boulevard. 7Q4^

Dentistas 
gydytojas • ir ČHiRūkGAs 14645 So. Ashland Avė, 
2201 West 22nd Street ' «i 47th st««

x ■ Valandos: 1—1' k, 7/^8’ IB!T "hų.,į

- U 'l ' ' Tel. Central 7079

Tifonai Boulevard 1939, ’ Longbeach. 9453

DR. S. A. BRENZA ffi B. cį' LĄ'MĄKiš
9 iki 12, įk> 3. d» h 6:3.ty iki 9.30 V. Instruktorius Viennos Universiteto 
4608 South Ashlą^. ^Netoli iUst.' ’<W*U£ - 55 E' «<•

1 Arti Leavta U * 
Telefonai Canal.

»■ ■ *d'

A. A. SLAKIS
t ADVOK^****® ‘ m ’
Miesto Ofisas 77 
Room 1502 

l r Valandos: 9 ryto 
t .......Į,i .įįį, į

,4145 Aus. TU. LMayttu 7337 
............... ■ į ■ 

Namų Tel. Hyde Park 3395 
............ ; •—.J .. ..t................ ....

JOHN & BORDEN

4
rt’v.

105 W. Aitam, Se.: xiom1 
Telephone Randolph 6727

Namie 8 r mot
**•

TeL Boulevard 2800



Business Service
- ---- Biznio Patarnavimas 

POPIERIAVIMAS 
SPECIALIAI

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

CONNORS
Tel. Radcliffe 3284

-L

Pirkite Geriausi

Patente

Ądv.

Bridgeport

PRANEŠIMAI
Ęridgeportas

20

visus 
visas

Susivienijimo Lietuvių Ameri
koj 36 kuopos susirinkimas

graftas. 
čia

IEŠKO darbo, patyrus barberys va
karais ar visados. J. Būkle r, 1253 So. 
Spaulding Avė.rug-

Lie-

Situation Wanted
Darbo Ieško

Sales” dienos M'axwell gatvėj.
Kompeticija. Politikieriai ir

Ghetto nyksta ir

ir jį galima pirkti visose 
Pabandykite jį ir tada pa* 
kitomis rūšimis. Jus ra- 
yra geresnis, stipresnis, ska-

LABAI maloni tik ką užbaigusi 3 
metų Commercial kursą 17 metų lietu
vaitė ieško darbo ofise arba restaura- 
cioje Kalba, bet nerašo lietuviškai. 
Tėvas nedirba du metai.

Jeigu kam tokia pagelba reikalinga —■ 
atsišaukite pas M. Jurgelionienę Roose- 
velt 8500 busiu didžiai dėkinga.

Plymouth naujai patobulintas 
automobilius

gatvė turi dienas 
prekėms pardavinė- 

pavyz-

IEŠKAU darbo už janitoriaus pa- 
gelbininką, mokantis viską sutaisyti, ne 
girtuoklis; arba katrie norite imti va- 
kacijas. Rašykit, Box 133 5, Naujie
nos, 1739 S. Halsted St. 

--------o--—

Specialistai gydymo chroniškų Ir nauju M- 
j. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan

kyki t pas tnane. Mano pilnas įsegzamlnaTl- 
mas atidengs justj tikrą ligą Ir jei ai apri- 
Įtnsiu jus gydyti, sveikatą jums sugryS. Ei. 
kur 'ir kas "jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ilegzamlnavlmo—kas jums yra.

Pašalina, Pūsles 
Įdegimą

Silpni inkstai ir puslSa įdegimas išsivys
to | rimtą ligr), jeigu pakrikimas nebus ati
taisytas. Nuga-Tono ifivalo kūną nuo ligų 
perų, kurio silpnina organus Ir lAfiaukla 
skaudėjimus ir dieglius nervuose, raume
nyse ir sąnariuose. Po ėmimo Nuga-Tone 
per trumpų laikų jus pradėsite jaustis stip
resnis ir daug nuojegesnls, jūsų miegas bus 
pollsingas ir atgaivinantis ir jus pasidžiaug
site gyvenimo smagumais. Gaukite bonkų 
Nuga-Tone be vilkinimo. Jis yra pardavi
nėjamas aptiekininkų. Jeigu aptiekininkas 
neturi jo, paprašykite ji užsakyti dėl jus ifi

gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti. atsilan
kyki t pas tnane. Mano pilnas ižegzanilnavi- 
mas atidengs Jūsų tikrų ligą ir jei ai apei
ki t pas Jlkrų specialistų, kuris neklaus jūsų 

galutino 'ilegzamlnayįmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Rlvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo nietu.

> Viri**.
dėlių, žmogaus sistemos sūdė 
ties ir jos pakrikimų bei ligų 
apsireiškimų. *

žvalgas.
Tarp Chicagos 

Lietuvių
Kur praleisti atei 
nantj nedėldienj?

Kai kas apie Chięagą
(Tęsinys)

JT

f

Trečiądięnis, Rugp. 5, 1931

Dauguma žmonių sulaukę 
nedėldienio rūpinasi, kur va
žiuoti, kur praleisti šventų die
ną. Aišku, kad sulaukus šven
tos dienos mieste negalima bū
ti ir karštį kęsti bei nuobo
džiauti. Šį nedėldienj, be abe
jo, geriausia bus praleisti 
“Naujienų” piknike, kuris įvyks 
The Oaks darže prie Archer 
Avė. ir 123 St. Ten yra daug 
medžių, daug vietos, daug stalų 
ir daug suolų atsisėsti. Jeigu 
ir šilčiausias oras butų Chica
goj, tai “Naujienų” piknike bus 
galima atvėsti ant tyro oro po 
žaliuojančiais aržuolais.

Taigi visi ateinantį sekma
dienį, rugpiučio (August) 9 die
ną važiuokite į “Naujienų” pik
niką, kur bus tūkstančiai lietu
vių iŠ Chicagos ir visų artimų ir 
tolimų apielinkių.—R-s.

nį varė, šiandie gal išnomuoty 
arba paveršta j sandėlį. Bėt 
kai kada tebepirkliąuja ir pa
tys.

šiaip tečiau kalbėsime ar 
taip, ox faktas yra tas, kad ir 
Maxwell gatvė— Ghetto širdis 
Chicagoj—povai nyksta. Vis 
mažesnis naujokų skaičius bu
riasi joje. O iš tų, kurie čią 
varo biznį, žiūrėk, vienas po 
kito keliasi kitur, kai tik Max- 
well turgavietėj pasidaro pra
džią. \

Vakare Maxwell gatvė atro
do kaip ir mirusi. Nakties gi 
tamsoj pasireiškia kitoks gy
venimas: eina kova už būvį 
tarp šunų, kačių ir žiurkių.

—Čikagietis.

•sivęžė jį namo adresu 1339 S. 
avenue. Draugai ligonį ten 

gali mątyti. > *
B B B

Praėjusį sekmadiehį popiet 
Raudonos Rožės, bėsbolo jauk
tas išpylė kailį italijonams iš 
ChicAgos. O jie, italijoiiai, star 
tėsi labai “stoart”. Taip statė
si tur būt todėl, kad su lietu
viais nebuvo loŠę. •

N. Rašėjas.

SLA, Iždiriinkas 
grįžo

po keletą darbininkų, bet ir jie 
dirba tik tris keturias dienas 
savaitėj ar mažiau.

■ Nors čia yra gan daug dirb
tuvių, bet ir žmonių prisiren
ka būriai iš ryto, ir eina jie 
nuo dirbtuvės prie dirbtuvės. 
Vis tikisi kokį nors darbą gau
ti.

Bet gerovės nesimato. Dar 
atrodo, kad kasdien prasčiau 
darosi. Kai kurie bedarbių tie- 
šijasi, kad rasi, orui atvėsus, 
darbai pagerėsią. Reikia tečiau 
pasakyti/ kad tokie pranašavi
mai einą apie porą metų, o dar
bų kaip nėra, taip nėra.

Jus visuomet galite būti tikri, kad 
perkate geriausį, kada jus paprašote 
“Buckeye Malt Syrup”. Tas populia- 
ris mokas yra pagamintas vakume ir 
paskui vakume pakuotas, todėl jo sko
nis yra tokis, kokio niekad pirmiau ne
ragavote.

Jis nekainuoja daugiau, negu kiti 
geri mokai 
grosernėse. 
lyginkit su 
site, kad jis 
nesnis. .

Buckeye Malt galima vartoti ir ki
tiems tikslams — prie kepimo, kur tik 
reikalingas yra mokas. Ir žiurėktie, at 
jūsų šeimina nepastebės skirtumo.

CLaSSIFlĖO APS. Į

SLA. 36 kuopos 
išvažiavimas

gavome šviežio 
tik kiek no-

rengtų išva-
patiko šis

Pereitą nedėldienj, t. y. 
pįučio 2 d., Susivienijimo 
tuvių Amerikoje 36 kuopa tū
rėjo išvažiavimą Antano Rai
bužio ūky. Išvažiavimas pavy
ko. žmonių susirinko pusėti
nai. Kurie buvo, tie linksmai 
laiką praleido: užkandžiavo, 
žaidė ir dainavo.

Vėliau išvažiavimą sutrukdė 
truputį lietus. Po lietaus vėĮ 
linksminomės.

Į pavakarį
pieno, ir gėrė kas 
rėjo.

Iš visų šiemet 
žiavimų geriausia
SLA. 36 kuopos išvažiavimas.

žinoma, į išvažiavimą gatve- 
kariais prie Raibužio ūkio ne
galima privažiuoti. Galima tik 
automobiliais. Bet ir tai pusė
tinai buvo žmonių.

Ale tenka pasakyti, kad SLA. 
36 kuopos narių nesimatė daug. 
Tokia skaitlinga kuopa, o jos 
narių gal nė pusė neatsilankė. 
Jei butų didžiuma suvažiavus, 
tai butų buyę galima gražaus 
pelno padaryti.

Bet ir šiaip, kiek man teko 
patirti, liks pelno apie porą 
desėtkų dolerių. ’ , ? ,

—A. M-nė.
* • • »( l >

— į ■ - į . .a ■ .i

Cicero
šiandie Lietuvių Improvement 

Kliubo sutrinkimas

■ šiandie, it. y. trečiadienį, rug
piučio 5, p-nios Lųkštienės sve
tainėje įvyksta Lietuvių Namų 
Savininkų Kliubo (Improve
ment Club) - susirinkimas.

Kliubo nariai ir norintys 
tapti kliubo nariais atsilanky
kite, nes šiam kliubui priklau
syti yra kiekvieno privalumas.

Teisybę sakant ir žiūrint į 
musų kaimynus čekus ,aiškiau
sia matyti, kad mes, lietuviai, 
turime būti valdovai savo apie- 
linkės. čekai labai nustebę 
žiuri į musų apsileidimą: kad 
nepriklausome savo organizaci
joms. Argi mes negalime taip 
sutartinai veikti savo gerovei, 
kaip pav. čekai?

>Tą žodį “negalima”' meskime 
šalin, o pamatysime, kad gali
ma viskas. Pavasariniai rin
kimai stovi prieš musų akis. 
Stengkimes turėti savo tautos 
atstovą miesto valdyboj.

—Kliubietis.

Town of Lake
i’ Dr. Michaej’s atidarė ofisą 
naujoj .vietoj, būtent adresu 
4745 South Ashland avė. Tai 
yra gydymas visokiomis žolė
mis ir tonikais. Prie minėtos 
įstaigos matyti visada daug 
žmonių, kurie žiuri J demon* 
stravimą lange, tam tikru mo-

Maxwell 
specialėms 
ti. Ketvirtadieniais, 
džiui, vištienos diena, žmonės, 
kiek geriau pažįstantys Maxwell 
gatvės biznį, sako, kad vištie
nos marketą yra beveik mono
polizavusios moters. O pirkėjai 
dažnai esantys vyrai žydai, ku
rie atydžiau ne bet kuri lietu
viška šeimininkė išpus 
vištelės pukus. Išgnaibys 
minkštąsias jos vietas.

Penktadienis—žuvies ir silkių 
diena. Ir man pačiam yra ži
noma žmonių, kurie iš tolokų 
apielinkių atvažiuoja į Maxwell 
marketą žuvies nusipirkti.

Kompeticija (varžytinės) čia 
labai įtempta. Seniau, būdavo, 
Maxwell gatvės biznis užsida
rys penktadienio popietį šešta
dienio šventei, šiandie kas ki
ta. Dabar jis teužsidaro tik 
vienai dienai metuose, būtent 
žydų Naujiems Metams.

Koks nors senas vietos pirk
lys paaiškins jums kodėl taip 
yra: girdi, seniau turėjome ge
resnės rųšies žydus; dabar gi 
kiekvienas tik pinigų pasidary
ti taikosi, nežiūrėdamas nė su- 
batos, nė kitokios šventės. Vis, 
mat, kompeticija.

Ir kompeticijoj vieta prie 
kampo Halsted gatvės yra to
kia, dėl kurios verta kovoti žo
džiais, kai kada kumščiomis, o 
neretai ir politikierių papirki
mu arba gerigsiterų pagelba.

Kart kartėmis pasitaiko ler- 
mui kilti. Alasas didžiausias. 
Subėgo būrys žmonių pažiūrėti 
kas atsitiko. Pasirodo ,kad du 
pųškarių savininkai arba ren- 
dauninkai (nes puškariai di
džiumoj renduojama) dėl vietos 
susipešė. Kai kurie mėgina 
peštukus skirti. Kiti užsistoja. 
Žiūrėk, mušis išsivysto ir pla
tesniu apėmiu. Bet pasirodo 
policininkas, kuris pagalios 
tvarką atsteigia. .

Jei kuris pirklys turi didesnę 
vietą, kaip, pavyzdžiui, numale- 
votą budelę papsui ir frank- 
furteriams pardavinėti, tai jau 
galima spėti, kad jis moka pu-’ 
sėtiną sumą pinigų kas mdias 
arba wardos, aldermanui, arba 
marketo prižiūrėtojui, ' ar kh 
riam kitam politikieriui. Chi- 
cągos didlapiuose kąrt kertėmis 
yra buvę iškelta ' 
graftas Maxwell .gatvėj, jtalti 
nimų daryta, kad grafteriai 
“taksavę” po $300 metams tik 
bananų- savininką, 
“taksos” d&ta tiems, 
ėmę platesnę vietą? 
didlapių surinktomis 
arba gandais, būdavę m4tų, kad 
grafteriai- siekdavę iškolektuo- 
ti iki $250,000 ‘metains: iš visos 
Maxwell gatvės taurgavietės. .

Jei tie kaltinimai teisingi (o 
yrą pamato manyti ,kad jie tei
singi), tai nesunku suprasti, jog 
norinčiųjų pasipelnyti lengvai 
įplaukiančiais pinigais Maxwell 
gatvės apielinkėj randasi ne
mažai. Ir tikrai politikieriai 
grafteriai čia šienauja. >

Kai kurie žydų —ir didokas 
j ų } skaičius ■; —• ■ bępirkliapdanii 
Maxwell gatvėj pralobo. Fersl 
kraustė j kitas vietas gyventi. 
Jų vaikai atidarė modernes 
krautuves vidurmiesty arba 
puošnesnėse apielinkėse; sėdi' 
daktarų arba advokatų ofisuo
se; užlaiko stambias real esta
te firmas.

Bet patys tėvai dažnai nepa* 
leidžia iš savo rankų aukso ka
syklos, kurią jie surado Maxr 
well gatvėj. Teisybė, jie rasi 
gyvena kitur. Jię gal kartais 
atvažiuoja į Maxwell apielinkę 
“Packardais” ir su šoferiu pri
klausančios jiems savasties pa
žiūrėti. Ta gi savastis —vieta, 
kurioj seniau gyveno ir kur biz

Vakar susitikau p-ną M. J. 
Kirą, kuris užlaiko automobi
lių pardavimo įstaigą (3207-09 
So. Halsted St.). Jis sako: “Ar 
važinėjais kada su naujai pa
gerintu, ‘Free Wheeling’, nau
ju Plymouth automobiliu?”

“Ne”, sakau, “dar neturėjau 
progos pasivažinėti tuo page
rintu jūsų pardavinėjamu au
tomobiliu”.

‘Na, tai sėsk ir pasivažinėk”.
Kai« tik paėmiau už valdo

mojo rato ir pradėjau važiuo
ti, tuojau pajutau, kad aš va
žiuoju kaip su paukšteliu. Taip 
lengva, taip smagu, tartum tik 
sau sėdžiu prie rato, o mano 
valdomas Plymouth bėga—kaip 
plaukte plaukia— tykiai, švel
niai, o jau smarkumas, kaip aš- 
tuonių cilinderių didelio auto
mobilio.

Sako, kad su penkiais galio
nais gazolino galima važinėtis 
beveik visą savaitę. Reiškia, 
Plymouth automobilius yra eko
nomiškas. Aš irgi girdėjau nuo 
gero mechaniko, kad Plymouth 
automobilius yra vienas ekono
miškiausių karų rinkoje. Tai 
tikras darbininkų automobilius.

Kaip . tik; bjskį susitaupyisu 
pinigų, tuojau važiuosiu pus M. 
J. Kirą ir nusipirksiu Plymouth 
automobįlių. ,

Kas nori įsigyti 1 nebrangų, 
gerą ir ekonomišką automobi
lių, lai nuvažiuoja į Kiro’įstai
ga, tikrai nepadarys klaidos.

—Kaimynas.

Vakar vakarą, grjžo iš New 
Yorko SLA. Iždininkas, 
K. Gugis, kur buvo išvažiavęs 
pereitą penktadįenį su svar
biais SLA. reikalais.

Tuojau nuvažiavęs Iždininkas 
turėjo pasimatymą su valsti
jos kontrolieriais, kuriems iš
davė pilną SLA. finansų stovio 
atskaitą; po to jvyko Pildomo
sios Tarybos ir Kontrolės Ko
misijos posėdžiai.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 36 kuopos susirinkimas 
įvyksta šį vakarą (trečiadienį, 
rugpiučio 5 d.) Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted street. 
Susirinkimas praridės 8 valan
dą vakare.

Bukite visi kas galite. Ypač 
reikėtų atsilankyti tfems, ku
rių1 duoklės yra Užsivilkusios, 
ir užmokėti j aš.

Raštininkas.

Bridgeportas
Lietuvis dešrų išdirbėjus

& Ri T

Ilgos

iėrių

O kokios 
kurie uf- 
Chicagos 
žiniomis

Cicero
vakari jos Mrs. Švėgždai

>| . ,1. • ■ ,>!■ „.•

Praėjusį ketvirtadienį vaka
re, kaip ir paprastai kad būva 
kas ketvirtadienis, įvykb spul- 
kos susirinkimai adresu 4917 
West Uth Sdį.

ši vieta tai Leo Švėgždos 
real estate ofiso buveinė.

Ilgus metus Leo Švėgžda tu
rėjo gerą pagelbininką ir nota
rą f — p-nią švėgždienę. Bet 
jau keletas mėnesių, kaip ji 
ofise nepasirodė. Vįsi klausinė
jo, kas atsitiko. ‘ Švėgžda juo
kais atsakydavo, 'kad “vakei- 
šeną” paėmusi ir išvažiavusi 
Alaskon.

Bet greitai paslaptis paaiš
kėjo: p-nia švėgždienė susilau
kė gražų, tvirtą sūnų. O, be to, 
jau praėjusį ketvirtadienį ji 
pasirodė ofise ir, kaip papras
tai, rašinėjo čekius spulkos ko- 
stumeriams. Vadinasi, ilgas va
kari jas turėjus dabar p-nia 
Švėgžda sparčiai dfrba.

Kiti spulkos darbuoto jai ^tu
rėjo ir dar turi vakari jas. But
vilą buvo Floridoj, Genys, Wis- 
consine, dabar išvažiavo p-lė 
Rasinskaitė į Michiganą pas 
Bačiuną. J. F. Šoris žada var 
žčubti NeW Yorko valstijon, o 
spulkos advokatui, K, Gųgiui, 
tai dažnai tenka važinėti New 
Yorkan. štai praėjusį ketvirta
dienį buvo daug dalykų reika
lavusių advokato nuomonės, o 
jis New Yorlce. Tai vis tas Su
sivienijimo milioninis biznis.

» » B ■
L. Aidintes jau kaip ir svei

kas. Praėjusį penktadienį jo 
darbdavis, P. Arbauskas, par-

Kas kartas vįs daugiau at
siranda lietuvių, kurie įeina į 
grosemes ir kitoįciūs naudingus 
biznius. . <

štai vienas toks lietuvis mė
sų bizny yra p. J. Jay. Jisai 
parūpina gatavas valgiui mė
sas, pradedant frankfUrteriais 
ir baigiant įvažomis gerosios 
rųšies dešromis (kilbasomis).

■P-nas J. Jay yra jaunas ir 
energingas biznieris. Jau dau
giau 'kaip pusę inettį yra šiaiųe 
bizny. Jo vieth tahdasi adresu 
3777 So. Halsted1 Atre< . ’

Biznis eina gerai, nes jp pa
daryti produktai lengvai parsi^ 
duoda, ba žmonės patys reika
lauja tų produktų.
... linkėtina p. J. Jay pasise- 
kimb

CIearing

Teko darbo ieškoti Continen 
tai Can Co. čia dirba gan ge
rai tie, kurie tūri darbą. Ir jie 
laibiiągu. Bet naujam darbinin
kui jokiu budu negalima įly
sti.

Kitos gi dirbtuvės stovi už* 
darytos. Kai kuriose jų dirba

Garsina Californijos 
vaisius

> ■

PATENTAI
Parduokite savo patentą ar išradimą 
išstatydami savo modelį arba braižinius 
Antrojoj ir Didesnėj INTERNACIO
NALINĖJ PATENTŲ PARODOJ, 
CHICAGOJ. Tūkstančiai fabrikantų ir 
patentų pirkėjų apžiūrės naujus išradi
mus ir patentus, kad juos paleisti mar- 
ketan. Labai žemos kainos. Jeigu 
jus neturite modelio, užteks braižinio ir 
aprašymo. Rašykite dėl nemokamos 
knygelės. B. Hamilton Edison, Manag- 
ing Director, International Patent Ex- 
position, Merchandise M art, Chicago.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo susirinkimas įvyks rug- 
piučoi 5 d., 8 vai. vak. A. Bagdono 
svetainėj, 1750 S. Union Avė. ' Malo
nėkite visi, būti laiku ir naujų nariu 
atsiveskite. A. Zalagėnas, sekr.

Sus-mas Liet. Namų Sau. ant Brid- 
gepbrto laikys mėnesinį susirinkimą tre
čiadieny, rugpiučio 5 d., 7:30 vai. vak. 
Ch. Liet. Auditorijoj. Visi namų sa
vininkai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų, kuriuos bu* 
tinai turim aptarti.

Rašt. S. Kunevičia.

Cicero Lietuvių Pagerinimo Politikos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas atsibus 
šiandie, 7:30 vai. vak., Lųkštienės sve
tainėj, 1500 S. 49 Avė. Kliubiečiai 
malonėkite visi atsilankyti^ taipgi it 
visi vietos gyventojai, katrie turit nuo
savybes, esat kviečiami ateiti prisirašyti 
į viršminėtą kliubą, kuris šiuo laiku 
smarkiai veikia. Tas ■ veikimas pri
klauso nuo visų vietos lietuvių. Di
desnė vienybė .>— didesnė galybė.

Raštininkas.

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.

—a—ii     i ui ■

CLASSIFIED ADS.
9K»B

Personai 
Asmenų Ieško

AŠ ONA RIMKAITĖ iš Batakių ieš
kau savo pusbrolio Juozapo Latožo, 
pirmiau gyveno Brighton Park apielin
kėj. Atvažiavau iš Kansas City ant 
vakacijų, norėčiau labai matyti.

Atsišaukit.
844 W. 33rd St. 

2 fl. front

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

MADOS

Iš nedarbo lauko

ir aiteity.
Žvalgas

Paryžiaus mode

Pirmą kartą dabar šeimininkėms ry
tuose pranešama apie sveikumą, skanu
mą, gerumą ir kitas geras ypatybes Ca- 
lifornios šviežių vaisiai kaip . pyčių, 
Bartlett gtųšįų,;, abrikosų, flyvų, besek- 
linių ir viiokių kitokių 1 vynuogių;

Californijos sūltihgosios vynuogės 
bus garsinamos vėliau i rudenj.

šią garsinimų kampaniją remia Cąli- 
fornia Fruit Excbange, didžiausi išga- 
bentojai Californijos Vynuogių ir Me
džių vaisių. Po garsiauju vardų Bluė 
Anchor ši įstaiga kasmet išgabena į mar- 
ketą daugiau kaip 15,000 vagonų įvai
rių Calironijos šviėŽių vaisiu. Blue 
Anchor vaisių kokybė, rūšis ir supaka- 
vimas yra pagarsėję ne tik Amerikoje, 
bet ir visuose pasaulio eksporto marke- 
tuose.

Šalę visokių garsinimo būdų yra nau
dojamas ir radio. Radio programas su
sideda iš didėlio orkestro ir dainininkų 
— Blue Anchor Boy ir Blue Anchor 
Giri, Kartu suteikiami trumpus pra
nešimus apie vaisius markete, kokius 
geriausia pirkti ir kokių vaisių galinga 
tikėtis trumpoj ateity. Radio progra
mas tęsis per kokius penkis ar šešis mė
nesius. Vėliau, vynuogių sezonui atė
jus, per radįo Buš pSaiškihta apie įvai- 
rias vynuogių rušiĮ ir jų ypatybes;

3202 .
3202 —- Paskiausis 

lis. .Papra^as bet taipgi labai elegantiš
kas. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankute arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo, var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaipą 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu sU užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: .

Naujienų Pattem Dept., 1739 So. 
'Halsted 'St., Chicago, UI.

I' #’! < <•

NAUJIENOS Pattem Dept. , 
1789 S., Halsted St, Chicago. 
Čia įdedu 15 centų ir prafiaiu 

atsiųsti man pavyzdi No. ------ ...
Mieros ... ... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Educationąl 
Mokyklos _ __

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk: 

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

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

nuo
rugsėjo pirmai

prasidės rugsėjo
Bus mokinama

ATOSTOGOS tęsiasi 
liepos 31 iki 
dienai.

PAMOKOS 
pirmą dieną,
dienomis ir vakarais.

Užsirašyti galite bile kada

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Financial
Finansai-Paskoios

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių. rakandų ar algos.

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

PIRMAS morgičius su nuošimčiu 
ant pardavimo, 1335 So. 49 Ct. 2ros 
lubos. Cicero.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

CHICAGO GERMICIDE CO.
17 S. Paulina St.

j. Tel. Seeley 3345

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

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

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

ROOFING IR TINNING
Specialiai žemos kainos vasaros lai

ku. Visas darbas garantuotas. Apkaina- 
vimas Dykai.

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

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. Teh Wabash 5150.

GAL atsirastų koks geraširdis žmo
gus 18 apielinkėj, kuris galėtų duoti 
senyvam žmogui ir 
abutu ilgai nedirba.

Prašau kreiptis į 
riai. tie vyrai gerai 
Roosevelt 8500.

jo sunui butą —-

Jiurgelionienę, ku- 
žinbmi. Telefonas

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS . vyras galintis įfu 
gyti naują didelį troką. važmai ir ga
benimui mieste ir priemiesčiuose. Pas
tovus darbas žmogui, kuris tinka tam 
darbui. 2501 Elston Avė.

Ėurniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

RAKANDAI vartoti tik 2 menesio, 
kaip nauji, atiduosiu beveik uždyką. Par- 
lotio setas vertės $350 tik $85. Besiulis 
9^12 Wilton kautas $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.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

KAMPINĖ bučernč ir grosernė. 5 pa
gyvenimui kambariai, — kaina tik 
$700, geras, išdirbtas cash biznis.

3243 S. Paulina St.

DELICATESSEN ir grosernė, išdirb
ta per 6 metus, daranti labai gerą biz
nį. Pastebėtina proga porai pasidaryti 
pinigų ir dirbti kartu. Turiu parduo
ti iš priežasties ligos. *

3200 Wallace St.
Atdara vakarais iki 11 valandai 

ir nedėldieniais.

DEL PARDAVIMO 
Roomingbouse, 44 kambarių, lysas 4 

metų. Renda $295. Visi ruimai iš
taisyti sulig vėliausios mados. Turėtų 
kalbėt angliškai. Išmokysime vesti biz. 
nį. Parsiduoda už $3,000, įmokėti 
$1500.

• 915 Irving Park Blvd.» •

PARSIDUODA restauranas. pigi ren- 
da, ilgas lysas. išdirbta vieta. Parduo
siu pigiai iš priežasties kito biznio. Jei
gu neturi pinigų, priimsiu pirmą mor- 
gičių. šaukite Spaulding 2396.

PARDAVIMUI grosernė su namu 
ar be namo, arba mainome į mažą na
mą. Kreipkitės 7359 S. Paulina St.

Real Estate For Sale 
Namnl-zetnA- Pnrda viro n i

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

DAR LABIAU NUPIGINTA
GREITAM pardavimui tikras barrenaa 

Reikia pinigų, o kambarių mūrinis bun- 
g*alow, labai dideli Šviesus kambariai —r* jei
gu jioSkote gerus namus — pamatyk Šiuos. 
Geros iSlygos. 10637 May St. Tel. Beverly 
6330.

PARDAVIMUI 50 pėdų priekis, 
šių kambarių bungalow, dvigubas 
ražas, su įvažiavimu iš priekio.

7239 S. Western

še-
ga-

Avė.




