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Hooverio prospektai 
liūdni: visam krašte 
padangė apsiniaukė
Kalbama, kad Kalvinas Coolidge 

jau “velija runyti” Hooverhii 
už akių

Washington, rugp. 19. Poli
tiški raportai atvežti įvairių re- 
publikoniškų kongresmonų j 
Baltąjį į Namą ir gauti iš kitų 
šaltinių paskutinėmis dienomis 
yra labai nelinksmi Republiko- 
nų partijai. Kaip vakaruose 
taip rytuose partijos populia
rumas esąs labai nusmukęs.

Massachusette atstovas Al- 
len Treadvvay per pusę valan
dos pasakojo prezidentui IIoo- 
veriui apie padėtį toje valsti 
ioje: ten Republikonams da
lykai stovį visai blogai. De
mokratai atrodę daug stipres
ni kaip metai atgal. Negeres
nes žinias atvežė ir Kansas 
^atstovai.

Daugiausiai rupesnio sukėlė 
gandai, kad buvęs prezidentas 
Calvin Coolidge esąs pasiry
žęs kandidatuoti ir tik laukiąs, 
kada jį oficialiai paprašys.

Papa su fašistais 
jau susitaikė

Vatikano Miestas, rugp. 19. 
Ginčas tarp fašistų valdžios ir 
Vatikano dėl Katalikų jaunuo
menės kliubų uždarymo baig
tas, kaip prafieša iš Vatikano. 
Susitarimas bus paskelbtao-grei- 
tu laiku. Jis pilnai patenkinąs 
Vatikaną. Tuos kliubus Musso- 
lini buvo uždaręs apie tris mė
nesius atgal, kaltindamas, kad 
juose slepiami fašistų prieši
ninkai.

Pasakė į rekordą “good 
/by” ir nusižudė

Paterson, N. J., rugp. 19. 
Nora’ Goldberg. 23, studentė ir 
darbininkė, pavargusi, sumanė 
nusinuodyti, bet prieš tai pasa
kė į phonografą atsisveikinimą 
savo tėvams. Kada namiškiai 
grįžo, ji jau buvo nebegyva, 
bot atsukę phonografą išgirdo 
jos žodžius: “Heilo, mano bran
gus tėve, motina ir broli! Aš 
noriu pasakyti, kaip labai jus 
myliu ir kaip daug kenčiu dėl 
suteikto jums skausmo, bet 
svarbiausia, noriu būti tikra, 
kad nuo šiol jus butumite lai
mingi”. Dar po kelių linkėji
mų atsisveikinimas baigėsi žo
džiu “goodby”.

Ilgas vedybų siūlas 
greit nutruko

San Antonio, Tex., rugp. 19. 
Lakūnas Escalante iš Peru ir 
jo žmona iš San Antonio metai 
atgal buvo apsivedę “naujoviš
ku budu” per ilgą distanciją, 
šiandie jau abudu persiskyrė, 
taip pat per ilgą distanciją.

^ORHS,.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Oras nepastovus, kiek šilčiau. 
Vidutinis šiaurytis ir rytinis 
vėjas.

Vakar dienos temperatūra 
buvo 75 popiet.

Saulė teka 6:01, leidžiasi 
7:46. Mėnuo leidžiasi 10:49 
vak.

Kentucky valdžia 
bijosi darbininkų 
didelio sujudimo

Reikalauja mirties bausmės dėl 
15 kalnakasių, kaltinamų nu
žudžius šerifus

Harlan, Ky., rugp. 19. šios 
valstijos general prokuroras 
Brock išreiškė baimės, kad Har
lan mieste gali kilti rimtas su
judimas, jei čia bus teisiami tie 
penkiolika kalnakasių darbinin
kų, kuriuos apkaltino šerifų 
užmušime. Todhl prokuroras 
siūlo bylą visai iškelti kur į ki
tą miestą, nesz šios apylinkės 
darbininkai ir be to jau esą la
bai sujudinti dėl sunkios eko
nominės padėties.

“Teisėtumas (turi būti paten
kintas” ir kaltinamiesiems 
mirties bausmės busią reika
laujama, pasakė prokuroras, 
bet jis pats netiki, kad Harlane 
galima butų surasti pakankamą 
skaičių bešališkų jury teisėjų.

National Miners unijos agen
tai turį didelio pasisekimo kal
nakasių tarpe. “Viskas butų 
tvarkoj, jei kalniečiai neklau
sytų agitatorių kurstymų, ku
rie siekia nuversti musų val
džią”, nusiskundė prokuroras. 
“Jei butų galima išvaryti agi
tatorius, beabejo musų mieste 
HaTlan galima butų pagelbėti 
geriems žmonėms”.

Persijos moterys palai
dojo savo vergiją

Teheran, Persija, rugp. 19. 
Mirstp 2pfl y^ypięsųjų xmoterų 
susirinkę iškasė didelę duobę, į 
kurią sumetė savo ligi šiol dė
vėtus akių uždengtuvus, apkasę 
uždėjo paminklą su parašu: 
“Čia ilsisi gaubtuvas, motery 
vergijos ženklas. Tegul Dievas 
jį prakeikia!” Naujasis Persijos 
valdovas Riza‘ Khan smarkiai į- 
veda vakarinės Europos papro
čius.

Estų valdžia nepajėgė 
nunuodyti žmogaus
Tallinas, Estonija, rugp. 19. 

Nuteistas mirti Sergėjus Vasi- 
lenko pasirinko iš dviejų miri
mo būdų nuodus. Mat, Estijos 
įstatymai leidžia tokiems pasi
rinkti, kartuves arba nuodus.

Išgėręs pilną taurę ligi dug
no Vasilenko nemirė ir pasika 
mavęs ligoninėse kėlės savaites 
atsikėlė visai sveikas. Estijos 
valdžia neteko galvos. Labai 
mandagiai ji pasiūlė Vasilenko 
pabandyti antrą kartą, ant 
kartuvių, bet Vasilenko apgai
lestavęs valdžios keblią padėtį 
pareiškė: “Aš atlikau visą, ko 
įstatymai reikalavo ligi raidės, 
,tad nebematau reikalo tą pačią 
ceremoniją dar sykį kartoti”.

Kiek darbininkas su
geria dulkių

Chicago, rugp. 19. Suv. Valst? 
sveikatos tarnyba perspėdama 
granito darbininkus, praneša, 
kad kiekviename kubiškame co
lyje oro, kurį jie kvėpuoja ran
dasi po daugiau kaip 9,000,000 
dulkių. Jei dulkių kiekis kubiš- 
kame oro coly pasiekia skai
čiaus virš 60,000,000, tada dar
bininkų sveikatai esąs tikras 
pavojus. z ' •

■i ...
i Atėnai, Grekija’, rugp. 19. 
Grekų vyriausybė supirko ir 
sudegino 885 tonas tabako. Tai 
esanti priemonė koVoje prieš 
rusišką tabaką, kurio privežė 
pilnus Egipto ir Anglijos tur
gus.

[Acme-P. K A. Photo]

Sesestris Sidarous Pasha, 
Egipto pasiuntinys Jungtinėms 
Valstijoms.

Žmonijai pavojus 
gresia dėl didžio 

vaikų prieauglio
Siūlo 95 nuošimčius vyrų ir 75 

nuoš. moterų sterilizuoti
. ..........-......... . ■ * i. ii

Londonas, rugp. 19. Pasauly 
jau yra perdaug žVnonių. Civi
lizacijai rimtas pavojus gresia 
dėl tos priežasties, kad kas met 
po 12,000,000 ligi 14,000,000 
naujų žmogysčių gimsta.

Sir Arthur Thompson ir 
Bertrane! Russcl, abudu žymus 
Anglijos mdkslininkai, susirū
pinę tokiu nebetolimu pavo
jum, siūlo ruoštis prie euge- 
niškos valstybės tvarkos, kur 
95 nuošimčiai vyrų ir 75 nuo
šimčiai moterų turi būti steri
lizuojami, tai yra padaryti ne
vaisingi.

Sir Arthur pareiškė, \ad da
bartinėj civilizacijoj, nevaržo
mas veisimosi žemina rasinį 
standardą tai yra blogina ra
sės ryšį; kad bendra tautos' 
sveikata, eina žemyn, ir kad 
žmonių prieaugliui einant kaip 
dabar eina didyn, po keturių 
generacijų vienoje tik Ameri
koje bus bilijonas gyventojų.

Gamta pati ligi šiol rūpin
davosi išskirti nesveikuosius, 
silpnuosius ir netinkamus gy 
venimui bei veisimuisi, tokiu 
budu palikdama sveikiausias ir 
tobuliausias vyriškių ir mote
riškių rųšis.

Dabartinė civilizacija globo
dama' įvairius silpnapročius ir 
fiziškus paliegėlius, leisdama 
tokiems veistis, vis toliau,sklei
džia paveldėjimus ir užkirsda- 
ma gamtai kelią, naikina viriliš- 
kumą žmonijoje.

Ubagų šeimyna sustab
do traukinius

Maroswaserhely, Rumunija, 
rugp. 19. Tūlas rumunas ubą-' 
gas, surinkęs 5 vaikus, daro 
jąis tokį'biznį: jis/ juos išren
gia ir visus paguldo skersai 
gelžkelio vėžių. Traukinio kon
duktorius, tokį būrį vaikų iš 
tolo pamato ir sustabdo trau
kinį. Tada ubagas renka iš ke
leivių aukas neva savo “nelai
mingiems kūdikiams”. Tokiu 
budu «jau sustabdyta 5 trauki
niai.

Vengrų diktatorius
Bethlen rezignavo;

šalis bankrutavusi
šalis prie bankroto, monarkis- 

tai ruošiasi pasisodinti. Hab- 
sburgus į sostą

' —i--------
Vien na, Austrija, grup. 19. 

Grafas Stephen Bethlen, Ven
grijos premjeras, išbuvęs to. 
krašto diktatorių dešimtį me
tų, staiga rezignavo šiandien.

Regentas Nicholas Honthy 
rezignaciją priėmė, bet papra
šė palaukti kol susidarys nau
jas kabinetas.; Ta itau j iena su
kėlė sensacijį visoj Vengijoj 
ir atsiliepė j tos šalies jau ir 
be to baigiantį bankrutuoti 
biznį.

Naują vyriausybę pavesta su
daryti grafui Julius Karolyj, 
kurs buvo . Vengrų “karūnos 
laikytojas”; jis yra vienas iš 
aršiausių mona'rkistų, ir jam 
tapus premjeru Habsburgų mo- 
narkijos atstatymo šalininkai 
labai sustiprėtų. Gandai apie 
princo Otto Hja'bsburgiečio su
grįžimą ir monarkistų pervers
mą, pradeda plisti.

Nežiūrint į gautą paskolą ir 
Visas ekonomijos pastangas, 
Vengrija yra visiškai subank
rutavusi. Valdžios biudžetas 
neša milžinišką deficitą. Spė
jama, kad Bethlen pasiskubino 
pabėgti iš skęstančio laivo.

Mirė garsiųjų LaFolet- 
te motina

Washington," .< rugp. 19. Po 
operacijos čia pasimirė Mrs. 
Belle Case La Folette, 72 m. 
amžiaus, žmona buvusio sena
toriaus ir kandidato į preziden
tus ir įsteigėjo “progresyvių” 
republikonų judėjimo, taip jau 
motina dabartinio Wisconsin 
gubernatoriaus Philip La Folet 
te ir antrojo, senatoriaus, Ro
berto M. La Folette, Jr.

Kinijos merginos gavo 
teisę tekėti iš meilės
Peiping, Kinija, rugp. 19. 

Pirmą kartą Kinijos istorijoj 
teismas nusprendė bylą, kad 
mergina turi teisę-tekėti už vy
ro, kurį ji myli, bet ne kurį 
jai tėvai siūlo.

Nors sykį burtininkė 
nuspėjo

■ t..... ....——
Jasey, Rumunija, rugp. 19. 

Ilona Gardeanu, mergina stu
dente, išgirdusi iš burtininkės, 
kad ji turės mirti nesulaukusi 
vestuvių dienos,' taip1 supyko, 
ka’d burtininkę pačią su peiliu 
nudūrė. Dabar studentė suim
ta ir ją baus mirties bausme, 
vadinasi burtininkė nuspėjo.

Illinois mažai bemiršta 
nuo munšaino -------- \

s Springfield, III., rugp. 19. 
Pernai nuo persigėrimo bemirė 
195 žmonės Illinois valstijoj, gi 
1927 metais mirė 409. Mažė
jimas prasidėjęs nuo 1926 me
tų.

Kalėjimas paėmė mai
tinti valdininką

Evansville, Ind., rugp.
George Arnold, 35 metų,buvęs
Suvien. Valstijų treasury vai- 
dininkas ir netekęs darbo, pa- imis, jei jį paima valdyti nepęa-
sipra'Šė į apskrities kalėjimą, 
(kur jį mielai priėmė ir žadėjo 
duoti maisto po 3 kartus per 
dieną.

(Acme-P. K A. Photo]

20 metų amžiaus Moroko 
valdovas, kuris rugp. 5 d. atvy
ko į Paryžių.

Kriminalistų ir 
bepročių skaičius 

viršija prieauglį
Illinois valstijoj pilni kalėjimai 

ir beprotnamiai

Chicago, III., rugp. 19. Illinois 
valstijos kalėjimų ir pataisos 
namų įnamių pereitais metais 
skaičius padidėjo 'apie šešis kar-» 
tus greičiau kaip gyventojų 
prieauglis.

Per tą patį laiką lengvapro- 
čių ir bepročių skaičius valdiš
kose institucijose padidėjo du 
kartu daugiau už šios valstijos 
gyventojų prieauglį. Vienas 
asmuo iš kiekvieno 182 gyven
tojų skaičiaus randasi kurioje 
nors valdiškoje įstaigoje, ar tai 
kalėjime ar tai beprotnamyje, 
padėti arba dėl kriminalinio 
nusikaltimo arba dėl proto li
gų.

šių metų liepos 1 d. 28,257 
žmonės gulėjo dvylikoj valdiš
kų ligoninių. Vienais tik me
tais tokių ligonių padaugėjo 
ant 1,076 arba' 3.88 nuošimčių.

Kalėjimai ir reformatorijos 
tą dieną turėjo 11.460 įnamių, 
kurių per metus padaugėjo 
ant 1,180 arba 11.48 nuošim
čių. .. t

Tuo tarpu gyventojų prieaug
lis per tuos metus buvo tik 
1.73 nuošimčio.

Joliet turi didžiausį kalinių 
skaičių, 4,550. Southern Illi
nois kalėjimas turi 2,285 kali
nius ir Ęontiac turi 2,504.

Proto ligonių didžiausias 
skaičius, 6,767, randasi Chica
go State ligoninėje, Dunning. 
Be to yra 3,565 ligoniai Elgine, 
3,521 Kankakee, 3,172 Jackson- 
ville ir 2,608 Peoria. Kitose li
goninėse dar randasi apie 2,000.

Hooveris prastas šo
feris?

Washington, rugp. 19. Repub
likonų nacionalis komitetas sa
vo raporte partijos laikraš
čiams praleido tokį sakinį: “ir 
geriausias pasaulyje automobL 
lis gali apsiversti aukštyh kojo- 

tęs šoferis”. Demokratai iš to 
daro daug juoko, primesdami 
republikonams, kad jie savo 
Hooverj taip vertiną. / ,
r^publikonams,

Lietuvos teismuose 
šiemet bus daugybė 
sensacingų procesų

VoldemaVo, Petrulio, Stulgins- 
ko, kunigų, degutininkų ir 
kitų bylos

Rudenį, kai prasidės darbas 
teismuose, bus nagrinėjama ei
lė žymių bylų, kuriomis visuo
menė seniai domisi. Pirmiausia 
vyr. tribunole prof. Voldemaro 
už neatsiskaitymą iš 50,000 da
nų kronų. Bene tuo pačiu lai
ku bus nagrinėjama ir buv. fi
nansų ministerio p. Petrulio 
byla. Vėliau buv. Respublikos 
Prezidento p. Stulginskio. Jis 
kaltinamas, kaip ūkininkų s-gos 
atsakingas asmuo pinigiškais 
reikalais, daugiausia dėl drau
giškų vekselių. Kariuomenės 
teisme, kaip žinome, netrukus 
paskirta nagrinėti prof. Volde
maro ir jo šalininkų bylos. Vė
liau didžiosios kunigų politinės 
bylos.. Seniai kalbama Vilijam
polės ekscesininkų byla. (Vėliau 
didelė politinė byla demonst
rantų. Joje kaltinama apie 100 
žmonių.

Be šių, teismai turi svarbių 
kriminalinių ir civilinių bylų, 
pav. Kamberio aferos, šiomis 
dienomis išaiškintos vienoj ap- 
draudos draugijoj aferos. Kelia? 
dideles bylas spręs ię provin 
ei joj esą apygardos teismai. 
Klaipėdos teismuose taipgi lau
kia sprendimo didelės sensa
cingos bylos. Kaip matome, šie
met kriminališkos srity ruduo 
bus turtingas.

P. A. Bružas ir A. Gri
cius vyks į Ameriką
“Musų Rytojaus” redakto

rius Ant. Bružas ir laikrašti
ninkas — feljetonistas Aug. 
Gricius rugpiučio 4 d. išvyksta 
į Amerikos Jungtines Valsty
bes. Kelionės tikslas susipažin
ti su Amerikos lietuvių spau
da, jų organizacijomis bei vei
kėjais. Amerikoj jie ketina iš
būti apie 1 Vi mėnesio.

Peštynės “verbliudo 
būdoje”

Parodos aikštėje Šiauliuose 
dar iš 1926 m. rengtos žemės 
ūkio parodos užsilikusiame pa
viljone kas šeštadienį ir sek
madienį rengiami šokių vaka
rai — nibrės. Del ypatingos 
šias nibres lankančios publikos 
reputacijos net pats paviljonas 
šiauliškių pavadintas keistu 
vardu — “ve'rbliudo būda”. Sek 
tmadienį, liepos 26 d. “ver
bliudo būdoje” įvyko smarkios 
peštynės. Nibrės rengėjai šau
liai norėjo išmesti iš “budos” 
vieną pasigėrusį svečią. Už jį 
užsistojo jo prieteliai ir prasi
dėjo draugiškos rungtynės už 
kumšties, lazdos ir cizoriko 
čempionatą. Svečiai šauliams 
šauniai apskaldė antausius, o 
šie vienam, kitam pragręžę gal
vose po skylę. Pagaliau rung
tynių dalyviai buvo palydėti 
iki nuovados, kur iškilmingai 
pasirašytas rungtynių rezulta
tus įvertinantis aktas. Dovanos 
rungtynių laimėtojams, kuriam 
laikui 
taikos

praėjus bus išdalintos 
teisėjo kameroje.

Ir kaimiečiai dirba 
pinigus

Liepos 7 d. Malėtų valsč. 
ščiuriškių km. pas pil. Radaus
ką Joną surasta įrankiai sidab
riniams pinigams , dirbti, med
žiaga, 2 monetos po 5 litus ii^ 
3 monetos po 2 litu.

Dvidešimto amžiaus 
Lietuvoj kunigas pa

vogė žydo dukterį
Nelaimingas tėvas niekur ne

gali pagalbos gauti dukterei 
išpirkti

žydų laikraštis “Folksblat” 
rašo, kad Varnių žydo Grilio 16 
metų duktė prieš kurį laiką ' 
mokėsi siūti pas vieną Varnių 
krikščionę siuvėjų, šita siuvę 
ja drauge su vyru prikalbėjo 
mergaitę pabėgti nuo savo te- . 
vų. Slaptai nuvežę ją pas Al
vito (Vilkaviškio apskr.) kle
boną Vilkaitį, kuris ją apkrikš
tijęs. Nuo to laiko apkrikšty* 
ta Grilaitė palikusi kunigo Vil
kaičio žinioje ir jos gyvenamo
ji vieta' laikoma didžiausioje pa
slaptyje.

Grilaitės tėvas, ieškojęs din
gusios dukters ir jos nesuradęs, 
įskundė siuvėją ir jos vyrą, ku
riuos jis iš karto įtarė savo 
dukters paslaptingame dingime 
Telšių Valstybės Gynėjui. Siu
vėja ir jos vyras buvo suimti 
ir apklausti prisipažinę, kad 
Grilaitę nuvežę pas Alvito kle
boną Vilkaitį. Esą šiam žygiui 
jie pas savo kaimynus ir lėšų 
yra gavę. Po to jie buvę pa
leisti, n

Grilas tada nuvykęs į Alvitą 
pas kun. Vilkaitį maldauti pa
simatymo su dukterimi, bet 
kun. Vilkaitis kelis kartus jam 
nurodęs tokius savo parapijos 
kaimus, kur vis jam atsakinė
davo^ kad jo duktė gyvenanti 
laFame kaime. 

• f* '* 7 ’*■' t “C -■ *' *
Kuli. Vilkaitis pagaliau “ma

lonėjęs” parodyti Girilui lietu
viškai rašytą laišką, kurį esą, 
rašiusi jo duktė. Tame laiške 
Grilaitė rašanti, kad ji nebeno
rinti pasimatyti ir kalbėtis su 
savo tėvu. Grilas bet gi tvir
tinęs, kad tas laiškas ne jo 
dukters rašytas.

Praeitą savaitę tėvas jau bu
vo išsirūpinęs nuo Vilkaviškio 
apskrit. viršininko parėdymą 
su pora policininkų, kurie kar
tu su juo nuvyko pas kun. Vil
kaitį pareikalauti nurodyti jo 
dukters gyvenamąją vietą. Mer
gaitės suieškoti vis dėlto .nepa
vykę.

s

Trūksta darbininkų
Rokiškis. Jau pradėti darbai 

didžiųjų Palušnių pelkių sausi
nimo. Tikėtasi gauti 300 darbi
ninkų ir darbas užbaigti 5—6 
savaičių laikotarpy. Bet dar
bininkų gautai tik 15 ir darbas 
eina menkai. Ūkininkai laukų 
darbams negauna moterų dar- * 
bininkių nors jų gana daug 
yra. Dabar prasidėjus uogų irs 
grybų sezonui, moterys uogau
ja ir turi pelną. Prie miestelių 
davatkučių be darbo sėdinčių 
yra gana daug, bet tos moka 
duonelę gauti liežuvio ir rožan
čiaus pagalba.

P. Krukelis.
—————SUS——     III I— 11 III ———

LIETUVON
( «

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

Parduodame Laivakortes 
(ant visų Linijų.

NAUJIENOS
t 1739 SOUTH HALSTED ST.
| CHICAGO, ILL.
■ Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai, iventsdienlais nuo
9 iki 1 valandai



Model

nirkitc savo Radio pas Didžiausius Phitco Dealerius,

vien

(Juodai karti,ir šiurkšti chemikalinė medžiaga)

ra ndasi kiek vienam t abak&F&pe

Jie išimti

ir nėra
tarė

PENKIOS 
CHICAGOS 

KRAUTUVĖS

na-
jus

DYKAI 
pristatymas 

DYKAI įstatom 
DYKAI 

patarnaujant

namus 
Štai ko
du kar- 
nuo vie- 
oponen-

kapi- 
visur

$ 65.75
69.50
89i7i

109.70
149.50

žiurėjau j. lygumui Audra; ren
gei* kilti; lietuj; jhu pradėjo 
lynoti, ir toli ku^ girdėjosi

VIDURMIESTY 
209 S. State St.

1513 Republic St. 
NORTH SIDĖJ 

4817 N. Wcstern Avė

Naujas 193 2 Modelis

J Pilnas su 
tūbomis

1 Atdara Iki 8
L vai. vak.

7-Tubd 
t 9-Tvb«

9-Tube Low Boy 
9-Tube Hy Boy. 

t l-Tiibe Low Boy

čiay, bet, t y nei žodžio nepra
tarei apie Šį įvykį. Kodėl taip 
padarei, Jurgi?”

(Bus daugiau).

V. S. Dept, o f Agriculture, Bureau of Anitnal 
lnduslryt Order No, 210

tarnavai su juo 
pulke, Petrog-

Vasarto(jo.j Orkestro, 
per'' N.'B. C. radio 
t kiekvieną

sprendimus, kurti 
geresnis, siųsk I.ucky 
Sirijų,, lU-itfjĄve,, 
"o-m,e.

tino. Ko aš čia
> I

sudiev pasakyti
landas tam atgal

' klausyk w 
1; ,RADIO 1 
fljfos kovoj tarp 
tyfky Strike

parodyčiau kad- ZodOinirski? 
yra drąsus tik tuomet kada ji? 
yra tikras savo kailio.”

Turėjau Zodomirskio įsaky
mus. Sąlygas priėmiau.

Įėjęs į Zodomirškio kanu 
barius radau juos tuščius; jie 
dar negrįžo. Apsidairiau su 
dideliu žingeidumui Jie buvo 
ištaisyti brangiais, bet papras? 
tais baldais, geru skoniui Pri
traukęs kėdę prie

ši naktis gal yra tavo pasku- 
a tėjau? Tau 

Vos dxd va- 
tave ma-

išbalęs veidas
Jis atsisuko | 

atsakė 'tyliu, bet 
“Manau kad tams-

“Mes ten 
laiku jis 
draugų garbi namas ir visų my
limas jaunikaitis. Bet jis yra 
labai karšto ir pergreit užside
gančio budo.”

“Panelė Ravinskaitė man pa
sakojo, kad jis labai vikriai 
valdo kardą dvikovose,” paste
bėjo Stammas. “Manau kad 
jam čia gerai seksis, nes dviko
vos pas mus yra kasdieninis 
dalykas. Sveikas, pone-^odo 
mirski, ateidamas i musų tarpą. 
Nežiūrint koks karštas yra 
tamstos būdas, prieš mane tu
ri su juo būti labai atsargus, 
nes kitaip aš pasistengsiu jį 
tamstai atšaldyti.” Jis ištarė 
šiuos žodžius su didele panie-

lietuB jhy rjraflėj
i • « . t m j

gri du^ti pibl dyydfcjiiiias.
Tuo laiku durys atšidnrė 

Zodomirskis įėjp su Pravdinu. 
ŽcligiaU. pirmyn juos sutiktf.

“Męsi; pa?įvėlinome, kapito
ne, bet tai buvo neišvengia- 
nią,” .pradėjo Zodomirskis. 
“Ką sako Šlapimas?”

Išaiškinau priešo sąlygas. 
Pabaigus, pamačiau jį liūdnai 
nusišypsant. Perbraukė ranką 
per veidą; jo akys žibėjo lyg 
dvi žarijos.

“Aš to ir tikėjausi,” jis su
šnabždėjo. “Manau, kad sąly
gas priėmei?”
. “Ar tųnista neįsakėt man tą 
padaryti?”

“BfeahejOi”
Zodomirskis įpuolė į kėdę 

stovinčią prie stalo, atsigrįž
damas į duris. Pravdinas at
sistojo arti ląngo, aš prie ži
dinio. Liūdna tyla visus mus

“Aš jums išaiškinsiu,” atsa
ke Stamamas. “ Ar jus, kapito
ne, lošiate kortomis?”

“Kodėl jus klausiate?”
“Pamėginsiu išaiškinti viską 

kuo geriausiai, kad visi gelėtų 
dalyką suprasti. Kiekvienas ži
no, kad yra tokie lošikai, kurie 
turi pavydėtiną gabumą, kortas 
bemaišydami, save vikriai pada
ryti laimėjančios kortos šeimi
ninkais. Dabar, aš nematau jo
kio skirtumo tarp žmogaus ku
ris pavagia nuo savo kaimyno 
pinigus ir žmogaus kuris pava
gia nuo jo gyvybę.” Ir jis pri
dėjo, nenorėdamas savo įžeidi
mo nei kiek sumažinti:” Aš ne
sakau tai vien apie tamstą, aš 
kalbu bendrai.”

“Gerbiamasis, Tamsta ir taip 
perdaug pasakei”, sušuko Zodo
mirskis. “Aš paprašysiu kapito
no Aleksio Stefanovičiaus su , ‘ 1
tamsta šį reikalą užbaigti.” Į 
mane atsisukdamas, tarė. “Jus 
neatsisakysite išpildyti mano 
prašymą?”

“Gerai, tegul būna ir taip,” 
greitai sušuko Stapmas. 
“Tamsta pats sakei kad lavi- 
nies šaudyti kasdien, bet aš la- 
vinuos tik tą. dieną kuomet man 
reikia susitikti. Pasistengsiu 
skirtumą sulyginti ir visas 
smukmenas užbaigsiu su p. Ste- 
fanovičtu.” z ,

Jis atsistojo , ir atsisuko j 
musų šeimininką:

šaltais, tylus būdas nežadino 
jbkio draugiškumo jausmo mu
sų’ tarpe. Jokiu budu negalė
jau suprasti jo aiškiai pastebi
mo neapkentimo Zodomirskio, 
kurio, kaip spėjau, jam neteko 
pirmiau sutikti.

Kas tai'pasiūlė Zodomirskiui 
cigarą. Jį paėmęs ir užsidegęs 
pradėjo linksmai šnekučiuoti.

“Ar ilgai jus čia busite,” pa
klausė majoras Belajevas.

“Taip, tamsta,” atsakė Zodo
mirskis. “Stengsiuos pasilikti 
pas jus kuo ilgiausiai,” ir tar
damas tuos žodžius jis atsigrį
žo j mus visus nusišypsodamas. 
“Aš pasamdžiau namą netoli 
nuo savo seno draugo Ravins- 
kio, kurį aš pažinojau Petrog
rade. Ten yra mano arkliai, 
puikus virėjas, mažas knygynė
lis, sklypelis daržo ir šaudymui 
skydas; ten aš gyvensiu sau ra
miai kaip atsiskyrėlis, laimin
gas kaip karalius. Toks gyveni
mas man patinka.”

“Ha, tai tamsta lavinies šau
dyti!” sušuko Stammas tokiu 
keistu balsu, ir sardoniška šyp
sena, kad Zodomirskis pažiuro- 
jo į jį nustebusioms akims.

“Taip, tai yra mano paprotys 
kiekviena rytą išmėginti dvyli
ką šūvių.” jis atsakė.

“Tamstai, matyt, patinka 
toks pasilinksminimas?” kvotė 
Stammas t šaltai, neparodyda
mas savo jausmų. “Nesupran
tu kokia gali būti iš šaudymo 
nauda, nebent 
mui.”

Zodomirskio 
staiga užsidegė

i Stamamą ir 
tvirtu balsu 
ta klysti skaitydamas mokėji
mą šaudyti bereikalingu laiko 
gaišinimu; musų kariuomenės 
gyvenime, tankiai neprotingai 
pavartotas žodis, priverčia du 
draugus susitikti ir tuomet, taš 
kuris yra pasižymėjęs taikia 
ranka gauna kiek pagarbos nuo 
tų neatsargių žmonių, kurie sa
ve linksmina klausinėdami 
tus dalykus.

“O, tai nieko nereiškia, 
tone. Dvikovose kaip ir 
kitur reikia šis tas palikti lai
mei. Laikaus savo nuomonės ir 
tikiu kad garbės vertas žmo
gus neprivalo būti perdaug at
sargus.”

“Kodėl?” paklausė Zodomirs-

tai tiesa”, atsakiau, 
kartu mokėmės. Tuo 
buvo drąsus, gražus,

“Au revoir, Mihailovič. Pie
tausiu pulkininko namuose.” Su 
tais žodžiais jis išėjo iš kamba
rio.

Nepaprastai gili tyla viešpa
tavo kambaryje laiko šio nesu
sipratimo; bet vos tik Stammui 
pranykus, kapitonas Pravijinas, 
senas oficierius, prabilo į mus 
visus.

“Mes, vyrai, negalime pavely
ti jiems muštis.” Bet Zodomirs
kis švelniai paėmė jį už rankos.

“Kapitone,” jis pradėjo, “Aš 
esu naujas žmogus jūsų tarpe. 
Nei vienas jūsų manęs nepa
žįsta. Todėl, turiu, taip sakant, | 
užsi tarnaut savo pentinus; jo
kiu budu negaliu praleisti šiam 
nesusipratimui praeiti be kovos. 
Nežinau ką tam asmeniui pada
riau, bet aišku kad jis ką tai 
prieš mane turi.

“Visas (Dalykas yra tame, kad 
Stammas jums pavydi, Zodo- 
mirski,” įsikišo ?hitėlis Naleto- 
vas. “Visiems yra žinoma kad 
jis iki ausų įsimylėjęs į pane
lę Ravinskaitę.
“Tas dalykas viską ir išaiški
na,” jis atsakė. “Vienok, ger
biamieji esu jums labai dėkim 
gas už užuojautą ir dėkoju vi
sa širdimi.”

“Ir dabar prie pietų,” sušu
ko Michailovičius. “Sėskitės 
kur jums patinka. Sriubą, 
Kolove, sriubą! ”

Visi buvo pilni ūpo. Šlam
ines paliko lyg ir pamirštas; 
tik Zodomirskis atrodė kiek 
nuliūdęs. Išgerta jo sveikatai; 
jis atrodė tuo sujaudintas ir 
padėkojo ofieieriams drebant 
čiu balsu.

“Stefanovič,” tarė man Zodo-
• i-v ■ ■

mirskis pietums pasibaigus ir 
visiems atsistojus nuo stalo, 
“kadangi p. Stammas žino 
tamstą esant mano sekundan
tu ir su tuo pats suliko, pasi- 
niatyk su juo ir visus reikalus 
sutvarkyk; priimk visas jo są
lygas ir tuomet sutik kapitoną 
Pravdiną ir mane, mano kam
baryje. Pirmas ten atėjęs mu
sų palauks. Mes dabar einamo 
į p. Ravjnskio namus.

“Jus pranešite mums laiką 
kuomet dvikova įvyks?” pa
klausė keli balsai.

“Žinoma, draugai! Ateikite 
ir su vienu musų atsisveikin
kite paskutinį kartą.”

Persiskyrėme prie Ravins- 
kio durų, ofieieriams atsisvei
kinus su Zodomirskiu, lyg su 
senu draugu.’ ’

Atvykus į Stammo 
jis manęs jau laukė, 
kios buvo jo sąlygos: 
dai įkišti į žemę pėda 
nas kito; kiekvienas 
tas pilnai ištiesęs ranką šaus 
atskaičius “tris,” Tik vienas 
pistalelas bus užtaisytas.

Velt lt i stengiaus iškovoti ki
tokias Sąlygas.

“Nestatau prieš. p. Zodomir** 
skį auką, bet priešą,” Stam
mas man atsakė. “Jis mušis 
kaip aš saldau, kitaip visai ne
manau ir- eiti, tame - atvejyj

“Įdomu kodėl jis apleidžia sar
gybos skvadroną? Ar subank
rutavo?” paklausė raitelis Nale- 
tovas.

“Priešingai, man buvo pra
nešta,” atsakė Stammas, “kad 
jo paveldėta nuo senos tetos 
apie dvidešimts tūkstančių rub
lių. Ne, vargšui gręsia džiovos 
pavojus.”

“Einam vyrai į salioną,” 
adjutantas atsistodamas, 
kortuokime. Mus belošiant 
lovas prirengs pietus.”

Mes ten išbuvome gana ilgai, 
ir Stammas, kuris toli gražu 
nebuvo turtingas, buvo bepralo- 
šiąs šešiasdešimts rulių, kuo
met Kolovas pranešė:

“Kapitonas Zodomirskis.”
“Štai galų gale, ir jus,” sušu

ko Michailovičius pašokdamas 
nuo kėdės. “Nekantriai tams
tos laukėme.”

Ir, atsisukęs į mus, tęsė: “Jie 
kapitone, yra j ūsų- nauji drau
gai. Visi geri vyrai ir drąsus 
kareiviai.”

“Gerbiamieji,” pradėjo Zodo
mirskis, “Aš didžiuojuos ir 
džiaugiuos turėdamas progą 
įstoti į jūsų pulką. Per ilgą lai
ką tai buvo vienas mano di
džiausių norų ir jeigu jus ma
ne priimsite į savo tatpą, aš 
jausiuos laimingiausiu žmogumi 
pasaulyje.”

“O, gerą dieną, kapitone,” 
tęsė jis į mane atsigrįždamas 
ir ištiesdamas ranką. “Mes ir 
vėl susitinkame. Tikiu kad nesi 
pamiršęs savo seno draugo?“

Jam tariant tuos žodžius su 
šypsena lupose, Stammas, į kurį 
Zodomirskis buvo užpakaliu at
sigrįžęs, pažiurėjo į jį akimis 
pilriomos nepykantos. Stammas 
pulko nebuvo mėgstamas; jo.

[Acme-P. 0 A. Photo]
Taip atrodom pagautas tyrų, vadas

Tai yra šeikas Mahmoud, Moslefo sukilėlių, giminės vadĮas, 
kurs su pulku narsių arabų raitelių ilgus metus kovojo anglus 
Mesopotamijoj, galop pagautas ir po stipria sargyb'a varomas 
į kalėjimą. < į’

PIANO STORES 
2332 W. MADISON 

WEST 5704
SOUTH SIDĖJ 

6311 So. Ashland Avė.
Republic 0807 

NORTH—WEST SIDĖJ 
2340 IV. North Avė.

Balansuotas Superheterodyne

,(MP
Įmokant

Patelefonuokit duodant savo užsakymą

W E S T 5702
Dykai duodame jūsų name pilnį de
monstraciją. Per šj išpardavimą už $ 1 
įmokant pristatysime ir įstacysime bi- 
MMcurį Philco modelį jūsų namuose, 
pilną su tūbomis. Lengvus savaiti
niai išmokėjimai. x

Gėri a u s a a 
tabako rūšis 
plius gerklės 

dpšaugau

i
'/'. 'C'.? 1

i*Ugp.. 20,^31

Tuo laiku musų pulkas buvo 
mažame ir purviname Valinso 
kaime, Austrijos pasienyje.

Buvo 4-io gegužio, 182— me
tais. Švęsdami adjutanto vardu
ves, aš ir keli kiti oficiei’iai 
pusryčiavom jo namuose, kalbe- 
damies apie musų stovyklos rei
kalus.

“Ar negalėtum man pasakyti, 
jeigu tai nėra paslaptis, ką pul
kininkas norėjo tau šįryt taip 
labai pranešti?, karininkas— 
leitenantas Stammas paklausė 
adjutanto Michailovičio.

“ Naujas karininkas atvyks
ta užimti kapitono vietą”, jis 
atsakė.

“Kas toks?”, vienu sykiu už
klausė du ar trys balsai.

“Leitenantas Zodomirskis, ku
ris yra susižiedavęs su gražią
ja Marijona Ravinskaitė.”

“Kuomet jis atvyksta?”, 
lause majoras Belajevas.

“Jis jau čia. Buvau su 
supažindintas pulkininko 
muose. Jis labai nori visus 
pažinti, gerbiamieji, ir todėl už- 
kviečiau jį pas save pietums. 
Bet, tiesa, man dabar prisime
na. Tu, kapitone, turėtum jį 
pažinti, nes 
kartu vienam 
radę.”

NEATBŪTINAI PAMATYK

C■ LJIBI’Vf EFD nn T OLkELK
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ. ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

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

Kiekvienas LUCKY STRIKE pagamintas ii- 
geriausių tabako lapų, kokius pasaulis gali duoti — geriausių 
iš Turkijos —. geriausių iš Keniucky, Tcnnessee,' 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 švarinąs, kuriam naudojami Ultra Violetiniai 
Spinduliai — pašalina tam tikras šiurkščias savybes, kurios 
naturališkai yra kiekviename tabako lape, šituos išimtus 

šiurkščius elementus mes parduodam chemiškų sudėčių 
gamintojams, kurie juos sunaudoja.gaminti tam,tikrą cho 
mišką, sudėtį avims prausti*, taip., pat sudėtims apšvirkšti 
augalus: medžius, gėles 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. ftįie Uimli - 

fo.W j» ir n.-r«.” Nenuostabu, Kad LUCKIES 
visuomet palankus jusiį- gerklei.

Staiga durys atsidaro ir per 
jas į.khinbarį įpuolė moteriš
kė skepeta užtraukta ant akių 
ir apsisiaųbus skraiste, nuo 
kurias dideliais lašais varvėjo 
vandtio. Pastūmusi tarną į ša
lį, ji: atsistojo prieš mus. Nu
metus jai skepetą^ pažinom 
Marijoną Ravinskaitę!

Prpvdinas. ir aš negalėjome 
nq žoifžio ištarti. Zodomirskis 
prišoko prie jos.

“Del Dievo meilės, kas atsi
tiko ir ką du čia darai?”

“Ką aš čia darau, Jurgi?” ji 
balkonu sušuko. “Ir tu klausi, kuomet

v™
™ B
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Lietuvon ir Atgal
Raio Dr. A. MARGERIS

iškasa, ar py- 
kraštai, arba 
nuleisti, žolia 
kur ir mažais

žmo-

nors
litų

ar pylimo 
kaip Ame- 
nepamatysi.

tam tikri,

(Tęsinys)
O kai dėl Lietuvos geležin

kelių, žinoma, neįskaitant siau
rųjų, tai jie geri ir rūpestin
gai prižiūrimi. Geležinkelis tarp 
Virbalio ir Joniškio yra toks 
stambus, stiprus ir gerai užlai
komas, kad net pačioje Ame
rikoje — turto ir dinamikos 
krašte — vargiai geresnį tepa
stebėsi. O savo gražumu, tai 
Lietuvos geležinkeliai toli pra
lenkia Amerikos geležinkelius. 
Ar tai geležinkelis eina Lietu
voje per klonį iškeltas, vadina
si pylimu, ar tai per kalnų 
įleistas, vadinasi 
limo ar iškasos 
krantai, gražiai 
užželdinti, o kai
medeliais išsodinti. Vandens iš
graužtų iškasos 
krantuose griovių, 
rikoje, Lietuvoje 
Akmenimis iškloti
puslankio arba arklio pasagos 
pavidalo takai vandeniui nu
bėgti. Kai važiuoji iš Pagėgių 
ar Tauragės į Radviliškį, tai 
tiesiog negali atsigerėti gražiu 
geležinkeliu ir didingu Lydavė- 
nų tiltu per/Dubysą.

Ir taip. Palyginus Lietuvos 
gerus, tikslius ir gražius gele
žinkelius (žinoma, tik plačiuo
sius) su visokio amžiaus, archi
tektūros ir nešvaros vagonų 
traukiniu, tai, iš tikrųjų, kon
trastas kuo didžiausias! Kodėl 
taip yra? Kodėl į geležinkelius 
žiūrėti išplėstomis akimis, at
vira širdimi, trukumai pamato
ma ir pataisoma, o į traukinių 
vagonus tik pro pirštus žiūri
ma ir, rodos, ničnieko nedaro
ma? Pinigų maža, tai tiesa. 
Bet maža ir sveikos iniciaty-

vos bei darbingumo, ypač pas 
susisiekimo ministerį, ponų Vi
leišį, kuris, manding, ne savo 
darbų užėmęs, suprantama, kad 
ne savo darbų ir tedirba.

Važiuoju iš Kauno į Virbalį. 
Vienas geležinkelio tarnauto
jas, matyti, pokalbis žmogus, 
bando su manim susipažinti, 
pasišnekėti. Na, ir guodžiasi 
žmogus, kad mažų algų tegau- 
nųs, vos tik 160 litų mėnesiui.

—Tik šimtą šešiasdešimt li
tų tegaunu; galite suprasti po
nas, kaip sunku iš to su šeima 
pragyventi, — aimanuoja 
gelis.

—Tik tiek! Maniau, kad 
du šimtu penkiasdešimt
gaunate, — tikrai nustebau.

—Kas čia jum. čia daug ne
moka. Bet dirbti lengva. Vilei
šis geras žmogus; dėl jo visaip 
gerai.- — Plačiau išsišneka, tik 
darbu, anaiptol ne alga, paten
kintas žmogus.

Aukštieji Lietuvos geležinke
lių valdininkai, matoma, įsitiki
nę, kad juo mažiausia alga ir 
juo mažiau ir neatsakomingiau 
darbininkas dirba, -tuo geriau. 
Bet tai labai klaidingas, sta
čiai pražūtingas įsitikinimas. 
Jis kenkia ne tiktai pačiam 
darbininkui, jo šeimos ateičiai, 
bet ir visai geležinkelių bei 
traukinių sistemai ir, pagalios, 
visam kraštui. Darbininkas tu
ri gauti reikiamų alga ir už tai 
duoti reikiamą darbingumų. 
Kitaip — nei jam būna, nau
dos, nei pačiam darbdaviui.

Geležinkelių sto/ys ir jų 
bufetai

leivių, kurie yra sudarę ypač 
stiprų mėsos frontų. Jie žūt
būt laikosi eilėse, nors iš sto
ties išeinantys, dar labiau įei
nantys žmonės vartoja savo 
alkūnes,, krutinę, pilvą, klubus 
ir šonus* kad tik prasimušus 
per šitas stangias keleivių ei
les. Pagaliau, bilietų pardavė
jos susipranta, na, ir antras 
kasos langelis ima veikti. Vi
si lengviau atsikvėpėme, nes 
darbas ėjo sklandžiau. Vis 
dėlto vos tik spėjome bilietus 
nusipirkti ir galvatrūkčiais 
vertėmės į traukinį, kuris tuč
tuoj ir pradėjo eiti.

(Bus daugiau)

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ginčas dėl Baino 
bankų

stotyse priemonę sugalvo- 
Jeigu jau bilietų pardavė- 
butinai turi atsiriboti nuo

pildyta kriminalių nusikaltimų. 
Be to, Swanson parašė laišką 
resyveriui Gilruthui reikalauda
mas jo pilnos pagelbos tyrinė
jimui.

Valstijos auditorius Nelson 
deliai S^va'nsono laiško pareiš
kė, kad kiekvienas Cook kaun- 
tės banko resyveris, ir ypač 
Gilruth, esą visuomet prisiruo- 
šę išpildyti Swansono reikala
vimus. Bet, nurodė Nelson, re- 
syverių užduotis yra likviduoti 
bankus. O kriminalių nusikal
timų ženklų ieškoti ir nusikal
tusius traukti atsakomybei, tai 
jau bus valstybės gynėjo parei
ga.

Toliau. Resyveris kaltino, 
jogei Bain ir jo šeimyna paėmę 
iš bankų paskolos $500,000 lai
ke 60 dienų, pirm negu bankai 
užsidarė. Baino bendrai tvir
tinama, kad to nebuvę daryta. 
Resyveris pripažino, kad gal ta 
suma ir nebuvusi nauja pa
skola, o buvęs skolos 'atnauji
nimas. Bet valstijos auditoris 
Nelson pareiškė, kad Bain bu 
vęs įspėtas, kaip buvę įspėti ki
ti bankininkai, sumažinti pa
skolas. Baino reikale paskolos 
nebuvusios sumažintos. Jos ta
pusios atnaujintos. Ir tokiame 
atsitikime paskolos atnaujini
mas reiškęs tų patį, kaip ir 
naujos davimų.

Kai dėl skirtumo sumos, ku
rią Bain sakosi palikęs bankuo
se ir kurių resyveris radęs, kai 
paėmęs bankus savo priežiuron,

tai auditoris Nelson nurodo, 
kad resyveriui buvo pavesti 
bankų reikalai keletą savaičių 
po bankų užsidarymo. Per tų 
laikų bankai turėję išmokėti 
kai kurias bilas. y

Dar žodis kitas. Baįn yra po
litikieris. Ir turi vietų kaip 
South Park komisionieris. Jo 
advokatas yra buvęs senatoris 
Deneen. 
partneris 
sena yra 
kai. Tai
ma, priklausąs ir valstybės gy
nėjas Swanson. Bet pareiškė 
Swanson: Skirtumo nedaro kas 
kokiai partijai priklausąs. Jei 
matysiąs nusikaltimų, jis trauk 
siųs juos atsakomybei, kaip ir 
bet kurį kitų asmenį ar įstaigų.

Politikieris užmuštas

West Park tarybos samdinys 
ir republikonų partijos presink. 
to kapitonas, John Furlong, 
gyv. 537 North Drake avė., ta
po nušautas antradienio vaka
re Garfield Sųuare Sočiai kliu- 
be, 427 North Central Park A v.

Pats. Deneen ir jo 
advokatūroj Roy Ma- 
Baino~ bankų šėrinin- 
pačiai partijai, sako

Užmuštas auto nelaimėj
Christ Martinson, 13125 

We&tėrn avenue, Blue Island, 
užmuštas, kai jo automobilis 
paslydo ir trenkė į telegrafo 
stulpų. Walter Remkus, 2301 
Burr Oak avė., Blue Island, iš- .

' liko gyvas. Jis važiavo kartu.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR.BERTASH - DR.NAIKEUS
756 W. 35th Street (Cor. of 35th & Halsted Sts.) 

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

7-9
Nedėldieniais pagal sutarti
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Baino 'pareiškimas. Baino pata
rimas depozitoriams. Valsty
bės gynėjo Swansono įsi
maišymas. Deneen buvo Bai
lio bankų šėrininkas. Valsti
jos įauditorio ginčas su Bai- 
nu.

NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas

Ateikite* ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai įrengtą lietuvių aptiek? 
šioje apielinkėje.

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

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

. • i

pro kurių visai nematyti bilie
tų pardavėjo. Apačioj langelio 
įtaisyta pailga dėžutė, j kurią 
klijentas įdeda pinigus ir pa
stumia bilietų pardavėjui, gi 
pardavėjas įdeda bilietą su 
grąža ir pastumia kli jejitui. 
Kai kuriose stotyse langelių 
dėžutės yra apvalios, į lėkštę 
panašios, tik per vidurį lente
le pertvertos; taigi, užuot stu- 
mus, reikia jas sukti. Tikros 
komedijos! Taip. Tik kai rei
kia visa gerkle šaukti, arba že
mai pasitursinus, burnų prie 
langelio apačios prikišus, bilie
to prašyti, tada jau nebūna 
komedija, bet gyvaš pyktis 
žmogų ima. Kitaip ir neįmano
ma. Juk pro stiklą ar lentų 
balsas lengvai nepereina; todėl 
noroms nenoroms turi lenktis 
ir lysti prie t langelio apačios, 
kaip šuo kad lenda į būdą. Gal 
būt, kad šitie langeliai- Lietu
vos operos artistams pritaiky
ti, nes jie, sako, pajėgių per
šaukti, perrėkti ne, tiktai pro 
stiklo ar lentos langą, bet ir 
pro storų sienų, šiaip ar taip, 
sunku ir įsivaizduoti, kas to
kių beprotišką bilietų pardavi
mo 
jo. 
jas
klijentų stiklo ar lentos lan-, 
geliu, tai reikėtų vietoj stiklo 
ar lentos sudėti plieno stangos. 
Pro jų tarpus balsui laisvai 
pereinant, bilieto lengvai pa
prašytum, su pardavėju žmo
niškai susikalbėtum, na, ir ne
reikėtų lenktis, į kitus žmones 
savo užpakaliu mieryti ir savo 
burnų prie langelio apačios kai
šioti. Ir iš tikrųjų, jeigu tik 
Lietuvos susisiekimo ministeri
ja nebūtų tokia susnudusi, tai 
šitų senų, baisiai nepraktiškų: 
liekaną tuoj aus pakeistų par 
prastų štangelių langeliu, ku
rio apačioj paprastai yra tar
pas pinigus iš klijento paimti 
ir jam bilietų^ paduoti. Ameri
kos geležinkelių stotyse šitokie 
langeliai įtaisyti: jie yra prak
tiški, parankus ir visai žmoniš
kai atrodo, 

t

. Bilietus <p^rifluoti* pradedą 
dažniausiai tik' 10 ar 20 mi
gučių prieš traukinio atėjimą 
ar išėjimą. O kadangi dides- 
jiėse stotyse beveik visados ke
leivių gana daug, tai jie su
stoja eilėmis ir laukia. Kiek
vienas bijo traukinį suvėluo
ti, tai dėl to ne mažai ir pri- 
sinervuoja. Kaip tas viskas 
yra nepraktiška, sunku, kelei
viams baisiai neparanku, ši
tas pavyzdys, manding, ryš
kiai parodys: — Klaipėdos 
stotyj ladkiu traukinio išei
nant į Kauną. Stotis pilna žmo
nių. Traukinys jau neužilgo 
išeis, o bilietų vis dar nega
lima gauti. Keleiviai susirikia
vo į dvi ilgas eiles, kurios nu
sidriekė per visą kambarį, at
sirėmė į sieną ir, suprantama, 
užsirietę. Vadinasi, susidarė 
dvi ilgos keleivių eilės su ries
tomis uodegomis. Tik vienas 
kasos langelis' teveikė, o ki
tas dar tebebuvo visai uždary
tas. Keleiviai nervuojaši, stip
riai prie vienas kito spaudžia
si. Eilės pasidarė lyg muro 
sienos, 'pro kurias persilaužti 
veik negalima, gi per jas per
šokti irgi negalima. O žmonių 
vis daugiau ir daugiau į sto
tį ateina. Kai kurie ir iš sto
ties išeina. Bet visiems užker
ta kelią dvi stangios eilės ke-

1
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bon-
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kad tuo laiku, 
užsidarė, pinigų

vilties atga’u- 
visus savo pi- 
tenka paduoti

Baino pareiš-

niekis. Kad tik 
Blogiausia, kad 

Atrodo,

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE H PIANO MOVING 

Local B Long Diitancc Removal L 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Re*. Tel. Yarda 3408

nuokit Republic

CRANE
5332 SO.

REAL ESTATB 
Parduodam, mainom ir nnduojam 

namas 
8335 S. Halsted St 

T<l. Yaub 6894

Phone Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rocktvell St. 

CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose
’ ■ ' ‘r.A

.. ■ - —-----------------—

fSTAR DUST Copyright Nldwe8t Fėature Service i 
>----- ------- ' -

/■” ......... 1 ■■■■■■■M
BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimai gerai ir pigai.
817 West 34th St 

Tel. Boulevard 9336 
.......... ............................
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Padaro 
Skalbimą 
Lengvą

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti. 

savo drapanas 
/ be

VIRINIMO,
TRINIMO, 
LAZURKAVIM0.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis 
komis — po 20c ož bonką. 

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

“Savas Pas Savų”
— sako biznieriai

Lietuvos geležinkelių stotys, 
-taip išorės, taip ir išvidės, yra 
labai paprastos, vienodos, nu- 
šiupę, be galo monotoniškos. 
Tiesa, paprastumas yra gražus 
ir naudingas, tik neturi jis iš
eiti iš normos ribų ir virsti 
■taip vienodu,<. taip .nuogu, kad 
sįektų gyvo vulgarizmo. Stočių 
architektūroje bei stiliuje tu
rėtų, rodos, bu-ti nors tiek va
riacijų, kad neatrodytų jos vi
sos lyg ant vieno kurpalio 
temptos.

Didelėse ir vidutinėse stoty
se yra laukiamieji kambariai 
ne tiktai III-čios klasės, bet ir 
I-II-ros klasių. Trečiosios kla
sės kambariu naudojasi pa
prastieji žmonelės, o pirmosios- 
antrosios — ponai. Puošnumo, 
kaip Amerikos stotyse, net ir 
ponams skirtuose kambariuose, 
nėra. Bet tai 
butų švaros.
švaros visur stinga.
kad per daug metų Lietuva nešr- 
dama carų jungų ir santikiau- 
dama su begaliniai‘ apsileidu
siais bei nešvariais Rusijos 
žmonėmis, tartum, apsikrėtė jų 
apsileidimo bei nešvarumo įpro
čiais. Ir daug laiko ims, iki iš 
Lietuvos žmonių asmeninės ir 
socialės psichologijos išdils, iš
nyks baisiai negeistini įpročiai 
— įpročiai dulkėse bei dumble 
braidžioti, tarsi, maudytis.

Be galo keisti ir nepraktiški 
yra stočių kasų langeliai, prie 
tkurių gauni bilietų nusipirkti. 
Langeliai dažniausiai stiklo, 
bet teko pastebėti ir lentos,

Vakarykštės dienos “Naujie
nose” buvo trumpai paaiškin
ta kokį įspėjimų padarė resy- 
verio Gilruth Baino bankų de
pozitoriams, kad jie neturėtų 
perdaug tvirtos 
ti iš tų bankų 
nigus. Dabar 
sutraukų paties
kimo. EsmČj jis yra toks:

Bain sakosi, kad jo skolos 
■^bankams, kuriems jis vadova
vo, esančios apie $477,000. , (O 
resyveris Gilruth jas pažymė
jo apie $680,000.)

Bain šakį, 
kai bankaiį 
(ęash) ban)|uose buvę $1,266,- 
000. (Gi Resyveris pareiškė, 
kad jis radęs tiktai $390,000.)

Bain kaltina resyverį Giilrut- 
hų... darius įtekamą neteisingą 
pareiškimąkad jis, Bain, ir jo 
šeimyna ištraukę iš bankų pi
nigus šešiomis dešimtimis dienų 
prieš bankams užsidarysiant 
apie $500,

Viename savo pareikimo pa
ragrafe Bain sako, jog depozi- 
toriai gali tikėtis atmokėjimo 
dolerio už dolerį ir laukti, kad 
atsargi resyverio tvatka tų at
sieksianti.

Kitame paragrafe Bain 'tarp 
kita ko pastebi:/‘Jei banko sa
vasčių negalima' likviduoti (par
duoti) ir jeigu ten yra nuos
tolių apskaičiuotų iki $2,000,- 
000, tai aš prašau dopozitorius 
daboti bet kurį, kas tas savas
tis paims, kadangi resyveris ne
sitiki gauti :nieko už jas”.

Tuo tarpu ginčan įsimaišė 
ir valstybės gynėjas Swanson. 
Jis pareiškė* kad paskiriąs sa
vo padėjėjų^ Henry Ayres, pa
daryti tyrinėjimų, ar nėra pa

BORN 
IN RICHM0NO 
SURRRY/ BNG.A

M

TO AN 
ACTO* 

r f

telefo-

25c 
Black

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

8402

COAL CO
LONG AVĖ.

GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dienos ' Ant 
Vandens per Cherbourg—6 

dienos per Bremen
TIK> 7 DIENOS Į LIETUVĄ 
Speciali* trūkis U Bremerhaven 
Arba keliaukit ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Sumažintos trečios klesos kainos} 
abi pusi dabar galčje.
Informaz\ijų klauskite 
pas bilo vietini agen

tą arba

180’ i ,W. Randolph
St., Chicago, III.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaroe akaudejima, šalti. Ranku, < 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos akau- 
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus' 
( tik ne ronas ). .
Tūkstančiai įmonių yra Urigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 78 centai, $1.80 b $3.00, 
b 10 centu eatra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY

I OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bos 382 
Hartford, Conn.

v/bntonthr 
CNGLISH STAGR

mo- 
MĄRRIBD 

THbUMA 
RAY

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVAS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU- 

• SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.
ATSILANKYKITE YPATJŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

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

WISSIG
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonai \

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, ‘odos, ligas, žaizdas; reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligoniu. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 Weit 26 St., kampai Keelet Avė., TeL Crawford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STRE]

Tel. Kedzie 8902

1514-16 Rooievelt Rd. 
•rti St. Louu Avė. 
CHICAGO, ILL.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

’> .,A laikraštis yra

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ

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

2 doleriai

BY WESTPHAL

FIRST AMERICAN
FILM
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SCORE SINCE Į 

AMONG OTHEĄC 
>CONDWAN£D/ I

% VERY GOOP IN * 

BULLDOG DRUMMOHp 

SCPARATEO
I FROM MIS FORMEfc 

‘ M/IFE 
\nritE % SAMUEL 

GOLDMAN VTUOIOS
MM



r®HltWOS
raa

Telefone Rtffevelt 8500 
Ik ~

. .. .. TSufcseAptlon fciSiir

$8.00 per year in Chicago
8c per copy t j

Ma(tw 
M a re h 7th 1014 at the Post Office 
of Chlcago^ III. under the act of 
March Šrd 1879. '

T|ie Lithuanian Daily Newa 
Užceąt. Siinday by 
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Metant x

t
..... $8.00
i.___ 4.00

"2.00
....... 1.50
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Vienam mėnesiui

Chicagęj per išnešiotojus
Viena kopija

1.B5.
Vienam .75

Lietuvon ir kitur ft&ieniuoM 
(AtpIfinUi) .

Metams ____ $8.00
Pusę! metą.
Trims mėnesiams

V.** . fc,. vaf*'-
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SUTUOKTUVIŲ TARPI
NINKAS

NĖšAV’KS KONGftfes'O SĖŠIJbS

Wnshingtone tapo paskelbta, kad prezidentas H0o- 
yėifes neketinąs šaukti nepaprAslą koh’įnėšo A'ėšlją. šis 
paskelbtaras tapo pAdArytas šąVyšyJe su kilūslais gan
dais, kad HOoveris norįs sušaukti kongresą lapkričio 
15~ d., idant kongresas galėtų pradėt anksčiau svarstyt 
šūtaAhytaūs padėti.

Taigi, iki kongresas susirinks, reikės laukti gVŪo- 
džio mėnesio. O susirinkęs, jisai pirmiausia turės štfei- 
ofž’anižūoti, kas paitaš ŠTeVtfek l'AIko’. Todėl Šią 
žiemą Amerikos bedarbi Ai pAsitiks be jokios pagčfeos 
iš valdžios pW&, NetŪrėdAtai politikoje, šios Ša
lies darbininkai negali priversti valdžią, kad ji veiktų.

KAunė 'einąs MinfnVimMWis”; 
dienraštis "Dmnds NAūjfeŪos”» 
Uržšiima ir tnrpihlnkAidmii no- 
riUtiėins sūšitaoiti. šitą šAvo. 
jpatA'maVifną jisai, ittatyt, lai-į 

ko Avarbia pAjAtaiį vers’m'e, ka- 
daūgi fnibėtAme laikrAštyje dė- 
daiUA be tik jAlihlki'ų bėj nuo
takų pAleŠkčjinlai, bet ir Apra
šymai sutuoktuvių, įvykusių 
per “Dienos .NAujiePų” tarpi-i 
’ninka^mą.

l'Oi-am lAikraŠčio numeryjet 
atmušta pąvėikslas, kuris paro
do jaunavedžius ir svečius pie
tai! j Ant po veiybų ceremonijos. 
Tarpe svečių sėdi ir redakcijos 
narys, J. K. Beleckas.

Kiti “informaciniai” dienraš
čiai Lietuvoje iki šiol nepAsi- 
laikydavo. “Dienos Naujienas” 
gal išgelbės ŠliūbAi.

Kftlfcdmi !pWWi 
*•1. > f v

foOtSEVIKKKA “lAlGYĖE” A

Y<kTasių pūnaikinimą” šovfėtų Bu sijoje
Bes ivyRihffiii kbWTšArži, gi'fdi, nau-
'tfojasi dviėta-tritas k&tabafciais valdžios trobose, dėvi 
paprastus rūbus ir gauna pap'i^^^v darbininko algas. 
Bet visai ką kitį , praneša Uiįitėd Prtesš Atstovas Jack 
HowAr‘d, feuTiš važinėjo Po Rūšiją, tįfrtaėdūtaas jos 
Vėnitab sąlygas.

Jisai pasakoja Apie 'Migyfi'ę šB?Ių ir aįifėdy- 
tų rūVidonartatečių Rusijos miestų gatvėse, apie ilgas 
eilės žrtiohių prie ta&TŠto krautuvių ir gatvekarių šu- 
stdjitaiį, paskūi.apie patogumūs, kūrie. yra t’eikiatai 
svetimšaliams keltauninkams už amerikoniškus dole
rius. Paįaliaus, p. ftd^rard JŽšo:

B

“Jėigu jtįs ešŪte laitaihgas, tai koki nors rusų 
vaidininkai gali pakviesti jus pietaut su jais kokia
me nors buvusio senosios tvarkos bajoro palocibje. 
Kūota’ėt kltbje į>ū^ėje gatvės septyhibs dūrbinihkų 
šeimynos valgo rusišką tauku’otą sHūbą su juoda 
duona, tai jums patiekia puikioje rezidencijoje dvy
likės valgių pietūs. t

‘‘Statas apkrautos buvusiųjų didžiųjų kuhi- 
gaikš'čių porceKhu paauksuotais kraštais. .Vodkū 
ir Vyfias įpllstotai į pA^ūkšuotuš krisl’ūib sliklUs;.

- Tarhas, kurfe įal būt tarnavo paškutini'ems Ronta- 
dabU r .hėša skanius valgius komunistų 

VAMtaihkŪtaš fr Jtį svečiams. Po pietų jums nėfėi- 
kia ieškoti Ūksi. Naujas Packardo sedanas, Apie 
kūrį vAldihinkai UOliAi Aiškiną jutas, kad jisai pri
klauso valdžios departamentui, o ne kuriam asme
niui, parveža jus į hotelį.” '
Tai šitoks yra skirtumas tarpe komunistų vaidinta^ 

kų Rusijoje ir paprastų darbihinkų. Komisarai lėbūujū 
senosios aristokratijos palociuose ir važinėja naūjAis 
packardais, o darbininkai škūrsta labiau, negu kuHdJe 
kitoje šalyje.

[' tavos kfetoitaTai kaVlursiū s’taė- 
l! tohinirtkAfs bSnaė būsodinti 

Vrach'į j Įtarpį Wą ir jau 
bŪVb į&ndkinę jį TielŪvlškAi pd- 
teri&’ut’ ■; ' ■ į * ■

jia’i klėbikaiai pabūna Hgėsbį 
laiką opozicijoje, tai jie pradė-, 
aa suprasti visiems žinomus 
ūalyklis. feet kai tik jie pateta 
ka valdžion arba pajunta., Ua'd 
y ra., progos patekti į valdžią/ 
tai jų protas tuoj aus apsiver
čia ragožium ta j ta ima nie- , 
kinti tą, ką pirmiaūs garbino, 
p garbinti tą, ką pirmiaūs nie
kino.

. - , - - - < ■—

KOMUNISTŲ VADOVAUJA- 
STREI-INIERU

LiėtūVos krikščionys deihd- 
k ra tai jau užmiršo, kaip jie 
kėlė j padanges gruodžio 17 d. 
pučą, ir įrodinėja, kad fašistiš
ka diktatūra Lietuvai netin
kanti. Jų organas “Rytas” ra
šo: t

K “Nuo1 kAi kurio laikė Lie
tuvoj Atsirado entuži'Aštų, 
kurie dAr ir ‘dabar šVėntai 
tiki, jbg fAšiziYiAs čšąš Lie- 
i* tln . vi—• iut. ekv* Ut • .liiv ’

Komunistų vadinamoji “Na- 
ciob'ūte” mainiėrių linija jau 
vietai plisipAžiŪP, kAd jos Ve
damas i&gįiakąšių streikas bai
gia iškrikti. Tik, užuot tiesiai 
pAsAkiiiš, kad - streikas pralai
mėtas, ji dar bando dumti akis 
savo šalTAiAkaPiš ir skelbia ne
va “naują kovos planą”. s

Tas “piAnas” esąs toks: pa
naikinama (iisVrikių vadovybė 
streike ir, vietoje to, palieka- 
na atskirų kasyklų streikinin
kams tvarkytis, kaip jie ge-

Bendri reik’A- 
statomi, o. tik 
už “lokalinius”

Pavija, žmogus teisingai ir 
'Ūi'idŠtadita — už lai jisai turtų; 
fr n'esūkrovč. Jisai niėfcAdos nė- i 
ta susidėjęs su skymeriais — 
už tAi kai kas jį ir pašiepti 
mėgsta. žinote* gerai, kad nfiu- 
ėiį gyvėnimb 'dideli/žmonių Va- 
'JAi ’daŪį’iiiA’ėJe už dolerį ‘galvas 
guldė IV tėb'cguldo, Visokiais 
skyriais ir ' sutaanytaais pfni-' 
gaujnbi. Dr. Gtaičūhaš dažnai 
jiems atviru tiėšos žodį yra 
pasakęs ir jų Sąžinę pakėdėh'ęš, 
tuo būdu Jįos šūpykiūęs.

žinote pAfys'lūbal kerai ko-

už tai jisai S&įtųj
kį SLA prezidentą mums per
ša visOki apmokami agitatoriai. 
Net geAa paprastiems TiAriamS/ 
kurie žino kame dalykas.

Dr. Graičuną niekas negali 
įtarti šmugeliavime. . Jisai tei
singas žmogus, darbštus, ko- 
rektingats, įiAžfds pagAtb'ės už- 
sitArbaVęs darbuoto jūs.

Aš viešai visiems pAtAriū Dr.’ 
‘GrAiČŪrią riomibtidti 'ir išrinkti' 
SLA 'prezidentu. ^Ano nuomo
je j'isAi Šiuo mČ/rfentu ‘tinka
miausias tAi vietai asmuo.

Ųr. A. J. Karalius.

ŠIS TAS Iš Kovas M LlKTUVOS 
NH’RIKI.VISOMYBeS

kAIP KARTAIS iDfiJOS 
APSIMOKA

PASAULIO BANKININKAI REIKALAUJA \ 
REtAftAdUV KfcVIZIJOS i

Bankihinkiį IromisijA, susidedanti iš stambiausi^ 
pasaulio šalių banktį atštdvų, susirinkusi BazŽiyjn 
(Šveicarijoje), kur randasi Tarptautinis Bankas, ištik
ti bttdttš pelėti VdirėtiyAi imišli 
paskelbė savo rAportą. Komisija rekomenduoja du da- 

' lyfcii: Viefta, kad feuroPo's valdžios stengtųsi pašalinti 
ppTėtdsirš, kurios k?lM kivirčus..t&rjfe Wšlybit|, ir ŽHt- 
rA, kad butų padaryta VokietijoskUrb rb^akaėljtį re
vizija. Be šitl| dvfe$Į sąlytį b^hkihiiikai šdkd, plfeati- 
lis Heg^iėsiųs atsifrilHti ekbhotaiŠkai.

ši fitaAhMŠIiį fel&^rtU ftUflmdhė bodo, kad BUVd 
tiėlsi tų, ktiriė šafily jdrgei HddVž'rib kdrd sHlų mirato- 
riutao pT^nAs yra tik pHtfizia dhdjam karo Skolų Klhu- 
simp peržiutėjimiil ir pertvarkytadi. 'Tie sutvarkymai^ 
kurie buvo padalyti pirmiąus Dtlves’o plaMe, paskui 
Vouhgo plane, buW tik4alkilii^5 ir AiikŠčiŽuB Ak VėliaUs

btat pūkėfetl. * _ • jį /
Iki AbAinančitį taetų vasarbš, kol yra fklioje Hoo* 

vbrio mbratoriutaįts, į&fiitfliš tUres Š1k6 ta‘reikalą vi
sapusiškai apsvaršiytr, jeigu tife jo nestitruk^ys kokios 
nors naujos politinės suirutės Europoje.

f

jo Lietuva pražūsianti, vau- 
gteilš įrč|. VottebiAib Mlne- 
hyj’e hbirėj’o InAtyti iiė’t'ŪVįš- 
kįjį duče, nors pats $rpfr! 
V-ras niekur atvirai ŪŽ fa
šizmą nėišdrįsp pasiAAky ti, 
o pastaruoju laiku tiešibg 
pdrt'Osi fAšlst'd Vardo. TAčiAd 
fašlžmb fĄrbb’itbjų yrA jau-1 
nuomeh'Čs tarpie. Mums ^tad- 
do, kAd LietŪVai nėtinkA nei 
itališkas nei iietuviškAš fA- 
šižmas, nes !

“ij Lietuvių , tauta, nud 
pat musų tautos AlgiffilmŪ 
yra deVŪdkratiŽkai nttAitai- 
kūs. Ji lik pei’ dėmokra^is" 
kūmą ir tegafčjo šbshfeny-i 
ti tuo metu, kada reikėjo1 
visAš iegjas suburti į kdria- 
mąjį dArbą. Jei 1919 metais 
būtų atširAdUs pArtija, Atvi
rai gerbianti liet'UVišką iho- 
narchižihą ar fašikihą, tai 
takia pArtija butų dirbusi, 
tiesiog iŠdAvikišką daVbą, 
neš ji būtų suskaidžilis ^au
sų tautės vienybę. Jei 1919-s 
20 kietais dehiokrAtybė to-' 
kiU svarbiu Plušų tautai ino- 
me'nlu sugebėjo suburti ihuš 
į tikrąją vienybę, nes , tau
tas Vienybė yra ne kės kita, 

• kAiį) pArlijų ščiidArlŠkū'niaSį 
o ne jų nAikinihiAš, tA'd aiš
ki!,kad rtu sų d'etadkrAišku
mas yra taktiškas, nė* i 
dęmokvątišjįa, „tai ir Ūčtau- 
tiška. LietuviAi yra kAiinie- 
Čt\į tadta, m ^ ta
vos, tauliškoš AH^taktalljos. 
kur nėra naęionAlmeS Aris- 
tamijbš, tan Wžii bdli ne 
monaPchiy&s.
^“2);Po ta, Bi '• ItalųJfAšis- 

tai pArddė įtiek chamizmo

nausiai išmano, 
lavimai nebus 
bus kovojama 
reikalavimus.

Tai reiškia, kad koihunistiį 
vadovybė atsisako nuo tų rei
kalavimų, Už kuriuos ji ragino 
mainieMUs streikuoti. Aiškes
nio įrodymo, kad streikas yra 
pralaimjėtaš, negali nė būti.

bet kdmuništai -'Šaukia, kad 
mAinieriai ir toliAus tęstų strei
ką “iki pergalėjimo”. Tai Vra 
bailių ir veidmainių taktika. 
Jeigu streikįeriai b ils priversti 
Ausiienkti kasyklų kompani* 
joms arba pasiliks visai be 
darbu, tAi komhįištų lydejiAi 
šAkys,. kad jie hž Ui neAtšaką, 
neš j fe IŠ Vadovybės “pAšitrau
kę. O 
je, ki
menki “IdlkAliniai beikMAvimAi”, 
tAi TdstėHš ir jo geAįė girsis, 
kad tai atsiekta aČiu jiems, 
nės jie j lik patarė št’reikum 
“iki iVergalėš”.

NOi’^ patys ; komunistai pri
pažįsta, kad stVeike bepaliko 
tik keVvirtAdaiis tų, kurie 
streikavo pradžioje, bet “Lais
vė” praneša, kad su pagelba 
to naujo “plano” busią išvesta 
j streiką ir tie mainieriar, ku
rie jau vyra sugrįžę j-kasyklas 
ir prisidėję prie .United Mine 
Workers unijos.

• v -IV • . .J,'. l» 
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čikftt iečiųšfeitas
fiūlyš į!ūžaūgiiįjų čŪcAgūš 

11'etaViU dAVbūotaj’ų . tarėjo šų- 
si rink imą tikslu aptarti apie 
SLA Pildomosios Tarybos rin
kimus. iPo rimtų .diskusijų hu- 
tartą Agituoti ir remti sekami 
kūhSiMąį^^įV^

pašidArė bemaž toks pat- bai
sus, kaip ir bolševizmas.

“3) Fašizmas, fašistiškas; 
režimas, riėšVderidAmas su 
Lietlivbš taT^tautifliemis, fo-r 
tarlitalš:”
VisAi teisingai pAšAkyta,. kA'd 

Lietuvai ' kaš nėdĮetaŪkratlškA, 
tdi ir UetaulihcA; deMofcV|w|bs 
pri’ešAi, -.vadinasi) yjį.
priešai. Bet šitos, tiešos kleri- 
kalAi tyežinbjo 1920 ta. gWo- 
efeio dlėnesyjė, kuotafel f Jiė^lie- 
šb tanką pervę^miiMikams^ ir 
iškijnlftigai Žactejb , jubs, 
lyįiai. tamji”. :

Tiešą yrA 
tuvių tautai 
'sr8tSkW 
monarchija. Bet 1918 m. Lie-

taip patį kad lie- 
kuri netari savos

Nuo 17 gruodžio 1926 me- 
tų Lietuvos pad&ng'e gavo ki
tokį AAtaįjaTvį. Stdjo Smėtonos- 
Voldemaro diktatūra. Prasidė- 
o “nuskriaustųjų” “atnagradi- 

; imAs”: dešinėn ir kairėn, že
mės buvo nedaug, nes buvo pa
sižadėję 'grąžinti “nuskriaus- 
;iems” dvarininkams, tad kad 
“nepązgardyti” visų tų, kurie 
prisidėjo prie nuvertimo tų 
“bolševikų”, sugalvojo ir pada
rė medalius. O kad atskirti “ne 
bajorišką” kilmę, ėmė už me
dalį po 5 litus nuo “nepasižy
mėjusių”.

Turėdamas teisės likti “ba
joru”, kaipo buvęs partizanas, 
nddrožiau pas apskrities v-ką 
p. Vaišnj ir aš. Nors p. v-kui 
mano pasidarbavimas ir buvo 
žinomas, vienok riepatingėjau 
išdėstyti savo pretenzijas. Pa
prašiau suteikti malonę žemei 
gauti ir medaliui.

žinoma, p. v-ko padėtis bu
vo daiigiato, negu kebli. Meda
liai buVo jaii išdalyti. Jog dėl 
Pianęs' nevyks į šveicAriją me- 
daliAi kaldinti. Tada nieko jam 
neliko'daugiau, kAiį) pasiteisin
ti, kad WiAnc “užmiršęs”. O 
kAš dėl žemės, patarė kreiptis 
į ^AilTi'ų Sąjungą. Ką Ir pada
riau. šaulių burto vadas, p. žu- 
kAbskdš tiek buvo stropus, kad 
pAši&Ubinb atsikratyti i mano 
p'rašymo, nėįsikilhięs į turinį. 
Tada jo patAtiamas kreipiau 
į Ccptro valdybą. Burbulą ga
vau ir tenėi.

Tuomet , galutinai jau įsiti
kinau, kad man rasti malonės 
pas tuos ponus vArgu bus ga
limą, 
ataką

DėvAnos man nesudarė tiek , 
principinės reikšmės, — mate
riale padėtis ,nebuvo tiek jau 
“Ubagiška”, kad eiti prašyti 
“ubagiškų palaiminimų”.. Svar
bu patsai principas ir silpna 
tų ponų puse. Kaip jie keistu 
metddu kariauja su savo prie
šais^ ir kokie jie bailus. Jie 
man visgi nedrįso (gal tiek 
džentelmenai) atvirai pasaky
ti, kad “tu hb musų žmogus” 
ir eik ferf, kifr fcau vieta fcki- 
riomA;f —- UŽ kųf‘ bučiau ačiū 
tAręs, bes ėnergija žmogaus 
vargu Apmokama. Jei jie nebu-

> tų bbVę davę partizahAins visai 
tų “dovanų”, tai butų aišku. 
'Jie davė dviem iš musų būrio 
ir liepė “niekam nesakyti”. O 
tie, kaip kokie “žiopliai”, ir iš
siplepėjo.

Nežinau, kaip išėjo su kitų 
prašiusiųjų prašymais, vienok 
charaktėringo, kad duoda Vie
niems, o kitiėūis We 
to, kad ne fašistai.

Žinomas V. Liaudininkų Vei
kėjas p. BilduŠAs yra buvęs 
muš’iį partizanų būrio dalyViu, 
vietoje žemės š ha, vos išliko 
negavęs kryžauno Sieksnio. Ka
ro teišnias, pasirėmęs žvalgy
bos duomenėmis, išnešė mir
ties baūsmę už neVa dalyvavi
mą Tauragės sukilime, o tuo 
tajpu jis tuo metu Kaune gy
veno!

siėms veikėjams vienybės ne-' 
stokavo. Kovos laukose matė
me drąsius ir ištvermingus vy
rus, ne kokius ten Žioplius. Tu
rint omeny galimybės pirmųjų 
kovotojų ir aplinkybes, jie pa- 
darė nę sulig šavo jėgomis. Be
pigu šiandien mand’rąvoti, tu
rint baisįūs tankus, orlaivius, 
baisius visokius kitus pabūk
lus. Lengva kariauti. Tačiau, 
kai prireiktų, gal butų sunku 
šiltas kėdės pakeisti šlapiaisiais1 
apkasais. Aniems vargo ir dar
bo žrnopelns nebuvo baisus ir 
itarmontiiiinkas. ,

*, « ■ m ę |.ę # -■ ' f * -į. •' • 'e» i . -1

Tauta, kaip ir bolševikų in
vazijos i(metų, spkilo dar did
žiau gelbėti kariuomenei: veik 
kas kaimas turėjo savo parti
zanų ar šaulių barius ir ėjo be 
malonės vyti “nevidonų”.

Kaip matoma, partizanai, ly
giai kaip ir šauliai, o taip M*- 

(ir atskiri žmonės, gyvybę rizi-‘ 
kavo, t. y. suvaidino tokį pat 
vaidmenį, atliko ir pati ka^ 
riuomenė. Partizanai ^tai laikina; 
kartaotaehė, k^rtii ta T'igiadši. 
Ji v^ldžiM taeko neprašo, kar
tais valdžia apie ją ir žinių ne
turi. Jie pasirodo tik reikalin
gais momentais.

Po visų aUdrų atėjo ramu- 
taa. Tada* jau rittko'me Lt. Sėi- 
nią. 'Seimas bdštate naują vy
riausybę ir t. t. Neliečiant sei- 
m'č Ūhveiktūš ddlbūs, atstatant 
sūirūšį kraštą, nota ir* gūn 
daug fiAuŪdš tarpe; “ginčų” yri 
padaręs, grjšitae Vėl prie saVo 
temos.

Št. šeimas, kūipo vyriaušfš’ 
krašto šeimininkas, įve'rti'nda- 
ftias pirūuįjų kovotojų darbūs, 
pū'škyrė ir dovaną, t. y. tautos 
aliyįinimą pasižymėjušiemš ko
vėtoj amš. Ta dovana buvo že- 
me ir pašalpa natūra gustai sb- 
s^kurti.

net; gyvenimo praklikoj iš- 

buvo skaitomi tie, kurie dau
giausia pasidarbavo ne valsty
bei, b “ant garbės bažnyčios 
šventos,” t. y. kadeūių polit:-’ 
kafcm ; h įkl e į.

Kaip jąu žinomą, nuo St. 
Šelmė sešis metus kraštą valde 
kademų. partija. Tai viena iš 
liudniaūšių gadynių atgimusios 
Lietuvos istorijoje. Kunigus 
Šyimė,- kunigas Taryboje; ku
nigas banke, jis ir draugi j ėję. 
žodžiu, visur ir visame kahie 

kunigas, —i tik, ne bažny
čioje. Prasidėjo partijąs dikta
tūros viešpatavimas. Kad ge
riau atakirti savus nuo “‘suke- 
‘(įąsiiįjų”, jie, paskirstė visUs, — 
pįitaŽiųs js.“išt,įkimuėsiųs”, “ne 
yišai ištikfm.us” . ir “bedievius”. 
Pradėjo skirstyti ir silkes j 
Vltatalikiškaš” • ir “bedieviškas”.

įsigalėjus šios^partijos dikta
tūrai, laisvų pažiūrų žmogui 
gyvenimais pasidarė visiškai ner 
bejfekėnčiamas. Jei nepalaižysi 
klebonui rankos — neik malb- 
nių nė pas nuovados viršinin
ką. Visas aparatas sukosi tik 
apie Jdeboną ir nuovados vir
šininką.

„Taip šeimininkavo kademai 
iki, pati taūta jiems neparėdė 
tiekos kelią.' z

ftors mes, kaipo partizariai; 
tūlojome teisės naudotis St. 
Selino suteiktomis privilegijo
mis, vienok nedrįsome, būda
mi tikri, kad malonės pas kle- 
Bbtais nerasime' nepalaižę tah 
kos.

Kovį dėl Lietuvės neprlklAu- 
^ėmybes šūūrato'mė nekitaip, 
kaip Vita kilhlAusiu tautos sie- 
kiū-ideal’u ir tadėl, be škirtūmo 
’pŪŽiuta, kas galėjo ginklą pa
nešti, štajome 'eilėn tų, kurta, 
vedė prie be'ridta (dsos taūtbs 
šfėkio. t. V- tiėtav'os Nepri- 
klaūšotaoš Rešpublikos. ,

Vienybe ir dVąsA tėosė at- 
vėjltašė yta Vienh fš buttaiūu- 
siį sąlygų, kė llėtavlataš 'AKnp- 
taet ir neštakūVo, $ą Vėdo ir 
patys gyvbnlni'o faktai. į

Anų dieną, valstybes žmones; 
buvo . pasiryžimo žmones, tikri 
lietuviai, ainiai senosios ge*nt- 
kartės, o ne .šių dienų f ašis-; 
takai, kųriūos butų galima pir
mos eiles svetnotaais, girtūpk-i 
liaiš. pavądyti. Faktas, kad 
jie tveria klubus tam, kad už- 
įstatymų rifelį daūgiau ir 1 Ais- 
yiau išsigėrtį. 6 kas svarbiau, 
kad luose klubuose neretai ir 
^‘Valstybes reikalai” šprendžia- 
mi.

Kada priešas 191A metų pra
šioje pradėjo supti valstybę iŠ 
visų pusių, bolševikai net iki 
Varnių įsiveržė, kariuomenė 
buvo tik pačioje organižavimo
se pradžioje, ir todėl persilp- 
na bet kokiam rimtesniam žy
giui, — ji''tfė^alėjiė Alpinti ir 
ąlii) b’ėlšfeVikų ta'Važijbk,

Tąūta ir tada nėpąšiiiko pa
syve. Pradėjo burtis į įinklbė- 
tūš būriuš —■ parliZŪViUŠ ir ibū- 
šii pliėšą tfe ,^čW>s Valdžios 
■^arAtaibš, kūs davė gūntaybės 
kūri'ėoibeAe tlnkūniai pasiruoš
ti ritatain žygiui? Tadą vąld- 
žioje buvo vi|i tie žmonės, ku- 
H'uds ’šiąn^iėh fašistai ir W Į 
.vaikės “bpisevikai” “Bedjėviūi”' 
ir kitokiais “nevidonais” pra
vardžiuoja.

kapsuko raudonosios gaujos 
buVo išvytos. Pasirodo dar ga
lingesnis ir didesnis priešas beV- 
nę>ntiadą. Tai plieno dįęyaitUy 
apsigįnklavęs nuo kojų iki gal
vos. Valstybė atsidūrė dar kfc- 
bliasniam padėjime, hegU bol
ševikų invažijės rrfetū. IždAs 
buvo taip pat tuščias, kaip ir 
pirmd. Kėdei tuomet fautiliih- 
kamš, kaderhatas su davatkotaš 
Aėrupėjė “gelbėti” Lietuvą ntfo 
“bolševikų”; jė^ tada socfalTš- 
tų bUvė Visūr iV Vita VėdAnia.

TŪėtaet, kdip jūu ‘minėjaū; 
V&lŽitfs i&lfe btfVo liek iššo
kęs, kAd vAldi’iiihkAi negaudavo 
Algų, kalW'lk> M taMsty 
Net ttaūkihiūi kuVė 'Aetųtajė; 
Ntagiit ptalįiį ii ūitaišteriAilll 
ūė . Vdkš. )’au įatfdūš kėp^nysį 
taO ir' tiį “tlelWŠ
gelbėtojų” apetitų tuščias vMd- 
žįos l?vis\,Ąš gaiėčtau šiandien 
rasti valdžioje iiar tokių, kurie 
anuo metū nėmaza Pledies yra

- ji M'ėį’alėfė Atremti ir

TaUta ir tada nepąsillko pa- 

tŪš Vuri iiš — į>artižAVrdš ir fcū- 
t i'* t k . . 2 a.. Au t L" i V’ L lS .J- . ■

jfetabiėš, kas davė galimybės 

ti rinitam žygiui? Tadą vald
žioje buvo Visi tie žmonės, ku- 
liudš šiąn^jėn fašistai ? ir da-

i

unigas

baigiau ir prašymų

ja žmogaus

tik dėl

Ihas, prek 
n; uuigis; izaimnkAš
P. jutaeiiutę, sekretorid$ 
Dr/A. J; Karalius, daktaras 

kvotėjas.^ . , > .■ * ,
ir; 

gyvu žodžiu skelbti minėtų as
menų kvalifikacijos ir už j!į 
išrinkimą vefct’i tinkam^ propa
gandą. Mes, tvirtai tikime, kad 
jie bus iiriūkli įr patariame 
visiems už j Uos bAlstioti. „ Mes. 
rępiiAinės |nė *pAriijAį bet as- 
taehš MnBOC foippeten- 

enos

*VJbri»I >■ <'

SLAI prezidenIMs
taį paktai iępAI; 
ivinSo lmftaisį4 Tat 
ogus, kuris Visub-

’sudjasi ir jame aktingai daly-

dar stud' 
darbštus

Taip kartais idėjos žmonės, 
rizikavę savo gyvybę dėl idea
lų, yra parazitų neigiamai įver
tinti, žudomi ir slopinami mo
raliai, kad jie virstų “dvasios 
ubagais”.

i J. Kairys.

Nė., 13-14 “Kovos” gau
tai šiandie. Kaina 10c. 
Klatiškite Naujienose.

šiandien i
Valstybinės kalbos ir nęigiA Vi* 
& kas liėtuViška.

TautAl gks piešas nebaisus, 
A. ji sĄsfti^lusi if. 
o tiem dviem dalykam reik’aš 

vienintelįSyda* 
jtą, *’ pridifrši.fl, 
k visur visada

lykasį tai 
kadapšvi 
Viefidda. tokią/ap
Mėtį; nekf

daVi 
bVA'l 1 vakM 
lMSWWo'

Kaip* jau jminėj au. pirmie-

& NAUJAS ūuūferfe. Atė- 
Ktiltūra Nb. 6—7. Gali- 

gAtiti Niūjienėsė. Kai
na 45 centai. 

- »•

Reikalaukite “NAU« 
JIENAŠ” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai- 
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tonai stovi no savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

*■ - -į f' ■ ■ t

Garsinkitės *N-nose”



Bridgeportas
Ristynės atvirame ore

ėst 22nd Street

SOS

Graborlai

S. It LACIIAVICH
Town of Lake

0036
Kryžiaus parapijos piknikas

Lietuvės Akušerės

Jono bėdos*
Automobilistų- žiniai Petras ?

Akių; Gydytojai

irbtuvč

Hemlock 8151

Prašo. daugiau t policijos

Lietuviais Gydytojai1

Ąi^ULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir^AKTl

W Telefonai:YARDS1741 it 1742aujienos
apart

dt 9090’ , 
Repablic 9

vyrus, kaip moteris. Nes kokią 
nauįla iš rūkymo? R.

Skelbimai Naujienos^ 
duodat nauda, dėlto,

Nao 10 iki 12<y>L ryte, 
vai. po 
vakaro.

pecialistas 
niversiteto

IGN. J . ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius. Chicagoj

MODERNIŠKOS KOPtYClOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Michigan ežero 
pakrantėj

.ūkęs tak- 
kad Leibowrtz 
Ir sakoma*, kad 

gonoraras sieksiąs

' Mes, toleikiečiai, galime pasi
didžiuoti sąyo parengimais. Pa- 
imkime kad; ir pariipijalną pik 
niką, kuris: įvyko Birutės dar 
že praėjusį. sekmadienį, rugpiu- 
čio\16 d<

Šileika, pajutęs,

Policijos komisionierius Aį- 
cock pareiškė, kad.' efektyvam 
jo departamento darbui reikia 
dar 3,000 policininkų. O Ugne- 
gesių departamento komisionie
rius pareiškė, kad* reikalinga 
padidinti ir jo departamento jė
gas 800 asmenų. šie pareiški
mai daryta .guįjerneoria .Ęmei< 
seno komisijoj taksų, reikalu 
posėdy.

Mėras Cermakas išreiškė abe
jonę bene priseis uždaryti mies
to salę, jei nepavyks gauti pk 
nigų algoms 20,000 miesto dar
bininkų, Tiems darbininkams 
matytis nemokamos darbo die
nos po rugsėjo 1-mos. Šią min
tį meras išreiškė delegacijai, 
kuri atlankė jį bedarbių ir var 
go suspaustų miesto gyventojų 
interesuose.

į Ristynės prasidėjo šitaip. Ėjo 
341 gatve moteris su. dffaugm 
Paskui juodu- bėgo moters vy
ras. Pasivijęs porą, vynas už
deda hedlaką., moters palydo
vui. Jo butą ristiko. Abudu — 
vyras ir moters palydovas — 
volipjasi gatvėj, nežiūrėdami, 
kad nė matraco nėra.
t žmona, , pribėgusi, tašo vyrą 
žemele per galvą: mat, vis sa
vasis. Ristikai nepasiduoda vie
nas kitam.

Publika pradeda skubiai rin
ktis, ristikai imasi iki perga-

Musų patarnavimas lai
dotuvėse rfr • kokiame 
kale visuomet esti sąži- 
uiuįasir nebrangus to* 
dėl, kad: neturime, iš* 
laidų užlaikymui, sky-

Krutamųjų paveikslų teatrų 
savįniųkai ir menedžeriai atsi
gabeno 120 paveikslų operuotų
jų iš Ne\v Yorko. Pirm kiek 
laiko 100 teatrų užsidarę, ka
dangi samdytojai norėjo turėti 
tik po vieną operuotoją, o ape- 
ruotojų. unija. reikalavo samdy
ti po du operuotojus, kaip tai 
nusakiusi buvo samdytojų ir 
unijos sutartis.

Net iš>New Yorko advo 
katas Caponei:

Operos vaidiriamos atvirame 
ore, tai kodėl: negalima turėti 
įristyriiyį tokiose pat apystovo- 
se? Taip galvoja Bridgeporto 
ristikai. Prie tcii ristynės yra 
mėgiamas lietuvių, sportas. To
dėl ir populiarizuota jos pla
čiai. Bet dar pirmą kartą bail
ias buvo duotas gatvėje ir ko- 
pustinei publikai: Ristynių vie
ta pasirinkta* 34 J gatvėj prie 
Halsted* streetį o laikas — vė
lokai vakarė arba naktį.

Ir pirmą kartų, referee buvo

Prasidėjo darbas Hals
ted gatvėj'

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 West ,69th Street 
VALANDOS:

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

Chicago Motor Club praneša, 
kad Suvienytų. Valstijų, agri
kultūros departamento agentai 
sulaiko visus automobilius, va
žiuojančius svarbesniais šiau
rinės Indiana valstijos dalies 
vieškeliais į, vakarus. Sustab
dymo priežastis yrafperžiūrėti, 
ar nevežama komų (kukuru-

Raskilbęs Nėw Yorko advo
katas, SamuebS. Leibowitz, lan* 
l^ėsi Chicagoj, Jis turėjęs kon* 
ferenciją su Capone^ kuriam 
teks neužilgo stoti teisman dėl 
kaltinimų, kad jis 
sas. Manoma 
ginsiąs Caponę 
Leibowitzo 
apie $100,000

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 Tcl. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Phone Armitage. 2822

DR. W. F. K ALISZ 
1145 M'deoaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Nužiūri miesto, salės 
uždarymų.

A. MONTVTDj M. Di
W«r Town Šute Bink Bldg. 

2400 Madison Sti * ’ 1

VaL<l 1 iki: 3 po pietum 6 iki 8 vak.
Tel. West 2860

Namų telefonas Branswick1 0597

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

Tel. Lafayette. 4146*
9c v ... ’ S ‘

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

Visi komai rasti automobi
liuose yra konfiskuojami. Mat, 
norima apsaugoti kitas vietas 
nuo užkrėtimo kornų parazitais 
vadinamais “corn borers”. Dar
žovės ir kitokie produktai ne
konfiskuojama.

Clr. M. Club pataria norin
tiems gauti kornų pirkti juos 
iš fermerių, kai jau pravažiuo
jama karantinos linija.

Peržiūrėjimas nedaroma Illi
nois valstijoj. O tat reiškia, 
kad Suv. Valst. ?igr i kultūros de
partamentas skaito, jogei ši 
valstija nėra užkrėsta minėtais 
parazitais.

Atsigąbeno paveikslų 
operuotojus iš- New 

Yorko

Savaitė atgal, pirmadienį, 
prasidėjo darbas tiltui statyti 
Halsted gatvėj per Libtlc Calu- 
met upę. Darbas tęsis šį ru
denį ir per žiemą. Tilto staty
mui gal būt daugiausia pasi
tarnavo aldermanas Sheldon 
Govier ir South End Chamber 
of Commerce.

Lietuvis AdvoKataaH 
2221 West 22nd SU, ,, 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

"Valandos 9 ryto iki 8 vakarb.

3307 Ąuburn Avė 
CHICAGO, ILL.

Tel. Central 7079
Rez. Longbėach.9453 

Valandos 1 iki 4 ir pagal i 
Dr. B. G. LAM 

Ausų, Nosies, Gerklės 
Instruktorius Vien n oi

Saite 1447-49 tyttsfield Bldg. 
55 E. Washington St.

2418 W. Madison St. Tel. W
— IŠTIRKITE MUSŲ KLIUBO > NARYSTĘ - 

Atdara nuo 9 v. ryto ikį 9.v. vakarę kasdic

BUTKUS 
Undėrtaking Co. 

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel. Canal 3161

— Phone Canal, 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201

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

\ Telefonas Repablic 7868

pietų ir nao 7 iki 8:30 vaL 
'fedėl. nuo l0’ikbl2;V7 dha< 
Phone,. Midway 288<>

Rez, 6600 South Artesian Aventsą ■ 
Phone Prospect 665 91 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR.. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Canal. 2118. 
Valandos: 6—8 Vakare 

DR. A. L. YUSKA 
1900 . So., HMtdtSt.

4193 Archer Avės 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone ^Lafayette 0098 
Naktinis telefonas Grovehill 1595

tį y, ir
mąteriaiitiip (. Svečių" buvo dau
giau; tįkStbsi? yriškai.

iįj limite
^libia1, sakyti, suvažiąvo pil

na šimtinėj darže matėsi net 
ITenKri autompWai;

Rasi. svarbiausias įvykis buvo 
taį naujas gėmis, kurį išrado 
ir užpatentavo Rautas, gi pa. 
tentas dabar priklauso krikš
čionių demokratų partijai. No
rintieji, šį tgėm j lošti turi kreip
tis į krikdemų partijos centrą 
arba į Raidą.

Naujas gėmis vadinasi “bot- 
tle, game”. Jį lošia bartende- 
riai su kostumeriais. Bartom 
deriai pradeda svaidyti bon-

, SVARBI. ŽINUTE

W Mk T. STRIKO!
Lietuvys Gydytojas, 

ir Chirurgas1 - 
PėrkSlS abu savo ofisn į naują vietą po. nr. 
4645 So. Ashland* Avė;

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 
Nedėlioj pagal sutarti 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641' So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930- *

Dr.P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St. 
Kampas Wabash Avenue 

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

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laiddtuvčse kuopigiaasia.

Reikale meldžia atiišaakti, o mano 
darbu, busite užganėdinti.

Tel. Koosevclt 2515 arba 2516

2314 W, 23rd PU Chicago

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

. VYRAI IR MOTERYS . ,
Sveikata yra laimė. Nepraraskite jęs! Apsaugokite savo, ir savo šeimyną. 
Ametiein Medical- Institute išrišo, šį/ khurimą. tuj^stančiantsį žmonių; Del; 
pilnos medikalės ekfcaminacijos, sirgųįiaylmų, kraujo, ištyrimo, įčirškimų

it 1.1, Medical Institute
ėst 1864'

Praėjusį sekmadienį aplan
kiau Michigah ežerą prie Jack- 
soni Parko. Vieta gera maudy
tis, Ne perdaug nė žmonių* pri
sikimšę; Vanduo tyras, pakran
te akmenims apkrauta, sargų 
nėra* (Pasikaitinai saulės pirty, 
kaip apkaito kailis^ šmurkšt į 
Vandenį, ii* vėl vėsu.

Mano draugas pastebėjo: 
“Daboki galvą; gali pataikyti j 
akmenį!’. Atsakiau, kad mano 
galva pripratus: kaip futbolė, 
nebijo nė vandens nė akmens.

Ląil^o turėdamas anksti nu
važiavau. D&r žiiionių buvo ma
žai ; popiet; jų ‘ daugiau, prisi
rinko. Daug apdegusių saule, 
.čia daugiausia susirenka tokie, 
kurie nebijo saulės spindulių!

Cigai’etai šičia madoj. Rhkp 
netik vyrai, bet ir moterys, ir 
net jaunos merginos. Pirm ke
leto metų nebuvo matyti; mo
terų rūkant. Dabar ruko vie
šai, nemaž nesisarmatija.
- Atsimenu, kad netrukus po 
pąsaulinio karo- “Keleivy” Mai- 
kio tėvas kritikavo* merginas 
už cigaretų rūkymą: Man ro-

Ofiw TeL Victory 689J, 
Rez. Tet Drezel 9191‘

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR1 CHIRURGAS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Auenae

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų,
4 Ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nao 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

Ofisai' ir Akini
756.WestJ

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12!

1646 46tfe St, 

, Telefonai 

Bbulevard 5203 

Boulevard 8413

Gerai lietuviams žinomas per 25 om* 
tvr. latyz patyria- gydytojai cfairtttgae 
ir akoieris. t

.Gydo staigiai ir chroniikai ligai 
rų, moterų ir vaikų pagįd? naajatuitu 
metodui X-Ray ir kitokiai chktroi 
prietaisas. j

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 18th St,t netoli Morgtn St, 

Valandos: nuo 10—12 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaru.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

\Hyde Park 6795 ar RmMpb 6800

JOHN B. BORDEN
(Jbhn Bagdžinnas Bocden) j 
LIETUVIS ADVOKATAS]

105 W. Adams St., Room 2|17/ 
Telephone Randolph 6727 

VdUr«iis215‘ “ ““ *

Namie

Duokite savo akis išegzaminuoti 
j DYKAI

Registruotam Optpmetristui 
K Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
į Akiniai nuo $3
^Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.
i DRiJ.GROUPE
463 L Si Ąshland Avė. Tel. Yards 6780

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL
- THERAPY / 
i MIDWIFE

610£ South 
Albany A v. 

Phone 
Hemlock 9252-1327 So. 49th Ct.

Telefonas. , I , • » • e
Cicero 3724

Rez. Phone Grovehill 1321 
Ofiso Tel. Lafayette 4180 

Dr. Vincent C. Steelė
DENTISTAS 

4180 Atchet Avė., Sale Midland Bank 
Valandos: 10 iki 12 A. M., 1 iki 5

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

Telefonas, Boulevard 1939

DR. S. A, BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland - Avė.
Netoli 4 6th St. Chicago, UL

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS .IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai , 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Minto Ofisas 77 VTMngt^Jįt, 
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pjetų

Vakaraist.Utarn., Ketv., ir Subatoi 
' — 6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayetf \793T

Namų Tel. Hyde Park 339$

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. , 63rd* SL, Suite> 3 
, Tel. Pcųspect. 1028|

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

Nedėlioj pagal sutartį

. ■mpHiy III. ■eyjyiĮ;.m «■ > 

Phone Boulevard 4139
' A. MASALSKIS

Jonas, Antanas 
Lai bus Jonas.

Jonas mylėjo juodakę. Juod
akė mylėjo Joną; Kbl Jpnas dir
bo, visuomet buvo rasotas kaip 
bitelė.

Gaudavo peidę,. ,po peidės at
eidavo darban kai kpxia-tik tre
čią dieną,.

Nusibodo Jono bosui. Jis pa* 
ėmė kitą darbininką. Jonas dK 
džiausiam strioke. Bėga pas bo
są kasdien. Bėdavojas nuo ry
to iki, vakaro. Sakosi, galėtų 
dirbti tik už; payąlgyrnąr kurį 
laiką.

Vos trečia dieną kįąip, bb dMr- 
bo, o jau prašo Jonhs pasko
linti jąm dešimtuką gatveka- 
riui;

Gi juodakės munŠ&įhas išga
ravo ir jau j flatą ji nebekvie
čia Jono. Nebepažįsta jo gat
vėj. Jono vieton dabar ji kvie* 
čia, jo darbo paveldėtoją;

Jonas buVp taupus žftiogus. 
Kepurės nepirkdavo; Ją susi
rasdavo jėloj, ir ji i tikdavo 
jam; Marškinius pirk^VO kuo 
pigiausius, čeverykų įnrkti. ne
tikėdavo; j Uos irgi jČloj gau
davo.

Bfe.t piųigų Jonaą. neturėjo, 
nors ir dirbo ir kartais nema
žai uždirbdavo. Kiitf diitgdavp 
Jorio uždarbis ? -Ak, pąs . juod
akes palikdavo napUrtįi be- 
sriaubdamas..

Keturios , dienos praėjo kai 
Jonas be darbo: Pudė jįs^ bu- 
Vušiam gaspadoriui į glėbį; DįJ- 
vanok’, girdi, priimto* darbui. 
Dirbsiu už pusę algbs. r ;

Priėmė- gaspądbri^s Jon^. 
Bet- ar“ ilgai Jbnasi išlaikys duo
tus pylios’?:.. "

Tai: tikras musų- djęnų įvy
kis. ' ' * • * Sakalaa

Phone Boulevard 7042

DR. C. & VEZEtIS 
Dentistas

4645 So; Ashland* Avė;
arti 47th Street \ »

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai' 

OFISAS į
4729 South Ashland Aoe^ 2* laM 

CHICAGO; ILL.

Telefonai Yards 0994’

Dr. MAURICEBATO
} 4631 South Ashland Avesstn

Ofiso valan<Įoi|j
Nuo 10 iki 12 dfeną, 2 iki ^pTgiiež, 

Z iki 8 vaL NedėL nuo 10 iH.lft 
Rez. Telephone Plaza 3200

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu aufontobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue \ ■—
CHICAGO, ILL.

žmonos palydovui, kuris pa» 
si rodė ir nemenkas ristikas, 
pavyksta pagalios nutverti 
priešininką, į vadinamą^ “flaing- 
mer”. Pakėlęs^ jis meta prie
šininką. per tvorą į daržą,

Palydovas, reiškia, nugalėjo 
Vyrą. Pastarasis voliojasi ko
pūstuose ir rūsčiai stena, ži
noma, kad reikia stenėti, ba 
šonai aplamdyti ritantis, be ma
traco. O prie to ir moteris ap
tašė antakius šernole.
j Nugalėtoje nelaimei ■ iš kažin 
kur atsirado daržo savininkė, 
kuri taipjau. pridėjo kuolu per 
šonusz už išvolidjimą kopūstų 
ir rūtų.
, Tuo ir. baigėsi ristynės at
virame ore. Rl

šv. Petro ir. Povilo Draugijai 
pakako 25 ip^Bji .kąi ji gyyuę- 
ja. Draugija buvo sutverta 
balandžio'mėn: 7 dr 1906 m. ’

Taigi: rengiama, jųbilėjus 26* 
metų, sukaktuvėms paminėti. 
Be to, rengiama kiti du juhi- 
tėjai; Vienas šių yra ka’siė- 
riaus dvidešimties metų* priklaus 
hymaa draugijai* ir kitas —tai 
penkiolikos ,metų: sukaktuvės, 
kai jis eina kasieriaus» parei
gas.

Kasierius* yra V. Markauskas, 
kuris turi valgomų daiktų krau
tuvu adresu 355 Kenšington 
avenue. V. Markauskas yra 
darbštus* draugijos narys. •

Piknikas rengiamas yra 30 
dieną rugpjūčio. Pikniko vietą 
prie 107; ir May gatvių; Wash- 
ington Heights miške.

Visi kviečiami atsilankyti į 
šv. Petro ir Povilo Draugijos 
pikniką^ kuris turėtų būti labai 
skaitlingas.
5 Dar turiu priminti, kad šv. 
Petro ir Povilo Draugijos na
ciai yra svetingi ir darbštus. 
Valdyba, atlieka savo pareigas 
sąžiningai.

Piniginis^ draugijos stovįs ge
ras. ^iapiitalo jį t turi $3,800. 
Pirmiau pinigai buvo padėti 
Roseland State banke, bet pir
mininkas 
jogei bankas galįs užsidaryti, 
ir pasitaręs su kitais valdybos 
nariais, pinigus išėmė ir padė
jo juos į Pullmano banką, Ro- 
seląpd State SaVings banke pa
liko tik $87 knygutei palaikyti;

—Adomas iš' Rojaus.

r Duokite sąvo , akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
. OPTOMBTRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S, Ashland- Avė. 

kampas* 47th St;
Tel.! Boalevard 6487 --------- \—i. ................... ............

A. A. SLAKIS

2 TeLH Yards 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIUS“ AKIŲ SPECIALISTAS

DR. A. Js KARALIUS 
Gydyto jas, ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

7W Calumet 3294' 
Nuo r 9.- iki; 12 . v>!» dienos' it i 
nuo.,6 9 valandos vąk|rt, ,pat^rdaviraąį kuomet jis yra labiausiais reikalibgas

J. F. EUDEIKIS & C0
JŪSŲ GRABORIAIi •' - i

JOSEPB J. GRISI
LiėfoVte Advokatu

4631 So. Ashland Avi^
Telr Boulevard'2860- T

Rez. 65Į5.SO. J^į^hS^ J 
TeL Rępublic 9723/

kas, o vėliau* imd‘svaidyti jas U ;dos^ kad reikia- kritikuoti taip 
kostumeriai’. Ir taš gėmiš n$- 
ra' užbaigiamas tol, kol vienam 
kostumerių nepramušama gal
va. T|kf tuomet jis skaitoma 
jau užsibaigęs. Gi laimėjusieji 
gėmį gąupa po ekstra Urinksą; 
Pasibaigus gėmiui, pasibaigia 
įr piknikas.
■ šį kartą gėmį laimėjo barteiu 
deriai

Dr. A. PI Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
, Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10*. ryto ilfl 8 vakaro., 
Residtncę. Phone Hemlock 7691 į

' Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS!

DR. NAMIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminčja 

ligonius
nao 10 ryto iki 2 po pietų it 

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

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

R; A VASALLE1 J
: . ADVOKATAS

11 South La Sotu 8tmT 
Room. 1934: Tat Randolph 0332
Valandos nno 9 ryto . iki .J, vaL valu 
3241 S. Halsted St. Tel. VictorpjOm 

Valandos — 7 iki 9 vakart: 
Olis—Utarn., Ketv. it Subatoeį 
Vasalle—Pan.» Ser. i^ F^yžfoų ,4|k» 

"'""■■"ag... a.... c ..'Įi fr^iiu1'1'! ■''!11

t,1 TeL> kypwopd/’l>107 
[VALANDOJ S

nnb 9 iki 11^ valai 
nuo 6 iki 8į> yabnd 

WeAtd<ftehib ir ketvirt

K. fiUGIS s 
ADVOltATAS

MIESTO OFISAS? . 
127 M DėatMr lllį

Tritfonas Central 4411 
balandos: nuo 9 rftt/' iki 4 po plrt|

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Stnat 

TeL Boulevard 1310 t . 
Valandos: nuo 6 iki ? vaL Hekvititf 

vakmą, išskyros 1 
NedŽKoj .nno 9(iU
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Tarp Chicago* 
Lietuvių

Suvažinėjo lietuvį
laukiant 
16 gat- 
žmogus 
16 gat-

lonumo, ypatingai, kad automo
bilistai yra iš Indiana Valstijos. 
Liepė automobilistams važiuoti 
savais keliais.

Automobilistai jau buvo nu
važiavę, kada atvyko policija, 
ši nieko neareštavo.

Šis įvykis turėtų būt įspėji
mu, kaip pavojinga eiti sker
sai gatvę įsigėrusiems. Čia ap
rašytas atsitikimas galėjo už
sibaigti didesne nelaime, ne 
kad įvyko. Ir automobilistas 
butų buvęs kaltinamas, nors 
mano supratimu jis nebuvo vi
sai

Illinois Spulkų Insti 
tufo Susirinkimas

Kompanija duotų šiuos progra*. 
mus visada.

—Žvirblis.
r .

kaltas. Matęs

bėgių, jis apsistojo 
ar nėra pavojaus, 
išlindo automobilis 
važiuodamas

Rožių žemė

į pie- 
greitu-

gatvėj

Rugpiučio 14 d., kai 
gatvekario ant kampo 
vės ir Halsted, atėjo 
apie 48 metų amžiaus
ve ir norėjo pereiti Halsted st., 
pusėtinai mikliomis ir netvirto
mis kojomis, nes šalygatvis bu
vo jam per siauras. (Priėjęs prie 
gatvekario 
apsidairyti, 
Tuo laiku 
iš patiltės
tų pusę apie 25 mylių 
mu.

Atrodė, kad stovintis 
žmogus palauks kol automobi?
lis pravažiuos. Bet kai tik au
tomobilis prisiartino už apie 
100 pėdų, šis žmogus šoko bėg
ti skersai gatvę ir taip atro
dė, kad būtinai nori papulti po 
automobiliu, nes bėgo ne tie
siai skersai, bet pražambiai, 
kad užbėgti automobiliui į prie
šakį. Nors K automobilistas ir 
stengėsi išvengti nelaimės, stab
dė mašiną ir suko j šalį, bet 
žmogus visgi’ spėjo pribėgti 
tiek arti, kad auto fenderis pa-, 
siekė jį ir parmušė ant žemės.

Du vaikinai, važiavę automo
biliu, iššokę prikėlė žmogų, įsi
sodino į savo automobilių, no
rėjo vežtis. Bet aš priėjęs už
klausiau, kas jie per vieni ir 
kur jie nori tą žmogų vežti. 
Tuo laiku prisirinko ir daugiau 
žmonių, 
Ėmėme

Nagi 
F. S. iš

Sužeistas ir pats prašėsi, kad 
jį paleistų, nes esąs pats kal
tas, ba buvęs truputį išsigėręs 
ir nenorįs kitiem daryti nema-

• -

daugiausia lietuvių, 
klausinėti sužeistąjį, 
pasirodė esąs lietuvys 
Brighton Parko.

ir bolševiką sekėjų eilėsJau 
sumažėj usios. Teko pastebėti 
tai jų išvažiavime, kuris buvo 
surengtas Washington Heights 
mieskely.

Išvažiavimas buvo rengiamas 
vardu 79 kuopos, kuri turi 
daug raidžių. Bet jei ne kitos 
draugijos išvažiavimas, tai‘bol
ševikų sekėjų butų buvusi tik 
sau jale.

Bolševikai turėjo barą, kur 
buvo ir karštų ir šaltų gėrimų. 
Jie sakė spyčius. Bet nežinau 
kam tie spyčiai buvo laikomi: 
mat, baltieji nebenori jų mal
dų klausytis, o juodųjų nesima
tė. Nežinau kodėl jų pesimatė: 
gal nebuvo kviesti.

Teko nugirsti iš artimų bol
ševikų šulams žmonių, kad jei
gu Rožių Žemėj nebus galima 
išlaikyti garažas, tai jis teks 
perkelti į Washington Heights 
miškelį. Ir iš tikrųjų: kam bur
žujui mokėti rendą, kad bolše
vikai patys savo jėgomis gali 
pasistatyti garažą? Jeigu, sako 
bolševikai, butumem turėję su
pratimą, tai garažo butumėpi 
nerendavę, buržujų nenėmę. ‘

Bet ir vėl jie teisinasi: “Rus
ki čeloviek zadnim urnom krie- 
pok”.

Amerikos Taupymo, Statybos 
ir Paskolų Instituto Illinois 
skyrius No. 64 laikys susirinki
mą penktadienį, rugpiučio 28 
d., 8 valandą vakare Sokol sa
lėj (viršuj) adresu 2845 South 
Kedzie avenue, Chicago. Illinois 
skyrius yra statybai ir pasko
loms apšvietos organizacija 
Cook kauntėj.

Susirinkime bus išduotas ra
portas iš Suvienytų Valstijų 
spulkų lygos konvencijos (sei
mo) ; pranešta apie naujus Ins
tituto kursus, ir taipjau bus 
apsvartyta labai reikalingas 
programas vadinamam Reserve 
Exchange. *
' Visų Cook kauntės statybos 
ir paskolų asociacijų viršinin
kai (tarnautojai) ir direktoriai 
kviečiami būti šiame susirinki
me, kuris reikš daug statybos 
ir paskolų judėjimui Cobk 
kauntėj. Kviečiami atsilankyti 
ir asmenys, kurie nėra spulkų 
nariai.

Roseland
Tomačių čempionas

ad

—R
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P-AS JURfilS) CHERNAUSKAS JUS 
KVIEČIA Į SAVO NAUJA DARŽį 

prie 75os gatvės ir Archer Avė., 
(DU BLOKAI Į VAKARUS)

Visus savo draugus ir pažįstamus širdingai užkvieČiu į draugišką 
išvažiavimą į mano naują. 200 akrų daržą.

ČIA BUS DAILUS PROGRAMAS, MUZIKA, ŽAISMĖS IR DAU
GELIS JUOKO!

Lenktynės, žaismės su dailiomis dovanomis. Čia bus pats karalius 
— Juokų — Vanagas, žaismes ves Uktveris. Bus visokio svietelio!

Todėl kviečiu ir Tamsta atvykti-pasilinksminti ir duoti man pata
rimų kaip reikia sutvarkyti naują daržą, kad mano daržas būt vienas iš 
geriausių ir jums butų patogiausias ir naudingiausias. ,

Dovanos Moterims ir Vyrams! ' 5
Visus kviečiu atvykti

P-nas A. Jocius, gyvenąs 
resu 257 East 115 Street, turi 
prie namo darželį. Ir jau kele
tą metų jis augina jame toma- 
čių nedidelį kiekį. Jo ambici
ja yra išauginti juo didesnes 
tomates ir gauti iš kiekvieno 
stiebo juo didesnį kiekį vaisių.

P-no Jociaus pastangos ne
nuėjo niekais. Šiemet jis išau
gino stiebus aukštesnius, nei 
septynių pėdų. Gi vaisiau ant 
stiebų kai kurie, sveria po du 
svaru.

Jo darželį buvo atlankę kai 
kas iš anglų reporterių. Be to, 
buvo ir pakuotojų Libby, Mc 
Neil & Libby žmogus, kuris 
nutraukė net tų tomačių pa
veikslą.

P-nas Pocius tikisi iš kokio 
tuzino stiebų gaufį ąpįę 20 bu
šelių tomačių. Rep.

Žavėjantis Lietuvių 
Radio Programas

. bU! ___„___ .

Roseland
sutikti 'seną pažįstamą,

Todėl kviečiu narius-es 
skaitlingiau lankyti susirinki
mus ir tuo prisidėti prie spar
tesnio auginimo draugystės.
Steponas Narkis, sekretorius.

CLASSIFIED ADS

23 d. Rugpjūčio' (August) 1931 m.
_ Nuo 10 ryto v

Nepamirškite 75 gatvė ir Archer Avė.
Važiuokite arba eikite tuoj po Geltonos Stoties geso į vakarus. 

Tėmykite velevukes!
VISUS ŠIRDINGAI KVIEČIU!

Jūsų JURGIS CHERNAUSKAS.

ug dainelių, kurios

Biznieriams--
I

Korteles, Labels ir kitus 
Spausdinius Padarome

Trimis Spalvomis

Už Vienos Spalvos Kainą

Darbas atliekamas greitai, 
ir su skoniu.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

uga>.>iir,nrfi'iLik

Tėko
drg. P. Jankauską, kuris gyve
na adresu 325 JVest 115 st. 
Paklausiau ar jis čia gyvena.

Atsakė: “Netik i gyvenu, bet 
ir valgomų daiktų krautuvę 
laikau.” - /

Nustebau, nės ' neseniai jis 
buvo netoli didmiesčio, o da-, 
bar jau Roselancle, ir krautu
vę atsidaręs, -y Į

Jo krautuvė įrengta gražiai. 
Valgomi daiktai Užlaikomi šva
riai ir i patarnavimas / geyas.

tyanąu,. drg'. Jankauskas tu- 
rėšrpįsU^|n^bl^iy. Mat, čia 
yra apielinkė apgyventa viso-, 
l<ių tautų žmonių, tai kostu- 
merių gali tikėtis nemažai. 
Kiiubų ir b^augijų Susi vieni j i- 
nariui IP. Jankąusįkui veliju pa
sisekimo. Korespondentas.

Klaidos Atitaisymas 
•4 

■—........... - \

Rugpiučio/ 6 d. buvo paskelb
ti 'Naujienose vardai išvažiuo
jančių Lietuvon. Tarp kitų bu
vo klaidingai i pažymėta, kad 
Kasimir Krush, '4133 Wallace 
St., važiuoja apsigyventi, o tu
rėjo būti — paviešėti, šiuo tą 
klaidą atitaisome..

T. Rypkevičius,
Naujienų laivakorčių 
skyriaus vedėjas.

Business Service 
Biznį<) PątąrĮiavimaa   .   
POPIERIAVIMAS 

SPECIALIAI
20 rolių Craftex popieros, užtekti* 

nai dėl sienų vidutiniškos seklyčios ir 
valgomojo kambario, su viskuo $14.00. 

CONNORS ,
Tel. Radcliffe 3284

ŪMI MIRTIS 
Blakėms, tarakonams, uodams 

siems kitiems namų vabalams, 
kių naikinimas musų specialybė, 
kitę Seeley 3345 dėl nemokamos 
monstracijos.

CHICAGO GERMICIDE CO. 
17 South Paulina St.

Tel. Seeley 3345

ir vi- 
Žiur- 

Šau- 
de-

Laiškai Pašte
laiškai yra atCJe iŠ Europos 
jie priklauso, tegali nueina I

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI 35 kambarių hotelis, 
restaurantas ir boarding house, geroj 
vietoj ir prie geros transportacijos va
kariniame Cbicrfgos priemiestyje. Taipgi 
gera vieta dėl roadbouse. Rašykite Box 
1342, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Farmg For Sale
Ūkiai Pardavimui

KAS turite pardavimui Illinois valsti
joj farmą prie ežero, netolk Chicagos. 
Rašykite j Naujienas, Box 1343, 1739 
So. Halsted St., Chicago. /

O----------

Iš Teisybes Mylėto 
jų Draugystės 

Pastogės

THE BRIDGEPORT TIN SHOP
Įsirengė pilną pasirinkimą Hardware ir 

Malevų, taipgi plumbingo reikmenų.
Žemos kainos.

3218 So. Halsted St.
, Tel. Victory 4965

Praeito antradienio vakare 
Lietuvių Radio Programas iš 
stoties WGES. kurį davi, Lie
tuvių The Peoples Furniture 
Kompanija, suteikė daug ma
lonumo ir pasigerėjimo klausy
tojams. Nes, mat, išpildyme 
šio programo dalyvavo musų 
pažysmėtini dainininkai: pane
le Genovaitė šidiškiutė, Jonas 
Romanas, Antanas čiapas, Ri
kardas Romanas, “Peoples Du-r 
etas”, ir kiti. Kadangi visi, bū
dami pilni dainininkai, -savo pa
tyrimu žino ką daugumą visuo
menės geidžia girdėti, tai ir su
dainavo
kiekviena Tuvo vis gražesnė ir 
įdomesnė pasiklausyti. Prie to, 
kad padaryti turtingesnį prog
ramą, panelė šidiškiutė ir p. 
Romanas padainavo keletą ope
ros kurinių. O tarpu dainų su- 
grojita gražios muzikos šmo
teliai, kurie buvo parinkti labai 
gerų skoniu.

Pagaliok pranešėjas Juozas 
Bulevičius pareiškė, kad dėl ap
leidimo Chicagos turįs atsis
veikinti su gerbiamais klausy
tojais. Savo atsisveikinime pa
sakė, kad Peoples Furniture įs
taigai- priklauso I didelis kredi
tas už veikimą šio prakilnaus 
darbo musų tautai, leidimų šių 
gražių, parinktinų ir geresnio 
turinio programų, kuriais pil
nai galime gėrėtis netik mes 
patys, bet lygiai ir kitataučiai 
klausytojai.

Velitina Juozui ©Ulevičiui ge
ro pasisekimo išvykus kitur ir 
geistina, kąd Peoples Furniture

Nors šitos draugystės cen
tras yra lietuviškas sostapilis 
BHdgeportas ir turi savo 
“kHepastį” Lietuvių Auditori
ją, vienok draugystės ribos 
baigia apsiausti netik visą 
Chicagą, bet ir jos priemies
čius.

Didelis skaičius jos narių 
gyvena Chicago Heights, Mel-' 
rose Parke, Justice Parke, Ci- 
ceroj, Waukegane ir Rose- 
lande, Uis.

Be to, daug narių yra taip 
vadinamų “pašpOrtinių”; kurie 
gyvena kitose valstijose, bėt 
užsimokėdami duokles liekasi 
teisėti draugystės nariai.

Rugpiučio 9 d. įvyko drau
gystės mėnesinis susirinkimas 
Chicagos Lietuvilį Auditorijoj. 
Nariai-ės entuziastiškais aplo
dismentais priėmė sekreto
riaus pranešim^ kad nesiran
da nei vieno sergančio nario 
ir nėra jokių ’iŠmdkėjimų. Ir 
jų džiaitgsmas turi pamato, 
nes yra faktas, kad musų 
draugystėj yra šusispietę svei- 
tiausi' žmonės,o tas lemią 
draugystės ilgą užtikrintą gy
vavimą. '

Nežiūrint kad dabar siau
čia'didžiausia bedarbė, kas su- 
siritikimas įstoj'a1 į draugystę 
naujų narių.| Ir ne kokių, bet 
jaunų ir sveikų vyrų ir mote
rų.

Musų draugystėj dabar ran
dasi gabių muzikos mėgėjų, 
dainininkų ir įvairių dailės 
ir sporto žinovų, ir jeigu na
triai norėtų, tai galima yra 
■trumpoj ateityj suorganizuoti 
orkestrą, chorą, teatrališką 
skyrių ir tam panašių būre
lių, kurie priduotų draugystei 
daugiau gyvumo ir populia- 
riškumo; o iš to draugystei 
butų dvasinės ir medžiaginės 
naudos. Tik, f .žihoma, reikia 
daugiau pasišventimo ir ener- 
gijos. t

Aš esu įsitikinęs ir. turiu 
faktiškų patyrimų, kad jokia 
draugiją negąji,, augti ir bu- 
j oti, kurios nariui neturi ' nu
sistatymų ir aipįbicijęs veikti 
visuomeniškuose gyvenimo 
klausimuose. ’’ 
' ' ■ ’ 1 , *. J ! ' I f 1 . .. '<.; ‘ '

šie 
Kam 
vytinusįjį paštų (Clark ir Adams 
fjatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
angelio, kur padėta iškaba “Adver- 

tised Window/’ lobej nuo Adams gat* 
vės, pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikrą laiką, o 
kui sunaikina.

501 Bachouą Dr. A K
514
515 Kaspučiui Antanui
519
529 Naviskas Vincos
532 Roman Julės J L
536 Skinkiui V

Automobiles

pas-

Kazdailis J

Landarys W

PRANEŠIMAI
Dr-.jos Lietuvos Ūkininko mėnesinis 

susirinkimas įvyks ketverge rugpiučio 
20 d., M. Meldažio svetainėje, 2242 
W. 23rd PI., lygiai 7:30 vai. vakače. 
Visi nariai prašomi atsilankyti laiku.

Valdyba.

Humboldt -Park Lietuvių Pas. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas atsibus ketvirta
dienį, rugpiučio 20 d., 1931 m., Ai
niuos Simmans svetainėje. 1640 N. 
Hanckock t., Chicago, III. 7:30 v. v. 
Nariai nepamirškit, daug reikalų yra 
apsvarstymui. Sekr. A. Walskis.

Specialistas rydyme chronįlkų ir nauju li
rų. Jei kiti neralfijo jumis i&trydyti,\ atšilau 
ryklt pas mane. Mano pilnas I6egzatninavi* 
mas atidengs jūsų tikra liga ir jei aS apsi- 
itnsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus just) 
kur k kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino iftegzaminavimo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
IV. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys į 016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo Dietų.

PO

20

po

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.

I

CLASSIFIED ADS
s . I '■

EducationaI
Mokyklos

BARBERYSTĖS 
AMATO

> MOKYKIS k
A

Dienomis ae vakarais., Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

- MOTINA HELENA .

randasi jot pačios asmenjnSj ŽOLIŲ SVEI
KATOS sankrovoj. 4687 So. Ashland Avė. 
Nežiūrint kokia B»a serratę. nueikite pas 
ją tuofaus. Nelaukite iki bus per vėlu. 
Jeiru.Jus atsinežlte ii ab»— ^ausiie'*$1.00 bonką.'Specialių 
ui Mo. Ateikite ilMtidii

in buyinq 
you saven 
USING

m&P0WDER
I 

40YEARS 
25 ouncesfor25f

■ 1 •, . •; .s' /■. i ■■

Linksma ant farmų
400 akrų farma, juodžemis. Vidu

tiniai budink^i. Tik 60 mylių nuo 
Chicagos. Parsiduoda pigiai.

520 akrų farma, juodžemis, su miš
ku, geri budinkai. Tik 60 mylių nuo 
Chicagos. Mainys ant namo.

200 akrų farma su ežeru, arti Grand 

geri budinkai. Su gyvuliais 
ant namo.

80 akrų farma. Gėrį namai, 
gyvuliais. Mainys ant namo.

• <. • f

S. L. Fabian & Co.
, 809 W. 35tb St. 

Boulėvard 0611

v,
MIUIONSOF POUNDS usld 

by ouu covrnHMLNf

Garsinkite^ “N-nose”
i ■

1020 Buick 5 pas. coupe bu radio,— $005
1030 Buick 5 paa. aedanaa, kaip naujas, 

tiktai --- ------------------------------------- $750
1030 Auburn sport sedanas, arerlausiame sto

vyje, ----- -------------------- —......  $575
1928 Packard sedanas, 6 dratinlai ratai, $750
1031 Ford sport coupe................... $375
1030 Oldsmobilo 5 pas. sedanas,____ $475
1030 Oldsmobile eonvertible coupe, __ $550
1030 Durant 5 pas. sedanas,______ $325

HAMILTON MOTOR SALES 
z7136 S. Halsted St.

Personai
Asmenų Ieško

NORIU susipažinti su vaikinais, esu 
pusamžy, pavienė moterių gerai užsilai
kanti 5 pėdų 7 colių augščio. Vyrai 
turi būti 6 pėdų augščio. Kreipkitės 
laišku, 1739 South Halsted St., Box 
1344. z

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už dunokepį prie vi
sokios duonos. Turiu daugelį metų 
patyrimą. 3534 S. Parnell Avė. Tel. 
Boulėvard 4955.

Rapids, Midi. 8 kambarių Stuba, kiti 
Mainys

Financial
Finansai-Paskolos

Su

----- o-----
ŠIAURINIAME WISCONSINE 

ŪKIŲ BARGENAI
DABAR ATĖJO LAIKAS PIRKTI 

UKES ŠIAURINIAME WISCONSINE. 
Pastebėtinų pievų kauntėj. 
Kenna dumbline 
nibkystės, avių auginimo, bulvių ir tt. 
Lietus tankiai lija. 
kauntės dičkelio, netoli miesto su 2000 
gyventojų, puikios mokyklos, bažnyčios, 
krautuvės, 40 ar daugiaus akrų $200.00 
ir auksčiaus. 78 mylias į pietvakarius 
nuo Green Bay ant Chicago ir North 
Western gelžkelio. taipgi ant State 
Trunk Highway 32. Atvykite pama
tyti arba rašykite dėl smulkesnių infor
macijų. Chicago. Milwaukee. St. Paul 
ir Pacific gelžkelis * parduos jums 
ROUND TRIP TIKIETĄ NUO 
CHICAGOS iki WAUSAUKEE UŽ 
$5.20. Traukinys išeis 10:15 vai. va
kare Pėtnyčioj Rugsėjo-September 4to 
arba Subatoj. September-Rugsėjo 5 d. ir 
pribus į Wausaukee 5:40 vai. ryto. Jus 
galite sugrįžti Cbicagon Subatoj. Nedė- 
lioj arba Panedėlyj nakti; išvažiuodami 
11:11 vakare ir pribūdami Chicagon 
ateinantį rytą, 7:40 vai. Tai duos 
jums progą praelisti 3 dienas, įskaitant 
Labor Day gražiame šiauriniame krašte. 
Duokite mums žiriią laišku ar/ atvažiuo
site. Mes sutiksime jus automobiliu 
Wausaukee ir nuvešime iki 
MENOMINEE BAY SHORE 
COMPANY, SOPERTON, 
COUNTY, W1SCONSIN.

Žemė yra 
molis. Gera dėl pie~

2 iki 8 mylių nuo

Sopertono, 
LUMBER 
FOREST

Partners Wanted
 Pusininkų Reikia ____

PAIEŠKAU partnerio, kas norėtų' 
stotį į pelningą fruits ir kitus farmų 
produktų biznį. Naujienos, Box 1345.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

NAMŲ prižiūrėtoja — gera virėja ir 
kepėja. Patyrusi. Kuri mėgsta vaikus. Ge
ra mokestis. Gera rekomendacija. Gaus 
atskimą kambarį su maudyne. Turi mo
lėti angliškai. Ne senesnė kaip 40 metų. 

S. B. Ruby, 6727 Bennett Avė.

For Rent
IŠSIRENDUOJA 5 kambarių flatas. 

Renda pigi, Bridgeporto apylinkėj, 2 
augštas, su visais patogumais. Atsišau- 
kit pas savininką 3341 S. Halsted St 
Td. Prospect 3938. ’

' SUMANIAM biznieriui gera proga. 
Rendon štoras 2646 W. 63rd St. rin
kamas dėl cleantng ir dyeing. beauty 
shop arba čeverykų taisymo šapai. Ge
ra vieta. Išnuomuosiu geromis sąlygo
mis. Atsiklausymui telefonuokite Yards 
0801.

PASIRENDUOJA 6 kambarių flatas, 
moderniškas ir garadžius. Žema kaina. 
' 4109 S. Rockwell St.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambaris dėl vai

kino, merginos arba vedusios poros.
Tel. Virginia 0671

Patente
PATENTAI

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

....... '... .A....................... ........ . ......................

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

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

6348 S. Campbell Avė.

JAUNA pora tuojau^ paaukos gražų 
seklyčios setą, 9x12 Wilton kaurus, 9 
šmotų riešuto valgomojo setą, 2 pilnus 
riešuto miegamojo setus, lempas, cedar 
chest, gražius mažus kaurus, indus, elek- 
trikinį radio, valytoją, firankas; parduos 
už i dalį originalės kainos. • 

7816 S. Marshfield Avė.

REIKĄLINGA $2000.00 morsičiui 
ant trumpo liako. užmokėsiu komisą 
ir nuošimtį, 3471' E!ston Avė. Tel.

'..I
' i > C , ’’ ’’ ■ ' > ’ ?

Keyston 7412,

PARDAVIMUI 120 akerių su trio- 
bom, gyvuliais, mašinom ir visais įren
gimais. 87 mylios nuo Chicagos, In
diana valstijoj, arti Bass Lake arba mai
nysiu ant miesto ptopertės.

3534 S. Parnell Avė.

ST0RAD2IAUS RAKANDŲ BARGENAI
2 Šmotų seklyčios setas___________ $17.50
VUlton 'Kaurai tiktai   —,—► $5 ir ausrs. 
y Šmotų, miegamasis setas -------------  $22.50
7 Šmotų valgomasis setas -------------- $17.80

AMERICAN STORAGE FURNITURE CO.
6701 8. Halsted St. ir 423 W. 68rd St.
JL.l.J.’l'įją ',Į." I 'ĮĮ.ffgHglfegegP

Pianos
PARDAVIMUI Upright riešuto pia

nas ir benčius. Kaina $25.00, grei
tam pardavimui. Tel. Columbus 3782.

Real Estate For Sale
NamaLžemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, tarnas, biznius visokios rųšiea. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 86. Fairfleld Avė.

TeL Lafayette 0455

BIZNIERIAMS IR 'SE
SIEMS NAUJAS PRA

NEŠIMAS
Midland Parlor Setų išdirbystės sa

vininko, kuri randasi 4140 Archer Avė.
Aš turiu bizniavą namą Brighton 

Parke, labai geroj vietoj, kampinis, ,du 
Storai, 5 flatai ir vienai mašinai gara
žas, 
kito namo_ arbo loto prie gatvekarių 
linijos.
noriu atidaryti kitą štorą tokį pat, kaip 
aš dabar turiu ant Archer Avė.

Vardas labai lengva atminti — 

MIDLAND PARLOR 
FURNITURE CO.

Turėsime labai didelį išpardavimą. 
Viskas bus parduota už pusę kainos.

4140 Archer Avė.
Tel. Lafayette 7404

Aš noriu šitą namą* mainyti ant

Priežastis tokia, — kad aš

PARDAVIMUI 6 kambarių cottage* 
moderniškas, lietuvių kolionijoj, gera 
vieta. 3826 Wallace St.

Sensacijinė Vertybė 
Gražiausiame 

NORTH SIDE NAME
Atraktiviškas 9 kambarių narnas^ 

fronto išeinąs ant gražaus Dickinsort 
Parko, jeigu pasiulisite maždaug pusę 
jo vertės, deki foreclousure.

Turi būt parduotas TUO JAUS, 2 
maudynės, lotas 36x125, 4 miegkamba-* 
riai, pilnai įrengtas valgomas kamba
rys ir virtuvė bęsmente dėl vartojimo 
vasarai.

2 karų garadžius, 2 boileriai, vie
nas dėl anglies, kitas dėl gazo. Va po t 
šildimo sistema, naturališki “fire places” 
— kaminai.

Duokite savo pasiulijimą. Vienai 
blokas nuo labai gyvos pirkinėjimui vie
tos Irving Park Blvd. ir Milwauke« 
Avė.

Atdara dėl inspekcijos visą dieną iki 
8 valandos.

4147 Dickinson st.

ŠEŠIŲ kambarių mūrinė kampinė 
bungalow, 2 karų garažas. Gerai pas
tatyta. Karštu vandeniu šildoma. Tile 
maudynė. Didelis pirmas morgičius 
išduotas 14-kai metų. Kainavo $14.- 
500. Apleidžiu miestą. Greitam par
davimui $10.500.

5700 S.. California Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Ice Cream Parloris 
ant gatvekarių linijos, gerai išdirbtas biz
nis, 6 kambarių flatas. Nebrangiai.

2025 SoiyWestern Avė*

PARSIDUODADA PIGIAI
Labai puikus sklipas žemės dėl va

sarnamio. Gražioj vietoj. Beveik 2 
akeriai. Buvęs sodnas, ant upės kran
to. cimentinio kelio, šalę Gulf Courso. 
17 sveikų obelių, bėgantis šaltinis, lie
tuvių apgyventoj kolionijoj, .94 my
lios iš Chicagos.

Norėdami aiškesnių žinių kreipkitės 
pas

F. J. TUPIKAITĮ 
725 West 123rd St 
Tek Pullman 0071




