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Komunistų, fašistų, 
monarkistų blokas

Vokietijoje pralošė
Plebiscitas parodė 
stiprią respublikos 

dvasią Vokietijoje
Centralinei Europai ir Lietuvai 

vokiečių nacionalistų pavojus 
atslūgo

3,000,000 MAŽIAU

Berlynas, rugp. 10. Vakar 
diena buvo nulemianti Vokie
tijos respublikai ir parlamenta
rizmui. Penki aštuntadaliai Prū
sijos piliečių parode, kad jie 
jokiu budu nepritaria savo rau
doniesiems desperadoms, susita
rusiems su juodžiausiomis de
šiniųjų organizacijomis, plien- 
kepuriais, nacionalistais, fašis
tai ir monarkistais nuversti 
parlamentarizmą ir konstituci
ją Vokietijoje.

Vakar dieną įvyko plebiscitas 
(balsavimas), surengtas minė 
tųjų kairiųjų ir dešiniųjų eks
tremistų koalicijos. Plebiscitas 
buvo suorganizuotas, vartojant 
visas galimas priemones ir pik
čiausią propagandą prieš res
publiką, varytą su lygiu įnir
timu kaip komunistų 'taip fa
šistų, finansuojamų stambiomis 
sumomis iš storų monarkistų 
kišenių. - ■* •• - •

Plebiscito tikslas buvo, pa
leisti Prūsijos seimą ir paskelb
ti naujus rinkimus, su tuo iš- 
rokavimu, kad jei plebiscitas 
komunistams ir fašistams pa
vyks, *tai ir nauji rinkimai 
turės pavykti.

Fašistai-komunistai stipriai 
mažėja

Sulyg Vokietijos konstituci
jos, balsuoti turėjo tik tie, ku
rie yra už seimo paleidimą. Ku
rie yra prieš, tai gali ramiai 
pasilikti namie. Tačiau Pru
sai parodė, kad jie ne tik pa
syviai bet ir aktyviai yra nusi
statę prieš komunistų-fašistų 
tikslus, nes 600,000 piliečių ėjo 
prie balsavimų, pareikšti savo 
“neini” (ne).

Komunis|ų-fašdstų-monarkis- 
tų blokas gavo apie dešimtį 
milijonų balsų, tuo tarpu kai 
pravesti plebiscitą jie turėjo 
gauti apie 27 milijonų. Tas rau
donųjų ir juodųjų koalicijos 
krachas dar ir kitą svarbų fak
tą parodė, būtent, kad vieni ir 
kiti Vokietijoj smarkiai nyksta* 
nes šiame plebiscite jie gavo 
trimis milijonais balsų mažiau, 
kaip buvo gavę pereitų metų 
rugsėjo mėnesį seimo rinki
muose. Kadangi Prūsija suda
ro du trečdalius visos Vokieti
jos, tai toks milžiniškas smū
gis kom-fašistams rodo jų 
smarkų nykimą ir reiškia res 
publikos stiprumą.

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

Giedra; vėsiau; vidutinis 
šiaurinis ar šiaurvakarinis vė
jas.

Vakar temperatūra buvo tik 
73.

Saulė teka 5:52, leidžiasi 
7:57. Mėnuo teka 2:43 ryto.

Išdinamitavo gelžkelį
Plebiscito dienai abieji, ko

munistai ir fašistai buvo pasi
ruošę su visa amunicija.

Pirmas dalykas, jie surengė 
pasikėsinimą '‘prieš grįžtančius 
iš Italijos kanclerį Brueningą ir 
užsienių reik, ministerį Cur- 
tius, susprogdindami gelžkelį 
ir n u versdami greitąjį ekspre
są, kuriuo tikėjosi šių dviejų 
ministerių grįžtant.

Eksprese apie 100 žmonių ta
po sužeista, kai 8 vagonai nu
virto 20 pėdų. Dinamitas bu 
vo padėtas po vėžėmis ir iš
sprogdintas su pagalba elekt
ros vėlos, nuvestos 700 pėdų 
į pakrūmę. Laimei dinamitas 
sprogo momentą anksčiau, ir 
ekspresas spėjo kiek sulaikyti 
greitumą įpuldamas į susprog
dintą plotą. Visos telegrafo 
vėlos buvo nukirptos ir prie 
stulpų priklijuoti fašistų laik 
raščio “Angrif” atsišaukimai su 
antgalviais “Tegyvuoja revo
liucija!” Sprogimas buvo gir
dėti per 10 mylių.
Užmušė 3 policistus, 1 komu

nistą ir 1 fašistą
Berlyne plebiscito išvakarėse 

įvyko kruvinas karas tarpe po
licijos ir komunistų, kurie iš 
savo Kari Liebknechto namų ir 
nuo stogų paleido į policiją šu1- 
vių salves. Trys policijos kapi- 
tinai užmušti ;sužeista 20 ko
munistų ir 1 užmuštas. Viso 83 
komunistai suimti. Kolonijoj 
susirėmime su fašistais už
muštas vienas plienkepuris.

Vakar dienos įvykiai Vokie 
tijoj ir smarkus smūgis fašis- 
tų-komunistų koalicijai, žymiai 
sustiprino Vokietijos padėtį vi
duj ir suramino jos kaimynus, 
ypatingai Centralinės Europos 
valstybes, jų tarpe ir Lietuvą, 
kurios pasieniuose fašistai su 
plienkepuriais jau buvo pradė
ję aitvirą provokaciją.
Fašistai su komunistais jau kal

tina vieni kitus dėl nepasi
sekimo
Berlynas, rugp. 10. šiandien 

Bruschsal įvyko smarkios sui 
rutės, komunistams užpuolus 
fašistų štabą. Muštynėse 4 as
menys kritiškai sužeisti ir visi 
štabo kambariai paversti į lau
žus.

Adolfas Hitleris, fašistų vy 
riausias vadas aštriai nupeikė 
komunistų taktiką laike plebis 
eito, kaltindamasv juos dėl ne
pasisekimo, nes “veik visi ko
munistai nėjo balsuoti”.

Berlyne šiandien policija ap
supę Karlo Liebknechto vardo 
komunistų namus', iš kurių va
kar tapo nušauti trys polici
jos kapitonai. Komunistų laik
raštis “Rote Fahne” uždaryta 
2 savaitėms. Prezidentas Hin- 
denburgas išleido įsakymą, ku
riuo uždraudė visokius viešus 
mitingus vakarykščioj mušty
nių vietoj, Buelow, aikštėj, kur 
tapo užmušta 16 žmpnių ir 50 
sužeista. ’ • \ •

Prašys dar $1,000,000 
paskolos vynui gaminti
.WASHINGTON, rugp. 10.— 

Nežiūrint metodįistų aštrią pro
testų, federalė fanpų taryba 
žada prašyti valdžios dar vie
no milijono dolerių paskolos 
vynuogių sunkai gaminti.

DIDŽIAUSIAS PASAULYJE DIRIŽABLIS “PAŠVĘSTAS” PEREITĄ ŠEŠTADIENĮ
Mrs. Hooverienė pereitą šeštadienį, rugp. 8 d.. “pašventė” šį milžinišką oro laivą, vadinamą U. S. S. Akron, pastatytą ir laikomą Akron, Ohio anga

re. Tas dirižablis turi 785 pėdas ilgumo ir talpina 6,500,000 kubiškų pėdų gazo; jis yra du syk didesnis už Graf Zeppelin ir tris kartus didesnis už Los An
geles. šis milžinas tarnaus karo tikslams. 100,000 minia dalyvavo to dirižablio krikštynose.

Darbo Federacija 
reikalaus pakeist 

sausąjį įstatymą
Sako, tai pakels darbus ir 

apyvartą

Atlantic City, N. J. rugp. 10. 
Amerikos Darbo Federacijos 
vykdomasis komitetas svarsto 
raportą, patiektą jam naciona- 
lio darbo komiteto dėl Volstead 
akto modifikacijos, siūlant iš
gauti sausųjų įstatymų pakeiti
mo ateinančioj kongreso sesi
joj. ‘

Visos pastangos busią padė
tos, kad ateinanti kongreso se
sija modifikuotų prohibicijos į- 
statymą, nes tai padėtų pa
kelti pramonę ir apyvartą.

Pusė valstijų ir miestų esą 
jau išbaigę pašalpos atsargą ir 
ateinančią žiemą nusimato di
delė- bedarbė ir suspaudimas. 
Tik Volstead akto modifikaci
ja paliuosuotų1 - darbo energi
ją ir kapitalą plačia skale.

Gazas vos neišmarino 
visą miestą

x BRUSELIS, Belgija, rugp. 10 
— Tik ačiū ugniagesių depart- 
mentui ir policijai liko išgelbė
tas visas 70,000 gyventojų mie
stas Milenbeek. Kažkokiu neiš
aiškinamu. budu mieste gazas 
paplito ir nusileido tiek žemai, 
kad visos šviesos išgeso. Visi 
žmonės miegojo ir nejuto. Po
licijai ir ugniagesiams pakėlus 
didžiausį triukšmą, gazas pats 
pasikėlė kaįp buvo nusileidęs.

Indijos likimas pusiau
sviroje

'I

Londonas, rugp. 10.—Lordas 
Churchill ir eks vice-kara- 
lius Irwin yra du priešingi 
frontai Indijos klausimu. 
Churchill nenori jokių nusilei
dimų Indijai, o Irwin,siūlo nie
ko nelaukiant susitaikinti' su 
Gandhi. Macdonaldas yra Irwi- 
no nuomonės.

100,000 newyorkiečiy 
išėjo j karą ,

NEW YORK, rugp. 10.—šio 
miesto laikraščiai rengia rug- 
piučio 24 d. milžinišką mitingą 
kovai su gengsteriais, kuriame 
jau 100,000 piliečių pasižadėjo 
imti aktingą dalyvavimą. Prie 
New Yorko žadp prisidėti ir 
priemiesčiai. 

z ..
Trockis siūlosi i armijos 

-■•vadus
•**«*.; ' , ! “ ‘

■' •

LONDONAS, rugp. 10.—Leo
nas Trockis, ištremtas ant Prin 
kipo salos, Marmuro juroj, (pa
sisiūlė Stalinui, kad Jam leistų 
stoti Taškento raudonosios ar
mijos vadu. Ta armija yra su
daryta iš turkų, persų, tašken- 
tiečių ir hindų* ir turi tikslo 
grasinti Indijai. •

Pasaulinių spaudos kon
gresas Meksikoj

V 1 . č 4 "

MEKSIKOS' MIESTAS, rugp 
10. — Viso pasaulio žurnalis
tai, dalyvaujant 150 iš Ameri
kos susirinko 4 dienų konfe
rencijai.

/ ’

Romoj statys elektros 
požemio traukinius 

■■-—L,............. .

WASHINGTON, rugp. 10.— 
Planai ruošiami statyti Romoj 
subway. Darbas užims 12 ligi 
20 metų ir. kainuos $22,000,- 
000. Darbus, atrodo, gaus Ame
rikos kompanijos.

Šovė j arkivyskupą 7 
sykius

PARYŽIUS, rugp. 10. — Tu- 
las ubagas, armėnas, paleido 
bažnyčioj 7 šugius į armėnų 
arkivyskupą?Vramo Cha Bough, 
bet nė vienu nepataikė. Uba
gas nuginkluotas.

< II. .I.i. .1 .< ■

New Yorkas statosi 
“Radio Miestą” '

NKW YORK, rugp. 10.—Se- 
nai planuojamasis $250,000,000 
kainos “Radio Miestas” jau sta
tomas. To miesto istorija yra 
nenauja ir labai tamsi. Jis sta
tomas neva John Rockefellerio 
vardu, bet iš tikro yra stam
biausių radio kompanijų, ku
rios nori užvaldyti visą Ame
rikos radio. Miestas turės, vi
sus arkitekturos stebuklus, su 
sodnais, fontanais ir daržais 
virš 60 aukštų namų.

Tornado sulaužė 50 
laivų

« r n r .r,

Toulon, Franci j a, rugp. 10. 
Penkios dešimts laivų sulaužy
ta smarkiam tornado užpuolus 
pajūrius, šeši lavonai jau iš
plauta į kraštą ,spėjama bus 
žuvę 20. Vėjas sukėlė bangų 
kalnus, kurios nunešė daug riar 
mėlių pajūriais.

Ką Macdonaldas su 
Stimsonu nutarė

•***1 1 "'r
Londonas, rugp. 10. Prane

šama, kad pasikalbėjime tarp 
MacDonaldo ir Stimsono aptar
ta peržiūrėti ar ir visai panai
kinti karo skolas ir užsiimti 
tarptautiniu finansų tvarkymu. 
StiMsohas turės prąnešti'Hoo- 
veriui, o MacDopaldąs paruoš 
kitas interesuotas valstybes.

Alus duotų $400,000,- 
000 pelno

Coopertown, N. Y., rugp. 10. 
Legalizavus alų, 1,250,000įmo
nių gautų darbo, ir valdžia 
gautų $400,000,000 pajamų, ir 
fermeriai parduotų 80,000,000 
bušelių grudų alui gaminti, ap
skaičiavo, Mr. Augusi Bush.

Pasaulio pabaiga 
pareis nuo vabalų 
įsiveisimo žemėje

Po didžiojo karo vabždžiai 
sparčiai plečiasi

Londonas, rugp. 10. Vabz
džiai masinėmis atakomis pra
deda karą prieš žmoniją, pa
reiškė žymus pestologas, A. 
Moody Hogarth, pašventęs da
lį savo amžiaus vabzdžių studi
joms.

Vabzdžiai palengva statosi 
ant žemės tokias tvirtoves, kad 
vieną kurią dieną žmonės atsi
budę pasijus vabzdžių valdžio 
j e” ,pasakė Mr. Hogarth. “Bė
da su žmonėmis yra ta, kad jie 
savo ignoracijoj nesigriebia or
ganizuotų priemonių kovai prieš 
vabzdžius, ir nenori suprasti, 
kad vabzdžiai turi smagenis. 
Prieš didįjį karą moskitai Ang
lijoj buvo visai nežinomi, šian- 
diep kiekvienas ketvirtas ir 
penktas anglas yra moskito į- 
kąstas.

Garsus anglų mokslininkas 
Sir Oliver Lodgę yra pasakęs, 
kad pasaulio galas ateis ne de) 
žemės drebėjimų ar tvanų, bet 
dėl vabzdžių užviešpatavimo 
ant žmonių.

Japonai vos tik nesu
gaudė 2 Amerikos 

lakūnus >
Tokyo, Japonija, rugp. 10. 

Herndon ir Panghorn, du Ame
rikos lakūnai, kurie su dideliu 
vargu nulėkė ligi1 Japonijos ta
po areštuoti ir kelias dienas 
tardyti už tai, kad per klaidą 
išskridę per Japonijos tvirto
ves ir jas nufotografavę. Tik 
smulkiausiai ištyrus fotografi
jas, atrodo kad lakūnai bus pa
leisti.

Partijoj nugiliotinavo 
19 m. mergaitę

New York, rugp. 10. Mįss 
Alschild Iverson, 19 metų, 'ta
po paplauta kirviu laike links 
mos partijos žaislų. Ji vaidi
no Marijos Antuanetės, Fran
ci jos karalienės rolę, o jos bi
čiulis Harold Finn, 19 metų, 
lošė budelio rolę laikydamas 
kirvio ašmenis ties jos kaklu, 
neva giliotiną. Tuo tarpu, kir
vis išsmuko iš koto ir ašmenys 
susmego mergaitei į kaklą. Ji 
mirė, jis areštuotas.

" ■ ............... ..

Gandhi verkia, kad in- 
dai mušasi
—

Londonas, rugį). 10.- Mahat- 
ma Gąndhi, kalbėdamas visos 
Indijos kongrese Bombay, pra
dėjo verkti, sakydamas, “Aš 
nebetenku vilties. Kuomet indai 
ir mostomai mušasi dėl politiš
kų skirtumų, aš jaučiu kad aš 
tąm kaltas, kadangi aš juos pri
kėliau. Tai matydamas, ne
manau kad man beverta .vykti 
j Lodoną”. /

Vokietijos Fašistai 
susirinkę po Tilže 

grasina lietuviams
Lietuvos žeme esanti reikalinga 

vokiečių fašistų vaikams ap
gyvendinti

KURSTO KLAIPĖDIEČIUS

Goebbelso, Hitlerio ir Kocho 
kalbos Tilžėje*

(Laiškas iš Prūsų Lietuvos)

Nesenai įvykusiame naciona
listų (Vokiečių fašistų) suva
žiavime Tilžėje dalyvavo žino
mas jų vadas reiestago Goeb- 
bels ir kalbėjo į maždaug 6000 
žmonių minią, susirinkusią dai
nų palapinėje. 400 policininkų 
žiurėjo tvarkos apie palapinę. 
Iš kiekvieno dalyvio buvo ati
mama lazda. Tokiu budu buvo 
surinkta kelių šimtų lazdų krū
va. <

■ Sveikina Lietuvos fašistus
Apie 8vai. pasirodė Goeb- 

bcls, lydimas Tilžės apsaugos. 
Iš vienos pusės jį patiko muzi
ka, triukšmingi plojimai bei 
šaukimai “valio!”, o iš kitos 
švilpimas ir balsai “šalin!” 
Triukmas sumažėjo, kai žodį 
paėmė apygardos komisaras 
Schmidtke—Tilsit, šis atidary
mo kalboje pasveikino aukštes
nius organizacijos vadus ir ypač 
partijos bičiulius iš anapus ry> 
itų sienos (suprask Lietuvos).

Goebbels kalbėjo ištisą valan
dą. Pradėjo tyliu, o baigė 
smarkiu tonu. Jis kritikavo 
Vokietijos vidaus ir užsienio 
politiką hitlerininkams įprastu 
budu. Kalbos gale pareiškė ši
tokias mintis:
Fašistai, nori Lietuvos žemių

Musų vieta pasauly turi būti 
praplėsta, turi būti susprogdin
ti tie barjerai, kurie uždaro Vo
kietijai kelią į Rytus.

Mes čia betarpiai stovime prie 
sienos, čia musų tautinė nelai
mė giliau graužią širdį, čia 
nereikia jokio įrodymo reikala
vimui, kad šitokia būklė turi 
būti panaikinta. Negali būti il
gesniam laikui normali tokia 
būklė, jei tauta neturi jos gy
ventojų skaičiui atatinkamo 
žemės ploto. Mus apšaukė im
perialistais; gali tai ramiai da
ryti. Mes norime žemių, kad 
galėtume duonos užsiauginti, 
kad galėtume maitinti vaikus, 
kurie turi tapti geri vokiečiai ir 
paveldėti nemirtingąją Vokieti
ją.

Po šių žodžių Goebbels sku 
biai apleido susirinkimą. Per
traukos metu griežė muzika, 
giedotai Baltų himnas ir “Deu- 
tschland ueber alies”.

Hitlerio manifestas Klaipėdos 
vokiečiams *

Kiek vėliau Daree, Vok. na
cionalistų centro vadovybes na 
rys, išdėstė Hitlerio pažiūras 
į Rytus, štai jo chai^kterin- 
gesnės mintys: “Mes pilnai į- 
žvelgiame . į Rytų klausimo 
branduolį. Agrariški rytai 
mums nėra vien atskirtų sričių 
klausimas. Tai sąlyga musų 
nacionaliniam vailstybingumui. 
Lenkija koridoriaus nenorėjo. 
Entantė jį padarė, norėdama 
sutrupinti Vokietijos maitini
mosi jrbazę. Mums reikalingi 
Rytai todėl, kad bmb tuęmjL 
teisę galėti gyventi su luiropa. 
Musų žengimas nebesulaikomas. 
Mes neturime erdvės, bet meą 
ją įsigysime. Mes gerai žmo
ni, kad dabartiniu momentu 
Jus (suprask, užsienio vokie
čiai T.) nieko negalite pada
ryti. Bukite tikri, kad daug 
kur išjuoktas Hitleris žino, ką 
Jus reiškiate vokiečių klausi
mui, kad Jus sugrįšite į tėvų 
žemę. Prisiekdamas kalbėtojas 
kreipėsi į susirinkusius, ypač į 
atėjusius iš anapus sienos 
(Nepr. Lietuvos) sakydamas: 
Išlaikykite savo vokiškumą iki 
išsivadavimo ’ valandos, kurią 
mes Jums suteiksime.
šaukia klaipėdiškius sukilti?

Paskutinis kalbėjo Rytpr. na- 
cionalsoc. lyderis Koch. Jis 
kreipėsi į užsienio vokiečius su 
tokiu raginimu: “Jus šiandien 
pergyvenote naujosios Vokieti
jos frontą. Atsiminkite šteiną. 
Jis, kaip ir mes šiandien, z už 
valstybės ribų rinko laisvės ko
votojus. Mes iškovosime savo 
gyvenimo teises Rytuose; męs 
vesime ofenzyvinę politiką, kad 
Jus galėtumėte grįžti namo. 
Prisidėkite į naujosios Volyeti- 
jos frontą! Mes tikime, kad 
netoli ta diena, kada patekės 
laisvės saulė.”

Po šių žodžių muzika užtrau
kė noc, soc. himną, ir šimtai 
rankų pakilo' priesaikai. Tuo 
baigėsi susirinkimas, kur hit
lerininkų vadai žadino imperia
lizmą Nepr. Lietuvos sąskaiton. 
Policijos prižiūrima minia skirs
tėsi namo.—THžatis.

, i

Sovietuose varo kam
paniją prieš žydus

MASKVA, rugp. 10. — Be
siartinant žydų rudens šven
tėms šiemet rengiama nepaly- 
ginamut smarkesnė kampanija 
prieš žydų kitų tautų reli
gijas. Spaudoj jau rašomi il
gi straipsniai prieš žydus “kon
trrevoliucionierius”.
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Detroit, Midi
Visko po truputį

vyku į Sodus, Mich. pas Ba
čiūnus ųžl^įg'ti ątostęgąs ir grį
žti į Čikagą.

8 8 8
Ponai Kutkauskai, Kairiai ir 

aš pats buvome atsilankę Oak 
Grove, 70 mylių nuo Detroito, 
pas lietuvius ūkininkus p. Su
gins ir Kairį. Jie yra labai sve-*» 
tingi žmonės. Qv|Mwi užsu
kome pas p. Armątąvįčiuą į jų 
vasąruamį, kuris yra pastaty
tas prię gražaus ežero su vi
sais moilerniškais įtaisymais.

Visi minėti žmonės yra Nau
jienų šeimos nariai-

■ar Vandutę.

bėdą,. ^8ė ta raito »>. 
trukti, mtw» bengto!
jam i pmįbft, Litoa jw tat-: 
v« jwan-xU«s po wtawta ta pta 
bw(ft ©taną ta ratai- pa- 
galbai atvykus jo kūnas buvo 
atimta* M yaUtaos taiko- W 
kas buvo palaidotas trečiadie- 
nyj, rugp. 5 d., Weare katali
kų bažnyčios parapijos kapinė
se.

Skaitlingi Lukų šeimynos 
, draugai išreiškia jiems užuo
jautų tai baisiai nelaimei atsi
likus. Antanas buvo labai pro
tinga3 berniukas ir visų kaimy
nų labai mylimas. Jis paliko 
ilįudesyje tėvus, dvi seseris ir 
Vienų jaunesnį broliukų.

— V. Aųdreikus.
v? -1.. '/■■■■ ■'■■■■

»fata *¥»uWwi ir *' W pačiai »MMt #0- 
tas Žemes'kWM» tota jr kiek- <lo. lemą xi».y tamsta, W iš-

tą dešimtinė 
malūno ratas, 
šiemet be jo-

Indiana Harhor, IM
Dariją, baitai įf (tantalai

Liepos 19 d. S^L.A. 352 kuo
pa suruošė piknikų, Beachnut 
G rovė, pas S. Urbonų. Jame 
buvo susirinkęs gana mažas 
žmonių bųrys, nes buvo labai 
karšta ir visi išbėgiojo į eže
rus maudytis. Prisidėjo taip pat 
bedarbė, kuri visus smarkiai 
palietė. Nuvažiavęs į piknikų, 
žmogus nors ir skrumuiai ap
sieidamas, prakūdi dešimtinę, 
kitų. Sutinki gimines, draugus,, 
pažįstamus ir sausus negali iš-, 
eiti, o šiandien 
yra didelis kaip 
Be to, piknikui 
kios vertės.

Liepos 26 d įvyko kitas pik
nikas, kurį suruošė draugijų 
taryba,’ atstovaujanti apie 8 or
ganizacijas. Nors diena ir bu
vo ideališka piknikui ir tai 
žmonės nesilankė. Jame bŲkvo 
ir radio aparatas Ipunėjunui, ir 
ta laimė teku p. Petkaitei iš 
Čikagos.

« p »
Ląbai keltai atrodo, kuomet 

sueini su draugu ar pažįstamu 
ir pradėjęs kalbėtis, pamatai, 
kad jis yra bę ūpo, nubudęs, 
pilnas kokių tai minčių. Giliau 
pažvelgę, matom, kad to prie
žastis yra bedarbė, rytojaus 
netikrumas. Del to ir visi šį- 
metiniai parengimai yra be jo-| gerai verčiasi, trys darbininkai 
kių pasekmių. Keletą metų 
gal .man teko būti keliuose 
rengimuose ir visi žmonės 
vo pilni linksmumo, dainų, 
šiais metais visai kas kitų.

« « »
Liepos 25 d. įvyko L.S.S. su

sirinkimas pus p. Budvidus, ku
riame dalyvavo gana didelis bū
rys narių. Apsvarščius reikar 
lūs ir dabartinę blogų padėtį, 
nutarta, kad musų visų parei
ga yęa balsuoti už socialistų 
kandidatu^ ateinančiuose 
muose.

Be to, turėtų būti išleistas 
įstatymas, kad valstijose ue 
miestas turėtų rūpintis bedar
biais, bet tie, kurie juos palei
džia iš darbo. Kiekvienas fa
brikantas turėtų duoti savoxiš
mestiems darbininkams žmoniš
kų pragyvenimų. Bedarbiai yra 
patys miesto gyventojai, jie 
moka taksus ir iš tų taksų jie 
yra maitinami — patys save 
šelpdami savo sumokėtais pini
gais. Tam visam darbui atlik
ti, mes turime turėti savo at- 

. stovus valstijų legislaurose ir 
Kongrese.

$ S O
Rugp. 2 d. lankėsi atosto

goms pp. Gedvilai iš Čikagos, 
sustoję pas savo senus čikagiš- 
kius draugus p. Darmaičius. P. 
Gedvilai yra labai linksmo bu
do žmones ir malonu buvo su 
jais praleisti laikas. Jie irgi yra 
muzikai. P. Gedvilą puikiai, 
griežia smuikų, o p. Gedvilie
nė skambiną pijanu. 'Jię susto
jo grįždami iš Windsor, Kar
dos. Taip pat buvo ątsiląnkęs 
ir p. S. Buividukas, ponios Ged- 
vilionės tikras pusbrolis ir po 
16 metų nesimatymo jiems bu
vo linksma susitikti Pasilink
sminę apie tris dienas, jie iš-

Darbai paa mus visai sustęr 
jo. Nors keletas lietuvių ir dir
ba, jie Vos gauna užtektinai 
pragyvenimui. Visi kiti, netu
rėdami darbo, skursta. ŲąrVi- 
niukams netųript pinigų ir biz
nis pablogėjo. Dauguma biznių, 
ypatingai žydų, bankrutuoja; 
Užsidaro. l<ietwM biznieriai, 
tiesa pasakius, varosi daug ge
riau. Kuomet tik pro šalį eini, 
jų krautuvės, niekuomet netuš
čios,, J. Krūmelis, kuris turi 
pirmos eilės vaistinę, daro ge
rų apyvartų ir du krautuvėj 
VOS gali apsidtrbtk J* Jankus, 
kuris turi batų krautuvę, irgi

Kaip susidarė kalnai?

at-
pu- 
bu- 
bet

dirba ir visuomet užimti. M.j 
šeipiui, geriausiam vietos laik
rodininkui, ir Siuvėjui L. Lau
čiai sekasi taip pat, nes jų nie
kuomet nerasi liuosų. J. Itud- 
kauskaS irgi nuo kitų neatsi
lieka ir puikiai verčiasi. Jis už
laiko generalę krautuvę ir pas 
jį gali gauti, ko tik šeimynai 
reikia. • — Skurdžius.

Pentwater, Midi.
Besimaudydamas prigėrė 

lietuvis

Antanas Lukas, 16 m. jau
nas lietuvių p. Lukų sūnus, nu
skendo sekmadienio rytų, rugp. 
2 d., besimaudydamas Bass 
ežere. Jis buvo nuėjęs maudy
tis su keliais savo draugais ir 
nemokėdamas plaukti braidė po 
vandenį iki pat kaklo. Ten jis 
buvo mėšlungio pagrobtas ir 
pradėjo šauktis pagalbos. Tuo 
pačiu laiku jr kitas berniukas 
pradėjo šauktis pagalbos, ir du 
likę draugai nuskubėjo jiems 
į pagalbų. Lukas, panikos, ap
imtas, įkibo į gelbėtojų ir nu
traukė jį į dugnų su savimi. 
Bet Pastoris, kuris Lukų gel-

Antradienis, RugjC ll,193f
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oclųivis nusileidžia žemai prįc 
garlaivio, išmeta pompų, ku
ria iš orlaivio ir pritraukia sau 
.reikiamų kiekį benzino. Ban
dymai gerai pavyko. Dabar 
manoma vandenynuose prista
tyti atitinkamų stočių, iš kurių 
galėtų pasiimti degamos me
džiagos skrendu per vandeny
nus lėktuvai. Tat turės dide
les reikšmės transatlantiniam 
oro susisiekimui, nes orlaiviai 
nebus apsunkinti nereikalingu 
dideliu kiekiu benzino.

100 km. gilumoj,. Tie sluoksniai 
kaip tik vietomis žemes pavir
šių iškelia, vietomis nuleidžia, 
nes dienoj vietoj tiems sluoks
niams pakilus, kitoj vietoj jie 
nusileidžia. [“T.”]

Op™ 
gawmosliekis 

skilimo, I 
kuris žemės viduriuose kaip tik 
jį’

metais geologas 
Erich Haarmann sudarė nau
jų teorijų apie kalnų susidary- 

maždąug supigti ūpie \kuluyJm‘T ^auru^ųn mano, kad kal- 
'■ ■ • * * nus sudąro ne žemės rutulio

'traukimosi jėga, bet žemes vi
durių jėgose Jis mano, kad že
mynai plaukioja ant minkštos 
elastinės medžiagos kąip 
vandeny. Suprantamą, ta mink
šta elastinė medžiagų nėra 
skysta. Tuo reikalu Haarmann 
duoda pavyzdį: kietų smalos 
gabaliukų staiga sutrenkus 
plaktuku, jią subyra ir atrodo; 
kad smala butų trapus kūnas, 
bet jei ta pąti smala palengvą 
spaudžiama, tai iš jos gauna
ma tusus sirupinis kūnas. Pa
našiai yrą ir sų tais žemės apa- 

kurie yrą

Tft- Ręl ta lemta (Ptata taei, 
rąvkyūtųj pąnaįįai kaip «uvį^ 
tusio obuolio pluta, kai iš jo 
išgaruoja

$i‘tQlią kalpų susidaryt te
orija vadinama kontrakdjos 
teorija. Nors ji duoda mums

s^idąrymp KUų^mąs 
ne tjk turi reikšmes muWuv 
bet ir šjąįp kiekvAąnąm žmogui 
ręikšmiųgąs dalyte Kalnų iš
vidinės jegęs dažnąį išsiveržia 
į paviršių ir pąsireiškįą žemės 
drebejimąU ąr ųgniakąluių iš
siveržimais, o tat žmonęmą pa- 
dąro. daug žąlos ir įvaro, bai-į 
mes.

Kalnų suąidarymo klausimas, 
ištisi šimtmečiai sprendžiamas.

Išgarsėjęs geologas Eduardas. 
Suess’as mėgina įrodyti raukš-, 
lėtųjų kalnų susidarymų. Ga
na dažnai jūrėse galima rasti 
uolų sluoksnių, kurie sudaro, 
horizontalių plokštumų. Bet: 
toji horizantali plokštuma štai-; 
ga iškilusi ir sudaro kalnų vir-, 
tinę. Šitam lygiam uolų sluoks
niui iškelti reikalinga dideles, 
jėgos. Tad kokia gi čia jėga 
veikė? Užtieskime ant* stalo, 
staltiesę ir pradekime jų iš šq-. 
no stumti. Tada staltiesė susi-1 
rąukšlėja bangomis, ir tąs, su- 
siraukšlėjimas yra labai pana
šus į kalnų sųsiraukšlėjųnty. 
Todėl geologai su. Eduardu; 
Suessų aiškina, kad ir kalnąi, 
susidarė tik vęikif 
Šono. Bet iš ku
Spaudimas? Ir čia jie randą' 
atsakymų: žemei vėstant jos

' I V. 11 -

■mis sudąro ne žemės rutuliosusidarymu bet vįslto dar ne
išaiškina. Pats kalnų susidary
mas nebuvo toks paprastas, 
kaip minėtoji teorija aiškiną., 
Juk čia reikalinga tokios galin
gos jėgos, kuriai nekliudytų 
jokios uolos. Todėl žinomas vo
kiečių geologus dr. Heinrįęh 
Jung ne visai kontrakcijos te
orija tiki. Jei žemės viduriuo
se nebūtų didelio šilimos šal
tinio, kur šilimos kiekiai nuo
lat papildomi skylančios rudjpr 
aktyvios (spinduliuojančios} 
medžiagos, tųi iejpę,. bo ,abejo, 
turėtų pamažu, vės.ti jr paga
liau visai iki pąjf centro atšalti, tiniais sluoksniais",

Orlaiviai ir jurų vidury 
galės pasiimti benzino

Tuo reikalu buvo daroma 
bandymų vokiečių juroj. Juroj 
buvo paleistas garlaivis su 
benzino rezervuaru. Skrendąs 

■i t

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine
3207-0i9! Šou Halsted St. Tel. Calumet 4589

greitas rašTA

Daktaras W!SSIG, 
Pasauliniame Km» 

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
pUvo* plaučių, inkstų ir pųąlės. užųųodijimą

jo, odos, Hąas, žaizdąą, reumatizipą, galvos skausmus, sjkausmus nuga-
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą it paslaptingas ligas, 
galėjo jus ^gydyti, ateikite čia U persiliktįųkm 
Praktikuoja per daugelį metų ir ilgydė tukli 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie mjo

i ht" y

LNAS RA1N1ER' MILŽINIŠKAS
išsikišantis augšČią^Aįįiįštų debesų, galin
gas sargas gražiųjų ežerų, vaizdingame; 
Rainicr National Parke. Saulei tekant 
debesiuose ir šešėliuose galima matyti for
mas, panašias j. mergaičių veidiM-: 
Ištirijpui pastabumo, /.landžiai išžiurikitCj 
debesis ir šešėlius it, Jfaąskite 4 ar dapM 
giau paslėptų veidų. /Žiūrėkite atidžiai, 
veidai gali bųti- neaiškus, tūli augštyn 
kojomis, ^it;i iŠ šųųoAo tjielyrrii?. gal būt 

'žiuri tiesiai į”‘jus.' Reikia žvalių akių, 
kad juos surasti.'1

Jūsų sugebėjimu ar dąųgįąpi
’ ’ fiftpos jus .progai Ui-j 

^2>00 Prizą. Tifcrąij 
...... . f . „,¥de«mtxs grąnd prUų, 

tarpe _6 au^bmlbiliaj,^ siekiantys

ASKVAEIFI OS'JUSI 
ĄI I4JMĘTI $3,000.00

.. ...... » ■'
MHVIBRB

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzie 8502

"T

$8,000.00. Kaipo specialis atlyginimas 
ąžr yrąilymfį, $1,000.00 bus išmokėta 
pirmo, ęri-fo laimėtojui ųž greitą veiki- ‘ 
ijią. Jeigu jus nprite laimėti pirmą pri- Z 
ZĄ, rakite mažiausia 4 veidus, pąžymė- I 
kitę juos kryž X ir skubiai prisiųskite 111 
man kvalifokuotis šiai didžiąja! progai | 

Miffiiėti., Kd^ nors gąps V.OOO.00 prisi- 
Uikydamąs ,mąĄO fcngyo pieno. Gąlbųt I 
tai busite jus. Tolygus prizai atsitikus <1 
vienodumui iPilpps informacijos busjll 

Raštų žmonėms gyvenau- II 
\iems Jungt. Valstijose, išėmus Cnicagp, II 
<Hk, gyveptajus. / Nėra pareigų. Jums, II 
^teifiifL siųąti Viętįą cerįtą, kad Iąi- II 
miiti diflelį cash prizą. Atsakykite gret- Ii 
tai. Pirmo prizo laimėtojas gąus, II
$1,000.00 .už ftteiiuiųą. I

H RooMvdt R<L 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

“i Jusu sugebėjimas 

ta / - ! kyą išdalinta sesios/<
* „z, ».or>z1o ju tarpe 6 autojnėbiljaj, siekiantys $ 1,000.00 ,už greitumą*

George Miller,u37 S. Dearborn Šį, ttapt. 63, Čtiicągo, UL

AUGUSI RADIO SALE
50% nuolaidos ant Radios visų floor sam> 

les visų žinomų išdirbysčių

■W"'.Į'i','H.'T7
TT—

T-—
'■!.!.LTrr?1TT

Padarome Visiems Pigiai

kainavo $,16b,()0

i

vartotasA

nauj;

i

v

Latviją,
ą-9

numeri 
nebūtu

Draugai Amerikiečiail
Skaitykite pažangiųjų RXRQS

Jietuviii .<
Laisvus Žodis

“LAISVAS ŽODIS” ražo apie dar
bininkų ir valstiečių kova už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn

jvaims, talpina dapg pavęikslu iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesi ir metams kamuoją

, tik, 1 doleris

’ ‘‘ pęr vėlų
‘Laisvo žocišio”

—.. . ■ 'f'*" ■ j1’'
lV!'?>tį.6-»tlĮ,'Į!i. . !,-I*r —ta.”!

Spaudos Darbus

GENERAL MOTORS Ęrigjdake. biskį 
i .    r-...........--‘”

ftoor sampie, vertes $250.00

vertės $200.00

$250.00

•Vi

'.■•rirT~rT.7n.ijm it*’v - w "‘Tr

•>

BIZNIERIAMS

Bilas
' Biznio Korteles

Laiškus ir Konvertns 
Į Plakatus

VYRAI!
Privatiškos ligos, arba taip varlina
mos “socialės ligos”, kraujo pakriki
mai, inkstų, pūslės ir ųriųa.rės ligos 
yra išgydomos. Neužleiskite šių ligų 
ir neleiskite joms išsivystyti i rimtus 
pajrimus.
Kad issigyjyti eikite pas 
Specialistą, kuris turi 
daugelį# metų pąiyri- 

1 mą gydyme tiį ligų.
■ Profesoriaus Eh r Iii c h 
914 pagerinta^ 6 0 6, 
didysis vokiečių išra
dimas, bendrai su DR.

, RQSS Sk^CU\LIAI§ *
RRĄUJO. ųęatmentąis yra geriausias 
gydymas aštraus kraujo paknkimo. 
Užkrečiantuji perai. Raitai ąjip^ikin^- 
mi ir pacientas atąauĄa sveikatą.

Del geriausių treatmentų nuo bile 
kurių privatinių ųrinarių. pakųkimH 
eikim pasitarti s,u Dr, Ros?, kuris 
ąeknųngai gydė tūkstančius ligonių.' 
Jo patyrimas yra geriausias IpmA, «£- 
tikrinimas gęro ip/edįKąlip pa^rnavi w>.

In-Mo-Ray neatmeniai sugrąžina 
lytinį stiprumą silpniems vyr^njs, 
Ją kaiąos yra žfnfos ų: ptuinrųnos 

kiekvienam.
PASITARIMAS QYRA1

Jus esate kvi^bmi ątsiįapkyri (<kl 
ipfųrmacijų ir tas neuždeda ant jųąų 

f jokių pareigų.

DR. B. M. ROSS
U2T1K1MAS SBBC14LISTĄ&

35 South
Kampas Monroe Street, Cbicago, 111, 
Imkite .eleyątori” !
Priėmimo kam]

p R A U ę I J O M S:
Atsišaultimus
Lupelius
Korteles
Programus

. Tikietys

PA VIENI A M S
Vizitinėj Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėmis 
Kortelėj 
Pąsveikiuįwt©te.

Prąųgtjoms: Kwstįtucijos ir jų Vedamo* m 
Musų Specialybė,. Pądaro^i ąnt sBeęialto užsakymo 
tajip kaįpt jos vedamos, su specialiem iiinsįjom ir lietuviš
kais antgalviais

1739 So ųtti HaLM
.- ' ’ ■ į. ,<T- . ,? i •U.,>; '

5
9

. A'1 ?

■ i
'-'■s-.-

: a*;

$200 
$3590 
$35.00 
S2&00 
£49.00 
$39.00 
$79.00

PHILCO — A- C. Dynamk Radio —* buvo $9.5.00 
dabar už ........ :.......... .................................................................
ATWATER KENT, 7 tųfcų — buvo $125.Q0 
dabar ųž .................... ............... ...........................................
R. .C. A. RADIOLA — kainavo $100,00. 
dabar už .................... ..................... .
EARL RADIO, 8 tūbų dynamic 
dabai už ................................ ................................. —....... ........... .........
BOSČU Radio, Gi^us WalnFt Kabinetas, vertės $15^00 
dabar už ....................................... ..................................... ....................
MUSIC MASTER Radio ir Victrola kjr.uvoje, vertės 
$200.00 dabąr už .............. ........................<................ ...............
SONORA, 9 tūbų Radių Victrola krūvoje, vertės 
$200.00 dabar už ............. ...... . ................................. ................
MAJESTIC, Sųperbetcodiac, 8 tųbų, vartės. $112.00 
dabar už .......................................... ............... .............. .....................
BRUNSWICK, Victrola ir Rac|io krūvoje, vertės $150.00. CAQ 
dabar už ..........................     V

AUGUSI PIANO SALE 
BABY GRANO PIANO, flssoc sampie, vertės $500.00 $150011 
Kiti Grojikliai Pianai po ..............................   $50.00
NAUJAS Automobilio Radio, (dedamas į automobiliu jums C4Q Kfj 
JUS GALITE GERBTIS MUZIKA VAŽWQŲAMl WT VAKAGŲŲ

August Sale Ant 
ELEKTRIKINJŲ LEDAUNIV

$49.00 
$150.00 
$135.00

$95.00

MAJĖST 
dabar už 

.STARR PRREZąR, 
zŽrOZONE; vertės

i dtibia ųž ....................
Didelis pasirinkimas 
kaip tai: GENERAL M1 
MAJESTIC. Pirkite dabar kol kainos žemos.

^pflr/iavirpe tfąrduodąme ant Lengvų H mokė j imu.

Jos. B Budrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street

’ LIETUVIU- RMJIO^^OGRAMAlB kiekneių Nedėtdienj iš Stotie 

. W; ė. P. L„ 970 kihcycles. nuo i iki 2 vai. po piltų. Duodami lėšo
mis JOSEPH F. BUPgiK KRAUTUVU.

■
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Cicero

F r a n kMiesto kokktoris,
Ritekley, ketinąs rezignuoti: 
eina gandai, kad lloucek, 
miesto asesoris, manąs irgi 
pasitraukti. 

I *

Vienas vietos laikraštis pra
neša, kad eina gandų, jogei 
Timothy J. Buckley, Cicero 
miesto kolektoris, ketinąs ne
tolimoj ateity rezignuoti iš sa
vo ofiso ir pasitraukti iš po
litinio gyveninio.

Kai kas dagi laukęs, kad 
Buckley rezignuosiąs net šį 
menesį. Nužiūrima ločiau, kad 
jis veikiausia rezignuosiąs 
miesto trustisų sesijoj rudenį, 
rugsėjo mėnesį.

Jau ilgas laikas žinota, kad 
p. Buckley sveikata yra ne 
geriausia, ir ne kartą jis pa
reiškęs draugams norą pasi- 
liuosuoti nuo visų viešojo ir

politinio gyvenimo pareigų. 
Pastarudju laiku jo nusiskun
dimas sveikata girdėta ypač 
dažnai.

Gal būt, kad p. Buckley nu- 
sitarime rezignuoti iš kolek- 
torio vietos suvaidino rolę ir 
neseniai įvykusioji rinkimai, 
kilniose piliečiai užkirto skau
dų smūgį jo linijai politikoj. 
Mat, jis buvo priešingas parkų 
sistemos suvienijimui, o pilie
čiai nubalsavo suvienyti.

Be to, su kalbomis apie p. 
Buckley nusitarimą rezignuo
ti atgijo ir gandai, jogei ir 
miesto asesoris, Frank Hou- 
cek, manus pasitraukti iš vie
tos. Žinoma bent tiek, kad 
jis yra pareiškęs, jogei ateity 
nebekandidatuosiąs ofisui, ku
rį dabar laiko. Tenka pasaky
ti, kad ir p. lloucek buvo

vienijimui.
Tai tokiais gandais susido

mėję Ciceros piliečiai, ypač 
tie jų, kurie atydžiau temija 
miesto politinį gyvenimą 
aktingai dalyvauja jame.

' i ’

su p. Schmidt. Juodu t. y. pp. 
Reinecke ir Schmidt, gyvena 
viename name, būtent adresu 
7370 South Shore Drivc. O p. 
Schmidt buvęs narys komite
to, kuriam Roseland State 
Savings banko direktoriai pa
vedę nuspręsti ką 
minėtu 
miteto 
Galely 
rvs ir

banką uždaryti, ir bankas bu
vo uždarytas liepos 6 d.

Viename depozitorių susi
rinkime išrinktas komitetas 
depozitorių interesams dabo
ti. Tarp kita ko šis komitetas 
(kuriu įeina Adolph Nehring,

daryti su 
du to ko- 
Jaines H. 
Ellis. Jie

banku. Kiti 
nariai buvę 
ir Howard 
nusprendę liepos 3 d.

daro tyrinėjimą, kodėl valsti
jos auditorius, Oscar Nelson, 
ncekzaminavo Roseland State 
Savings banko preėjusių metų 
rugpiuČio menesį, kuomet pra
sidėjo kalbamo banko bėdos,

- 
pasėkoj kurių jis užsidarė.

Nuo to laiko buvo išekza- 
, minuoti Pullman Trust and 
Savings frankas ir Wiersema 
State bainkas. Jų padėtis rasta 
gera. Bet Roseland State Sa
vings banko reikalai neekza- 
mįnuota nežiūrint to, kad pa
sireiškė depozitorių nepasiti
kėjimas. juo. Visuomenės opi
nija yra, kad valstijos audito
rius privalėtų atydžiau daboti 
bankus, kurie pasijunta sun
kesnei padėty.

Šiandie bus Lietuvių 
Radio valanda
vakarą, tarpe 6:30 ir 7:30
Feoples Furniture Com-vai 

pany savo lėšomis ir pastan
gomis duos Lietuvišką radio 
programą iš stoties W G E S 
1360 kilocycles.

Kaip kas antradienį, taip ir

v

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 59

DR. BERTAS!! - DR. NAIKELIS
756 W. 35th Street (Cor. of 35th & Halsted Sts.)

Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30. Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutartį, Nedėldieniais pagal sutartį

šį vakarą bus labai gražus ir 
įdomus programas. Bus visokias 
naujos ir senai girdėtos lietuvių 
dainos, graži muzika, juokai, 
kalbos ir kiti įvairumai. Todėl 
stengkimės atsiminti pasiklau
syti.—Z.

NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai įrengtą lietuvių aptieką 
šioje apielinkėje.

. J. P. RAKŠTIS
REGISTRUOTAS APTIEKORIUS 
1900 South Halsted Street 

SMULKMENOSVAISTAI
Mes special
sų aptiekos iki jis nebūna TRIS’ SYKIUS PATIKRINTAS ir Tiksliau
siai išpildytas patyrusių vaistininkų.

ICE CREAM 
izuojamės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišeina iš mu-

arba

Roseland
pa-

>

. j.

*•

Dr. E. N. FLINT

.-■Z-

z

jmsm

25c 
Black 

Nelau- 
tclefo-

Padaro 
Skalbimą

buvusio 
pareiškė 
Reinecke

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Dūtancc Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408 '

Aš taipgi išgydau rupturą be pei
lio, skausmo, ar išlikimo iš darbo. 
Šimtai liudijimų išgydytų, patenkin
tų paęientų randasi raštinėj.

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE

Index”, p-nas

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų m uvėriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus. 
817 VVest 34th SL

Tel. Boulevard 9336

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

d

32 No. State St. 
kambarys 1105 

CHICAGO, ILL.

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

iki 8:00 vai. vak.

REAL ESTATE 
Parduodam, mainom ir renduojam 

namus
3335 S. Halsted SL

Tel. Yards 6894

Nenori valstijos auditorio 
skirto restjverio Roseland 
State Savings banko bizniui 
likviduoti.

i

J|

ir nėra!"

.'c?.č

[Acme-P. 13 A. Photo]

. Ir tokiu, teka 
i

New York. Tai yra Irene 
Delroy, artistė ir t. t. su tikru 
plieno kardu rankose. Tik pa
bandykite prisiartinti! Tačiau 
ir ji jau prijaukinta: tūlas 
William Auštin šiomis dieno
mis ją vedė.

SPRAGINIMAS" pašalina
PAMATINIUS elementus, naudojamus

(Juoda, karti ir šiurkšti chemikalinė medžiaga)

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

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

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

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
jau*. Naujasai moksliškas įčirškinto 
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 DYKA!

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai .

RAMOVA BAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimu 

819 W. 35th SL 
TeL Boulevard 9122

Liepos G dieną užsidarė Ro
seland State Savings bankas, 
šiomis dienomis valstijos au
ditorius, Oscar Nelson, pasky
rė to banko bizniui likviduoti 
George W. Reinecke, realesta- 
tininką ir vyrą p-nios Mabel 
Reinecke, buvusios vidaus pa
jamų kolektuotojos.

Žymus skaičius 
banko depozitorių 
esantys priešingi p.
paskyrimui resyveriu. Jų ko
mitetas kalbėjosi su valstijos 
auditorių ir prašė jį paskirti 
resyveriu vietinį žmogų.

Užsidariusio banko reikalų 
likvidavimo klausimais laiky
ta jau bene trys depozitorių 
susirinkimai. Tarp kita ko nu
tarta kovoti prieš p. Reinecke 
paskyrimą resyveriu.

Kaip kovoti? Yra įstatymas, 
kuris sako, kad valstijos au
ditorius turįs paskirti resyve
riu tokį asmenį, kurį nurodys 
ne mažiau, kaip du trečdaliai

visų užsidariusio banko depo
zitorių. Taigi pradėta rinkti 
po peticija parašai tų buvu
sio Roseland State Savings 
banko depozitorių, kurie yra 
priešingi p. Reinecke resyve- 
rystei, kad butų paskirtas ki
tas asmuo resyverio parei
goms eiti. Peticiją pasirašyti 
galima šiose vietose: Paul S. 
Glashagen, 259 East 115th 
strcct; Sadock and Adelman, 
11451 Micbigan avenue, ir Ro
seland Motor Car Company, 
10857 Micbigan avenue.

Kodėl reiškiasi priešingumo 
p. Reinecke kaip resyvėrini?

Kaip galima spfęsti iš laik
raščių “South End Reporter” 
ir “Calumet
Reinecke esąs gan draugiškas

avims prausti, kurie, naturališkai
randasi kiekvienam tabako

todėl Su

nuokit Republic

CRANE
5332 SO.

VYRAI! VYRAI! 
Taupykle pinigus! 
Pirkite anglis iš 
CRANE CO.. tai 
yra vienas lietuvi
škas yardas, kuris 
pardavinėja pigiau
sia anglis Poca- 
hontas M.R. $6.75 
tonas, cash 
diskonto. 
Band $9. 
kit ilgai,

8402 

COAL CO 
LONG AVĖ.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima, šalti. Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip viaokius skaudėjimus 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra Uslgyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostie yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 Ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

O1NTMENT.
DEKEN’S O1NTMENT CO.

P. O. Bos 352 
Hartford, Conn,

Vericose Gyslos Iš
gydomos $15

Ir du doleriai už treatmentą. Pa
šalinimas didėjusių, negražių kojų 
gyslų yra užtikrintas moderniniu 
įčirkimo budu. Aš suradau Šį meto
dą trylika metų atgal ir nuo to laiko 
jį nuolatos ir sėkmingai vartojau. Be 
peilio, be skausmo, be sugaišimo. 
Saugus, tikras, pastovus.
Jums bus smagu matyti kaip šios ne
gražios gyslos išnyksta, kad niekad 
daugiau nebesugryšti. Palieka ko
jos švarios ir lygios kaip kūdikio. 
Atdaros žaizdos, sutinimai, skaus
mai ir nuovargis išnyksta kartu su 
gyslomis.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

Ruptura Išgydoma

Kiekvienas LUCKY STRIKE pagamintas iš 
geriausių tabako lapų, kokius pasaulis gali duoti — 
geriausių iš Turkijos — geriausių iš Kentucky, 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 
*‘SPRAGINIMO” Procesas — procesas nokinąs ir švari
nąs, kuriam naudojami Ultra Violetiniai Spinduliai — 

J • 1 •' \ l

pašalina tam tikras šiurkščias savybes, kurios natura- 
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 apšvirkšti augalus: gėles, vaisius ir kitus augmenis. 
Tų substancijų pagaminama kasdien prausti apie 
50.000 avių ir apšvirkšti daugelį tūkstančių augmenų. 
Todėl; jūs galit būt, tikri, kad tų šiurkštumų, kurie 
naturališkai yra kiekviename tabako lape, nėra jūsų 
LUCKY STRIKE cigaretuose. t(Jie išimti todėl ji^ir 
nėra," Nenuostabu, kad LŲCKIES Visuomet palankus 
jūsų gerklei.

* U. S. Dept. of Agriculture, Bureau of Animal 
Industry, Order No. 210

“It’s toasted
Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 

Saules spinduliai nokina—Šiluma svarina

Jūsų Gerklės Apsauga-MMeš knltėjimus—prieš kosulį

STAR DUST Copyright Midwest Feature Service

BORN IN 
BOSTON 
1899

^FTER RKEP, 
SCHOOU

VJORKED IN 
BOOK DEPT. 
WANAMMKER'$

1919 
RE? SHOVV 

OUT OF 
MEMPHiS *

O

tabako rusis 
plius gerklės; 

apsauga.

PAKLAUSYK. 
PER RADIO —- 
Lucky Strike Jo* 

‘ kių orkestro, kuris 
grieti* kiekvieną • 
Antradieni Ket
virtadieni ir šėlt*- 
dieni, vakarais per 
N.B.C. radio stotis.

ą? 1981, Th. Amtrlctn Tobacco Co. Mfff.

BY WESTPHAL

LATBie
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The Lithuanikn News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c ptr coijy
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Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. UI. under the act of 
Mareh 3rd 1879. i

a

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
Ilk Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
(Chiėagoje p&tu:

'Metams________________  $8.1)0
Puuei ftietu ...... —......... ........  4.00
Trims mėnesiams ...............  2.00
Dytem mSnesiatns ...».............. 1.50
Vienam mėrtesiui . .........................75

Chicagoj per Išnešiotojus: 
Viena kopija 3c
Savaitei 18q
Mėnesiui _________   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
našta:

Bletanis $7.00
Pusei metų ...».....................  3.50
Trims mėnesiams ..... .........  1.75
Dviem mėnesiams ................... 1.25
Vienam mšnesiui ________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .......    $8.00
Pusei metų ............     4;D0
Trims mėnesiams .........  2.50
Pinigus reikia siųsti našto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

KRAŠTUTINIEJI ELEMENTAI PRALAIMĖJO 
PttUSlJOJ

šia atsisakyti nuo dešiniojo oportunizmo *ir dešiniųjų 
nukrypimų ir 'tolč tuojdtas taisyti saVo klaidas. Ir klai
das reikia taisyti he pašislėptfs bei ^pašikavojus, bet vie
šai, atvirai, idant darbininkų masės matytų,'kokioj švien 
šoj, kokidj pozicijoj truseika štovi: ar jis stovi už Par
tijos liniją ir už’Pąrtiją :pilnai, • ar jis atsisako nuo pir
mesnių oportunistinių klaidų, ar jis yra ištikimas revo-j 
liucijus kareivis nešti komunizmo vėliavą ? ”

Per %eturis mėhesius Bimbą laukė, kad paklydėlis 
Prušeika susipras ir atliks Viešą išpažiritį. *Bėt veltui. 
Juo tolyn, tuo Pruseika labiau krypsta nuo bimbinėš 
linijos ir net viešai drįsta jį kritikuoti. Tai jau perdaug. 
Lietuviškų bolševikų diktatorėlis to negali pakęsti. Ir 
kadangi Maskvoj randasi tik vienas Alachas — Stalių 
nas, o Amerikoj tarp lietuviškų bolševikų tik vienas to 
Alacho pranašas Bimba, tai Prūseikos padėtis yra aiš-j 
ki. Jeigu jis dar ilgiau statys škiadturę, tai kaipo bolše
vikiškas revoliucionierius jis ’ bus “done for”. Ne tik iš 
Bimbos, bet ir iš paties Stalino jis nebegalės gauti tfgrie- 
kų atleidimo”.
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Iš' atostogų įgrįžęs, 
jas Edmundas Nėnius *<ėjb W 
savo įprastas pareigas '-karo 
lauko ligoninėje. Slogi ir šiur
pi rodėsi jam šiandien jojo pa
reigų ir tarnystės buitis toje 
ligoninėje, kur jis jau iŠttaus 
metus darbavosi, kaipo dhifur-

' -ttugb’. 41, 1931
"„«iwwithįiiftMar.i iiftr-nffTT ? r.'i-P**—..t....itMiHUMaaiaM 

mašina, o žilagalvė motyna gy
veno jame, nebepažindama var- 
goJr'teimmga'^Hto sūnaUs' mei
le.

Praeitą pavasary . susipažino 
'šu savo 'Nhtabja, ipafrnylo ją 4r 
per - Jonines wedė. Bar daūgiaii 
giedros Ir laimės įplaukė su tą
ją malonia moteriške į jaukų 
gydytojaus namą, ties kuriuo 

[•žydėjo mafgas igčlynas. Tačiau 
Atsisveikinęs ”su gydytoj u, jttk 'du mėnesiu teko pagyten- 

pasuko pto stotį 4 'vieškelį, ta- hti su saVo Nata, pasidžiaugti 
eidamas 4 taukus, už kurių bliz- ( jauna ‘laime... Ak; tas -karas, 
*gėjo plieninė Dunojaus juosta. 
Janki lrugptačio vata 4r nešie
nautų fpieVų ’kvaptis siūbavo

mibbodis arba kortavimas su 
‘kolegomis.

kurs kaip piktas slibinas su- 
drumzdė ramų žmonių gyveni
mą, naikindamas 'Viską, sėda-

Užvakar Prūsijoj įvyko plebiscitas, kurio tikslas bu- 
jvo nuversti dabartinę valdžią. Balsuojama buvo už pa
leidimą Prūsijos parlamento. Nacionalistai, hitleristai, 
komunistai ir kitos kraštutinės partijos viso surinko 
9,7^3,000 balsų. Tuo tarpu plebiscito pravedimui buvo 
reikalingi 13,449,000 balsų. . s

Tos pačios partijos, kurios šį kartą rėmė splebfe-; 
eitą, pernai rugsėjo 14 d. balsavimuose surinko 12,420,- 
P00 balsų. Vadinasi, per vienus tik metus jos -neteko dau
giau nei pustrečio miliono balsų. Tai rodo, kad kraštu- 
tiniųjų elementų įtaka Prūsijoj žymiai sumažėjo.

■tau. ,.; ;... 1 .MtaUJA .. ................................... u

Septyniolikai Hity Praėjus Nuo 
Trasįma Ptrsatrlrrrro iKaro J

GORKIO ATSIŠAUKIMAS
.............. -—

Prieš kiek laiko laikraštyj “Izvestija” 4ilpo Maksim 
Gorkio atsišaukimas į svetimšalius darbininkus. Atsi
šaukimas labiausiai kreipiamas į tuos kitų kraštų dar-^ 
bininkus, kuriems nepatiko bolševikų režimas. Gorkio at
sišaukimas maždaug skamba taip: t

Iš šaunių Vokietijos miestų jus atvažiavote į Sovie
tų Sąjungą, o Maskvoj, jo sostinėj, -radote '*86 muošim-Į 
čius vieno aukšto medinių i|amų. Jie nebuvo taisomi per 
paskutinius 17 metų ir 'pastatyti taip, kad dėl to Mask
vos gatvės yr^ nepaprastai klaidžios. j

Tas reginys jums tuo j sudaro nemalonų, dagi slė4 
giantį nekultūringumo įspūdį. Nežinau, ar daugeliui jū
sų yra suprantama, kad vieno aukšto 'medinių namų 
Maskva nebus remontuojama, bet ji bus -sugriauta ir 
pertvarkyta taip, kaip Sovietų Sąjungos šeimininkas —• 
darbininkų klasė — pertvarko visą praeitį, Mša ‘tai, kas 
atgyvėno savo dienas. Toliau.jums pradeda rodytis, jog 
Sovietų Sąjungoj abelnai viskas :yra ^nekultūringa”. 
Tai galima dalinai išaiškinti tuo, kad Soviėtų 1§ąjungos 
seimininkas negali . jums suteikti tų gyvenimo -sąlygų, 
kurių jis dar -nesuspėjo sukulti dėl savęs...

Jums rodosi, kad priegtam . jis nepakankamai ^tėra 
disciplinuotas ir ne taip gerai dirta, kaip rėikėtų 'ir -kaip 
mokate dirbti jus. Tai labai arii nemalonios tiesos, bet 
ir tat — kaip viskas pasaulyj, — ‘turi širvo .paaišk'iiiimą.ir tat — kaip viskas pasaulyj, — ‘tuti šlaVo :paaWiiimą. 
Dirbdamas fabrike, musų darbininkas :t& -galvoja 
apie tai, kaip -geriau padaryti daiktą, bėt ir apie ta\ 
kaip greičiau pašiekti galutino pasisekimo ryšy j su ku-t 
nmu socialistines, beklasinės draugijos. Kalbėdamas tai, 
aš turiu galvoj tuos darbininkus, kurių -politinė, revo
liucinė sąmonė veikia aktingai ir praktiškai. Jus, tur 
būt, suprantate, ‘kad bėgiu -13 metų negalima perauk-' 
lėti žmėnių, kurie dar nepajėgia suprasti,.jog jie 
ni savo šalies ^šeimininkai, ir kad ant jų gula visa atsa 
komybė už tvarką, už yišas klaidas ir t. :t. - 
ką J jie 'pdtys daro. Darbininkų -Sovietų Sąjungai yra ko 
pagailėti. 4

Toliau 'Gorkis sako, .;jog reikalinga 'paliuosuoti 25 
milionai valstiečių nuo prisirišimo tarife žemės, aprūpin
ti juos mašinomis, nugalėti valstiečiuose individualizmą 
ir pripratinti prie kolektyvi o darbo.

Soviėtų Są jungo j, wko! Gorkis, darbininkai mažiau
siai -galvoja apie save. Jie gyvena 'ir dirba sunkiose ir(l 
“nekultūringose” sąlygose. -Bėt per paskutinį dešimt- 
mėtį 'Viš^i jie padarė -didelį progresą.

Savo atsišaukimu Gorkis prastai pasitarnavo ’bdtše^ 
yikams. Noromis nenoromis jis pripažino tą faktą, jog 
darbininkų gyvenimo sąlygos bolševikijoj yra daug, pras
tesnės, negu Vokietijoj. Esą Sovietų Sąjungoj. darbinin
kai negalvoja apie save...

žinoma, žinoma! Bolševikijoj darbininkams galvo
ti nereikia, nes už juos gdlvoja Stalinas ir kiti>mažes- 
iii bei ^didesni komisarai.

-.a*.< a,,

pil-

•už "visa

'BIMBA VIS te&l N«GWlį VAKLUPDVTI

gas, teikdamas pi imąjąpagel-bre,-graži'kai nu ot a'apyiinkė«u Imas kančias ir ttilrtj. 
bą Sužeistiesiems. 'Siėila Ir ‘‘ritini nai.-
timi tebebuvo savo riamtiose, 
kur paliko seną motyną ir jau
nutę žmoną — jiedriejų įl^ėjoi 
ši 'dar oriau, nei Par pirmuo
sius vargo metus karo lauke.

Per didžiulę W<WnhSs ^a1ę' tę
sėsi trys ilgės baitų lovų ‘eilės, 
prigulusios kAro aėkų. Vaikšto 
nėjo su seserim nuo vienos lo
vos prie |dtos, apžiūrėdamas Iii 
gonius. Vieni gulėjo‘Išbalę, nu-r 
tilę, kaip negyvėliai, kiti skau
džiai dejavo, reikšdami Yiiėpa^ 
keliams kančias. Be, kojų, be 
rankų, išdraskytais vidttriąįs! 
peršautais kaulais, šUskaldy-į 
tom galvom drybsojo baltės 
mumijos, atkakliai kovbda'mds 
"su mirtim, ktiri -siarikiojb 'IJafp 
baltų lovų, 'tyldydama ^čia /vie- 
no,1 čia kito aimanavimus. zKai- 
kutie klejojo Ir‘ligbtetarife kle-* 
desy minėj'0'’šavo tėlftrias tėviš-i 
kės, ^žmonių varias bei ' jaut-? 
fi'us meilės lodžius. Tą 
balsai aidėjo Pėr *s£flę ’ŠiulWu-i 
siu ^tbalšfu, ’ žadindami1 Ilgesį ‘ nj 
liūdnumą.

Nėnius jautė nuovargį ipcj 
keturių dienų kelio ir iš visos 
šitdies troško atilsio‘ir vienu-į 
mos. Apsidžiaugė nerėdęs riau- 
jo sužeistųjų tranšpoito su ne
išvengiamom‘operacijom. Visus 
tesamas "apžiūrėjęs, busisegė 
baltą apsiaustą ir, rankas riu4 
pldvęs, Apleido liganirię.

•Ligoninė‘buvo nedidelėje' Ru
munijos stotyje ant kairiojo’ 
Dunojas kranto, prie nedidelici 
sudeginto miestelio. Virš rau4 
dono stoties muro plevėsavo 
balta ’vėliava Su raudonu kry
žium, ant tuščio perono riog-! 
sojo neštuvai, *ant bėgių ties 
stotim stovėjo baltas sanitarių 
jos traukinys iš ‘kelių Mfgdrtųj 
kuriuose gyveno ligoninės per4 
sonalfls.

‘Jauki ir šilta’pietų "naktis 
kvėpavo ramybės atdusiu; tam
siai mėlyname ‘dariguje 'minė
jo žvaigždės bu pia&rt» balšvd 
paukščių kėliu. Nei viėn’a že
mės švieselė nedrumsdė dan
gaus šviesų ir Juodi tapalių si
luetai riogsojo, kėip užkerėtos 
šmėklos, augštai išstypusios I į 
padangę.

Užtat nakties tylą ir ramy
bę drumsdė karo aidai, protar
piais sk-audžiai "sUdrėbihUanM 
žemę sunkiosios -artilerijos tu
viais. Mūšio ' lątikus bltVo aria,; 
už dviejų trijų "Varstų lIr jo at
balsiai girdėjosi kas dieną, kaš 
naktį.

— Sveikas, kolega, ‘Atvykęs! i 
— sustabdė Nėnių ties pat va
gonu vyrėšniojo gydytojaus^ 
balsas: — Ar jau iš darbo ? !

— Atlikau šavo’pareigas, ap-i 
žiurėjau gulinčius, 'naujų nera
dau.

— -Nuo vakar ‘ųtbuvo trans
porto. Dvi dienas "tylėjo..’.tru
putį pailsėjam, rižUt šiandiėi|i 
Vėl,1 btėSas, šriabdbs.

— 'Kad nors patikti' tektų...111 
išvargęs esu iš kelio.

— Gdl Dievas ir duos...NaA(‘
ar sveikus 'Vadai savuošhis^1 
žmėrią ?-... PasidŽrii^ėi, >- 
vamiu i&yvMmu 

^paVyzdŽIti kištai, Wrie Jš > 
■to pragarb riOrs UririrtpAhi -iš* 
triiksta. i į i.

Nėnfaus širdį Vii suW&^

O jo aidai smarkėjo; tankiau 
šūviai, tah-

ilgais tūpalių šeftėitais žavėjo 
akta, ramino eneržintus dirks-1 tarškėjo šautuvų 
nhis. ?Šutių ‘ir ’sptdgimo aidų t Liau sproginėjo granatos, gar- 
nebOdamas, *ėjo ’ į! Dūhojų; prfe sjaį 
Hfų 4 aidų 'buvo pripratęs, ^kaip skardžiais, 
pfie kasdieninių gyvertimo rei- — 
škinių. Tik siela nerimo Ir ka- — mąstė Nėnius 

'ži-ko ^iudo, lyg nūjmrėdarrta ne- daug sužeistųjų, 
tattaę. . Laukų.

— Kūs "tai?!... Telepūtijaln Šiurpulys nubėgo per gįslas,
— spėlidjo,’rteHmo slegiamas. I prisiminus tuos kruvinus žmo-
— Ko taip liūdna?... Kodėl’taip nes,-kuriuos *veik kasdieną^ li- 
sunkus buvo man šitas persi-Į geniau atgabendavo. Gydytojo 
skyrimas ?...

Paliko
kiančių taidykio. 'LigLgimdy

n u ai dedamos Dunojaus

Bus vėl šmarkus mušis, 
i: — bus vėl 

sužeistųjų, nelaimingų

pašaukimas virio įkyriu fa
savo žmoną belau-l|*tu, -operacijos tapo >priemoTič 

ant greitųjų paliosiuoti žmogų 
nuo skaudamo, perlaužto bei 
sutrupinto sąnario. Gydyti ar 
gelbėti jaunų-žmbhių rankų ar
ba kojų’WėbėbtiVb'Wėi laiko, nei 
išgalės. Atbuko'jausmai, sukie
tėjo-širdis Ktame krauju *ir sker
dynių klane.

*Ofą ‘perskrodė besiartinąs

f*

Rugpiučio 4 d. sukako septy
nioliktų metų Sukaktuvės nuo 
pstaūMūiokaro prasidėjimo, -tų 
žtaarių žmonių ’steėfdy ii tų ir bai
saus turto naikinimo besitęsu
siu per 4 metus, -3 mėnesius ir 
7 dienas.

Yra apskaitlhiojaina, kad per 
pašaulinį kitarą kariaujančios ša
lys -turėjo 'sekamus nuostolius 
žmonėmis: x

-Taktai -žinotna, kąd kareivių 
yra žuvę ............... 10,000,000

Manoma, kad yra žuvę arba 
prapublę .................... 3;000,000

Civilių žmonių žuvę karo lau
kuose .............  * 13,000,000

Sužeistų kareivių 20,000,000 
Karo Pašlaičių likę ‘9,0b0;000 
Karo našlių likusių 5,000,000 
Pinigiškai apskaitant kare

Žuvusiųjų ekonomišką ^Vertybę 
kariavusioms šalims, įvertinus 
juos kuo žemiausiai ir neskai
tant visų "-karo kentėj 
otulių -susidaro 'apie’ 
ė00,000 ^(šešias -dešimts sšepty- «,*»*. ' !• *• '*■ . f •
ni bilijonai dolerių).

Kiti kariavusių sšąlių nuosto
liai: (1) Amunicija ir ^ginklai 

000,000,000 (šimtas-aštuo- 
ntas ‘dešimts bilijonų dolėrių); 
(2) nuosavybių ktinaikinta nnt 
saušžemio už ^ŽOį^OJlOt'kOOO

■ (dvidešimt įvytai bilijonai ir
devyni šimtai Sšeštašdėšimts mi
lijonų); ‘(3) 'padaryti hmiosto- 
Itai ‘ant jūrų •mfška!AdWlit Hai- 
vus ‘iiž ,3$6',800,000,^00 bi
lijonai ‘aštuoni Šimtai ‘milijo
nų); '(4) pipdukoijbs nestota 
-gaminant karo ‘reikmenisa ir pa
švenčiant 'energiją ^ėprodtrkty^ 
‘viėms 'darbams pasidaro "nuo- 
<olhj -W,W0,W/OllM).

Šiose viršminėtbse skaitlinė- 
se nėra įskaityti nuošimčiai už, 
karo paskolas, -penšijos sužeis
tiems ‘kareiviams ir kare žuvu
sių kareivių šeimynoms ir ki
ti panašus sšu katu :šūH§ti Hšf 
mokėjimai.

Buvęs prezidentais Cooiidge 
šaVO taiku * vieną '■ kartą $ra' pra- 
Pėšęs -eficialtai, ‘kad Suvieny
toms Valstijoms dalyvavimas 
pasauliniam kare lėšavo $100,- 
000,000,000.

mlršęs, kad laike pasaulinio ka- 
ro buvo skelbiama, kad šis ka
ras yra Vedamas ^panaikinti 
karus”, “už pasaulinę taiką”, 
“už demokratiją”, “už paliuosa- 
'vimų pavergtų -Wtų”. -^ie 'Vi-' 
si ^balsiai buvo škęlbiami va
duojantis prezidento
-garsiųjų KČtūriblfką 1 Penktų, f

Bent dauguma tų gatsiųjų 
karo “obalsių buvo dagiau M 
kas kitas, kaip tik tuščia Utb- 
pija. ,

^atatriinis katąs ptjdirbo 'di
džiausius nuoštolįus kariavu-r 
'šioms šalinas ir abelįai visam 
civilizuotam pasauliui, kaip ma-į 
tėrialiai, taip dr ‘dvasiniai dif, 
rodos, 'kad pasėlis vtii'rčtų 

į! ^rti ‘katu Ir 'ėHi prie ūniėfįink-
■ lavimo ir prie ^pasaulinės tai-

Į ’ttttO 
7,000,-

kos, kad ateityje neatsikartotų 
panašios ^katastrofos.

Bet 4afp Nors daug 
kalbama apie nusiginklavimą, 
apie taiką, ginktavimiesi didžio-* 
'šios valstybės -lenktyniuojasi, 
ir kas metas Ws daugiau ir 
daugiau pinigų “Išleidžia moder
niškiem karo 'įrankiams, kas 
tavahne reiškia, "kad yra ren
giamasi prie kitos baisios žmo
nių Skėrdjmės ir tai vis yra 
daroma ^po pHėdhnga saugumo 
ir užtikrinimo taikos.

Tautų Sąjungos metinėj kny-i 
’goj yra -nurodoma, Muį 
praeitais mėtais įvairios pasau
lio šalys yra iŠlek^usios $4,- 
158,000,000 ■ arba ^1,000,000,000 
'(vienas bilijonas dolerių) dau
giau negu lūžpeneitais metais ir 
tai reiškia, kad ginklavimas^ 
kas metai -eihfti aukštyn net vii 
su bilijonu dblerių. Tai parodo 
kiek vertbs kalbos apie nusi
ginklavimą ir Opie pasaulinę 
taiką. .V.

'Pagal Tautų Sąjungos meti
nės knygos pranešimą, apie 
ginklavimąsi didžiųjų valstybių 
gito’ktavimąsis buvo sekamas; 
paeitais metais:

•Suvienytos Valstijos išleido; 
ginklavimuisi

Sovietų 'Rusija $578,943,000'
?Francija .... .....r
'Didž. Britanija 
’ltalija .....

‘ Japonija ..
Indija ... .
Vokietija ..
Ispanija ...

^Kinija ....
■ LeUkija ...
Šios skaitlinės turbut geriau-! 

šiai pačios už save kalba ir pa-t 
rodo kiek -kuri valstybė išleido' 
karo reikalams praėjusiais me
tais. šiose skaitlinėse nėra pa
žymėta • kiek Išleidžia karo rei* 
kalams mažosios valstijos, o bė 
abejonės mažosios irgi išleidi 
žia didelius sumas karo reika
lams. ‘ : r ,

■Tai, mat,' tik kiek pasaulis' 
tepasimėkibo iš buvusių pasau-i 
linių škerd^nes. Jie ir vėl gin
kluojasi ir rengiasi prie kitų 
dar žiauresnių skerdynių ir jei 
'tik ,ldarbiiiikkai nesiorganizuois 
ir nesulaikys savo valdžias nub 
tolimesnio ginklavimosi arba 
neprivers nusiginkluoti, tai d|ar 
galime sulaukti ir kito pąsaų-j 
linio karo.

Tai štai ką mums pi'imem 
17 metų sukaktuvės nuo1 Paį 
saulinio Karo *ipr&sidėjimo.

. ■•-i. '.'S, Jtak&nas. r

$707,425,000;

$466,980,000 
$465,255,000 

...... $248,946,000' 

.... . $236,861,000 

....... $211,587,000' 
..... $171,923,000 
...... $112,583,000; 
....... $94,291,000! 
........ $92,873,000;

kiančią ^cudykio. \Mgi ^gimdymo 
J beliko Mrti dviejų mėnesių, betj 

jautėsi - sveika dr nieko negero 
nelaukė. Priešingai, džiaugėsi 
abu savo busimuoju vaikeliu, 
ta kairio ^parinkdami jam ' gra- 
ių vardą. ‘Jei bus burtus — 
Naršymas, ^jei chrktė —• Marga
rita; taip *btivo -sulferę.

jo Jprhittiinęs "nay- Į švilpimas. Nėnius instiriktyvirti 
vtas'abiejų ‘tėVų špėHbjimus, Į prisigūžė prie Žemės, pažvelg- 
drtkėšius ;4r ^avo NatšlijCs Į damas į fronto pusę. Skaudus 

trenkamas advitpino ;žemę, ‘ pik
tas dundesys nudardėjo į tolį. 
Sprogimas buvo ne per toli; 
gal už varsto, kito.

— Klaidus 'šovinys ar ban
dymas apšaddyti?
jo gydytojas. — Tačiau, kur-gi 
taikoma?... 'Frontas priešais, 
nei štabų, nei kaimų ‘Čia nebė- 
ra...tiktai'ligoninė... į ją never
tėtų taikinti...

Ir vėl švilpimas, sunkus tek
štelėjimas, ^sprogimas ir Nė- 
niuš ^pamatė kaip -toli, iš Duno
jaus išsivertė baltas dūmų ka
muolys ir tuojau augštai iški
lo platus vandens fontanas.

— čfa nebe ^klaidus 'šovinys, 
[ bet pavojus! — spėjo gydyto- 

gimnaziją. Baigė ją ir prieš tris U*18 *gtį®o i "Stbtį.
metus '•universitetą veik taim-’ 1^4 valandą viešpatavo tyla, 
tinai savo jėgomis. Knipb ,gy- Nebesigirdėjo nei šūvių, nėi 

' dytojas apsigyveno tėvo ria-;J sprogimų; ’vėl nusiramino, tįsi
muose; atsirado praktikos, gy- j tikindamas, kad anbs dvi gra- 
venimas ‘prasiblaivė, -šusidorojo] ^tos buvo netyčiomis atkydu- 
ir. abu šu motyna pailsėjo po j Viėriok vylėsi Vėlttii; »po 
šūrikių kovų -už buVį. į trumpos 'pertraukos atsinauji-

širdį suskaudo atsiminus saJ 'Rtattdtų Šelpimai, nukris- 
vo motynos 'Vargą. Iš pat ma-j darni 'vta arčiau ir arčiau.
žų dienų atsimena ją prie si u-Į Viena jų krito ir sprogo to- 
vamos mašinos; išblyškusią, su- h *prieš Nėnių, arčiau stoties 
vargusią, ankštame kambarėly, i Jos trenksmas net apšyaigi
nęs visi kiti kambariai budavoi no gydytoją. Suprato aiškiai 
tanuemtturi. Wata žiemos Wka- Priešo tikslą apšaudyti ligoni
us, >jis *WddVo. ‘ W<&as, 'o; nC ir ąėtpradėjo bėgti. Jau 
i ji >šitAtavo ’4r čiuddVo. -Mašinas ' ' • y py

'rtiortttMHs ‘tar'Skejitttas 'tfžviry- ^tė pėrone -judanėių žmonių 
i <iavo tat taiko taanAiij, ttWk- siluetus, girdėjo nervingus Įsa- 
'iJydavo mokintis -ir . jis spHuJė- batetf8,'bėt įtaiga stfurz- 
'jb neapkęsti savo maitintojos vir® -galvos,1 susinbavo ap- 

J ttašinos. Wi ■tatotffltat'ttžMSg- smark! oro srovė...lepte- 
’ltatto, ' i>ramis/ęs pabosdavo, ■•o p6)0, aprogo ir parvertė Nėnių. 
.i'ttiotyna tebešėa^b Me’tos Visa sąmone suprato, kas at- 
. Mat 'ftttainbs ir ’SitrtteVo, 'ėitita-1 sitiko ir pajuto, “kaip ant jo 
ta. 9hl'»MM»oiĮ.i|M sto- P^atJar paftiėfeiifo pa- 
'llusj stuomėnj -ir 'karštai pasi- kilti, išbėgti... Vbs pasikėlė, 
tadėd^o^KAM^s Ktataoti ėją sunkiis 'žemės lietas apipylė jo 
ifc tojo dnrtto, tadfeisti ųž SM-1'kojas ir NėhUs parvirto kniup-

(Bus daugiau)

karas I. 
bi

i.

susidomė-

I
MUl.įftįVt ,....4 i.

Bimba vis dar negali Pruseikos privaryti: py ielpa- 
karos:1 tasai šiaušiasi ir tiek. K JJ. V. Komunistų Bur
ti jės Lietuvių frakcijos 'Centro ‘Biuras ’ptftoė ’ “LžtisVtij” 
net paPeiškitną “delbi L. Pruseikos $asktftiriitį 'žygių”, 
kur tarpkita'ko^akdmto:

“įsineštas (gal išmetimas. — *Red.) L. Pruseįkdstfš 
Jmrtijos'buvo jam rimta pasarga, jog.jis turi .gręičfau-

'M>. “Kotas* gaili 
tas Šfrttidie. , Kaina

’• t-l" •"%.>■. . .iru

'N^UJAS 'numeris. -Alė 
jo Kultūra ‘No.. 6—7. Galit 
Ina gauti Naujienose. Kai
na 45 eentti.

kišką ’kriftię.
_ Ak, kad ’tfe Mtris »*cWtas 

Kiek baimės galėjo 
dubti gražiai 'sttšitVrttkęs 'gyve-1 
nimas, po ''Vargingos Jaunystės.

' Artksti tėvo betekęs, pameria
1 tiktai ‘vargą ir skurdą. 'NfiŠtė 
motyna rieštengė aprūpinti sa
vo surištos telkiamu patogumu 
ir IšaUgiiib ‘jį didėliu vargu. 'Pa
langoje turėjo savo namą, iš
moko siūti ir per dienas ant 
mašinos sulinkusi uždirbdavo1 
Sau ir valkui prūgyvenimą. Ge
resnės jam ateities * trokšdama, 
leido - į ■ progimnaziją, ‘bet gabus 
ir žingeidus vaikas užsigeidė 
tolimesnio mokslo.-Keturias kie- 
sas pabaigęs, stojo j Šiaulių

no gydytoją. Suprato aiškiai

hiate pėrone Jodančių žmonių
i__  • . * -

•turlti apsupu jus senatvę.
Kiek ’tUdhiėt, kietoje lovoje L_

įgiitėdėmas, gražių dalykų pri- ... u . 
šVdjodavo... Visus namo kam- 
bAritos turėjo puošti gražus bal- 
ta, motinėlei atskyras kamba- 
tyysjsu minkšta brangia lova, 
b daržely, aplink namo, daug

/ 'Starkus sprogimas ir griau- 
smirigąs trenksmas sulaikė Nė-

p

■

^ntaus-žingsnius. Pastovėjo, pa-
'hiktauėė 'girdimų iš toli šuviiį

vaizdai, ’Mmiriimai; ^mintys Ap
spito ^grilvą, nerimas apnyko 
širdį. Nebesihbrėjo eiti į auk
otą vagono pėifekyrimą, kur ne-

?tr ''atsisėdo skardžiams Duno
jaus krante, tapalių šešėly.

"Vaiko svajonės išsipildė ir 
*^aVo t pasižadėjimus ištesėjo. 
Gražiui atremontuotame ir pa-į 
togiapįstatytame name niekųo-

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

.galite padaryti .pas 
tnus pigiau Ir geriau 

negu kitur.
Klausdami in forma c i-

Ibuvo nieko, tįk "slogi . vienuma, *met nebetarškėjo siuvamoji X

NAUJIENOS 
17398b. 'Halsted St. 

CrtlCAGb, ItL.
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CHICAGOS

GraborlaiBušų gatvėmis

S. D. LACHAVICH
Vajus prieš sportus

0036

Lietuvės AkušeresUždaryta 107 teatrai

dienoa.

Nušovė dėl 20 centų

no

SPECIALISTAS

Hcmlock 8151

Valandos

Phone Boulevard 7042,njjo 6 iki 9 valandos vakare

ąn Aveiuje

aptis-
esąs

parke 
trum-

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

iu»u cne- 
> sustata

Wihiąm Fucile, 86. metų, gyv 
4727 So. Laflin sireeU. susigin
čijo su Casimir Gult, 88 metų, 
gyv. 4644 So. Bishop st., dę] 
moteriškės Viktorijos Zelimes 
Gutt nušovė savo konkurentų 
Gult areštuotas.

Chkagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1931 Metams

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Bąulevard 5203 

Boukyard 8413

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

132/ So. 49th Ct 

Telefoną* 

Cicero 3724

turtingosios 
apioHnkę pietinėj

kąsicrius A. Čėsna, 4501 
kasos globėjai. -— S.

*. Tiškcvičia, ligonių kor 
A. Čėsna ir O. Davė.

susirinkimus kas mėnesį po 
kas antrą ncdėldienį, 1 vai. po 

Antano Čėsnos svetainėj, 4501

Ą^BULANGĘ PATARNAVIMAS DIENĄ ir'NAĘTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yru labiausiai reikalingas.

Du negrai, Jesse Milter ir 
Sully Dyer, susiginčijo daiųų to
šy dėl 20 centų. Mulcr nušovė 
Sully. Policija gaudo Millerį.

1900 So, Halsted St. 
4-1'93 Archer Avė, 

Valandoj: 2—4 po piet 
Phape IfOfaųettą 0098 

Naktinis telefonas Gropehill 1595

Ąrti Mavfa 
2$52 * 

Valandos 9 ryto iki R vakaro, 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki <

Nupirko ne tą alų, pa 
Šautas

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Du nepažįstami vyrai pašo
vė ir rimtai sužeidė Hubertą 
Nugintų, savininkų saUuno ad
resu 5901 South Damen avė. 
Jisai, saliuninkas, pirkęs alų 
ne iš to “trusto”, iš kurio tu
rėjęs pirkti. Taip aiškina pa- 
šovimo priežastį detektyvai. 
Pats Nugent aiškina, jogei jis 
buvęs pašautas holdape.

Pasak bartenderio Locke, 
du banditai darę holdapą sa- 
liųne. Tuo laiku pasirodęs 
Nugent, kuris lipo aukštin iš 
skiepo. Nugent mėginęs bėg
ti atgal į skiepų, tai ir buvęs 
ipašautas.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

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

Rtf, 235 9l S. Leapitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

fibMO,44
; 90A0 
epnljlic 9600

PADĖKONĖ

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Sekmadienio vakare užsidarė 
107 krutamu jų paveikslų teat
rui Ghicągoj ir Oook paviete. 
Reiškia, tų teatrų savininkai 
arba menedžeriai paskelbė pa
veikslų operuotojų unijos na
riams lokautų.

Teatrų savininkų asociacija 
apskaičiuoja, kad dėl uždary
mo teatrų neteko darbo tarp 
5,000 ir 7,000 samdinių.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTE
RŲ, Valdyba 1931 metams, Chicago, 
III.: pirm. Em. Milerienė, 1030

Susipyko dėl moters 
vienas užmuštas

Policijos komisįonierius Al- 
cock išleido įsakymų polici
ninkams areštuoti visus “spor
tus” ir pabustas, kurie vylioja 
merginas į savo automobilius 
pasivažinėti. Policijos komi- 
sionierius įspėja, kad šitokių 
įvykių mieste pasitaiko nema
žai ir kad, be to, važinėjanys 
vaikėzai užkabinėja einančias 
jšųlygavtiais mergaites, ir ko
koj a jas.

BUTKUS 
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
T.l. C».al 3161

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

2400 VV. Maditon SL
Vai. t 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų ‘telefoną* Brunswick 0597

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

7. iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki l: 
Rez. Tejepjbone Plaza 3200

M. S. Allen
Praneša apie perkėlimą savo dentisterijo* 

ofiso iš 3.506 So. Halsud Strąnc

6657 So. Ashland Avenue
Telefonas Prospect 6257

JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisą* 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Vili TiMonah YARPS '17+1 i, 17tl

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS 

4729 South Ashland Avė., 2 laboi 
CHICAGO, ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL tju, nuo 2 iki 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Mi4way 2880

Phone Canal 6222

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

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

Telefonas Republię 7868

MIEŠTO OFISAS 
127 N. Deatborn St>, Room Lik* 

Telefonas Central 4411, 
Valandų:: nuo 9 ryto iki 4 i 

Gyvenimo vieta

Valandos: nuo 6 iki 8 vaL 
vąkara. ikkw kerai 

Vedilipj nup 9 ik:

Didelį tubi Listędnc dantų 
tepalo kainuoja tįk 25 centai; 
gausite per sayp apUftkprių. 
Larnbert Pharrpacul Co-a. Saną* Dr. A. P. Kazlauskis

Dentistas 
4712 South AshlaiicJ Avė.

Tel; Boulevard 7589
Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro.

Residcnra Phpw Hemlocjc 7f691

Dentistaa 
4645 Su. Ashland Ave> 

4>7tJ> S.t/eet

DR. ALEX W.
0,i»» SS1**- 

•Del. Ii •
Valąndpa: U ratoMRS. L. MAGNUS

Akušerė
Praktikavusi per 24 metus

6042 ŠQ. Peoria St.
Tel. Weųtworth 6866 

arba Normai 7988

Rex. 6600 South Artesian Avenue, 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 , 

DR. P; Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

LIETUVIS graborius
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsiiankti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PĮ., Chicago
SKYRIUS:

X439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yrą, piujeu jęigg gaji, taip 

padaryt, fa lutiem pąt|kW»- 
O vienok, dainai koM ųiaząs 
dalikas gali neleisti jun)^ fitį, 
pitmin.

Pavyzdžiui, v Jeigu ztnogaui 
dantis yra ueš#ą£U£, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam zjpogųi. O 
tuo tarpu gai-but toks pat už
metimas yra. daromas ir jums.

Listoripe, dantų tp 
dantį* nauju l)udu. 1 
mikai pagalio* *ura< 
kurą iži....................
damas e,____
Iras uždavinį* pagalios Ūpo H

GERU. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j ienose.

. ............»n e i ura ..................... m w ......

Lietuviai Gydytojui 
•Mjąaww^wy>#v***<*****VwY*********^*>COf><’*h9**^'

Central Ave.» Eyajuton, Ų|.» pirm, 
pagelb. P. Grigonienė, 332'2 S. Union 
Avą., nu*. s$kjr.’A. Dudėnienė 7įl7 
S. Harvard Avė;, ,fių. s^kr. Ant. 
Valanėunienė, 5929 S. Throop St., 
kW«r. Qaą pįraS^įb 3018 ąp. 
E m e r aid Ąve., kasos ,gį°W^ Marta 
Kizienė, 3232 S*. Union Avė.* iždi
ninkė U:L Radzevičienė, 334)7 So, 
Union Avė., - maršalka Kaz. Astraus
kienė, 3343 S. Union Avė, 
Susirinkimai yra Jaikomi, kas trečią 

subatą, kiekvieno mėnesio, Mark White 
Parko knjrąyne.

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiąipe rei- 
ką|ą visuoniet raU pi
ningas ir nebrangų* tp- 
dcl, kad nuturime ii- 
iaidų nžlaikymnl įky
rią. , iitoSl

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

- 4442 South Western Avenue

Tel. Lafayette 4.146

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

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba: pir
mininkas JUoz. Rūta, 3141 So. HaĮs- 
sted St., pagelbipinkaš Ant. Stulas, 
841 W. 33 St., nut. rast. Stan, 
Kunevičia, 32.20 S. Union Avc„ fin. 
rait. Felil$s Kasparas, 3534 S. Lo.vre 
Avė., kontr. rast. P. Petraitis, 32-28 
S. Unjon Avė., kasierius Juoz. Račiū
nas, 3133 S. Halsted St., apiekuųai 
kasos — B. Yenkauskap ir E. Blumas. 
sudžia W. Dulevičia.
Susirinkimus laiko kas mėnesį pirmą 

pentkadienį, 7:30 vai. vakare, Chicagps 
Lietuvių Auditorijoj, 3 133 S. Halsted St,

(Naryauckąs) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 West 69rh Street, 
VALANDOS:

10 iki 12 ryto> 6:30 iki 8:30 vak- 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

OR. A. J.KARAIIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calmnet 329.4

Ofiso TeL Victory 6893, 
Rez. TeL Dregel 9191

DR. A. A. ROJĘ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisast. 31 (U So. Halsted St.t Chia^d 
arti 31*1 Street

Valandos: 1

Phone Armitagc 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MUtvaukee Aveoue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJ No. 1 Valdyba 1931 
n>., prm. Jonas Mptuz, 2430 W. 
46 PI.,, pag. Kaz. Kačinskis, 7204 
S. Rockvvell St., nut. raSt. Joe Da- 
bulskį. 2046 W. 22 St., iždo rašt, 
A. Ambutas, 16000 S. Lincoln St., 
Hajvey, UI 
S. Paulina St. 
Skridulienė ir jJaJv. Kačinskienė, du 
rų sargas 
mitetai — 
Laiko 

pirmos : 
plCtlĮt 
S. Paulina St

Auburn 
Raccviče* S.

J. Šku- 
Liet. Audito- 

Vitas, P. Paulau- 
—Draugijų Susiv. 

teisėjas:

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
1931 metų valdyba: pirm. T. Janu
lis, 3430 Sp. Mprgan St., vice-pirm. 
Juoz. Balčiūnas, 3200 So. Lowe 
Avė., nut. rašt. Peter Killis, 3144 
Auburn Avė., fin. A. K^.ulakisf 
3842 So. Union. Avė., kasjąnųs Ą, 
Zalatorius, 827 W. 33rd St., kontr. 
rąšt., jpnas Stanaitis, 6918 So. 
Maplevyopd Ąve,.
Susirinkimus laiko, kiekvieną mėne

sio pirma sekmadienį, 12 vai. dienos, 
Chkagos Lietuvių Auditorijos svet.

WW'|i'■'M'!!■ Vfl"1 ,».įį»ii iiiį

Duokite savo akis išegzaminuoti ‘ 
DYKAI

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš . 1-5 metų 

pat^rįrav 
Akiųįąi riųp, $> 
9 ryto iki 9 vak. kasdie, 

DR. J. GIUiUPE
4631 S. Ashland Ąve. Yard* 6780

2859 W. 
, iždininkas, 

; F. Kasparas, 
3534 So. Lowe Avė 
kontrolės rašt., 

J. Vitas, 
3 3 rd Placc 

maršalka, 3144 
Liubinas, 

—knygų revizoriai 
Yushkevičius 

rjios Atstovai; J. 
skas, A. Žilinskas- 
Atstovai; J. Yushkevičius 
P. Paulauskas — teisėjo raštininkas, 
Susirinkimai atsibuna kas antrą ne- 

dėldienį kiekvieną mėnesį Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY

8 MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

MARIJONA ŽIBAITĖ

Gilią ir nuoširdžią padėką 
rime išreikšti dėl užuojautos 
simpatijos kurią suteikė giminės, 
draugai ir draugės a. a. Marijonos 
Žibaitė, kuri mirė rugpiučio 1 d., 
palaidota šv. Kazimiero kapinėse 
rugpiučio 7 d., 1931, paskutinia
me patarnavime.

Ypatingai gerbiamiems kuni
gams Baltučiui, Jusevičiui, Maciu- 
lioniui ir Kacauskųi. Vargoninin
kui Janušauskui, artistui K. Sa
boniui už puikiąs giesmeles.

Visiems už Šv. Mišias, dvasi
nius bukietus ir gražius gelelįų vai
nikėlius.

Peoples Furnįture Co. už gra
žų atminties programą per i;adio.

Simonui ^atlabai už surengimą 
orlaivio, kuris barstė gėleles ant 
karsto prie kąpp laike laįdotu- 
vių.

Graboriui B. Lachavięiui už 
malonų ir mandagų pata^nayimą.

Ačiū visiems.

Nuliūdę

Motinėlė, Patėvis ir Brolis.

Phone Capal 2,118) 
Valandos; 6—8 vakare

galima. safatU dUUučs Cliięa- 
gos dalios turčių distriktų.

Musų bugas pagalios atva
žiuoja į Bussell aikštę South 
Glucagoj. O, South Chicago— 
tai pramojęs plotas. Kai kadji 

‘ši apielinkė vadinama ‘^Ame
rikos dirbtuvę.”

Mos, išvažiavome dešimtį 
myUų iš vklųiuulesčio.

— (Magiems.
(Bus daugiąu>.

Geni littnyiąau P« 25
tu* kaipo patyrf* gydytoja*, cbiraon* 
.r aj^gžeū*.

.Gydo įtaigia* ir chroniška* ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausia* 
metodu* X-Ray |r kitokių* fklgro* 
prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—-12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakar* 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hydą Park 6755 ar Randolph 6800

4608 South Ashland Avę.
Netoli 4^ > I1L

S. M. SKUDAS 
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė it graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

A. A* OJLJS 
Rą A* VASAlim

ADVOKATAI 
U Sgufb. U Šalie S^ 

Room 1934, TeL Randojpb | 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL 
32^4 6. Halsfat T*L Yirtoat 0 

X’**n<i<* —7 ę* į 
Oli*-—Utarn., Rety, ir Subato* 
Yaaalk—Batu Sra. U Picarito..

—«—My a į wi»| n,i,|iį^Į -

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Telefoną* Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Tujiu automobiliu* visokiem* reika- 
lany. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CH1CĄGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
Tel. Central 7079e 

Rez. Longbeach 9453
Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarimą
Dr. B. G. LAMBRAKIS

Ausų, Nosies, Gerklės Specialistas

55 B. Nasfrington St„ 4

Rez. Phone Orovebill. 1321 
Ofiso TTel. Lafayette 4180

Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS '

4180 Archer Avė., šalę Midland Bank 
Valandos:!0 iki 12 A. M., 1 iki 5 

P. M„ 6 iki 8 P. M-

(Tęsinys)
Busas važiuoju pietų 

Pasiekiame Oakwood bulvarą. 
Adresu 700 Oakwood boule- 
vąrd raudasj. Linculu Center, 
gerai žinomas Chicagos pieti
nės dalies soclalis ir intelektu- 
alis centras. Bus a s įvažiuoja 
į Drexel bulvarą ir Drexelio 
aikštėj pamatome paminklą 

kurį padovanojo 
Chię^gąi šęųųyna tuo patim 
vąrdu lg83. nu

Toliau b ūsas pasuka į Hyde 
Pąrk bulvarą 
žymios 
miesto daly.

PvaVažiavę klydę Park vieš
butį, vieną Kolumbijos pa
saulinės parodos 183D m. lie
kanų, ir išlindę per Illinois 
Central gelžkelio viaduktą, 
dar kartą išvysime ežerą. Vei
kiai atsidursime vietoj, žino
moj kaip viešbučių pakrantė. 
&ičia randasi ir Cooper-Carl- 
ton viešbutis, kuriame kartas 
nuo karto turi parengimų ir 
musų lietuviškoji ponija.

Pagalios privažiuosime 
Jacksou parką, tur būt žy
miausią taip plotu ir įrengi
mu, kaip liesto, istorijos žvil
gsniu iš daugelio Chicagos 
parkų. Ž8D3 niežais čia buvo 
Kolumbijos pasnuliuės paro
dos scena.

Kai įvažiuojame į Jackson 
parką pietuose nuo 56 gatvės, 
tai pamatome didžiulį trobesį, 
taipjau parodos liekaną. Tas 
trobČsis buvo žinomas kaip 
Dailės Runa ai. Per dvidešimt 
metų po parodos šičia buvo, 
Fieldo muzėjaus gamtos isto
rijos buveinė iki tapo pasta
tyta^ naujas muzejui tro^ėsis. 
į ryius nuo Illinois Central: 
gelžkelio stoties, kurį jau ma
tėme išvažiuodami iš vidur- 
miescio.

Kurį laiką kalbamas trobė- 
sis Jackson parke atrodė ap
leistas, bot dabar piniguočio 
Julius Ęosen.wąldo (Sears, Ro
ebuck aad Co. galvos) lėšo
mis daroma pagrindinis tro
besio remontas, ir manoma 
atidaryti čia pramonės muzė- 
jus. Trobėsis, sakoma, esąs 
vienas žymiausių klasiškos 
architektūros pavyzdžių Ame
rikoje.

Prie 57 gatvės ir Stony Is- 
laud avenue susispietusi pie
tinės miesto dalies artistų ko
lonija. Jackson parko pievos, 
ir medžiai, artima Chicagos 
universiteto kaiminystė, prū
dai ir krūmokšliai sudaro, sa
kytumei, naturalę vietą dailės 
ir mokslo apielinkei. Ir gan 
tiksliai kaihanja* kad šioj, apie- 
linkūj kiekvienas ir kiekviena 
yra intelektualas arba 
tas, ar bent nuduoda 
toks.

Manau, kad Jackson 
bet kurio, dėmesį, nors 
pam laikui, atkreips į save ro
žių darželiai. O prūdo daly, 
kur pluduriuojją daugybė ma
žesnių ar .didesnių, laivų, pa
stebėsime tokį kuris skiriasi 
iš kitų. Gal būt net vienas yra 
klausęs, kas yra tas sena,s že- 
gliuotas laivas, atrodąs toks 
pašiuręs greta mišveistų ir 
Skaisčiomis spalvomis male- 
xotų jachtų ir valčių. Tai yra. 
pilno didumo replika .(atvaiz
dus) Kristoforo Kolumbo ląi- 
vo “Sarųta Maria”. Ir tas lai
vus taipjau Kolmbijųs. paro
dos liekamu

Netoliese auksu- žyba saulės 
smmhilUmsc parodos. ąknihHr 
mui stovyla moteriškės. Ji pa
vadinta “The Repųblic** ir yra 
kuriniu Pamęljo, Obęstęrįp.

Pįic 69 gątyčs pą^ąma.

ihąpm: įmintai ij jcjnis* 

Kai Ras ąiue Cbkftgą

11"">111 Y ■! UI IW 1

John Kuchinskas
Lietuvis Advekaiau i

Tel. Xątf* 1829

DR. G. SERNER
LIETMYIR

■i iri1."1!' ■»" '.'u . "b i 1. " ■*

Dr: Susan A. Slakis
Specialistė Moterų it Vaikų Ligų 

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

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

—rT~nįoūr -iri--ii-*---- —-if——

DR. HERZMAN

"" "I JJI I - 1 ' I

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS METfUVIS 
GRĄBORlpS CHięAGOJ 

.Laidotuvėse patamau- 
ju geriau ir pigiau* 

W tode1’ 
pęUtfa«raj» P«e 

kjl' iJdirbystėS. 
’ OFISAS:

668. W. 18th Street:
Tąb Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St., 

’ Td- Victory 4088

Advokatai

K. 6BGIS

yoMsavein™
LSING

|Zf»BAKINC 
flMUKMDER

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPQS 
KLIUBO valdyba dėl 1931 m, Jonas 
Bij^ns^ąs, 934 Vę. Marųuette 
Road, Juoz. Antanaitis, pirm, pagel- 
bininkas, Adolph Kaulakis, nut. rašt., 
3842 S. Union Ąve., Fra^k Nųrfcus, 
fin. rast., 5959 S» Carpenter St., 
Ben. M,. Butkus, iždininkas, 840 W. 
3-3 rd' §t. SM«itinkwa» at?jbųna kpž- 
ną mėnesį pirmame penktadieny, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S, 
Halsted Stf, 7:3,0 vąl. vakate,

"i'r-.-oo ....... it t.nu'yf '; j u...... ■ . 1 o ■. i .

SIUSKtTPER
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

A. L. Davidonis, M
4910 So, M:

Tel, Ken.wood 51Q7 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valan,dąi ryUĮI 
nuo 6 iki 8 valandai vakąie 

apart šventadienio ir ketvirtadienio
...... >■ U'"rw!'»"ytr'r'i"i

Telefoną*. Bpnlevard 1939

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS 

DR. MARGERIS
Sugšrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius
nuo 10 rytp iki 2 po pietų i< 

nuo 6:30 iki 8:30 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

Namie 8-9 ryte. Td

KOTa J _
IMiįvh Advokatas

A. A. SLAKIS
ĄPVOKĄTAĄ 

77
Vąhndps: 9 ryta tyti 4 »o 91*01

Vakarais: Uwrų.. Ketv., ir SąbątM ;
— 6 Lki 9 vaL

4,145 A*bu W

Namą T*L HyrU Pack 3399
viT'■ " i 'u   *r»'» u. i'iau:

JOHN B. BOKDEN
(Jgtm^Bagdžiuuas Bordeu)

105 W. Afa
' Telepbone

VenteMie 215 J J

SVARBI ŽINUTE
M M. T. STRIKO!

Lietuvys Gydytojas ’ 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nt.

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

Nedėlioj, pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tek Prospect 1930
■i. r>in;Bf,i ui i'iihuct'ju i.."j ".jilj m1.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis. nuo 10 ij(i 12*.
>.-Atuu ril!" ĮIUI ■l.!l!|l.rw«!’."’'.,.ll"!,ui! ...*T"T.-■.■■■■"T1 IBI’.........

Duokite -*W akis išegzaminuoti

Dr, A. R. RLŲMENTIIAL 
aKfe, OPTOMETRIST

Mįk Praktikuoją virš 20 m.
■Mfand Ape. 

kąmpa* 4,7111,, St.
Td. Boufov.ard 6fkSį7

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1931 m.: P. Kilę- 
vičius, pirmininkas, 3144 Auburn 
Avė.; J. Byanskas, vice-pitmininkas, 
934 W. Majrųuettc Rd.; S. Narkis, 
sekretorius, 2859 W. 38th PI.; J. 
Yushkevičius, iždininkas, 3-647 Ar
cher Avė.; F. Kasparas, finansų raš
tininkas, 
Grigonis, I-
Francisco Avė.; 
bėjas. 927 W 
kalauskas, 
Ąve.; M 
Rumčikas

4427 S 
kasos gi



■ ' ■ . ’ ■ ' ■

Antradienis, Rugp. 11, 1931

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujienų* Piknikas 
Gerai Pavyko

Kuone kiekvienas lietuvis ži
no šią teisybę, kad “Naujienos” 
visuos kulturinius, politikos ir 
kituos dalykuos pasirodo vi
suomet PIRMIAUSIA. Bet rei
kia pasakyti, kad ir savo pa
rengimuos jos pasirodo žymiau
sia ir vaizdingiausia, negu ku
rie nors kiti. Gal būt todėl, 
kad “Naujienos“, tarnaudamos 
sąžiningai lietuvių visuomenei 
per 18 metų, įsigijo sau desėt- 
kus tūkstančių draugų ir sim- 
patizatorių. Kad šitas yra 
•teisybė, tai aiškiai įrodo praei
tą sekmadienį atsibuvęs skait
lingiausias šios vasaros pikni
kas tarp Chicagos lietuvių.

Oras sekmadieny buvo ųevi- 
sai prielankus piknikui ir aš 
maniau, kad senasis lietuvių 
dievas Perkūnas neišlaikys duo
to savo žodžio padarytam su 
“Naujienomis” kontrakte, jog 
turi būt giedra, nes taip atrodė, 
kad kas valanda gali pradėti 
lyt. šitoks to dievo elgęsis 
baugino ne vieną vykti j pik
niką. Bet nepaisant to, apie 
trečią valandą po pietų pradė
jo važiuot automobiliai didžiau
siu susigrudimu į daržą. Už va
landos didysis “The Oaks” dar
žas prisipildė lietuviškų veidų 
tiek daug , ko net nebuvo ti
kėtasi.

Kad vaizdžiau skaitytojui nu
piešti šią taip skaitlingą publi
ką, bus tikslu pasakyt, jog jis 
pilnai atatinka Lietuvos atlaidų 
judėjimui, kuriuos mes kiek
vienas gerai atmenam. čia ma
tosi senių, pusamžių ir jaunuo
lių veidai. Čia suėję būreliais 
sveikinasi vieni su kitais ir tuo 
pat išreiškia džiaugsmą, kad tu
rėjo progos pasimatyti, nes jau 
buvo ilgokas laikas, kai nesi
matę. Nekurie net ir po desėt- 
ką metų buvo nesimatę, o čia 
kaip kartas susitiko netikėtai, 
šitokie žmonių susitikimai tve
rė piknke jaukią draugystę ir 
žymėjo “Naujienoms” draugiš
kumą ir kreditą už taip puikų ir 
skaitlingą pikniką, kur turi 
kiekvienas progos sueit ir pasi
kalbėt su savo -senais miblais 
draugais ir pažįstamais. . .

Štai ve būrys kalbasi, juo
kauja tarp savęs ir vienas iš jų 
sako: “Naujienos” yra i musų 
čikagiečių gyvenimo širdis ir 
veidrodis, ir gal būt todėl ir ši
tas piknikas yra toks skaitlin
gas ir jaukus, nes naujieniečiai 
moka sukurt tą kultūros dar
bą, apie kurį lietuvių liaudis 
sukasi”. Aš iš šalies klausyda
mas pamaniau, kad pasakyta 
puikus “Naujienoms” ‘ kompli
mentas, kuris pilnai atatinka 
tikrenybei. O štai būrelis drau
gų iš Kenosha, Wis., kalbasi ir 
sako» “Esame pirmą kartą či
kagiečių piknike ir negalinu at
sistebėt ir atsidžiaugt šitokiu 
skatlingu ir gražiu pikniku; tai 
aiškiai įrodo, kad čikagiečiai 
myli ir remia savo • dienraštį 
“Naujienas”.

žiūriu, stovi ir kalbasi Dr. 
Margeris. Priėjęs pasveikinu 
ir klausiu kada daktaras parvy
ko iš Lietuvos. Sako: “Parvy
kau vos vakar, o šiandie atva
žiavau į naujieniečių • pikniką, 
nes žinau, kad niekur kitur sa
vo draugų ir pacijentų tiek daug 
negalėsiu sueiti, kaip kad ‘Nau
jienų’ piknike”. Kiek matėsi, 
tai daktaras per visą laiką tu
rėjo darbo beaiškindamas kiek
vienam apie Lietuvoj įgytus j- 
spudžius.

Pavaikščiojus po “The Oaks“ 
daržą, matėsi daugybė automo
bilių su linksmais, gražiai apsi
rengusiais inteligentiškais žmo
nėmis. Norėjosi patinti kaip 
daug randasi atvykusių auto
mobiliais svečių, bet turiu pri
sipažinti, kad aš ir mano drau
gas pasijutom persilpni pada
ryt nors kokios skaitlines; Vie-

nok abudu sutikom, kad galėjo 
būt apie įtukstantis automobi
lių. O dar skaitlingesnė buvo 
publika.

Biznis, kiek matėsi, visur bu
vo geras, ir net tiek geras, kad 
suvis neatrodė, jog mes gyve
nam tokius sunkius bedarbės 
laikus, kokie dabar yra.

šokių svetainėj muzikantai 
grojo šokius, o jaunimo pilna 
svetinė šoko ir linksminosi kiek 
tik kuris išgalėjo, tap sakant, 
turėjo “good time”.

Apie penktą valandą prasi
dėjo pildymas programo. P-nas 
S. Valančius perstatė ristikus 
ir vedė visą programą. Progra
mas susidėjo iš sekančio spor
to ir sportininkų. Ritosi Min- 
gela su Vydžiu; paskui Stanley 
Bagdonas su vokiečiu Hubbard, 
Dudins'kas su Glažausku ir J. 
J. Bagdonas ir Frank Valdo ir 
Bancevičius su Frank Cigane- 
vičiu. Referee buvo John Ma- 
son.

Programas tęsėsi apie valan
dą laiko, o susirinkusi didelė 
minia atydžiai žiurėjo, kaip 
“sportsmenai” vienas antram 
nenori pasiduoti ir vikriai ri
tasi.

Po programo vėl tęsėsi būre
liais linksmas pasikalbėjimas, 
muzika ir šokiai iki vėlyvam va
karui. Paskui visi išvažinėjo į 
namus kuo geriausiu upu. Da
bar lauksim “Naujienų” busian
čio koncerto, kur vėl 
pasimatysim.—Ifcp.

Kūnas pašarvotas p. Radžiaus 
koplyčioj adresu 8288 So. Hal
sted Street. Laidotuvės bus ry
toj, trečiadienį.-—Rep

Extra šiandie 
Northsidčje

Mirtis rėdėsi įtik minučių 
klausimąs, kai jam pradėtą da
ryti artificialią kvėpavimas. Ke
turias dienas bernaitis kovėsi 
su mirimi, ir atrodė, kad jau 
pradeda įveikti* ją. Bet jis 
po nugalėtas. 4 ' ’ ■'

ta-

linksmai

Dr- Margeris grįžo 
iš Lietuvos

Tarp daugelio kiti} svečiu 
pereitą sekmadienį “Naujienų” 
piknike teko sueiti ir Dr. Mar- 
gerį, kuris tik-ką sugrįžo iš Lie
tuvos.

Dr. Margeris praleido apie 
mėnesį laiko Lietuvoj, tečiau 
parsivežė nepaprastai daug įdo
mių įspūdžių iš Lietuvos gy
venimo, kurių tik mažą dalį te- 
<o išgirsti ir šių žodžių rašyto
jui. Kadangi Dr. Margeris pats 
neužilgo žada rašyti apie įgy
tus įspūdžius . Lietuvoj “Nau
jienose”, tai aš nei nebandysiu 
čia jų minėti—dar ir dėlto, kad 
man vargiai vyktų taip gražiai 
ir realiai atpasakoti, kaip tatai 
gali padaryti Dr. Margeris. 
Kam teko skaityti Dr. Marge
lio kelionės įspūdžius į Lietu
vą, tas su nekantrumu lauks jo 
tolimesnio įspūdžių tęšiirio.

—Rep. V.,

Bridgeportas
Apvogę lietuvių butą ir. 

krautuvę

Gedutis, turįs biznio 
gyvenąs adresu 2901 
avenue, praėjusį sek- 
apie 2 vai. popiet, iš-

Frank 
vietą ir 
Emerald 
madienį, 
važiavo į Alton, Illinois, pas gi
mines pasisvečiuoti.

Kada sugrįžo, tai rado, jogei 
vagilių butą jo namuose. Pik
tadariai užtiko ir išsinešė apie 
$15 pinigų, keletą dėžių, cigarų, 
pasiėmė nemažai saldainių. 
Kiek kitokių daiktų jie paėmė, 
iš karto nepatirta.

Buvo duota apie vagystę ži
nia policijai, ši atvyko, apžiu
rėjo namus, bet, rodosi, pikta
darių pėdsakų nesurado.

Vagiliai, kad įsiveržti vidun, 
išlaužė pet trejas duris.—Rep.

Bridgeportas
Nelaime lietuvių šeimynoj

Sekmadienio rytą, rugpiučio 
d., nelaimė ištiko pp. Bevir- 

šių šeimyną.
Vincentas Beviršis, 39 metų, 

gyvenęs adresu 933 West 33 
place, užlipo ant stogo namo, 
kuriame gyveno, antenną (ra
dio Vilnių priimtuvą) nuimti. 
Paslydo ir nugriuvo žemėn.

Skubiai išvežtas j ligoninę. 
Bet jau buvo miręs, kai ją pa
siekė.

Velionies liko žmona ir pen
ki maži vaikai. Vincentas Be
viršis paėjo iš Vydžių parapi
jos, Kauno rėdybos.

9

Chicagos Lietuvių Draugijos 
S. P. susirinkimas bus šiandie 
vakare, Masonis Temple svetai
nėje, 1547 N. Leavitt S»t. Ap
tarus svarbesnius organizacijos 
reikalus, bus įdomus progra
mas: kalbės žymus biznio ir 
finansų žinovas p. J. P. Var- 
kala ir vienas iš jaunųjų ir žy- 
mųjų Chicagos lietuvių advo
katų—p. A. Olis. Vargonus 
gros. p. Ig. Vierbela, bus mažiu
kų duetas. Visiems šios orga
nizacijos nariams verta atšilau- 
kyti į šitą susirinkimą, ypač 
kad iš kalbėtojų išgirsite daug 
ko įdomaus einamais dienos 
klausimais—bedarbe ir finansi
ne šalies padėtimi.—Rep. .XIII.

Pametė daimantini 
žiedą

Pereitą nedėldienį “Naujie
nų” piknike (The Oaks darže) 
p-nia Frances Mitchell, iš Cice
ro, pametė daimantinį žiedą. 
Jei kas radote, malonėkite grą
žinti jį savininkei arba pri
duoti į “Naujienas“, žada duo^ 
ti gerą atlyginimą už suradi
mą. žiedo savininkės adresas: 
Mrs. F. Mitchell, 1510 So. 
Ct., Cicero, III.

Cicero
Vaikutis mirė; geležiniai 

čiai neišgelbėjo jo

48

plau-

Jonas Pugzlis,. 10 metų ber
naitis, tapo nugalėtas kovoj 
prieš mirtį. Jis mirė.

Nursės pripratusios matyti 
mirtį, ir daktarai, užkietėję 
skausmams, jaučiasi truputį su
judę pavieto ligoninėj po to, 
kai artificialis (dirbtinis) kvė
pavimas nepajėgė išgelbėti ber
naitį iš glėbio bdiŠ18Š vaikų li
gos—kūdikių paralyžiaus.

Savaitė laiko atgal, pirma
dienį, Jonelį išvežė iš jo .tėvų 
namų adresu 1419 South 49 
avenue, Cicero, į pavieto ligo-. 
ninę. Kitą dieną liga suspaudė 
jo krutinės muskulus, sulaiky
dama normalų kvėpavimą.

Stop 
Itching

IĖ3 Skini

Nebesirūpinkite su niež* 
t|nčia oda, pleiskano
mis. išbėrimais, spuo
gais ir kitais odos Įde
gimais. Gaukite bon- 
kii vėsinančio, gydančio 

antiseptiko Žemo — saugus užtikimas 
būdas paSallntl neižčjimo kankinę. Pa
togus vartoti bile laiku — jo nematyti, 
Pas aptieklninkus, 35c., Q0c.. ir $1.00,žemo
F O R S K IN i R R i T A T I O N S

SUMMERDmONVORUD
’ - : • 1 ' -k • . '■ >

Kiekviena moteris kūri nori gražiai 
apsirengti, bet neturi* ganėtinai pinigų, 
kad nusipirkti naujausios mados rųbus, 
gali' MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
pasisiūti sau gražiausius rubus už pigia 
kainą. MADŲ KNYGA kainuoja tik 
10 CENTŲ, o patemps kurj išsl-10 CENTŲ, o patemps I 
rinks sau suknelei tik 15 centų. '

Taip bus pigiau ir smagiau. >
Rašykite tuojaus i , 

Pattern Departamentų

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

' CHICAGO, ILL.

Roseland
Neužilgo prasidėsiąs didelis 

darbas 
į

♦'

Pasak Philip Harington, sa- 
niftario Chicagos distrikto in- 
žinierio padėjėjo, bėgiu atei- 
načų 30 dienų prasidėsiąs dar
bas statybai plento, srutoms pa
šalinti. ’

Statymui kalbamo plento rei
kėsią keleto šimtų dkrbininkų. 
O kai jis bus pastatytas, tai ja
me nuolatinį darbą turės apie 
100 darbininkų. <

Plento pastatymas kaštuosiąs 
daugiau, kaip $15,000,000. Jisai 
bus pastatytas plote žemės tarp. 
126 ir 130 gatvių ir tarp Cot- 
tage Grove Avė. ir Chicago- 
Western Indiana gelžkelio bė-

Sanitaris dist.riktas nupirko 
plentui 225 akrus Žemės iš Pull
man Ljind Assoęiation. Užmo
kėjo $640,851. žemė nupirkta 
mokant po. $2,850 akrui.

Plentas turi būti pastatytas 
ir įrengtas iki sausio 1 d. 1934 
m. Jis reikia pastatyti, ba to 
reikalauja Suvienytų Valstijų 
vyriausio teismo' nuosprendis, 
padarytas balandžio mėnesį 
1930 m. ,

Gal ir lietuviams/ nors vie- 
nam-kitam, teks gauti darbas 
prie šio plento statymo.

PRANEŠIMAI
, Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo susirinkimas {vyks utar- 
ninke, rugpiučio 11 d., 1931 m., 7:30 
Vai. vakare, Ch. Liet. Auditorijoj, Ger-! 
hiami draugai malonėkite visi atsilan
kyti, kadangi turime svarbių reikalų ap
tarti. Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos S. P, 
mėnesinis susirinkimas šiandie, pradžia 
7:30 v.v., Masonic Temple svetainėje, 
1547 N. Leavitt St. Aptarus draugi
jos būtinus reikalus — eis programas: 
referuos dienos klausimais p. J. P. 
Varkala ir adv. Olis. p. Virbela. prie 
vargonų — bus dainos. Nariai kviečia
mi skaitlingai atsilankyti.

. . Kviečia X. Saikus, sekr.

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
Help Wanted—Malė 

v Darbininkų reikia
REIKALAUJU lietuvių . vyrų su 

biznio patyrimais, katrie turi gerus pa
liudijimus. Tokiems turime gerą 
gą. Atsilankykite nuo 9 iki 5 
vakare. 
GULF COAST DEVELOPMENT 

Room 1001 
, 29 So. La Šalie St.

pro- 
val.

co.

REIKALINGAS nevedęs vyras kaip 
pagelbininkas virtuvėj. Duosiu kamba
rį ir pragyvenimą. 5 702 W. 65 St. 

-------- O------

SIŲSKITPER
NAUJIENAS
PINIGUS UETUVON 
loprao Lieturos imonėsr 
taip pataria Uetttvas banloi

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.

JUSĮJ PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

Bridgeporto 
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halsted Street 

Tel. Yards 4754
Marquette Park
TUBUCIO APTIEKA

2832 W, 63rd St.
Brighton Park

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

Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES H.'.OS. COKP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pa
duoti “classified” skel
bimą ar užsir.ašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
j artimiausi atstovą.

MADOS MADOS MADOS
/ * 2 -

A

- > '

J

Labai graži ir vasarai tinkanti sporto suknelė. Gražiausia jeigu 
bet šviesios 

Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20 metų amžiaus.

3193 -r* Labai graži ir vasarai tinkanti sporto suknelė. L... 
ją pasisiūdinsite iš baltos spalvos materijos, arba iš kokios kitos, 
spalvos, materijos; <r

Norint gauti vieną ar ^dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
,kūtę arba priduoti pavyzdžio 
riumerj, 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
mui Laiškus reikią adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1789 
So. Halsted St.* Chicago, III.

NAUJIENOS Pattnn Dept.
1739 S. Haljted St., Chicago, Ht. 

čia įdedu 15 centų ii prašau at

siųsti man pavyzdį No

Mieros .............................. per krūtine

(Vardas ir pavarde)

REIKALINGAS troko draiveris, par
davinėti donatsus; alga ir geras komi
sas. Kreipkitės 7 vai. ryte ar 7 vai. 
vakare. 1342 S. Sangamon St.

SpedallatM gydyme chrontlkų ir naujų 11- 
gt). Jei kiti negalėjo jumis itgydytl, atsilan
kyki: x>as mane. Mano pilnas ifiegzaminavl* 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei ai apsl- 
Itnslu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei- 
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
po galutino licgzaminavlmo—kas jums yra.galutino ificgzaminavlmo—kaa jums yra.

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

Kambarys '1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 do pietų.

20 St.

po 
Nedė-

CL ASSIFIE D ADS
Educational 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTĖS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street ,

Financial
Finansai-Paskolos

PARDAVIMUI Ist morgičiai $8,000 
ant 400 akrų farmos, vertos $35,000, 
geri budinkai. Farma 
miesto ir yra išrenduota 
Arba . paskolinti pinigus 
ko su* geru nuošimčiu, 
savininką, J. Rachenske, 
Avė., 1 Fl„ Tel. Seeley

randasi netoli 
(dairy farm). 

ant metų lai- 
Atsišaukit pas 
519 S. Irving 
0015.

REIKIA $4500.00 ant pirmo morgi- 
čiąus. Labai saugus ir geras inyestmen- 
tas dėl kiekvieno. Kreipkitės Box 1340, 
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

ROOFING IR TINNING
Specialiai žemos kainos vasaros lai

ku. Visas darbas garantuotas. Apkaina- 
vimas Dykai.

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

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

POPIERIAVIMAS 
SPECIALIAI

20 rolių Craftex popieros, užtekti
nai dėl sienų vidutihiškos seklyčios h 
valgomojo kambario, su viskuo $14.00.

CONNORS
Tel. Radcliffe 3284 r , t v j

ŪMI MIRTIS 
Blakėms, tarakonams, uodams ir vi

siems kitie/ns namų vabalams, 
kių naikinimas musų specialybė, 
kitę Seeley 3345 dėl nemokamos 
monstracijos. '

CHICAGO GERMICIDE CO. 
17 South Paulina St. 

Tel. Seeley 3345

Žiur- 
šau- 

de-

THE BRIDGEPORT TIN SHOP
Įsirengė pilną pasirinkimą Hardware ir 

Malevų, taipgi plumbingo reikmenų. 
Žemos kainos.

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Patente
PATENTAI

Parduokite savo patentą ar išradimą 
išstatydami savo modelį arba braižinius 
Antrojoj ir Didesnėj INTERNACIO
NALINĖJ PATENTŲ PARODOJ, 
CHICAGOJ. Tūkstančiai fabrikantų it 
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 Matt, Chicago.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

RAKANDAI vartoti tik 2 mėnesiu, 
kaip nauji, atiduosiu beveik uždyką. Par
terio 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. Marsbfield avė. 1 lubos ar telefo- 
nuok Triangle 4146.

MAJESTIC REFRIGERATORIAI 
Visi sankrovos sempeliai, niek utie visiš
kai nauji, išparduodami su 30 iki 40% 
nuolaida nuo reguliarės kainos.

7914 S. Ashland Avė. 
Tel. Radcliffe 7331

TURIU paaukoti gražius 4 kamba
rių augštos rūšies rakandus, kaurus ir 
radio. Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė.

Business Chances
Ęardavlmui Bizniai
DEL PARDAVIMO

Roominghouse, 44 kambarių, ly»as 4 
metų. Renda $295. Visi ruimai iš
taisyti sulig vėliausios mados. Turėtų 
kalbėt angliškai. Išmokysime vesti biz. 
nį. Parsiduoda už $3,000, Įmokėti 
$1500.

915 Irving Park Blvd.

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

Automobiles
AŲTbMOBILIŲ rpekanikas eksper

taslietuvis, seniausias Chicagoj, pigiai- 
taisys jūsų namuose.' Lafayette 1329.

........ .........-................  i* ■■ii ■ i —i— 
1020 Buick 5 pas. coupe su radio,,. ____

1030 Buick 5 pas. sedanas, kaip naujas.
tiktai _____________________________  $750

1030 Auburn b po r t sedanas, areriausiame sto;
vyje, i.—i . 11...... , u

1028 Packard sedanas. 6 dratinial ratai, $750 
1031. Ford sport coupe. ................ ........ *—"
1030 Oldsmobile 5 pas. sedanas. ____
1030 Oldsinobilo convertible coupe, __ 
1930 Durant 5 pas.' sedanas. ______

HAMILTON MOTOR SALES 
7136 S. Halsted St.

v : • « . |

$005
-- $750
.. $575

$375
$475
$550
$325

ForRent
PASIRENDUOJA

Mes turime kelis labai geras flatus 
nuo $9 iki $37,50 į mėnesį. Persi- 
kraustykit pirm atsidarys mokyklos. 
Taipgi Storai ant Bue Island Avė., taip
jau aut 18 gt. Pitsen distrikte.

S. G. TUPONICH, 
1829 Blue Island Avė.

Furnished Rooms
RENDON šviesus, . švarus kambarys 

dėl vyrų prie mažos šeimynos. 4434 S. 
Galifornta Avė., 1 lubos.

Farms For Sale

ŪKIAI
50 akrų ant pardavimo ir mainymo 

labai pigiai. Matykite mane 10—11 
rugpiučio (Augusi) ir galėsite važiuoti 
sykiu.

FARMOS

Matykite mane 10—11

Aš esu Chicagoj.
P. D. ANDREKUS, 

3325 So. Auburn Avė., 
Chicago, III,

Real Estą te For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

DAR LABIAU NUPIGINTA
GREITAM pardavimui tikras barmenas 

Reikia plnisij. 6 kambarin mūrinis bun- 
ralow. labai dideli iviesųs kambariai — jei
gu jic&kote gerus namus — pamatyk Uuoa. 
Geros iilygos. 10637 May 8t. Tel. Beverly 
5830.

8 KAMBARIŲ medinė bungalovv, dvi
gubas garažas, 37% pėdų lotas, Holland 
furnisas; visi pagerinimai. Apie $1,000 
cash. 3829 W. 64th Place.

PARDAVIMUI South Sidėj 3 apart- 
mentų namas, po 5 kambarius; saulės 
seklyčios, miegamieji porėtai, garu šil
domas, 2 karų mūrinis garažai » Taip 
Storas angliškame beismente. Graži 
vieta dėl kiekvieno, kas interesuojasi biz
niu ir gražiu namu gaus bargeną. Adre
sas ldl9 W5 Garfield Blvd., telefonas 
Prospect 3409.

BARGENAS
6 kambarių muro' veneer bungalotv, 

karštu* vandeniu šildomas, ąžuolu tri- 
muotas, asbesto slate stogas, 2 extra 
kambariai beismente, 30 pėdų lotas, 2 
karų garažas, graži gyvoji tvora ir dar
želis. , $6,250 išmokėjimais. Savi
ninkas. Agentų neteikia.

6204 S. Komensky Avė,
—.......y"1 ..................... ........................................... ■■ ■ —— -I

PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinė 
bungalovv, 2 karų garažas; gatvė ir elė 
ištaisytos. Pigiai greitam pardavimui. 
5742 So. Whipple St. Tel. Republic 
8768.

PARDAVIMUI ar mainymui groser- 
nė ir 2 mūriniai namai, abu su beism. 
Maudynės visouse flatuose. Geras biz
nis ir pilnas įrengimas. Arti 21 PI. ir 
Damen Avė. $2,000 cash ar daugiau. 
Priimsiu 5 kamb. bungalow Cicero.

S. G. TUPONICH, 
1829 Blųe Island Avė.




