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Naujas Karo Stovis 
Oklahoma Valstijoj

The Lithuanian Daily News

Vakarų farmeriai 
iš gubernatoriaus 
lauks gerų laikų

Murray su kareiviais nori pri
versti petroliejaus magnatus 
palaikyti pastovias kainas

Oklahoma (Miestas, rugp. 5. 
Gubernatorius Murray vėl pa
garsėjo per visų šąli savo nau
ju, operetišku žygiu, paliepda
mas uždaryti visus Petroleum 
aliejaus šulinius Oklahoma 
valstijoj, kurių skaičius 27 vie
tose siekia 3,106, paskelbdamas 
karo stovį per 50 pėdų aplink 
kiekvieną aliejaus šulinį, ir iš
siųsdamas visų savo armijų j 
aliejaus laukus, daboti, kad jo 
prisakymai nebūtų sulaužyti. 
Anot Murray, jo žygį tik vie
nas prezidentas galįs atšaukti.
Kariauja prieš “išnaudotojus”

šio savotiško žygio priežas
tis buvo ta, kad aliejaus savi
ninkai dėl viršprodukcijos kon 
kurehcijos numušė nevalytą 
aliejaus kainą nuo $1.50 ligi 40 
centų bačkai. Gubernatorius 
(tikisi kariškomis priemonėmis 
atstatyti aliejaus kainą po $1 
nuo bačkutės ir tuo budu “pa
rūpinti” duonpą “badaujančių 
aliejaus darbinifikų//*’ šeimy
noms”. . - ■**-*•*'*-•* - ?

Tai yra jau antras toks 
skandališkas gubernatoriaus 
Murray “karas” laike paskuti 
nių dviejų savaičių. Pirmasis 
buvo jo žygis su visa armija 
į tiltgalį skersai Red upės, kur 
Murray privertė atidaryti žmo
nėms nemokamą perėjimų į ir 
iš Texas.

Murray labai skaudžiai ap
kaltino Sinclair interesus, kal
tindamas, kad Sinclair bandė 
papirkti 40 legislaturos narių 
ir paimti patrolejaus interesus 
į savo vieno rankas.
žada kandidatuoti į prezidentus

Oklahoma farmeriai žiuri į 
Murray kaip į kokį Možį, atėju
sį išvesti jų iš Egypto vergi
jos. Jis žada visus juos išves
ti iš depresijos, ir pats žada 
kandidatuoti į Suv. Valstijų 
prezidentus 1932 metų kam
panijoj. “Aš sukelsiu tokių 
peklą, kokios joks kandidatas 
nuo Jacksono laikų nebebuvo 
sukėlęs!” pareiškė Murray.

Jis rengiasi greit ir anglių 
kompanijas priversti parduoti 
anglis nustatytomis kainomis. 

• Jis privertė ledų statytojus ir 
duonkepius parduoti žmonėms 
produktus pigiomis kainomis, 
visiems prigrasindamas kalėji
mu.

Murray yra 72 metų amžiaus, 
bet jaučiasi kaip 20 metų jau
nikis.

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

Vėsiau; kiek debesiuota, gal 
būt perkūnija ir vietomis lie
tus. Vidutinis, švelnus, nepa
stovus vėjas.'

Vakar temperatūra siekė 90.
Saulė teka 5:47, leidžiasi 

8:09. Mėnuo įteka 11:10 Vak.

Naujas orlaivis lai
kosi ore kaip tik

ras paukštis
Pakils ir nusileis vietoj* /

Vienna, Austrija, rugp. 5. 
Naujas orlaivio tipas, kurs ga
li padaryti didelį perversmų 
aviacijoj, baigiamas statyti. 
Tas orlaivis pakįla stačiai nuo 
žemės ir laikosi ore nejudė
damas.

Naujasis tipas yra nesudu- 
žantis ir gali pasikelti ir nusi
leisti be atsibėgėjimo, (taip kad 
bus galima apseiti visai be ero- 
dromų.

Naujojo orlaivio tipo moto
ras energijų perneša stačiai į 
sparnus ir sparnai kruta rit
miškai, visai taip kaip paukš
čio.

Ką gali padaryti 
6,000,000 armija, ka

da organizuota
-- - J I. _ tJt <

Amerikos Darbo Federacija
pagaliau prabilo

New Bedford, Mass., rugp. 
5. Aiperikos Darbo Federaci
jos prezidentas Wm. Green pa
reiškė rašte prezidentui T*bo- 
veriui, kad “čionai kas nors 
fturi būti netvarkoj su šia ša 
lim, kur šeši milijonai žmonių 
neturi darbo ir 25 milijonai 
priklauso nuo jų galios išmai
tinti”.

Primindamas, kad bedarbių 
armija gali nuversti visą da
bartinę politinę struktūrą, 
Green pareiškė: “Ar gi mes 
turėsime eiti ir pasakyti dar
bininkams, kad reikia eiti lauž
ti krautuves, kadangi jų vaikai 
badauja?” v

Tas žmogus, kurs yra pasta
tytas 120,000,000 žmonių pry- 
šakyje turi imtis žinksnių, ki
taip prezidentas Hooveris turi 
prisipažinti, kad visa šios ša
lies ekonominė ,struktūra yra 
nepasisekimas, pareiškė Green.

Jei nori gyventi — 
mylėk!

Oxford, Anglija, rugp. 4. 
Sir Arthur Thompson, garsus 
biologas, pareiškė, kad meilė 
yra būtiniausia sąlyga vertin
gam gyvenimui. Meilė,— jis sa 
ko,—turi tris savybes: fizišką 
pamėgimą, kurs yra būtinas 
gyvenime; jausmų (emocinį) 
patraukimą, surištą su grožiu 
ir pajėga, ir trečių savybę, ku
rios dažnai kaikam trūksta, 
aukštesnę simpatiją inteligen
tiškume, tiksluose ir idealuose.

Negrų Su/ Valstijose 
yra 9.7 nuošimčiai

Washington, rugp. 5. Sulig 
cenzo biuro baltųjų visuose Su
vienytose Valstijose 1930 m. 
balandžio 1 d. buvo 88.7 nuo
šimčiai, o juodukų buvo 9.7 
nuoš. Iš visų rasių meksikonai 
veisiasi skaitlingiausiai. Neg
rai varosi paskui.

Baltųjų gyventojų yra 108,- 
864,207; Negrų yra 11,891,143; 
Meksikonų yra 1,422,588; Indio- 
nų—322,897; Kiniečių, 74,954; 
Japonų, 188,884; Filipinų, 45,- 
208; . Hipdusų, 8,180; Korėjie
čių, 18,860; kitų, 78Q.

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III.. 
undę£ įhg ĄcJ of March 1879 /

• . •

Chicago, HL, Ketvirtadienis, Rugpiutis-Augusi 6 d., 1931

Žada deportuoti 
visus radikalus 

kaip gengsterius
Net aukščiausias teismas 

pritaria

San Francisco, Cal., rugp. 5. 
Aukščiausiojo teismo teisėjas 
T. J. Graham pareiškė spaudai, 
kad visokios netvarkos šioje ša 
lyje priežastis esą radikalai at
eiviai iš kitų šalių. Tie atei 
viai varą agitaciją (tarpe ramių 
ir taikių vietinių darbininkų ir 
raginą juos prie riaušių.

Teisėjas Graham anarkistais 
pavadino jau visus gengsterius, 
kadangi ii* jie laužų šios šalies 
įstatymus, todėl visus reikią de
portuoti į tas šalis, iš kurių jie 
yra atėję.

Tokie, kurie yra natūrali- 
zuoti, ir gi galėsią būti depor
tuoti, pirma atimant jiems na
tūralizacijos popierius.

Visi važiuosime: iš
rado vėju varomą 

automobilį
Automobilis bus labai pigus

Berlynas, rugp. 4. Vėsų, grei
tą ir visais atžvilgiais patogų 
automobilį vėju varomą, išra
do Emil Sohn, Berlyno aviaci
jos inžinierius.

Automobilis (turės viršui 
sparnus, panašius į turbiną, per 
kurių eidamas vėjas ne tik 
suks ratus, bet ir spaus auto
mobilį prie žemės, kad liepas t- 
keltų lėkti I j >

TaiW*tikrarfVamis busga-* 
Įima automobilis varyti atgal, 
lygiai kaip ir motorinis, ir iš
jungus, stovės vietoje.

Išradimai esąs taip pigus, 
kad galės' kiekvienas važiuoti 
vėjiniu automobiliu J

Motoras bus reikalingas, bet 
užteks pačio pigiausio motoro, 
trijų arklio pajėgų.

Abisinija paliuosuo- 
ja 2,000,000 vergų
Londonas, rugp. 5. Ras Ta-, 

fari Abisinijos imperatorius ir 
paskutinis pasaulyje tokio di
delio vergų skaičiaus savinin
kas, rengia įsakymą, kuriuo jo 
teritorijoje butų paliuosuoti du 
milijonai vergų. Laiške, para
šytame Anti-Slavery S-ty im
peratorius pareiškė norįs pa
naikinti baudžiavų senoviškoje 
Ethiopijoj. “Nelengvas darbas 
yra paliusuoti 2 milijonus ver
gų”, nusiskundė įtulas oficia- 
las: “Tam yra daug kliūčių, 
ypatingai iš vergų savininkų”.

Papos organas prakei
kia anglų poetą 

Shelley
Roma, rugp. 5. Fašistai ati

dengė lentelę su užrašu pager
bimui anglų, pojto Shelley. Ce- 
remohija įvyko Bagni di Sun 
Giuliano, TUskartijoj.

Papos organas. Osservatore 
Romanų parašė pikčiausį štai- 
psnį, vadinamas Shelley anar- 
kistu ir sakydamas, kad “ver
čiau Shelley butų visai negi 
męs, net pats dievas prieš to
kius kaip Shelley esąs pasakęs 
baisius žodžius. Tai esąs anar- 
kistas! ()

Milwaukee, rugp. 5. Miesto 
majoras Hoan sušaukė. 100 
miestų majorus aptarti reikalų 
sušaukti specialų kongreso se
siją. bedirbės pagalbą apsvarS’ 
tyti. \

[Acme-P. U A. Photo]

Slovakų Tautinės Dienos Apvaikščiojimas
Matomas Chicagos Slovakų mergaičių choras, dainuojantis 

himnų “Hei, Slovacy” laike jų trečiosios dienos, apvaikščiotos 
Riverview, parke. SlovakėsK matomos dėvint savo tautinius ko
stiumus. j i

Laike apvaikščiojimo slovakai šoko liaudies šokius ir žai
dė saivoi žaislus, ir gėrė ožkos pieną, tautinį slovakų gėrimų.

Miesto komptrolierius šymšak'ir konsulas Jaroslav Sme- 
tanka, kurie abudu yra slovakai, kalbėjo prakalbas.

žvaigždžių lietų 
galima bus matyt 
•rugpiučio mėnesi

Reikia tik vakarais pabūti ore

Delaware, O., rugp. 4. Kurie 
neturėjo progos matyti krin
tančių žvaigždžių pereitų metų 
lapkričio mėnesi, gali išėję oran 
pasižiūrėti į dangų per šį rug- 
piučio mėnesį
. Jau koks ’ šimtas metų kaip 
tvarkingai rugpiučio mėnesiais 
“krinta” žvaigždės. Tai yra 
musų žemė tuo laiku patenka 
skersai kelio meteorams, skren
dantiems iš kur tai iš Perseus 
žvaigždyno, kurs iš pat vakaro 
yra matomas šiaurryčiuose, 
veik pačiame zenite.

Daugiausia skrendančių žvai
gždžių bus galima matyti rug
piučio 10 ligi 15 dienomis, mat, 
tuo laiku žemė patenka į patį 
meteorų lietų.

10,000,000 parašų nusi
ginklavimo konfe

rencijai
Tarptautine Moterų Laisvės 

ir Taikos Lyga kreipėsi j pa
saulio visuoihenę skelbdama tai
kos ir laisvės obalsį, tikėdama 
surinkti 10,000,000 parašų ir 
juos priduoti Nusj ginklavimo 
Konferencijai, įvykstančiai Ge- 
nevoje, vasario mėn. 1932 me
tais. Tos lygos propaganda 
yra varoma 40 įvairiose pasau
lio šalyse ir Keli milijonai pa
rašų yra jati surinkta. Rugpiu- 
čioe 13 dienų tie parašai bus 
įteikti prezidentui H.\ Hoove- 
riui. '■1 /

Rengiasi apdėti takso
mis cigaretus

Washington, rugp. 5. Valdžią 
tikisi panaudoti rūkytojus pa
dengimui savo $900,000,00s0 de
ficito. Tam tikslui, tabakas ir
jo produktai tupėtų būti apdė
ti didesniais mokesniais.

Ugi šiol tūkstantis cigaretų 
yra apdėti $3, ir tas atneša 
kasmet po $359,000,000 paja
mų. žadama dar uždėti po $2, 
kad atneštų dar $225,000,000.

Vilniaus pasieny 
čeką nužudžiusi 
keletą /žmonių 

--------------------- _ t 

Žmonės buvo susirinkę į 
bažnyčią

Varšuva, rugp. 5. Vilniaus 
spauda praneša, kad Veitrino 
miestely, Dianos apskrity, So
vietų pusėj prie pat Vilniaus 
krašto sienos bolševikų črezvi- 
Čaikos agentai surengę katali
kų skerdynę bažnyčioje.

Čekos kareiviai, vadovauja
mi tūlo Jurgenso, užmušę vie
toje 7 žmones, 14 mirtinai su- 
žeidę ir areštavę 146 žmones.

Užpuolimų padarę dėlto, kad 
jiems buvę pranešta, kad baž
nyčioje yra susirinkę “kontre- 
voliucionieriai”, o žudynes pa
darę dėlto, kad kareiviams 
ėmus belsti, susirinkusieji du
rių neatidarė.

Vyno plytomis ir Wa- 
shingtonas susiinte- 

resavo
Washington, rugp. 5. Kaip 

jau buvo skelbta. New Yorko 
išrastas naujas produktas, tai 
išgarsinta, išdžiovinta ir su-, 
spausta į plytas vynuogių sun
ka, Viena plyta padaro vienų 
galioną gero vyno.

Nepaprastas tų “vyno plytų” 
pasisekimas surūpino justici
jos departamentą, kurs ėmėsi 
tirti, ar išradėjas tas plytas 
parduoda sužiniai. Kol kas ti- 
riųėjimaš eina savo keliu, o 
“vyno plytos” eina savo keliu 
ir pirkėjai eilėmis laukia prie 
krautuvės.

s ................. — —

Maskvoj iš katedros pa 
darys sovietų rūmus
Maskva, rugp. 4. Rugpiučio 

1 d. Atliktos paskutinės pa
maldos ir tuojau pradėta griau
ti stogas turtingiausio šoboro, 
Chram Spasitelia, kurį caras 
Aleksandras I buvo pastatęs 
Napoleoną išvarius, suvartoda
mas bokštų stogams 70 svarų 
aukso. Iš to soboro bolševikai 
statys, sovietų palocių.
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Lietuvos Naujienos
Kaune steigiamas 

naujas teatras
Kaip teko girdėti, nuo šių 

metų rudens Kaune pradėsiąs 
veikti naujas teatras “žvaigž- 
dikis”. Teatro meno vadovu 
busiąs V. Bičiūnas, žinomas li
teratas ir teatro kritikas. Savo 
kryptimi teatras skirsiųs nuo 
valstybės dramos ir busiąs kiek 
artimas “Vilkolakiui”. Teatro 
repertuarų sudarysianti drama, 
komedija, satyra, operetė.

“žvaigždikio” artistų sąsta
tas jau esąs sudarytas. Jame 
dalyvaujančios daugiausia jau
nos, bet talentingos jėgos, ne
seniai baigusios vaidybos me
no studijų.

“žvaigždikio” repertuaran esą 
įtraukta eilė originalinių ir 
verstinių veikalų. Teatras sa
vo darbą, greičiausiai, pradė
siąs jauno dramaturgo P. Gin- 
talo kuriniu “7 durys’”.

“žvaigždikio” nuolatine būs
tinė busianti Kaune. Jis vai
dinsiąs viename musų laikinos 
sostinės kinoteatre. Vaidinimai 
busią nedažni. Be to, “žvaigž- 
dikis’ lankysiąs ir provinciją.

Dekoratyvinė “žvagždikio” 
pastatymų dalis esanti pavesta 
eilei jaunų gabių dailininkų, k. 
a.: L. Truikis, A. Žukas, šepe
tys, Zalmanavičius ir kt., 7(

Teatralų sferose naujam te
atrui pranašaujamas toks pat 
didelis pasisekimas, kokį savo 
laiku turėjo “Vilkolakis”.

Ispanijoj susekė pir
mąjį suokalbį prieš 

respubliką
Karininkai norėjo grąžint Al

fonso arba sūnų

Madridas, Ispanija, rugp. 5. 
Pirma monarkistų konspiraęija 
nuyersti respublikų ir grąžinti 
monarkijų tapo susekta ant 
karo laivo Almirante Cervera, 
kur dauguma karininkų te,bėra 
seni monarkistai ir išvarytojo 
karaliaus Alfonso bičiuliai, ku
rie nori žūt būt grąžinti jei 
jau nebe Alfonso,’ tai jo sūnų 
Don Juanų.

Respublikos sargai jau nuo 
seniau pastebėjo monarkistų 
judėjimų šiaurinėj Ispanijoj, 
kur Alfonso agentai apmoka
mi naujai sukeltais monarkis
tų pinigais ruošia neramumus.

Be to komunistai ir sindika- 
Jistai Andalūzijoj prisideda 
jnonarkistartis, keldami naujas 
riaušes. Valdžia ėmėsi griežtų 
priemonių.

Iškratė bolševikų at
stovybę

Susekė stambius išmokėjimus
J* < » '"I"’ I"'-1

Buenos Aires, Argentina, 
rugp. 5. Padarius kratų Sovie
tų prekybos atstovybėje Yuz- 
hamtorg, areštuota apie 150 as
menų ir susprogdinus vienų 
plieninę šėpą, r&sta daug rekor
dų, sunkiai kompromituojančių 
Sovietus.

šėpoj rasta milijonas dole
rių sovietų ir kitų šalių pini
gais ir atskaitas išmokamų pi
nigų Argentinos aukštiems ofi- 
cialams, iš kurių $33,500 išduo
ta dėl Dr. Mario Gaida, Buenoė 
Aires vicę-gubernatoriaus.

Amerikietis negali 
atsiginti giminių <j - - - - - D
Net kunigas prašo “ant 

nogiu”

Rokiškis. Šiemet čia daug 
amerikiečių atvažiavo aplan
kyti savo tėviškę ir apsigyven
ti. Bet manę apsigyventi vėl 
rengiasi grįžti atgal, nes esą 
atpratę nuo savo tautiečių “kul
tūros”. Štai ką amerikietis 
man papasakojo: “Giminių gi
minės, net penkiasdešimtoji ei
lė sekioja paskui mane ir lau
kia dolerių. Aš jiems esu no 
svečias, ne giminaitis, bet dole
rių maišas iš kurip laukia tik 
iškrentančio žalio popierėlio. 
Kaimynai ir ne kaimynai be
veik iš visos parapijos lankosi 
pas mane dėl paskolų žadėda
mi net didelius procentus. Jei 
kuriam nesuteiksi “malonumo” 
tai brolyti išgirsi: atvažiavo 
ubagas, driskius, kimpynė, be
dievis, latras ir 1.1. Nueik pas 
klebonų ir tas gieda: “Gal iš- 
gadysi bažnytėlei, vėlevėlei ir 
ant kitokių nogiu”. Tiesą ame
rikiečiai pasakojo. Jau reikėtų 
susiprasti ir liautas elgetauti.

Ūkininkų S-gos smul
kaus kredito banko 
byla- jau baigiama

; .AJytus. Bąąkrutavusio prieš 
porų metų ūkininkų s-gos smul
kaus kredito banko , bylą, kurią 
veda II nuov. teismo tardyto
jas, jau baigiama tardyti ir 
netrukus bus perduota proku
ratūrai kaltinamajam aktui ra
šyti. Bankrutavęs bankas pa
darė daug nuostolių savo na
riams, ypatingai ūkininkams, 
žmonės kalba, kad bankrotas 
—blogos valios banko vedėjų 
padarinys. Kaip žinoma, cent
rinis banko " “globėjas” buvo 
Alytaus parapijos klebonas 
kun. Baltrušaitis. Kalbama, 
kad jis daugiausia prie bankro
to ir prisidėjęs. Kiek tos kal
bos teisingos paaiškėsią teisme.

Dr. Puskunigis keliau
ja po Lietuvą

Amerikietis Dr. Puskunigis 
vakar išvažiavo savo kelionėn 
po Lietuvą. Pirmiausia jis per
važiuos Kapsus ir Zanavykus. 
Toliau per Jurbarką nuvažiuos 
į žemaičius. Rugpiučio vidury 
Dr. Puskunigis mano grįžti 
Kaunan ir pasiruošti savo ke
lionei Amerikon.

Vilniaus spauda skelbia visą 
eilę atsitikimų, kur smulkus 
ūkininkai vadinamuosiuose 
“kresnose” žudosi, negalėdami 
išgyventi. Paskutinėmis kelio
mis dienomis Šitaip nusižudė 4 
ūkininkai—vienas nusišovė, ki
tas pasikorė, dar kitas persi- 
piovė*gyslas ir t.t.

LIETUVON
i Siunčiame Pinigus Pal

tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai Pigiai 
it Saugiai.

Parduodame Laivakortes * 
ant visų Linijų.
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bais, neturi pinigų net gazoM

$700. 
žemės

Geriausia 
tabako rusi s 
plius gerkiės

prisi-
savo
nuo

GENERAL
MOTORS
FRIGIDAIRE
STAR FREEZE 
MAJESTIC 
SERWELL

laidotu- 
išvažiavo 
atvyko ir

pats 
noru

visame kame

pasikeitimas, 
bet... juk tai 
iš jų juoktis 
kunigėlių.

ir užbaig- 
meilės ro-

nčra
___ ____  todekįtį-ir, 

Nenuostabu, kad LUCKIKS viauotnet palankųs

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

dykų, grįžta traukiniu namo.
—Senas Petras

nias, bet matyt bus daug įdo
mesnis, negu pirmosios dalies. 
1931 m. gegužes 8 d., “Echo de 
Paris” laikraštyje, redaktorius, 
pasivadinęs Pertinax išpyški
no ilgiausia staipsnį apie Ka-

dalis, o viena dalis yra lygi vie
nai kvadratinei myliai. Kitas 
“Murphy” dvaras 'turi 14 dalių 
ir visa yra derlinga kviečių 
žemė* Nors darbams ūkiuose 
kiek padidėjus pasitaiko gauti 
dienai kitai padirbėti, bendrai 
paėmms, užsiėmimas yra gana 
sunku rasti. O darbų ieškotojų 
tūkstančių tūkstančiai ir nuo
lat šimtai jų atvažiuoja laimės 
pamėginti ir duonos kąsnį užsi
dirbti. Kiekvienam darbui yra 
apie 20 darbininkų. Ūkininkai

Fargo randasi rytinėje 
tijps dalyje, Raudonosios upės 
slėnyje. Upė, tekėdama j šiaurę, 
skiria Dakotos valstiją nuo 
Minnesoto® ar pasiekusi Kanadą 
vingiuojasi tolyn per Manito- 
bos provinciją į Winnipego 
miestą, iš kurio išsiritusi, įbė
ga j to paties vardo ežerą, bet 
juomi nepasitenkindama jii dro
žia dar toliau ir pagaliau pa
baigia savo kelionę įtekėdama į 
šiaurės juras. Raudonosios upės 
slėnyje ramfcisi derlingiausia N. 
Dakotos žeme. Ūkininkai šiose 
•apylinkėse daugiausiai augina 
kviečių, avižų, linų ir kai ku
rie mėgina šj tą su kukurūzais, 
nors jiems oras yra truputį 
peršaltas Rytinėje šios valsti
jos dalyje derlius yra gana ge
ras, ypatingai kviečių ir bulvių. 
Vakarinėje Dakotos dalyje yra 
kiek blogiau, nes beveik du 
išimtai mylių tenai yra kaitros 
paliesta.

Kai kuriose Fargd apylinkė
se yra turtingų ūkininkų. “A- 
,dams” dvaras turi 21 žemės

St. Charles, III
PIKNIKAS 

to Draugija, St 
rugpiučio 9 d., 
Coleman Grove, 
Važiuojant 22 keliu j Elg 
po dešinės pusės saina 
Visus St. Charles 
lietuvius ir lietuvaitės kviečiame daly 
vauti puikiam pasilinksminie 
nių 
grieš 
inksmins, 

'site visi 
nikų. 
Įžanga: J 
me jūsų

Kelrodis: 
iki Coleman Grove stoties, nuo 
apie 20 pėdų, bus pikniko vieta. 
c/a: Jeigu diena bus lietinga, 
neįvyks: bus atidėtas ant sekančio sek 
nūdienio.

i Tame straiptfnyjč redaktę 
riuįs praneša, j Og potoiR Likpea 
ku, 0 ne Karolis valdo Rumti 
niją. Visur ir 
jaučiama Lupesku švelni ran
kute. Jos dėka turėjo atsisaky
ti ministeriiį kabinetas Titu- 
lesku sudaryta^ jai norint vi
daus reikalų imnųderiu buvo 
paskirtas Argetoianas.

Reiškia, nors čekį ir nuosa
vybės dokumentus perdavė, 
bet nuo ponios Lupesku neat
siskyrė. Tiesa, ponia Zizi ir ka
ralienė Elena neturi kol kas 
jokios reikšmes, bet ir ponia 
Lupesku negarantuota savo 
dabartine padėtimi, nes Karo
lis II dar jaunas ir jo kraujas 
dar verda. Jis gali turėti dar 
dešimtis mylimųjų, dar kelis 
dešimtis milijonų* frankų joms 
išmokėti iš valstybės iždo į 
kurį privalo krauti, nešti savo 
centus Rumunijos valstietis ir 
amatninkas mokesčių pavida-

Lietuvių Dainos Per Radio
KAS NEDELDIENĮ IŠ W. C. F. L. NUO 1 IKI 2 V AL. PO PIETŲ

rengta D. L. K. Vytau- 
, Charles, III., nedėlioj, 
1931, Joe Molio miške, 

prie Fox Valley upės.
• — • bus padėta 

Piknikas.
apielinkės miestų

Bus ska- 
gėrimų ir užkandžių. Muzikantai 
visokius šokius. Nuliudusius pa- 

i, pavargusius atgaivins. Bu- 
užganėdinti šituo puikiu pik- 
Tik nepamirškite dalyvauti 

50c nuo automobiliaus. Lauksi- 
Komitetas.

Važiuot gatvekariu į Elgin, 
Grove stoties, nuo stoties, 

Pasar--

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose..

3417-21 South Halsted Street
Tol. Boulcvard 8167 ir 4705

lėkė į Rumuniją, “nuvertė”, 
nuo sosto savo 9 metų sūnų 
Mykolą ir pats atsisėdo į jį pa
sivadinęs Karolis II.

Virtęs Rumunijos valdovu 
turėjo visgi savo pavaldiniam 
parodyti, kad jis mano ištiesų 
rinitai valdyti kraštą, o ne bė
gioti paskui moterų sijonus. 
Juk piliečiai galėjo pilnai ti
kėtis, kad Karolis II, dargi bū
damas karaliumi, gali nusekti 
kur nors į Afriką paskui ko
kią gražuolę palikęs sostą ir 
“našlaičius 
pasakius, 
čiams ir 
čiams šis

ItW toasted’
Spraginimui naudojam^ Ulfra spinduliai ?

kosulį

piliečius. Tiesą 
Rumunijos valstic- 
paprastiems miestie- 
klausimas mažai gal

vą kvaršina, bet juo gan rim
tai susirūpinę aukšti ponai, 
kurie gan saugiai jaučiasi už 
padykėlio Karolio II pečių. Ir 
štai, Karolis II, matyt, norėda
mas nuraminti aukštus ponus 
nutaria atsiskirti nuo visų tri
jų žmonų galutinai. Su Grai
kijos princesa Elena persiski- 
ria, gi nuo ponios Zizi ir po
nios Lupesku nutarė išsipirkti. 
1930 metų pabaigoje jis nu
siuntė žymiam Paryžiaus ad
vokatui ir valstybės vyrui Po- 
vylui Boncour du čekiu: vieną 
8,000,000 frankų, antrą 2,000,- 
000 frankų.

8,000,000 frankų advokatas 
turėjo perduoti poniai Jaunei

—MMos KabtdJzu/ 
Jluenda Aires?
W-Y-9 d, ,

užsienyje 
Lupesku, 

ruošė sau kelią į 
sostą, nors 
laiku laisvu

Latob«w4M°, arba poniai Žizi, 
kaip ją visi vadina; gi 2,0O0t- 
000 frankų turėjo perduoti po
niai Lupesku. Be tos poniai 
Lupesku turėjo Boncour įteik
ti nuosavybės . dokumentus 
Szrgeth pilies esančios Zicben- 
birgene su visu kilnojamu ir 
nekilnojamu inventorium.

Už tai turėjo Boncour nuo 
šių ponių išgauti parašus, jog 
jos ateityje jokių pretenzijų 
prie Rumunijos karaliaus Ka
rolio fl nepareikš.

Prasidėjo derybos tarp ad
vokato iš vienos pusės ir bu
vusių karaliaus numylėtinių iš 
kitos. Derėjosi apie du mėne
siu ir pagaliau poniutės suti
ko atsisakyti nuo karaliaus 
meilės už išmargintus čekius 
ir pilies nuosavybės dokumen
tus. Laike čekių ir nuosavy
bės dokumentų įteikimo, bei 
parašų paėmimo ceremonijos 
dalyvavo taip pats Rumunijos 
pasiuntinys Paryžiuje Dino 
Ceseanu. Tai buvo ne tik biz
nio, bet ir “valstybinės” reikš
mės dokumentų 
Gana juokinga, 
karaliai daro, o 
—nuodėmė anot

Tuo rodos reikėji 
t i Karoliui II savo 
maną.

Bet... juk tai Karolis! Prasi
dėjo antra šio meilės romano 
dalis, kurio galas dar nežino-

Daugelis Rumunijos 
ninku, su kuriais Karolis per 
Didįjį karą puotavo, taip pat 
norėjo, kad Rumunijos soste 
sėdėtų ne jo sunūs Mykolas 
bet pats Karolis, šie karinin
kai ir šiaip diduomenės kai 
kurie atstovai vedė gan plačią 
agitaciją už Karolį. Kai ku
riems teko dargi atsitūpti ka
lėjime už perdidelį advokata
vimą Karolio naudai.

Mirus tėvui Ferdinandui, 
Karolis pradėjo rimtai ruoštis 
grįžti į Rumuniją valdyti. Tin
kamai paruošęs dirvą, 1930 m. 
birželio 5 dieną su orlaiviu zat-

PAKLAUSYK 
PER RADIO — . 
Lucky Strike šo- 
kiųorkestro, kuris 
griežia, kiekvieną , 
Antradieni -Ket- 
virtadienį ir ^£5*
stadienj, vakarais ' yuc
pėr?N..Bf€; roe .įdlostitfs. '
<& 1981, The Atnerlaan TobacčoCp./Mfrt.

"SPRAGINAMAS" ■ pašalina
• ■ . . į į s • , .. < -.4.. 't ‘ )" ) .»

PAMATINIUS elementus, naudojamus 
' s w w g '' "b ■■ ■ • **

ęjuoda, karti ir šiurkšti chemikaline medžiaga)' a į

(Tęsinys)
Tuomet Ferdinandas 

minė, jog jam pasisekė 
laiku Karolį atpratinti 
ponios Zizi — išsiimtus jį į už
sienį. Kaip karts pasitaikė pro
ga. Tuo laiku mirė Londone 
karalienė Aleksandra. Ferdi
nandas, naudodamasis šia pro
ga, pasiuntė Karolį į minėtas 
laidotuves, kaip atstovą 
Rumunijos karaliaus.

Karolis davė garbės 
jog atlikęs savo pasiuntinybę 

sugrįš į tėvo namus.
Bet Karolis būt ne Karolis, 

kad paklausytų svetimo įsa
kymo. Jis ir šį kartą neiškentė 
neiškrėtęs šposo savo senam 
tėvui ir nuolankiems Rumuni
jos valdiniams.

Karoliui išvykus 
ves, ponia Lupesku 
į Milaną. Ten pat 
Karolis iš Londono.

Pagyvenęs kurį laiką Milane, 
Karolis tų pačių metų (1925) 
gruodžio 12 dieną parašė savo 
tėvui laišką trecią kartą atsi
sakydamas nuo sosto įpėdinio 
titulo. Be to, jis savo laiške 
prašė, kad jį išbrauktų iš ka
raliaus giminės ir suteiktų ki
tą pavardę. Tuo jis galutinai 
norėjo atsisakyti karališko ti
tulo. Be to, tame pat laiške jis 
pasižadėjo niekad negrįžti į 
Rumuniją ir nedrumsti jos vi
dujinės tvarkos.

Bukarešte šis laiškas buvo 
lyg audra giedroje. Nieks nesi
tikėjo, kad Karolis vėl pradės 
seną dainą dainuoti. Visi gal
vojo, jog tai paprastas Karolio 
kaprizas, kuris greitai praeis, 
kaip ir visi buvusieji.

šiaip ar taip, vi<gi reikėjo 
gelbėti padėtis ir karališkas 
“honoras”. Ferdinandas pats 
nenorėjo vykti mokyti sūpaus, 
tad savo vieton pasiuntė Savo 
žmoną, Karolio motiną Mariją 
ir rumunų ministerį Chiot.

šiems atstovams nepasisekė 
Karolį prikalbinti mesti Lu
pesku ir grįžti į Rumuniją 
prie žmonos Elenos ir sūnaus 
Mykolo. 1925 m. gruodžio 28 
dieną Karolis atsiuntė į Rumu
niją ketvirtą formalų atsisa
kymo nuo įpėdinystės teisių 
raštą.

Ilgiau ginti sūnų neapsiėmė 
ir Ferdinandas, matyt galuti
nai įsitikinęs, jog sūnūs nepa
taisomas. Jam įsakius, gruod
žio 31 dieną įvyko vainiko ta
rybos posėdis, kuris nutarė 
sušaukti greičiausiu laiku tau
tos atstovus, kad paskirtų nau
ją sosto įpėdinį.

Tautos atstovai, susirinkę 
1921) m. sausio.4 dieną pasky
rė sosto įpėdiniu Karolio sūnų 
Mykolą. Kadangi jis jaunas, 
tad išrinko taip pat regentų 
tarybą, į kurią įėjo Karolio 
jaunesnysis brolis Nikalojus, 
taip 0at nemažesnis mergišius 
ir girtuoklis už Karolį; be to 
patrijarchas Mironas ir kasaci
nių rūmų pirmininkas Burdu- 
gan. Karaliui Ferdinandui mi
rus, Karolio sūnūs, devynių 
metų vaikas atsisėdo į sostą.

Karolis, būdamas 
netik meilinosi su 
bet taip pat 
Rumunijos 
nuo jo savu 
atsisakė.

Kiekvienas LUCKY STRIKE pagamintas iš 
geriausių tabako lapų, kokius pasaulis gali duoti - 
geriausių iš Turkijos - geriausių iš Kėntucky, Ten- 

*nessee, Virginia, Georgia ir Carolinų - pasaulio tabakų 
derliaus grietinės. Tačiau visi tabako lapai, nežiūrint 
kainos ir rūšies, kaip gamta juos užaugina, turi saVy 
šiurkščias savybes. LUCKY STRIKE vienintelis 
“SPRAG1NIMO” Procesas — procesas nokinąs ir švari
nąs, kntiam naudojami Ultra Violetiniai Spinduliai — 
pašalina^ tam tikras šiurkščias savybes, kurios natūra- 
liškai yra kiekviename tabako lape* Šituos išimtus 
Šiurkščius elementus mes parduodam Chemiškų sudė
čių gamintojams, kurie juos sunaudoja gaminti tam 
tikrą chemišką sudėtį avims prausti*, taip pat sudė
tims apsvirkšti augalus : gėles, vaisius ir kitus augmenis. 
Tų substancijų pagaminama kasdien prausti apie 
50.000 dviąrir a P švirkšti daugelį t ūksiančių augmenų. 
Todėl, jus galit būt tikri^ kad tų< Šiurkštumų^ kurie 
naturališkai yra kiekviename; tabako lape. 
LUCKY STRIKE cigai*etu<>se. >7^ 
nčray ] 
jūsiįgerklei. \

* U. Dept. o f Aįtriculturet Bureau oį Aninutl

“Dievo pateptinitn” nerupi, 
iš kur plaukia pinigai į vals
tybės iždą, jis benori žinoti, 
kad tuos centuš valstietis ar 
amatninkas turi uždirbti sun
kiai dirbdamas nuo taimsos 
iki tamsai. Tuo tesirūpina že
mesnio luomo žmonės, jis turi 
svarbesnių reikalų — paten
kinti savo sugulovių reikalavi
mus. * -

Gi dvasiškija skelbia kas
dien bažnyčiose “padjoruimoT 
taisykles, rodydami karalių 
už pavyzdį, ragina žmones mo
kėti mokesčius , jr melstis Uiž 
“geradario” karaliaus sveika-

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo. Reumatizmo, Ranku. Kojų, 
Nugaros akaudejima. Salti. Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos akau« 
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
(tikneronas).
Tūkstantiai Įmonių' yra Usigydo o 
ndJ&Jooai *^*1* iniMno Bpte
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek 0 pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 78 centai. $1.50 ir $3.00, 
Ir 10 centu eatra už persiuntimą.

Klauskite pas apdekorlus teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bok 352

Vartotų Automębilių
VISOKIŲ # IŠDIRBYSČIŲ. 

GERAI MEKAN1ŠKAI SUTAISYTI.
1928 CHEVROLET, 4 -DOOR SEDAN 1

« 1929 CHEVROLET. SEDAN
1929 CHEVROLET 2 DOOR SEDAN
1927
1927

z 1926
1927
1925
1926
1925
1930
1.927 CADILLAC
1929 CHRYSLER

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

KjrasMotorSalesJnc.
3207-09 So. Halsted St Tel Calumet 4589

HUPMOBILE 4 DOOR SEDAN 
NASH 
REO, 4 DOOR SEDAN 
OLDSMOBILE, SEDAN 
HUDSON. 4 DOOR SEDAN 
PAIGE, 4 DOOR SEDAN v 
DODGE. 4 DOOU SĖDANT 
PLYMOUTH. 4 DOOR SEDAN

65” ROAbSTER

Nepraleiskite, sunaudokite tą pro8Q- Kainos nuo $75.00 iki 
Pirkdamas sutaupysi 50%. Vieta pardavimo ant tuščios 
3413-15 So. Halsted Street.

M. J. Kiras Motor Sales, Ine 
. Chrysler & Plymouth • 

TELEPHONEt CALUMET 4589

3207-09 South Halsted Street 
CHICAGO. ILLINOIS.

■■■Mumamuwaummamummmuuanlw>uiii n r «"■

randasi kiekvienam tabeįko lape



Sveikatos Dalykai

Rašo Dr. A. Montvidas

Darbo beieškant

žinoma

Knudsenui

bon

m

imanti 
dienos

GAftRKK 
GAIŠTIES

5514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

Black 
Nelau- 
telcfo-

"o?. Ji ’ ; ■

daugelį 
darbui,

920 Praninckiene A
924 Stamatis Peter
920 Vasiliadis M

ateities, o 
prasisiekti

Mokszieulia Marijonai 
Miliriovich Georg 
Milius Frank

William S. Knudsen, Chevro 
lėto motorų kompanijos prezi 
dėtas ir generalis mendžeris. .

s-

*THibn 
CHORUS GlRL

SINGING 
NUMBERS IN 
TWINKUE^.

tvbnkle/ 
ano 

TRBASURB 
GIRLm

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calomet 3399 

Re,. Tel. Yard, 3408 '

Įdomi ateivio 
karjera

nuokit Republic

CRANE
533 2 SO.

parT in — 
THE'TAMIVJG

OP thk
—

WlTH
POU6 AHB MARY

GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų morenai vietoje ir 

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

Tel. Boolevard 9336 i

William S. Knudsen gimė Ko
penhagoje pirm 52 metų. 19 
metų amžiaus jis atvyko Ame
rikon ir išsėdoi iš laivo Hobo- 
kene, N. J., be anglų kalbos, 
be pažįstamų, tik su. $30 kiše-

Jie niekad jos 
nekviečia

Tarp Ghicagos 
Lietuviu

TOOK UP 
OANCING AT 

CAPlTOL THKATRE 
UNDER 

CHEŠ7OR HALE.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

HOLLYWOOD- 
AND FIRST 
VAOVIE PART IN 
BLACK MAGIC* 

FoR 
FOX STUDIOS

dėjo, taip sakant, riščia dirbti.
Toliau. Knudsen kilo aukštin 

Keimp šapoje. Jis 'tapo arti
miausias menedžerio padėjėjas, 
nors buvo kitų perdėtinių, ku
rie tarnavo čia jau dešimtis 
metų.

Sekamas jo karjeros etapas 
tai Detroite, Fordo plento inži- 
nierystės departamente. Knud
sen, jau plieno ekspertas, aiš
kino vyriausiam plento inžinie
riui, kad kai kurios motorų 
dalys geriau daryti iŠ tam tik
ro plieno. Mat, apie tą laiką 
dvyračių biznis jau veik išėjęs 
iš mados Amerikoj ir automo
bilis ima viešpatauti, ir Keimo 
dirbtuve dirba automobilių da-

RAMO VA *LAUNDRY 
(WBT AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th SL 
TeL Bonlevard 9122

kuriam laikui prasilinkus, For
das atperka Keimo dirbtuvę* o 
Knudsen pereina Fordui dirbti. 
Kai kurie kalba, jogei Fordas 
nupirkęs Keimo dirbtuvę, idant 
gauti Knudseną, bet pats Knud
sen tvirtina, ka<l tokia kalba 
neturi pamato.

Pas Fordą Knudsen pakįla 
nuo menedžerio vietos Buffalo 
plente iki menedžerio visos For
do gamybos, o taipgi sustaty
tojo Fordo dirbtuvių užsieniuo-

sekmingai gydė tuksiančius ligonių. 
Jo patylimas yra, geriausias jums už
tikrinimas gero medikalio patarnavimo.

In-Mb-Ray. treątmentai sugrąžina 
lytinį stiprumą silpniems vyrams.
Jo (kainos ytd žetnos it prieinamos 

' kiekvienom.
pasitarimas dykai

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

DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

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

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
4556 So. Rocktvell St.

CHICAGO, ILL,

1921 metais, nors kviečiamas 
pasilikti, Knudsen rezignuoja, iš 
Fordo organizacijos. Jis pareina 
stambion plieno kompanijom 
Bet vos išbūva čia 10 menesių, 
kai gauna pakviejtimą General 
Motors kompanijos užimti vie
tą Chevroleto išdirbystėj. Ir 
šičia, laikui bėgant, tampa 
Chevroleb kompanijos preziden
tas ir generalis menedžeris.

FRObA 
TBNNESSES 

1909

yra pilni gazų, varo laukan po 
tris ir keturius sykius dienoj, 
mėšlinę vietą peršti, visas pil
vas yra opus, nesimiega, galva 
sunki, jaučiamas nuolatinis 
nuovargis ir t.t. Tiesa, šituos 
symptomus gali padaryti tūlos 
ligos, vienok nesuradus jokios 
ligos ir pasiteiravus kaip ligo
nis maitinasi, netoli visuomet 
darosi aišku, kad krakmolų per 
viršis valgy j yra priežastis. 
Tūli krakmolai suvirškina 
stebėtinai gerai, kitiems jo per
viršis padaro nemalonumų. 
Kuomet žarnose maisto keitimui 
syvų yra apsčiai, viskas tvar 
koj. Esant jų stokai stajnbes* 
nieji krakmolai neįveikiami, to
dėl jie. gauna progos rūgti ir 
daryti gazus. Tinkamai pri- 
Tuošti krakmoliniai valgiai leng
vai yra pakeičiami žarnose ir 
sučiulpiami. Jeigu gi jie ap- 
veliami riebalais arba virimu 
bei kepimu milteliai nepaliuo- 
SMojami iš klijinės medžiagos, 
kuri vadinama cellule, tai yra 
celių kevalas. Pupos ir žirniai, 
apart šitų kevalų, da yra ap
dengti storoka lupyna. Ji ne- 
susuvirškinama. šitokios nesu
virškinamos, nepakeičiamos 
skrandyj ir žarnose medžiagos 
ypatingai daug yra žaliuose 
vąisiuose ir daržovėse. Taip pat 
tūluose krakmoliniuose valgiuo
se. čia verta suminėti kukurū
zus (kornus), pupas, ropes, 
burokus, bulves, kopūstus, svo
gūnus, ridikus, agurkus. Net ir 
duonoj klijinės medžiagos daug 
ir ji nelengvai susivirškina. Vi
si šitie daiktai, jeigu tinkamai 
priruošti ir neperviršyj varto
jami, yra geras maistas.

Kurių žarnose rūgimas įsi 
gavo dėl krakmolų perviršio, 
nesunku yra klaida atitaisyti. 
Reikia pradėti maitintis pienu, 
mėsų zupėmis, sviestu, žoloti- 
nu, varške, . šaltainiu (ice 
cream), minkštomis mėsomis, 
laipsniškai galima pridėti apy 
gruzdintos duonos, virtų vai
sių, javų košių ir kisielių, žar
nos laipsniškai įpranta įveikti 
ir krakmolus, jeigu jų neper- 
dedama. Kartais prisieina ger
ti vaistų, kurie prigelbsti krak
molus pakeisti, šiaip kiekvie
nas gali pilnai pasitaisyti val
gio sutvarkymu.

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

0ORO3HY 1
•JOROAN

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.

VYRAI! VYRAI! 
Taupykit pinigus! 

, Pirkite anglis iš 
? CRANE CO., tai 

yra vienas lietuvi
škas yardas, kuris 
pardavinėja pigiau
sia anglis Poca- 
hontas M.R. $6.75 

Otonas, cash 
diskonto. 
Band $9. 
kit ilgai, 

8402 

COAL < 
LONG AVĖ

Krakmolo rūgimas 
žarnose

VYRAI!
Privatiškps figos, arba taip vadina
mos “socialės ligos", kraujo pakriki
mai, inkštų; pūslės ir urinarės ligos 
yra išgydomos. Neužleiskite šių ligų 
ir neleiskite joms išsivystyti į rimtus 
paįrimus. 
Kad išsigydyti eikite pas 
Specialistą, kuris turi p įHšĮSh 
daugelio metų patyri- 
mą gydyme tų ligų.

'Profesoriaus Eh r 1 i c h 
9!.4 “
didysis 
dimas, 
ROSS 
KRAUJO neatmeniais yra geriausias 
gydymas aštraus kraujo pakrikimo. 
Užkrečiantieji perai greitai sunaikina-, 
mi ir pacientas atgauna sveikatą.'

Del geriausių treatmentų nuo' bile

VERY.VERY # 
POPULAR -*¥«$,«**• 
LBADfAlG LADY F®A 

RAMON NAVAR.RO 
'devil-MaYzCARB'

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 1> T T nosyje, burnoje 

if gerklejo

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

Knudsen neįtikina vyriausio 
inžinierio. Tuomet aukštas, pa- 
džiuvęs žmogus, kuris stovi 
kiek atokiau nuo Knudseno ir 
inžinierio, prabįla:

—Tamsta esi Knudsen, aš 
manau?

Knudsen atsako:
—Taip.
—Aš esu Fordas-— pasisako 

aukštas vyras.
O toliau Knudsen gauna 

kontraktą Keimo dirbtuvei

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

KONSULTACIJA DYKAI

žmonės turi gerus palinki
mus rūpintis savo sveikata, tik 
vargas, kad ne visuomet pa
taiko. Lietuviai savo tėvynėj 
mėsos, kiaušinių ir sūrio ma
žai gaudavo, todėl Amerikon at
vykę jie pradėję buvo šitų 
daiktų perdaug valgyti. Tūlose 
ligose šitie daiktai tiesiog pavo
jingi. Prisiklausę nuo gydyto
jų, kad proteinų perviršis, o 
kartais ir normalia kiekis, yra 
kenksmingas, daugelis šokosi 
maitintis netoli vien tik augme
nimis. Bulvės, javai, pupos, 
žirniai, kopūstai, morkos, viso
kie vaisiai ir daržovės pasidarė 
jų vienintelis maistas. Tūli net 
ir pieno produktų vengia. Taip 
sakant, palaiko 'sveikatą arba 
gydosi maistu nepasiteiravę, ar 
tas jų maisitas yra geras.

Vis dažniau tenka turėti li
gonių, kurie skundžiasi, kad jų 
viduriai, verda, gurguliuoja,

Mano geras draugas prane
šė man per telefoną, kad Cu 
neo Press Co. 
darbininkų taip 
kaip naktiniam.

Tai yra man 
vieta. Sumaniau

REGISTRUOTAS APTIEKORIUS
1900 South Halsted Street

VAISTAI — SMULKMENOS — ICE CREAM
Mes specializuojamės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišeina iš mo
šų aptiekos iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS ir Tiksliau
siai išpildytas patyrusių vaistininkų.

Butlegeris
Taip, tai yra Irene Knight 

iš Towanda, Pa., areštuota už 
butlcgerystę, bet nufotogra
fuota ir vėl paleista.

pagerintas 6 0 6, 
vokiečių išra- 

bendrai su DR.
SPECIALIAIS

šie laiSkaf yra at®Je iŠ Europos 
Kam jie priklauso, tejrul nueina I 
vyriausįji paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Wind;w” lobgj nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.

912

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namas 

5335 S. Halsted SL 
T<I. Yard, <894

STAR 'DUST'

ATIGNUED 
SARGBNT SCHOOL 

OF
DRAIArtpCS -

LĮSTE R1 NE 
pašalina halitosis 

Užknuša 200,000,000 perų

APTIEKA/
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 

Mandagus Patarnavimas Užtikrintas
Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai įrengtą lietuvių aptieką 

šioje apielinkėje.

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Nuolaidos ~ ant Drapee
Saukit 

Randolph 6028 
dėl pristatymo 
patarnavimo

klaida, 
leidžia, 
Jums 
halitosis. 
mas su Listerine tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą it 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert
Pharmacal Co., St. Louis,

Pirma užduotim pasistatė 
pramokti juo greičiausią šalies 
kalbos. Bet kaip? Vakare, po 
darbo, sėdėdamas ant gonko 
namų, kuriuose apsigyveno, jis 
klausėsi šeimininkės vaikų įkal
bos. Į keletą dienų Knudsen 
jau žinojo tiek žodžių, kiek ži
nojo jų vaikai* Jis jau pradėjo 
kalbėti angliškai.

Darbą gauti buvo jam nesun
ku. Augalotas, tvirtas, jis tiko 
bet kuriam sunkesniam užsiėmi
mui. Ir užtinkame j j laivų kie
muose kalinėjantį geležį vinimis 
(kaip riveterį).

Išdirbo čia 18 mėnesių, visą 
laiką nepaleisdamas iš galvos 
minties, kad reikia ruoštis at- 
eičiai; ir mokindamas!. Po 18 
mėnesių jis dirba jau Salaman- 
koj, Erie gelžkelio boilerius 
taisydamas.

Kiek vėliau pasitaikė štais 
kas: atvyko Amerikon jo pažįs
tamais, kuris kartu su Knudse
no vyresniuoju broliu Kopen
hagoj turėjo šapelę dviračiams 
dirbti. Jis atvyko Amerikon 
dvyračių (baisiklių) dalių pa
sipirkti Keimo šapoj, Buffalo.

Kadangi jaunas Knudsen jau 
pramoko gerai anglų kalbos, 
tai nuvažiavo į Buffalo ir kaip 
perkalbėtojas, ir kaip atvyku
sio draugais.

Ir šitai Keimę dirbtuvės me
nedžeris siūlo Knudsenui tokią 
propoziciją: esą, kada nusibos 
boilerius taisyti, tai atvyk pas 
mane., Tur būt nužiūrėjo per- 
dėtinisi Knudsene ką nors ne
paprasto.

Šis gi, ilgai nelaukdamas/ 
persikelia j Buffalo. Stoja dirb-: 
ti už $10 savaitei, nors Sala-, 
mankoj, boilerius lopydamas; 
gaudavo po $25 savaitei.’ Mat, 
Salamankoj nematė 
šičia tikėjosi progų 
aukštyn.

Ilgai netrukus, 
menedžeris Smith pavedė pri
žiūrėti vienąrdepartamentą, ku
riame, kafp sakoma, suklupę 
buvo jau keli patyrusieji prižiu- 
retojąi.. Knudsen apsidairė, ap
sižiūrėjo paaukštinimą gavęs. 
Ir štai kokį išvadą priėjo: Ka
dangi departamente dirba kele
tas desėtkų merginų, tai joms 
tvarkyti reikalinga moteris, ba 
vyrai vienbą^moteriškės nepa- 
jėgia bosauti, tad ką ir kalbėti 
apie bosavimą kelių dešimčių. 
Nutarta,padaryta. Knudseno 
^prižiūrimas departamentas, pra-

3 DIENŲ H <411 k 
PATARNAVI- ****** 

MAS , 
PulklausiM 

Valymas 
Chlcaroje 

VISI 
DRABUŽIAI 
APDRAUSTI 

40% " ‘Z
Vyrų siutai ___ i. 69c
Moterų skrybelfia 80c 
Vyrų BkrybolSa-----60c
Specialiai gegužSe m8n. 

pirdtynfia — pora 17c 
Dresfia nudažomos C2.00 
SECURITY MASTER CLEANERS 

109 N. State St. 
kampas Randolph. Room 1612

6 ar daugiau rūbai pristatomi dykai.
■ Atvežkit juos. , . 1

' NAVjffiNQS,Chleago,ftl........

BREMEN 
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dienos Ant 
Vandens per Cherbourg—6 

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

COLUMBUS
Taipgi nuolatiniai kas savaitė ii* 
plaukimai gerai žinomais Lloyd 
Rubininiais Laivais. In- .. 
formaeijt) klauskit pas 
bile vielini agentą arba ūįfr

130 W. Randolph LMJ
St.. Chicago, III.

north g e r m a n

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

kurios niekas neat
buvo priežastis, 

nėra reikalo turėti 
Gerklės plovi-

Padaro 
Skalbimą 

r Lengvą ”

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

LIETUVIŲ

AIDAS 
BRAZILIJOJ

Brazil ,■— S. Paulo, Rua da Mooca, 424 
Mėtinė prenumerata š. Amerikoj ir Lietuvoj 

2 doleriai

gerai 
nuvažiuoti be

ne gausiu darbo. Pribuvau vier 
ton 6:30 valandą ryto. O jau 
radau pusėtiną būrį belaukian
čių. Ir vis daugiau rinkosi.

Išlaukėme iki 8 valandos. 
Pribuvo agentas, kuris ima 
žmones darbui. Jis pareiškė: 
Galite eiti visi namo. Tie, ku
rie esate dirbę, o paleisti, tai 
gausite pranešimą, jeigu reikės 
darbininkų. Susirinkusieji prar 
dėjo skirtis# vi * I* ; '■* t

Aš visgi neiškenčiau ir pri
siartinęs dar paklausiau apie 
ėmimą darbininkų. Gfavau at
sakymą, kad naujų darbininkų 
visai neimama, o atleistų yra 
vien vyrų apie porą šimtų. Dar 
kartą paaiškino, kad jeigu 
jiems prireikia, tai jie pasiun
čia laišką tiems, kurie, buvo at
leisti.

Na, manau sau; mano geras 
draugas ir mane suvylė. Važia
vau namo. • B. S.

Daktaras
Kapitonai ’ 

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

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

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

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

BRIDGEPORT AUTO SALES
JULIUS J. JANELIUNAS. P".

3222 S. Halsted St., Phone Victory 4929
VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas 
komis

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

k vertinėmis 
po 20c už bonką. 

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

ANy DRESS^SUIT 
taEBSKUICLEANED įPREJStD

NAVAR.RO
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Ėxcept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

$8.00 
. 4.00 
. 2.00 
. 1.50 
...... 75

Tačiau kiekvienam gali būti aišku,, jog tokia politi- buvo, jiems, Sovietų. Rusija, su 
ka ne tik kad nepašalins, bet dar labiau padidins depre- Nės atstovybe Kaune kur bu-

' _j — toliau Vokietija, Buri 
•tik ir tykojusi nuo “socialistų 
valdžios” atsiimti Klaipėda ir

Takiau kiekvienam gali būti aišku,. jog tokia politi
yęs Lietuvos komunistų cent
ras — JI

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 Per year outsidp of Chicago
$8.00 per year in Chicago
8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. III. under tho act of 
March 3rd 1879. 1

Nauj ienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 178$ 9. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymą kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .................. *...........
' Pusei metu .......... „.........

Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiams ........
Vienam mėnesiui ..........

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ......   3c
Savaitei ...... -..................    18c
Mėnesiui ................................... .. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams ...... -..... -............... — $7.00
Pusei metų ...............  3.50
Trims mėnesiams .............. 1.75
Dviem mėnesiams ...................  1.25
Vienam mėnesiui 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų ............................. 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monoy

Orderiu kartu su užsakymu.

siją. Kuomet darbininkai mažiau teuždirbs, tai ir jų per
kamoji jėga sumažės. Jie mažiau begalės pirkti visokių 
reikmenų krautuvėse. Krautuvės mažiau belaikys pre
kių. O kadangi mažiau visko bebus sunaudojama, tai Įigalop Lietuvos žydah Apie juos 
ir dirbtuvės turės sumažinti gamybą ir dar daugiau pa- 'Skorupskis sako: 
liudsuoti darbininkų. “žydai kalbėjo, kad! Lietuva

Todėl algų kapojimas yra žalingas * ir neišmintin- jiems mažai terupiūtv kad 
gas būdas industrinei depresijai pašalinti. Faktinai, ei- ji® palauksią, iki laikas bčg- 
nant tuo keliu, ^depresija ne tik kad nepašalinama, bet damas jiems parodysiąs stip- 
dar labiau padidinama.

DIKTATŪRA

KRIMINALIZMAS AMERIKOJ

Apskaičiuojama, kad raketieriai Amerikos žmonėms 
kas metai kainuoja nuo trijų ligi penkių bilionų dolerių. 
Daugiau nei pusę tos sumos suima butlegeriavimo rake
tieriai. Bet tai viena tik nusikaltėlių rųšis.

Kas dešimtas žmogus, sako Arthur B. Reeve, kurį 
jus sutinkate didmiesty j, buvo areštuotas už vienokį ar 
kitokį nusikaltimą. Ir jeigu nusikaltimai augs tokioj 
proporcijoj, kaip ligi šiol, tai 1940 m. kas trečias žmogus 
bus areštuojamas.

Jau dabar didmiesčiuose iš kiekvieno šimto žmonių 
vienas anksčiau ar vėliau patenka į kalėjimą. Kas me
tai per baudžiamąsias įstaigas pereina apie 500,000 žmo
nių. Manoma^ kad tik dešimtas nuošimtis tų, kurie pa
pildo vienokį ar kitokį nusikaltimą, patenka į kalėjimą. 
Bet nežiūrint į tai, šiandien Amerikos kalėjimuose ran
dasi 175,000 vyrų ir moterų, o pataisos įstaigose 200,- 
000.

Kriminališkumas Amerikoj yra sunki našta visuo
menei. Reikia atsiminti, kad iš kiekvieno dolerio, kuris 
yra sumokamas mokesniais, 30 centų eina kriminališku-. 
mo bilos padengimui. 1913 m. kiekvienai Amerikos šei
mai nusikaltimai kainavo $40, ;q, dabar per metus kai
nuoja $135.

Bet tai dar nėra viskas. Autoritetai apskaičiuoja, 
kad Amerikos krimįnalizmo bila per metus siekia $18,- 
000,000,000. Pavyzdžiui, viena apdraudos kompanijų ne
senai pareiškė, jog nuo plėšimų, vogimų ir nuosavybes 
naikinimo Amerikos žmonių nuostoliai siekia $7,000,- 
000,000. Trys bilionai dolerių per metus yra išleidžia
ma apsaugai, — policijai, teismams, kalėjimams, patai
sos namams ir t. t. Prie to* d'ar reikia pridėti privatiš- 
kus detektyvus, sargus, visokias nusikaltimų tyrimo ko
misijas.

Penkta dalis visų krašto įplaukų eina padengimui 
kriminalizmo bilos. Kiekviena šeima dešimtą dalį savo 
įplaukų turi atiduoti tos bilos padengimui. Galima tie
siog sakyti, kad kriminalizmas yra brangiausias Ame
rikos žmonių luksusas.

Prieš kiek laiko Howard W. Ameli pareiškė, kad 
per metus visokios rųšies raketieriai vien tik iš»New 
Yorko biznio įstaigų sukolektuoja nuo 200,000,000 ligi 
600,000,000 dolerių. Chicagoj, žinoma, dalykų padėtis 
yra dar blogesnė, — čia juk per keletą metų veikė visų 
raketierių karalius, Al Capone.

Kaip kovoti su raketieriais ir kitos rųšies krimina
listais? Paprastai manoma, jog reikia pravesti tam tik
ri įstatymai. Bet Amerika visokių įstatymų ir taip jau 
turi perdaug. Nesenai advokatų komisija surado, jog 
Amerikoj federalių, valstijos ir miestų įstatymų bei pa
tvarkymų priskaitoma ligi 10,000,000. Ir kas metai nau
jų įstatymų pridedama po 100,000. Penkios Europos di
džiosios valstybės, kartu paėmus, neturi tiek įstatymų, 
kiek Amerika.

Taigi įstatymais daug ko negalima atsiekti, jeigu 
jie nėra tinkamai vykdomi. Ką reiškia įstatymai, kuo
met policijoj ir kitose vietose viešpatauja didžiausia ko
rupcija. Miestuose visokie sukti politikieriai eina ranka 
už rankos su raketieriais ir kitokiais kriminalistais.

Švari ir sąžininga miestų administracija daug gai
lėtų prisidėti prie suvaldymo kriminalistų. Bet visa bė^- 
da su Amerikos žmonėmis yra ta, kad jie paprastai bal
suoja už susitepusius politikierius ir tuo palaiko korup
ciją. • ' • ' -

Antras dalykas — tai prohibicija. Su prohibicijos 
įvedimu kaip tik ir pradėjo smarkiai kriminalizmas aug
ti. Vadinasi, “prakilnus eksperimentas” žymioj dalyj 
prisidėjo prie to, kad šiandien kriminaliznio atžvilgiu 
Amerika užima pirmą vietą pasaulyj. ( į

Diktatūra yra liga, o ne vaistas, tokių nuomonę 
nesenai pareiškė prof. Preston W. Slosson. Tik labai re
tuose atsitikimuose, ir tai trumpam laikui, diktatūrų 
tegalima pateisinti. Ir kaipo laikina priemonė ji privalo 
kuo trumpiausiai pasilikti. Juo diktatūra ilgiau egzis
tuoja, tuo kraštui blogiau.

Net ir gabiausi diktatoriai nieko gero neįstengė 
kraštui padaryti. Tatai kuo geriausiai patvirtina Loty
nų Amerikos istorija. Lotynų Amerikoj, buvo visokių 
diktatorių, — ir gabių ir negabių. Bet visi jie padarė 
daug daugiau žalos, negu naudos.

Diktatūros priemonėmis amžinai krašto negalima 
valdyti. Anksčiau ar vėliau ji yra pašalinama. Ir juo 
diktatūra yra labiau įsigalėjusi, juo ji ilgiau gyvuoja, 
tuo krašte įvyksta didesnė suirutė, tuo daugiau nuken
čia žmonės. Mat, geruoju nei vienas diktatorius nenori 
pasišalinti. Jį tenka jėga nuversti. Padarinyj įvyksta 
civilis karas, kuris kraštui, žinoma, padaro daug žalos.

Diktatūra visuomet pasilaiko jėga. Neturėdama 
žmonių pasitikėjimo, ji turi pataikauti armijai, — tik
sliau sakant, karininkams,, kurie daugumoj atvejų ir yra 
tikrieji krašto šeimininkai. Ačiū tam, karininkai viso
kiais budais glostoma, jiems mokama didelės algos,1 tei
kiama visokios privilegijos. Imkimej pavyzdžiui, Ispa- 
nijų, kur monarchijos ir diktatūros laikais buvo privisę 
net 23,000 karininkų^ Bet vos spėjo ten respublika įsi
kurti, ir tuoj karininkų skaičius tapo sumažintas ligi
7,000. Tuo budū Ispanijos išlaidos žymiai sumažės. Na, I 
o su išlaidų sumažėjimu sumažės ir žmonių mokesniai. ■

z ALGŲ KAPOJIMAS IR DEPRESIJA i
.. -■ ■ J- -•---------------- '• Į

Yra žmonių, kurie tiki įvairiais šarlataniškas vais
tais. Kuomet jie pamato “stebuklingų” vaistų garsini
mų, tai; tuoj stengiasi juos įsigyti, kad jų pagalba paša
linus visokias ligas.

Prie tokių jau šarlataniškų; vaistų^ sako Gfc IX H. 
Cole, žinomas anglą ekonomistaą priklaupę ir' dįarbuainr 
kams algų kapojime politika; Darbdaviai inano, ■ kad tuo 
budu jie galėsiu pašalinti industrinę- depresiją. į

Skorupskis Apie Gruodžio 
17 Dienos Pučą 

> , Į.
1926 metų fašistinio pučo or- ( 

ganizatorįus, pulk. Skorupskis, 
būdamas pernai Smetonos kar 
ro attachė Prancūzijoj “išgar
sino“ Lietuvą pasaulyje savo 
prancūziška knyga “Vienos tau
tos prisikėlimas” — apie Vil
niaus klausimą ir apie gruod
žio 17 d. perversmą. Knyga ta 
rašyta lenkų ir prancūzų ka
riškoms ir diplomatiškoms sfe* 
roms, ji neskiriama “plačiajai 
•visuomenei” Lietuvoje, bet tuo- 
mi nesibaidydarni, mes ją vis 
dėlto išgarsinsime “Kovos“ 
skiltyse: mat, Lietuvoje fašis
tai savo “tautiečiams“ vengia 
pasisakyti taip atvirai apie į- 
vairius dalykus, kaip šioje pran
cūziškoje knygoje. Tad įdomu 
bus išgirsti, kaip Skorupsikiis 
vaizduoja fašistų perversmą, 
užkelusį prieš penkerius metus 
ant sosto Smetoną ir jo kom
paniją. Tasai Skorupskis ne bi- 
Je kast viena, kadi jo luponiis 
kalba pati Lietuvos fašistinė 
valdžia, jis yra jos oficiališkas 
įgaliotinis, be to, jis rašosi) -ir 
“generalinio štabo privilegijuo
tas”; antra, Skorupskis tikras,, 
istoriškas “heroj us”neveltui 
juk jo knygoje jo paties at
vaizdas yra pryšaky visokių 
■Smetonų, Merkių; Žukauskų ir 
t. pn», jis savo- knygoje eina 
netrukus po Napoleono, 
galų gale jis yra pripažintas 
aukštos kategorijos fašistų val
dininkas: rašydamas apie Vil
nių ir pučą, jis ėmė iš Smeto
nos riebų atlyginimą, kaip ka
ro attachė, neskaitant dienpini
gių, visokių priedų ir t. t. Tai
gi, nutilkime.'. Leiskime kalbėti 
(ištraukomis> apie istoriškas,, 

’kai kurių jau pamirštas gruo
džio dienas pačiam ponui pul
kininkui Skorupskifti: Kas sw- 
galvojo gruodžio pučą? Skorup- 
skis rašo:

“1926 m.'Vž 
Lietuvon, 
lūs užsiėhittdš
steoau ta nepaprasta perinai- į.

resnius, Rusus arba Lenkus^ 
kad prie jų ir prisidėtų”.
Skorupskis nenumatė, kad jo 

įtariami “neištikimybėje” Lie
tuvos žydai — skaitlingoji .žy
dų buržuazija — vėlįau taip 
bus reikalingi stiprintis lietu
viškam fašizmui^ per “savi
valdybių rinkimus ir t. t. Bet 
tuomet “tautiški jausmai” bu
vę labai nusmukę, viskas, Unot 
Skor., ėjo prie bolševizmo ir 

“tarytum (kur tų visų tauti
nio jausmo susilpnėjimo žen
klų nebūtų užtekę, ministe- 
rių kabineto pirmininkas Šle
ževičius, 1926 m. rudenį,, pa
darė oficiališkų kelionę į Ma
skvą^ kadi atnaujintų gerus 
santykius su Sovietais. Sim
boliškoji tos kelionės reikšmė 
visiems puolė' į; akį, visiems 

f apšviestiems lietuviams (ir
Voldemarui su Smetona? 
Kr.) sukeldama nemalonaus 
nusistebėjimo. Tokia lietuviš
kos politikos orientacija, aiš
kiai atsistojant! po rusų įta
kos ženklu, 

i gera
eitis yra ne Europos Rytuo
se, bet Vakaruose”, 
sako p. pulkininkas.

į Kų darė “patriotai?’

“Patriotai protestavo prieš 
tokių dalykų būtį — — — 
jie susiartinime su Rusija, 
kurį» mėgino socialistai, matė 
paskelbimų galo nepriklauso
mybei, kuri taip sunkiai bu- 

į vo įgyta. Tad pradėjo jie or
ganizuotis, kad iš paskuti
niųjų priešintus tiems atsi- 
randantielns nuodams, ir kaip

na, kuri; labai trumpu laiku J 
palietė įvykius. Mano senie- k- 
ji draugai visi vienbalsiai 
tvirtino, kad mes dideliais 
žingsniais einame prie visiš
kos suirutės ir kad didvyriš
kos pastangos tiekos patrio- į 
tų per kovas už tautiškų ne
priklausomybę nepataisomai 
žusiančios. Visi Lietuvos prie
šai dirbo jos pražūčiai ir vi
si jie susivienijo, kad Lietu-1 
vą pražudytų.”
Kuo taip buvo susirūpinęs 

lenkiškai — lietuviškas patrio
tas Skorupskis ir jo sėbrai? 
Nagi, štai?

“Socialistai (jais Skorups- 
kiš vadina liaudininkus kar
tu su Soc.-demokratais Kr.)4 
— su tautinių' mažumų para- , 
ma — paėmė 1926 m. vald
žių. Jų pirmas darbas buvo 
paleisti iš kalėj imu. komunii- 

“socializmas

antro?’

— “kraštas

nežadėjo nieko
— — Lietuvos at-

nebuvo jokios oficialinės vy
riausybės, jie dabar mėgino 
išlaikyti kraštui tą nepriklau
somybę, nežiūrėdami oficiar . 
linės vyriausybės, kuri šian- 1 
dien jau yra jų pastangomis 
sukurta”.

“Socialistai juto, kad? Lie
tuva prieš juos ir skubėjo 
padaryti ant šaliek savo lici- 
tacdją, pastatydami savo kte- 
aturas visose valdžioj vieto
se ..., Viena skandalingiau
sių tos rųšies investitūrų bu
vo paskyrimas, vieton gene
rolo Ladygos, generalinio šta
bo viršininku pulk. Škirpos, 
jauno, neturinčio patyrimų 
karininko----------- tai buvo,
palyginti, pats pavojingiau
sias pasikėsinimas ant tau
tinės nepriklausomybes. — 
— — Krašto apsaugos mi- 
nisteris, dr paskui gerenali- 
nio štabo viršininkas, sten
gėsi visų pirma sudaryti ka
riuomenę socialistišką (? 
Kr.), sugebančią ginti parti
ją ... Patriotai karininkai 
buvo saugojami, pažymimi 
tie, kurie eidavo bažnyčion, 
socializmas atsinešė drauge 
su savimi drumsto, žemo an
tiklerikalizmo elementų.“

. — — ;— “Tauta nerima- 
stavo) ir ją reikėjo, bet ku>- 
ria kaina gelbėti. Pavojus bu
vo čia pat — — Sociali®* 
įĄf, vyriausybės pirmininkas 
buvo Kerenskio mažame ma
štabe, kuris, gal būt, ir pats 
tuo neabejodamas, rengė ke
lią revoliucijai-.--------- -  Boh
ševikai, savo ruožtu, organi
zavosi vertu susirūpinimo 
metodu ir kurių sumanumas 
rodė užsienišką jo kilmę.“
Taigiv pulk. Skorupskis su 

“patriotais”, su “numatančiais 
ir gerai inforjnuotais asmeni
mis“, kaip jis sako, nerimo kai
lyje ir pradėjo rengtis sutruk
dyti, revoliuciją dar jos “keren- 
skinėj” stadijoj. Mat Skorup* 
skis giliai įsitikinęs, kad

“Rusų karininkai, kurių di- 
/ dele dauguma buvo nusieta^

. . ' f -Xbent jos pirmuose pasireiš
kimuose, jeigu jie butų bu
vę organizuoti ir pasiryžę”...

• (Bus daugiau)

Paprastas žmogus
Aš esu paprastas arba pras

tas žmogus. Ne biznierius, ne 
agentas, ne profesionalas, ne 
patriotas, ne visuomenės dar
buotojas, — jokiai draugijai 
nepriklausau. Milionai tokių 
kai aš žmonių mano draugai 
ir broliai.

Laikraščių reporteriai apie 
mane nieko nerašė ir nerašys. 
Tiktai vienų kartų mano var
das tilps laikrašty: kai nu
mirsiu, tai graborius paskelbs. 
Jeigu mane sunkiai sužeis ar
ba dirbtuvėj užmuš, tai gal 
būt geraširdis reporteris kur 
nors ir mano vardų įspraus. 
r Man niekas neaukauja ir aš 
niekam neaukauju. Mane vi
sokį didėli ir garsus žmonės 
naudoja ir kamuoja. Aš ken
čiu ir tyliu, nes mano balso 
niekas vis tiek neklausytu. 

. Bet, neužmirškite, aš vis-gr 
žmogus, ne gyvulys. — Mat.

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

PILIETIS

jie buvo sukurę šalies nepri- ' čiusi antibolševikiškai, butų 
klaūeomybę, nepaisydami, kad galėję sutrukdyti, revoliuciją^

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

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1733 So. Halsted St

CHICAGO. ILL. ' ,
• Siųskite money orderį žrba krasos * 

ženkleliu:.

NAUJIENV
antras

PIKNIKAS
j Įvyks Nedėlioj,

i

“THE OAKS”
DARŽE

stus”
dažniausiai yra ne kas kita 
—- saiko Skorupskis — kaip 
kelio parengėjas komuniz
mui, nežiūrint visų teoreti
nių skirtumų, tarp vieno ir 

,— “paleisti ka
liniai atėjo j Kaunu, kur jie 

i ėmė ardyti tvarkų, 'triukš- 
mingai demonstruodami gat
vėje prieš kariuomenę, poli- Į 
ei jų ir net prieš pačių vy-‘ 
riauisybę”
buvo labai susi jaudinęs taiki 
incidentais” ------ — hbe to,
kraštas buvo nepatenkintas 
per greit paruoštomis ir urnai 
įgyvendinamomis reformomis 

vai. darbo diena žemės 
ūkio darbininkams) “ — ------

O kur Skorupskis matė “s,u-l 
suvienijusius” Lietuvai pražu
dyti jos priešus ? Gal tai. buvo. 
Lenkai?* Ne, jų Skorupskis ir 
jo “patriotai” hėsibaimijo. tai
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Programas bus įvairus. . 
Smulkmenas paskelbsi- ' 

me vėliau.

' GARSINKITČS



NAUJIENOS

Graborlai

Bridgeportas

gra

CHICAGO, ILL

S. D. LACHAVICH

Apvogė lietuvių krautuvę

0036

dėžių eiga

Phone Armitage 2822DR. MARGERIS
Lietuvės Akušerės

Išvažiavo Lietuvon.

Rez. Phone Grovehill 1321

Echvard Kine

Graboriai
Phone Boulevard 4139 Akių Gydytojai

1113.127

namie

TeU Republię 9723

ir daugiau
krautuves

Mrs. A. K. 
JARUSH

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

6657 So. Ashland Avenue 
Telefonas Prospect 6257

Ofiso Tek Victory 6893 
Rez. T ei. Drexel 9191

dėdę 
Ade-

dalyvauti 
jai' pasku- 

atsisvcikini-

1327 So. 49th

Telefonas 

Cicero 3724

Draugai turėtų at 
lankyti ligoni

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas; i 

4631 So. Ashland Atfe 1
Tel. Boulevard 2800

ULBIENĖ 

šiuo pasauliu 
6:30 valandą 
sulaukus i 38 
Telšių apskr., 

Pasruojų 
nuliudi- 

sunu —

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu is pažiūros 
daiktu.

1646- W. 46th St 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard: 8413

LIETUVIS GRABORIUS

Mirė neti- 
peršautas banditų

Ūmai susirgo liepos 22 dienų 
Antanas Slanevich (Stanevi
čius), gyvenęs adresu 3451 S. 
Wallace St. Teko jam važiuo
ti ligoninėn, kur buvo padary 
ta vidurių operacija liepos 27 d.

Stanevičius ir šiuo laiku te
bėra ligoninėj

Lietuvojp 2 
Juozapų ir Valerijonų, 
- Domicėlę ir Liauka* 

Kūnas paŠarvo-

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

Naktį iš antradienio į trečia
dienį, apie 3 valandų, automo
bilis su keturiais vyrais įva
žiavo lietuvio p. Urnežio bu- 

’černės langan. BučernČ randasi 
adresu 8443 Auburn Avė.

Įvažiavusieji pasitraukė at
gal ir nudumė savais keliais. 
Policijai betgi vėliau pavyko 
surasti automobilio • savininkas, 
šie aiškinasi, kad automobilis 
buvęs pavogtas ir kad tur būt 
vagiliai įvažiavę bučernės lan- 
gan.—Rep.

Iš Michigan ir 47 g 
kolonijos

suteikia 
barzdaskutyklos 
m— komfortą 
■■ skutimos

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

’Jr. Hospital, Hines, III.
i Stanevičiaus draugai prašomi 
atlankyti ligonį. Nuvažiuoti į 
minėtą ligoninę galima Rooae- 
velt gatvės karais, o paskui 
Austin busu iki ligoninės.

; Antanas Stanevičius turėjo 
čeverikams taisyti dirbtuvę. Ji
sai taipgi per ilgus metus gro
davo kaip muzikantas.

Hines ligoninėj jis guli kam
bary No. 314.—Rep.

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

Seredoi vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

GHICAGOS 
ŽINIOS

To prašo Lietuvos žmonėsr 
iap pataria Lietuvos bankai

SIUSKIT.K’ER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS _

Ofisas t 3102 So. Halsted St., Chicsgd 
arti 3 Irt Street

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

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Motetu it Vaiką Ligą 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
Sercdomis ir nedėliomis pagal susitarimų 

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

Įvairus Gydytojai

DR. HĖRZMAN

Kas gi galėja nesigerėti gir 
dėdami musų tikrą lietuvišką 
lakštingelę, Genovaitę šidiškiu- 
tę, dainuojant? Ji sudainavo, 
kaip tikra operos dainininkė, 
porą ar trejetą dainų iš operos 
su aukštesniems ir sunkes- 
niomis gaidomis.

Kas gi nelaukė išgirsti musų 
dainas dainuojant Joną Roma
ną ir Antaną Čiapą? Jie visi 
yra tikri radio artistai. Dai
navo sofos, ir duetus, bet; kuo
met užtraukė visi trio> tai tik
rai galima sakyti, kad daugu 
ma klausytojų turėjo savo min
timis grįžti toli atgal, idant 
a/tsiminti kada ir kur buvo gir
dėję taip žavėjančiai dainuo
jant. Prie pamarginimo pro- 
gramo buvo keletas šmotelių 
gražios muzikos, 'kalbų ir kito 
kių įvairumų. Taipgi kalbėjo 
“Naujienų” atstovas Antanas 
Zymontas, kuris savo trumpoj 
kalboj užkvietė visus klausyto
jus į busiantį ateinantį nedėl- 
dįenį “Nauicnų” piknikų. Bet 
pagaliau ir liūdna žinia buvo 
pranešta apie nelaiminga Ma
rijonos Žibaitūs mirtį, šis pra
nešimas duoda įspūdį, kad 
Peoples Furniture kompanija 
pilnai įvertina savo organizaci
jų narius, apgailestauja ir ger
bia juos. Todėl galima many
ti, kad Peoples kompanija ly
giai gerbia ir rūpinas savo kos-

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

2400 TV. Maditon St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas BrunSwick 0597

4442 South Westem Avenue 

Tel. Lafayette 4146 

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

Duokite aavo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
^649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

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

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

Undertaking Co.
Wm. A. Pakorny 

Koplytia dykai 
710 West 18th Street 

Tel. Canal 3161

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

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

4193 Archer Avi. 
Valandos: 2—4 po piet

Phone Lafayette 0098 
Naktinis telefonas Grovehill 1595

grabo-
Radžius, Telefonas

M. S. Allen
Praneša apie perkėlimų savo dentisterijoe 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street

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

• Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES 

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 Wcst 69th Street 
VALANDOS:

10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Vaikai, Broliai. 
Sesevyf ir Giminės.

Laidotuyėse_ patarnauja 
rius
Victory 4088

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 
^kampas Halsted St.

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

Įvažiavo automobiliu į bučernės 
langą

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

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

DR. CHARLES SEGAE 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieni 

Phone Midway 2880

m uiiffis mus
BUflNIRfi EGZEMA

Soothing,' coolin^ ŽEMO bringa 
prompt relief to itching, burning 
s«d»; even in severe cases relief comea 
as soon as ŽEMO touchcs the tor- 
tured skin. Eczema. Ringworm, 
Rashes, Pimples, Danuruffand other 
annoying akm or scalp troubles gen- 
erally yfeld to thia aoothing, antį* 
neptfc fotion. ŽEMO is safe and de- 
pendable. AR Druggists. 35c, 60c, 
81.00. Eztra Strength ŽEMO beat

chrome eases—3L25.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

3307 Auburn Avė 
CHICAGO., ILL.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 " r 

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

Gris apie vidurį rugpiučio 
, mėnesio

Paklausiau, ar daug yra to
kių, kuriuos išmetama. Juod- 
veidis paaiškino, kad kasdien 
dvi ar tris šeimynas išmeta.

Sakau, ar policija jūsų ne
persekioja? Jis atsakė: girdi, 
ką mes paisom. Jei ji areštuo
ja vieną, tai mes visi einame 
į stotį. Buvo ir teismas. Tei
sėjas paklausė, kas tuos ir tuos 
žmones sugabeno atgal į flata? 
Mes pareiškėme, kad visi du 
šimtai. Na, tai atidėjo bylų.

Taip ir daroma kasdien. Man 
tenka kasdien matyti juos tai į 
vieną, tai į kitą pusę maršuo 
jaut. Jų judėjimas šioj kolo
nijoj tikrai gyvas.

Apartmentų čia daug tuščių. 
Kuriuose šeimos gyvena, tai 
kuone visos šiokį tokį biznį va
ro: beauty shops, kaziriavimą, 
kazirų spėjimų ir kitokius.

—Sakalas.

J padaryt, )o$ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigti zmogaui 
dantis yra nešvarus, fai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta! 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerinė, dantų tepalas, valo 
dantis' nauju budu. Musu che* 
raikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro žveičia nedrasky* 
damas dantų ėmalės —< tas sun
kus uždavinio pagalios tapo ii* 
įrištas.

Didelė tubž Listerine dantį! 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lcrois, U. S. A. •

joUas MARTINENAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 3 dienų, 8 valandų ryto 
1931 m., sulaukęs 36 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj Nemeikščių 
kaime, Utenos apskr 
keta mirtimi 
Amerikoj išgyveno 19 metų 
liko* dideliame nuliudime 
Herų Aigelj, 4 pusseseres — 
lę Pocienę, Onų Ordinienę, Apo- 
lionijų Aleksander, Veronikų Rus- 
sel, pusbrolį Juozų Aigelj; Lie
tuvoj tėvus, seseris ir brolį, gimi
nes ir pažįstamoms.

Kūnas pašarvotas, randasi 934 
E; 47 St.

Laidotuvės įvyks rugpiučio 6 
dienų, 2 vai. po pietų iš koply
čios bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Jono Martinėno gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti,/j4t[n^pasku
tinį patarnavimų ir atsisveikini-

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3 

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

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

Nubudę liekame, 
Dėdė, Puseserės, Pusbrolis, 
Giminis ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnuuaj grabo
rius lįee J. Furth, Telefonas 
Keųwood 0700.

Komunizmas šioj kolonijoj 
gyvuoja. Apie pora šimtų 
juodveidžių, pasivadinusių sa 
ve “reds”, maršuoja šalygat- 
viais.

Priėjęs klausiu vieno: “Kas 
per trubelis ?”

Jis atsako: “Mes esame bū
rys raudonųjų”.

Klausiu toliau: “O ką jus 
veikiate?”

Juodveidis man paaiškina, 
kad jie gelbsti biedniesięms. 
Esą, savininkai meta lauk tuos 
juodukus, kurie negali užsimo
kėti namų rendos. Mes gi pa
dedam išmestiesiems atgal į tų 
patį flata susikraustyti, iš ku
rio buvo išmesti.

MRS. L. MAGNUS
. Akušerė

Praktikavusi per 24 metus
6042 So. Peoria St.

Tel. Wentworth 6866 
arbų Normai 7988

Patarnauja laidotuvėse kaopigiausia. 
Reikale meldžia atsišaukti, o mano 

darbą busite užganėdinti, 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, UI. 
Tel. Cicero 5927Sekmadienio naktį, t. y. rugp. 

2 d., pro šonines duris vagiliai 
įsipiršo p. šidlauskp krautu
vėm prie 34 ir Auburn gatvių. 
Išnešė pinigus, kuriuos užtiko 
krautuvėj ir keletą

PHYSICAL 
THERAPY 

B MIDWIFE

6109 South 
Albany Av. 

Phone
Hemlock 9252

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naujų vietų po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

STANISLAVA

Persiskyrė su 
rugpiučio 4 dieną, 
iš ryto 1931 m„ 
m. amžiaus, gimus 
Kalvarijos parapijoj, 
kaime. Paliko dideliame 
me vyrų Domininkų, 2 
Domininkų ir Stanislovų, pusseserę 
Evų Mtnaikienę 
broliu — 
2 seseris 
dija ir gimines. 1 
tas,, randasi 643 W. 54 Placc. 
Tel. Yards 5636.

Laidotuvės įvyks s ubą toj, rug
piučio 8 dienų, 8 vai. iš ryto 
iš namų į Gimimino Panelės šv. 
parapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionės siėlą, o iš ten bus nulydė 
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislavos Ulbienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimų ir

Gal butų vagiliai 
žalos padarę. Bet 
savininkas pabudo, o vagiliai iš 
girdę jį, išdūmė lauk.—Rep.

Pereitų antradienį įvyko 
žus ir pagirtinas lietuvio 
dio Programas, kuriuos nuolat, 
kas antradienis, duoda Peoples 
Furniture Kompanija iš stoties 
W Gi E S.

PRANCIŠKUS VARANAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 3 dienų, 5:30 valandų 
ryte 1931 m., sulaukęs 43 metų 
amžiaus, gimęs Kretingos apskr., 
Kulių parapijoj, Čiuželiių kaime. 
Amerikoj išgyveno 20 metų. Pa
liko dideliame nuliudime moterį 
Johanų, po tėvais Klovaitę, 2 sū
nų — Pranciškų ir Jonų, dukte
rį Juzefų, brolį Juozapų ir gimi
nes; Lietuvoj du brolius ir 4 se
seris.

Kūnas pašarvotas, randasi 304 
Kensington Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, rug
piučio 6 dienų, 2:00 valandų po 
pietų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Vara- 
nausko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir at
sisveikinimų.

Nubudę liekame,

Moteris, Sanai, ‘Duktė, 
Brolis ir Giminės.*

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yarcfs 1741.

TOUREYth
Night and Momin# to keep 
eheut 3Hean, Clear and Health^

Wrtte for Ffee Car?* 
or "Eye Beauty” Bboh

K.9 K Okio Su Čiūčia

TATIlkT P tMYPlYPKT JUHJN £>• JDvKDUiJN
(John Bagdžiuna* Botden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St.» Room 2117 
TtlepBone Randoiph 6717 

Vakarais 2151 22nd St. nuo 6-9.
Telephone RoOBtvtft 90$0 L 

Namie 8-9 ryte. Tek Republic 9600

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dienų.
Telephonai dienų ir naktį Virginia

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgu 
ir akuierfs.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
rq, z moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. 1

Ofisas ir Laboratorija/
1025 W. lith St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde, Park 6755 ar Randolph 6800

A. MASALSKIS i i *
Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl; kad neturime il- 
laidų užlaikymui sky-

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

A A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 Kf. VHhlngtfM St.
Room 1502 Tel. Central W7S

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarm, Kevv., ir Snbatoo*į 
6 iki 9 vak

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337.

Namų T.lbHyde Park 3395

tumeriais, jų gerove ir jų bė
domis.

Toks radio programas, kaip 
buvo praeitą antradienį, tai 
tikrai vertas pasiklausyti ir pa
girti jo leidėjus.—Mikas,

A. A. OUS i 
R. A. VASALLE j

. ADVOKATAI
11 South La Saite Stresą

Room 1934 Tek Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak vak. 
3241 S. Halsted St. TeL Victory 9S61 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatoe vak, 
Vasalle—Pam, Sės. it PėcnyHoo vak.

Tel. Central 7079 
Rez. Longbeach 9453 

Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarimų 
Dr. B. G. LAMBRAKIS

Akių, Nosies, Gerklės Specialistas 
Instruktorius Viennos Universjteto 

Suite 1447-49 Pittsfiėld Bldg. 
, '55 E. Washington St.

Girtina Lietuvių ra 
dio valanda

Pbone Canal 6Z22

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

Valandos: 1—3 it ( 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So., Richmpnd Street

Telefonas Republic 7868

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue. 

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

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Sėredoj dr Pitnyčioj n«o > Ud 6

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
f. Deatborn St., Room 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tek Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vak kiekvieni 
vakarų, išskyrus ketvergi 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

. Phone Boulevard 7042

f* 7 VV7PTTQ JLJXws aJle v JEaCjjDlJLiJlO
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street » 

„ < miAįii . ....... ii.. ..atomm

Įvairus Gydytojai

Ofiso ir Rezidencijos 
Tel. Boulevard 5913

Ofiso ir Rezidencijos > 
Tel. Boulevard' 5914

DR. BERTASH ir
DR. NAIKELIS 

756 W. 35th St.
(kampas 3 5-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

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yr^ labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & C0
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hemitage Avenue 

Visi Telefonai YARDS 1741 ir 1742

Lietuviai Gydytojai
<1^ e

DENTISTAS 
30 E. lllth St.

Kampas Wabash Avenue 
Tel. Pullman 0856 
Gazas, X-Ray, etc.

Ilgai Užsitęsusios Ligos
Širdies. Plaučių, inkstų tr Kraujo mariki- 
mal sekminrat^ rydomi. Aldų. Ausų.

Akiniai n ri rankami

DR. ALEX W. MARMOR
Tel. Independence OOM 

Valandos: 9 ryto iki 1 dienosi, Vak. • IM •»

Lietuviai Gydytojai

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

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

Advokatai

PROBAK

(PROBAK SI ADE)

X 

»
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rush (Kaušhila) yra akušerė, 
o p. Jarush yra real estate biz- 
ny.—*Anelė Za.

Ketvirtadienis, Rugp. 6, ’3f

Tarp Chicagoš 
Lietuvių

“Naujienų” piknikas
“The Oaks” daržas, kur rugp. 

9 d. įvyks “Naujienų” pikni
kas, atrodo dar visai gerai. 
Dulkėmis kvėpuoti ten tikrai 
nereikės, nes žolė dar nėra nu
minta ir visur 'tebežaliuoja grą
žus ąžuolai. Tad pavėsio irgi 
visiems pakaks.

Privažiavimas automobiliais 
iš visų miesto dalių yra paran
kus. Važiuojantiems karais ir
gi trobelių nebus. Prie Cog 
Hill lauks Bagdonas Bros, di
delis trokas, kuris visus nuveš 
į pikniką. Vakare trokas taip 
pat veš žmones iš pikniko 
gatvekario.—N.

Automobiliaus nelai
mėje žuvo Marijonų 

Žibaitė

ligi

Bridgeportas
Holdapas kepykloj

Antradienio rytmetį, apie 7 
valandą, du jauni vyrai padarė 
holdapą Dressells kepykloj, 
prie South Wallace ir 33 gat
vės.

Kepykloj buvo keletas kostu- 
merių tuo laiku, kai banditai ją 
atlankė, ir kepyklos darbinin
kai.

Banditai visus suvarė į le
daunę, o patys ėmė šeiminin
kauti joje. Sakoma, kad jie 
pasipelnę apie $400.—Rep.

Banditai nušovė 
lietuvi

nu- 
už už- 
213 E.

apie 8

Jonas Martinėnas buvo 
šautas banditų. Dirbo 
veizdą bučernėj adresu 
47th St.

Iš ryto, rugp. 3 d.,
vai. įėjo bučernėn du jauni 
juodi žmonės ir be jokios prie
žasties ir reikalavimo peršovė 
Joną Martinėną, ir tik tada pa
reikalavo, kad kiti 3 asmenys 
buvusieji krautuvėj iškeltų ran
kas. Banditai iškratę visų ki
šenes atidarė seifą, visus suva
rė į ledaunę (aisbaksį), paliep
dami paimti su savimi ir nu
šautą Joną Martinėną.

Pasiėmę $59.00, banditai pra
sišalino. Atėjęs džianitorius 
paleido uždarytus. O peršautas 
J. Martinėnas buvo jau negy
vas.

Naujas lietuvių 
biznis

A. Lechavičia atidarė valgyklą

A. Lechavičia, chicagiečiams 
gerai žinomas veikėjas, atidarė 
valgyklą adresu 818, W. 18 St,

Kad geriaus sutvarkyti .biz
ni ir duoti geresnį patarnavi
mą, jis pasiėmė už pagelbinin- 
ką P. Dubicką. ,

Veliju gero pasisekimo.
—Draugas.

Marąuette Park
P-lės Jarush ir p. Vitausko 

vestuves

Rugpiučio 1 dieną/pp. Jani
škai surengė puikią vakarienę 
jaunavedžiams. Gražus :burys 
giminių ir draugų susirinko, ir 
visi kaip viena- šeima? linksmi- 
posi. ■■■ 5 , ' ‘ j

Kadangi vakariene buvo su 
rengta kaip siurprizas, tai p. 
Varnis paaiškino šio įvykio ti
kslą ir išreiškė Jaunavedžiams 
geriausius linkėjimus. Taippat 
ir kiti svečiai prabilo išreikšda
mi savo linkėjimus. Kalbėjo ir 
šios vakarienės “kaltininkai”.

P-nas Vitkauskas yra čia au*= 
gęs jaunas vyras. Kalba labai 
gražiai lietuviškai, yra iškab 
bus. Jis tikrai gražiai prabilo. 
Ačiavo svečiams už dovanas. .

Jaunavedžiai apsigyveno pas 
jaunosios tėvelius 'iki susisuks 
savo naują lizdą.

Pp. Jarushai gerai žinomi 
Chicagoš lietuviams* P-nia Ja*

Marijona, būdama jauna ir 
veikli mergina, negalėjo, pasi
tenkinti gyvendama viename 
mieste. Jai, kaip daugumai iš 
musų, rodėjo nuvažiuoti kur 
nors kitur, ką nors naujasnio 
pamatyti, dažinoti, o ypatingai 
vasaros laike, kuomet miesto 
oras yra troškus' gyventi ir 
kuomet kiekvieną žmogų gam
ta vilioja išvykti į miškus ir 
laukus, nOrs ir trumpam laikui 
pasigerėti artimesniu gamtai 
gyvenimu.

Marijona, susitarus su savo 
drauge, Franciška Saunoraite, 
liepos 28 d. traukiniu iškeliavo 
j South Dakota valstiją, apie 
kokias 800 mylių nuo Chicagoš, 
pas savo pažįstamus ūkininkus. 
Ten beviešėdama praeitą šešta
dienį, rugpiučio 1 d. sykius su 
savo drauge pasiėmė automobi
lį tų žmonių, pas kuriuos buvo 
apsistojusios, ir abidvi važiavo 
į Kennebec miestelį, kuris ran
dasi apie 18 mylių atstumoj. 
Bevažiuodamos keliu prieš kal
nelį, pamatė atvažiuojant kitą 
automobilį. Kad jam duoti už
tektinai vietos, jos pasuko sa
vo automobilį perdaug į šalį, 
ir tas, ridėdamas atgal, apsiver
tė grabej ant šono. Abidvi va
žiavusios merginos išsigando ir, 
be abejonės, buvo skaudžiai 
sukrėstos.

Tuo tarpu paskui važiavo du 
gydytojai, kurie apžiūrėję jų 
nelaimę, rado, kad Marijona dėl 
išgąsčio ir sukrėtimo yra pavo
juj. Tuojau jas paėmė į savo 
automobilį ir nuvežė į Kenne
bec miestelį.

Marijona pradėjo kas kart 
labiau ir labiau dejuoti silpnu
mu ir krutinės skaudėjimu. O 
po 7 valandų, tai yra 10:30 vai. 
šeštadienio vakare mirė prie 
gydytojo ir savo draugų. / Gy 
dytojai pripažino, kad mirtis į- 
vyko dėl išgąsčio ir širdies silp
numo. '■ t

Marijonos kūnas tapo parvež
tas į Chicagą pereitą antradie; 
nį ir pašarvotas jos tėvelių na
muose adresu 6646 S. Wąshte 
naw Avė., kur ji gvenb su sa
vaisiais. • Laidotuvės . v įvyks 
penktadienį ,rugpiučio ,7 d. Ma* 
rijonos draugėj Saunoraite, 
nors ir sugrįžo j Chicagą, bet 
dėl šio įvykio serga ir yra gy
dytojo priežiūroj.

Marijona žibaitė buvo gimus 
Chicagoje, spalių m. 14 dieną 
1908 metų. Nuo mažų dienų 
mylėjo mokslą, ko jos tėveliai 
ir neskupavo duoti. Sėkmingai 
baigus tas mokyklas, 'kurias 
lankė, taipgi pagirtinai baigė 
sekretorystės arba knygvedys- 
tęs kursą. Pasiekus šį aukš 
tesu į mokslą pradėjo pati užsb 
dirbti pragyvenimą.' Marijona, 
būdama gera lietuvaitė geidė 
darbuotis tarp lietuvių. Ji žino
jo, kad lietuvių firma The 
Peoples Furniture Kompanija 
yra iš didžiausių Jietuviškų į? 
staigų. Jos pageidavimas dar
buotis šioje įstaigoje ir jos ga
bumas atatiko, todėl nuo 1926 
metų veik iki mirties a. a. Ma
rijona darbavosi Peoples Fur- 
niture kompanijoje kaip knyg- 
vedė.

Kadangi tarp Peoples organi
zacijos narių visuomet yra pa>

įik; Jtffc Ž : U,

žymėtina santarvė ir pagerbi
mas viens kito, todėl ir Mari
jona žibaitė, kaip prakilnaus 
budo, linksma ir maloni, buvo* 
visų mylima ir gerbiama. To
dėl jos staigi mirtis atnešė 
skaudų liudėsj visiems Peoples 
kompanijos nariams. Nors Ma* 
rijona dar buvo jauna ir netu
rėjo daug progos atsižymėti 
musų visuomenėje, bet vistiek, 
būdama gabi, dora ir draugiš
ka mergina, turėjo plačią pa
žintį tarp Chicagoš lietuvių. Jos 
nelaiminga mirtis sukėlė liūd
nus širdžiai jausmus. Kas tik 
ją, žinojo visi jos gailis ir ver
kia. O ką jau bešnekėti apie 
skausmus motinėlės, tėvo ir 
brolio., Nebuvusiems toje pa
dėtyje yi;a persunku įsivaiz
dinti netekimas savo mylimos 
šeimynos narės, kuri buvo na
mų žvaigždė. Todėl tenka rei
kšti gili užuojauta jos motinai, 
kad galėtų pernešti šias griau- 
dingas valandas, o tu, Marijona 
ilsėkis ramiai, žinodama, kad 
tas pats likimas laukia mumis.

Višųpirma policija pasiėmė tą 
kalbėtoją, kaip katė pelę. Pra
sidėjo šauksmai, riksihas. Vie
kas kitas boJŠeVikų buvo bb- 
tfiėginąs muštis su policinin
kais, bet gavę buožę, atsisakė 
nuo muštynių. Mat, muštynės 
su policija tai ne juokai.

Suareštuota kokia 10 smar
kuolių. Mitingas iširo.

~Ten buvęs.

Robey
Darbo beieškant

Tik vargas, kad negali gauti 
darbo.

Kompanijos sargas sako susi
rinkusiems: vyrai, ką jų® čia 
vargstate; važiuokite j Rusiją; 
tenai gausite po 500 dolerių 
mėnesiui ir galėsite puikiai gy
venti. ‘

Kai kurie iš minios nusispio- 
vę nuėjo. Kiti pastebėjo:, su
domėjęs, nežino ką kalba. Bet 
man minti® atėjo pasakyti: o 
kodėl tu nevažiuoji j Rusiją? 
Kodėl tu Čia dirbi 12 valan
dų dienoj gaudamas 30 centų 
valandai ? Kitiems bolševikų

rojų siuliji, o pats nenori jo. 
Sargas nusinešdino tolyn.

Į —   I »ir .

į CL ASSIFIED flDS.Į
Patents

Buy gloves wlth what 
savęs

MMrn reikalo mokėti fiOo ar
daugiau, kad jrauti gėjų dantų 
koiele. Llstertne Tooth Pasta. ?. 
didelis tūbas parsiduoda ui r

Išvažiuoja Lietuvon
Šiandie, kaip 12 vai. nakties, 

iš La Šalie stoties išvažiuoja 
Lietuvon:

Frank Martišius, 1631 Canal 
St. Važiuoja atlankyti.

Stanislovas Stankus, 2715 W.
38 PI. Važiuoja atlankyti.

Kastantas Milinskis, 12324 S. 
Carpenter St. Važiuoja apsigy
venti.

Kasmier Krush, 4133 Wallace 
St. Važiuoja apsigyventi.

John Naudulaitis, 1609 S. 
Halsted St. Važiuoja apsigy
venti. *

šeštadienį, rugp. 8 dieną, visi 
sėda į laivą Frederick VIII.

“Naujienos” velijąs visiems 
lamingos kelionės ir gerus lai
kus

šičia, būtent Robey, 
randasi Omeizo Oil Co, 
išdirba valgomąjį aliejų ir cuk
rų. Dirba gerai, pilną laiką ir 
po dvyliką valandų dienoj.

Amatninkams moka po 45 
centus dienai. Paprasti gi dar
bininkai (ledberiai) gauna po 
20 centų valandai.

Bet dabartinių laiku ir šiai 
kompanijai darbininkų netrūk
sta. Geresniais laikais ji ne
gaudavo darbininkų. Mat, ne 
labai > paranku pasiekti dirbtu
vę. Kompanija tiiomet siųsda
vo trokus į Madison gatvę sam
dyti darbininkų. Trokai parvež
davo buriu®,, bet, žinoma, to
kie darbininkai neilgai dirbda
vo. Tai ir vėl tekdavo važiuo
ti kitų parsivežti. Kompanijai 
būdavo nemažai klapato su dar
bininkais. t ,

Ind„ 
kuri

PRANEŠIMAI
Vyrų ir Mo- 

išvažiavimas 
(August), 9 
Shady Tree 
III. skersai 

Visi drau-

25c. Ji valo ir apsauęo daa- 
Ua, Be to rallte •ntaupintl 
93, ui kurtuos galite nusipirk
ti pirltlnaites ar k* kitu. 
Lambert Phamaoal Oo.

USTERINE
TOOTH PAŠTE

25<

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 it 
aprašymo. Rašykite dėl nemokamos 
knygelės. B. Hamilton Edison, Manag- 
ing Director, International Patent Ex- 
position, Merchandise M art, Chicago.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKO darbo, patyręs barberys va
karais ar visados. J. Bukler, 1253 So. 
Spaulding Avė. 

S

Dabartiniu tečiau laiku jai 
nereikia rūpintis gavimu dar
bininkų. Jie patys susirenka 
prie dirbtuvės dideliais būriais.

Garfield Park Lietuvių 
terų Pašelpinio Kliubo 
įvyks nedėlioj, rugpiučio 
dieną. 1931 m., Spaičio 
Darže, Willow Springs,
gatvę nuo Oh Henry Park. 
gai ir draugės malonėsite būtinai atsi
lankyti įr atąivesti kuodaugiausia svečių, 
o mes užtįkriham, kad visi busit užga
nėdinti ir linksmai laiką praleisti ir smą.i 
giai plsišoksit prib geros muzikos.

dykai.

Kviečia visus

Įžanga

Komitetas.

Liet. Am. TautJaunų 
kys mėnesinį susirinkimą 
rugpiučio 7 d.. 7:30 vai.' vak., Ch. 
Liet. Auditorijoj. Visi nariai malonė
kite laiku pribūti, nes randas daug svar
bių reikalų, taipgi bus išduota rapor
tas nuo draugiško išvažiavimo. Kurie 
dar esate nesugrąžinę serijas, malonėkite 
šiame susirinkime tai padaryti.

5. Kuneviiia, rašt.

S. L. A. 238 kuopos mėn. susirin
kimas įvyks rugpiučio 7 d., 7:30 vai. 
vakare, K. Gramanto svetainėj, 4535 S. 
Rockvvell St. Kviečiame visus narius at
silankyti, nes turime svarbių reikalų 
aptarę. Fin. rašt. J. Povilaitis.

MADOS MADOS MADOS

Kliubas lat- 
pentkadieny,’

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

REIKALINGAS unijistas janitoriaus 
pagelbininkas, nevedęs, valgis, guolis ir 
mokestis. 4725 S. Calumet Avė. Tel. 
Kenwood 1808.

AŠ ONA RIMKAITĖ iš Batakių iel- 
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

SpedaUstaa yydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti neralSjo jumis ISrydytl. atBilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas iSerzaminavi- 
mae atidengs jūsų tikrų ligi} ir jei aA apst
irusiu Jus gydyti, sveikata jums augryi. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iSegzamlnavlmo—kas Jums yra.galutino ISegzamlnavlmo—kas Jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 1A rvto iki 1 po pietų.

20 St.

PO

Personai
Asmenų Ieško

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų prie siu
vimo dešrų žarnų — keisingų.

1116 W. 47 PI.
—4O

4

--------O------
REIKALINGA mergaitė dirbti prie 

namų ir pagelbėti virtuvėje. Gyveni
mas ant vietos. Tel. Willow Springs 62.

turėti Lietuvoj.

Maywood, III siea
Bolševikų protesto mitingas 

nepavyko ■A »><»

3191

jai3191 Mažutei sesytei suknelė, kurią galima siūdinti iš atkarpų, nes 
mažai materijos tereikia. Sukirptos mieros 2, 4 ir 6 metų mergaitėm.

3182 — Madni išėjimui suknelė. Iš batisto, lengvaus šilko ajrba kitokios 
tinkamos švelnios materijos. . Sukirptos' mieros 12, 14, 16,į 18, 20, taipgi 36 
ir 38 colių per krutinę.

7567 — Augesnei moterei svečiųosna eiti suknelė. Sukirptos mieros 36, 
3Š, 40, 47, 44, 46, 48 ir .50 colių per krutinę.

7567

t i ,• t ji y

Rugpiučio 1 dieną Maywood 
Parke buvo surengtas vadina
mas “darbininkų^, tikrenybėj 
bolševikų, protesto mitingas. 
Net plakatai dalinta, kuriuose 
buvo nurodyta mitingo laikas 
ir vieta. . • ■ .

Sumaniau ir aš nuvažiuoti 
savo Lyze to mitingo pažiūrėti 
ir spykerių kalbų pasiklausyti.

Radau jau bolševikus krūvoj 
susirinkusius. Gi prie policijos 
stoties kitas susirinkimas —: 
kokios 50 policininkų. z 

' Na,’ prasidėjo bolševikų mi
tingas. Kaip 8 valandą pašoko 
koks ten Maskvos davatka ir 
ėmė šaukti, klykti, jogei reikią 
gelbėti darbininkus, reikią aulęiį 
mainieriams, ba jie badu mirš-

Pirmam kalbėtojui pabaigus, 
kita davatka pašoko. Ir ji kly- 
kia, šaukia busią valdžią rėi-v 
kią versti, 0 jos vietoj pasta 
tyti darbininkišką, , įtokią kai] 
Rusijoj.

Bet čia jau įsimaišė policija

SUHERE^SHONVORLD

4-

Kiekviena moteris kuri nori gražiai 
apsirengti, bet nėturi ganėtinai pinigų, 
kad nusipirkti naujausios mados rubus, 
gali MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
pasieiuti sau gražiausius rubus už pigią 
kainą. MADŲ KNYGA kainuoja tik 
10 CENTŲ, d paternas kurį išsi
rinks sau suknelei tik 15 tentų.

Taip, bus pigiau ir smagiau. 
Rašykite tuo jaus į 

-Pattern Deparfamentų 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted st 

CHICAGO, ILL. -- . '
♦ .

’A" i;

'y

/ v, 
t

V Norint gauti > vieiią ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to. ženkleliais kartu SU užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
Šo. Halsted Št.t Chicago* Ui.
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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.

CLASSIFIED ADS.

<*
■e,
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______ ______________

Ęducationąl
___ Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienoniis ar vakarais. Del informacijų 
x šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL. BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

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

Financial
Finansai-Paskolos

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių) rakandų ar algos. .

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

Business Service 
Biznio Patarnavimas

DABAR VABALŲ VEISIMOS LA5.KAS 
ir visokių gyvių namuose. Mes atlie
kame darbą arba konraktuojanle. Dykai iš
bandymas. Mes parduodame nuo M 
gal. ikr 50 galionų.

CHICAGO GERMICIDE CO.
17 S. Paulina St.
Tėl. Seeley 3345
h ,-IŲ; įĮ<i,įį į _

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 
mėn., 3 kamb. išpopįeriuosiu, virt, iš- 
malevosiu, maudynę išenamel., su medžia
ga, už $29.50. Cash ar išmokėjimais.

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

R00F1NG 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. Tel. Wabash 5150.

POPIERIAVIMAS 
SPECIALIAI

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

CONNORS
Tel. Raddiffe 3284

Furniture.& Fixtures 
Jt^kandai-Įtaisai

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

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

DEL PARDAVIMO v

Renda $295. Visi ruimai iš- 
Turėtų 

angliškai. Išmokysime vesti biz. 
Parsiduoda už $3,000, įmokėti

915 Irving Park Blvd.

Roomingbouse. 44 kambarių, lysas 4 
metų, 
taisyti sulig • vėliausios mados, 
kalbėt i 
nj. 
$1500.

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

Farms For Sale 
PąrdayiiMnl

1 LABAI PIGIAI
Parsidfioda farma —- nemaino, 200 

akrų, 60 akrų gero mišlęo ir ganyklos, 
kita dirbama. Šaltininis upelis bėga pet 
farmą. paukščiams ir gyvuliams vande
nio užtenka žiemą ir vasarą, 2 akrai 
gražaus miško apie triobas. Žemė ge
ra, ne prie smilties. 8-nių kambarių su 
cementiniu beismantu namas. Barnė ce
mentuota, kitos tribos geram stovyje. 
5 melžiamos karvės, 3 telyčios, 3 ark
liai, 50 vištų, keletas kiaulių, avių, ka
lakutų. Visos riekalingos mašinos. Vi
sas šių metų derlius eina su farma. Rei
kalinga $6,000 ,cash, kiti morgičiais. 
Kaina $10,000.

5 mylios į pietus nuo Dowagiac, 5 
mylios į vakarus nuo Cassopolis, M i c h. 
110 mylių nuo Chicagoš.

Kreipkitės prie

Samuel J. Gessinger
Edwardsburg, Mich.

Real Estate For Sale 
______Naw>ai-žem6Psurdaviinu<

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Ttl. 0455

DAR LABIAU NUPIGINTA
GREITAM pbrdavimųi tikras barrenas 

Reikia pinigų. 5 kambarių mūrinis bun- 
galow. labai dideli Šviesus kambariai — jrt- 
gu jteSkote gerus namus pamatyk Šiuos. 
Geros ISlygos. 10637 May St. Tel. Beverly 
6330.

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

7239 S. Western Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų biznio pra- 
pertė, gražioj vietoj, 3 flatai ir krautu
vė, moderniškas, extra- lotas ir 3 mašinų 
garadžius. Greitam pardavimui, pusę 
arba visą, važiuoja Lietuvon, partneris 
lieka, randasi 2501 W. 46th St.. 

2601 W. 6th St.
Atsišaukite 

2843 W. 38th St. 
Tek Lafayette 0274

For Rent

V

RENDON 6 kambariai. Rendos $22, 
elektra, gazas, tpiletas. Naujai išva
lytas. 2 lubos, garadžius skyrium. Atei
kite po 5 vakare, 2007 S. Jtfferson St.

-




