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Klaipėdos “Hitlerininkai 
Suimti: Visi iš Lietuvos

Vokietija įtaria Lietuvą ruošiant pervers 
mą Klaipėdos krašte

LIETUVA PROTESTUOJA
Lietuva ir Vokietija net į di

džiąsias valstybes kreipėsi
Klaipėda, rugp. 13. Iš Kauno 

pranešama: Paskutiniu laiku 
Vokietijoj buvo paleista gimdų 
apie rengiamą Klaipėdos krašte 
perversmą, kuriuo butų ketina
ma nuversti vietos autonomi
niai organai ir bendrai pašalin 
ti konvencijos sudarytą auto
nominę tvarką.

Iš patikimų šaltinių teko pa
tirti, kad po to Vokietijos vy
riausybė net kreipusis į didžių
jų valstybių vyriausybes, nuro
dydama į gresiančią dėl to prie - 
gadą ir kaltinama Lietuvos vy
riausybė, kad toks perversmas 
buk ruošiamas su jos žinia.

Lietuvos vyriausybė yra pa
reiškusi atatinkamų valstybių 
atstovams, kad visi tie gandai 
yr« tik niekuo nepagrįstos sva
jonės (mistifikacija). Ji negali 
suprasti šitokių gandų skleidi
mą, kaip tiktai mėginimu kom
promituoti Lietuvos vyriausy
bę, kuri atsako už nustatytą 
tvarką, saugumą ir ramybę jps 
vyriausiai valdžiai /suverenite
tui) pavestame krašte, o tai ly
giai tame laike, kada eina į- 
vairųs pasitarimai dėl Klaipė
dos krašto konvencijos vykdy
mo.

, Užsienių reikalų ministerija 
ketina pareikšti savo protestą 
Vokietijos vyriausybei.

I

Vokiečiai skelbia lietuvius 
ruošiant perversmą

Kaunas. Rugpiutis. “Liet, 
žiu.” editoriale “Rimti įvykiai 
Klaipėdos krašte”, sako:

Klaipėdos krašte kažkas ne 
visai ramu. Išrodo, kad ten ne 
visa tvarkoje, kad ten vyksta 
kažkoks procesas.

Jau kuris laikas, kai vokiečių 
spauda skelbia apie kožkokį 
Klaipėdos krašte ruošiamą per
versmą. Tiesa, tos jų žinios 
dar anksčiau buvo patekusios 
ir musų spaudon, bet nieks į 

.jas rimtai nežiūrėjo. Dabar 
vokiečių spauda tas žinias pa
kartojo. Vokiečiai rašo, kad 
Lietuva esą ruošianti pervers
mą, kad panaikintų Klaipėdos 
krašto autonomiją ir padarytų 
jį paprasta Lietuvos dalimi.
Elta skelbė, kad tai hitleristų 

darbai

Beveik tuo pat metu Elta 
praneša alarmuojančias žinias, 
kad Šilutėj esąs hitlerininkų 
centras. Esą hitlerininkai, ne
pasitenkindami šukavimais prieš 
lietuvius, perėję prie veiksmų ir 
jau įvykdę visą eilę, pasipikti
nimą keliančių, aktų: nuplėšę 
karišką iškabą, nupiovę kariuo
menės telefono laidus, išvarta- 
lioję žydų kapinių paminklus ir 
net šovę į sargybinį, kuris sto
vi prie Lietuvos banko skyriaus

kalti- •

padau-

Kodėl oficiozai nutyli 
ninkus?

Tai jau ne išdykėlių 
žiškai iškrėsti šposai, bet rimti
ir svarbus įvykiai, kurie verčia 
rimtai susirūpinti ir pagalvoti,, 
koks to viso tikslas, kas tuomj 
siekiama, prie ko einama? Įvy
kiai reikalingi rimto, stropaus 
ir nešališko ištyrimo. Parlamen
tarinėse šalyse tokius įvykius 

per-
teismui

Mėnuo leidžiasi 12:11

paprastai tiria specialės parla
mento renkamos komisijos, į 
kurias tokiais atvėjais įeina į- 
vairių srovių atstovai, kad tuo 
galima- butų pasiekti juo di
džiausio nešališkumo, ypač kad 
kaltinimas metamas kurios nors 
srovės žmonėms; juo labiau, 
kad toks tyrimas ir užsieniuose 
gana visiško pasitikėjimo.♦

Klaipėdos lietuvių spauda 
piktinasi

Klaipėda, rugp. 20. “Liet. 
Keleivis” iš rugp. 9 rašo:

“Antisemitiškų reiškinių Lie- 
tuvoje iki šiol beveik nebuvo. 
Kaip žydai viduramžiais visur 
buvo persekiojami ir išvaromi, 
Didysis Lietuvos Kunigaikštis 
Vytautas atkvietė juos Lietu
von ir suteikė jiems čia prie
glaudą, ' uždedamas sunkias 
bausmes už bet kokį žydų už- 
kabinėjimą arba apskelbimą.

Ir vėlesniais amžiais, kaip 
žydai kitur buvo varžomi vi
sokiais politiniais suvaržy

mais, jie Lietuvoje naudojosi 
pilna lygybe ir Jaisve. Tas pats 
yra ir naujai atgimusioj nepri
klausomoj Lietuvoj.

Taip, žydai .Lietuvoje sura 
do lyg antrąją savo tėvynę. 
Lietuva jų tautiniame judėjime 
vaidina svarbų vaidmenį ir pa
sidarė tam tikim jųjų kultūri
nių centru. Kaikurios Lietuvos 
žydų mokslo įstaigos yra’ gar
sios visame pasaulyje. Pažymė
tina, kad ir prie Lietuvos sos
tinės Vilniaus žydai yra labai 
prisirišę, kuri jųjų yra Vadina
ma “Lietuvos Jeruzale”. Kylan
tį žydų tautinį ir kulturinį at
gimimą Lietuva gali tik su pa
lankumu sveikinti.
Paduoda kitą pa/iašią provo

kaciją
Suminėjęs įvykusį barbariš

ką įžeidimą žydų kapinių tas 
dienraštis sako: “...tai yra ir 
pasilieka žemos doros darbas, o 
jis padarytas musų tautos sū
nų. šiame sąryšyje norime pa
minėti kitą paskutiniųjų savai
čių įvykį:

Smiltynėje nakties laiku kaž
kas suteršė viešuosius vokie
čių kalba’ parašytus užrašus ir 
iš dalies išvartaliojo stulpus... 
Dabar paaiškėjo, kad ir vienas 
ir kitas darbas yra tų pačių 
‘didvyrių’ įvykdytas.”

Suimti išardę žydų kapus
Valdžios oficialė telegramų 
agentūra Elta šitaip paduoda:

Kaunas. VIII. 7 Elta. Vakar 
suląikyti keturi jauni vyrai 18- 
21 m. amžiaus, išdraskę žydų 
kapus Klaipėdoj.

Po įvykio žydų kapinėse, vi
suomenės tarpe vienintelis įta- 
ripias krito ant patamsėj triu- 
kšmuojančių Klaipėdos hitleri
ninkų. Taip mane ir vietos 
laikraščiai. Ar suimtieji turi 
ką nors bendra su hitlerinin
kais, sunku pasakyti; viena aiš
ku, kad viešai jie, nepriklausė 
jokiai organizacijai.

Tardymas dar nebaigtas. Be 
to, tardytojui sunku išaiškinti, 
ar čia provokacija, nes kai kam 
rupi geri lietuvių ir žydų 
tykiai išardyti.

Suimtieji netrukus bus 
duoti

san
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Jugoslavijos karalius-dįikta- 

torius Aleksandras su savo su- 
nu, sosto įpėdiniu Petru.

Diktatūros slegia
mos tautos svečias 
apsilankė Chicagoj

- ■■ e;" ' į. i
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Kaip einasi kroatams po ka
raliaus Aleksandro valdžia

Chicago, III., rugp. 21. čia 
atvažiavo pas savo vientaučius 
Kroatas, Dr. August Kosutič, 
buvęs Kroatijos atstovas Ju
goslavijos parlamente, žymus 
kroatų valstiečių partijos vei
kėjas ir žentas Stepono Radi- 
čo, kurį serbai nužudė parla
mento salėj laike posėdžio.

“Nuo tos dienos, kaip 1929 
m., sausio 6 d. karalius Alek
sandras paleido parlamentą, 
padėtis Jugoslavijoj eina nuo 
blogo prie blogiausio”, t pasakė 
Kosutič. Savo proklamacijoj 
Aleksandras -.pareiškė, “Atėjo 
valanda, kada neturi būti tar
pininko tarp karaliaus ir pa
valdinių. Todėl 
ir nusprendžiau, 
Kroatų ir Slovėnų 
konstitucija iš birželio 19 d., 
1921, daugiau nebegalioja. Vi
si šalies įstatymai pasiliks ga
lioje, kol nebus panaikinti ma 
no dekretais.”

Sykiu su tuo pareiškimu ka 
ralius išleido antrą dekretą, va
dinamą karaliaus galybės įsta
tymu, kuriame pareiškė: “Ka
ralius yra šalies autoriteto lai
kytojas... Karalius atstovauja 
valstybę visuose santykiuose su 
svetimomis valstybėmis. Kara
lius skelbia karą ir daro tai
ką”.

“Dabartinė karališkoji ir mi- 
litariškoji diktatūra Jugoslavi
joj negalės ilgai išlaikyti spau
dimo iš vidaus ir iš lauko. I -

aš nutariau 
kad Serbų, 

karalystės

Pagavo Klaipėdos hitlerinin
kus?

“Mem. Dampfb 182 nr. ra
šo, kad esą pagauti asmens, ku- 
rie išvartalioję Šydų kapinėse 
paminklus. Tai esą Alb. Sam
sonas, A. Bakšys, Pov. Stulpi
nas ir K. Motačionis, visi ėsą 
kilę iš Did. Lietuvos. Vienas jų 
esąs geležinkelietis, antras ban
ko tarnautojas.* 

Suimtieji kaltais 
nę. - ,

Ką tai reiškią?

prisipažL

Billy Burke, Ameri
kos golfočempionas, 
šiandie losią Čikagoj

Lietuviai golfininkai ruošia 
svečiui sutiktuves

Chicago, UI., rugp. 21. Billy 
Burke-Burkauskas, Amerikos 
Golfo čempionas, šiandien at
vyko Chicagori; ir šį sekmadie
nį, rugpiučib 23 d. los golfą su 
rinktiniais ‘ jolfininkais Glen 
Oak Country Club, Glen Elgin, 
III. Lošimas1 prasidės 3 vai. 
popietų.

Burke-BurkkuskAs su' Geo 
Von Elm, ruriner-up, loš prieš 
Horton Smith/ Franci jos pro- 
čempioną ir'Harry Cooper, Ka
lifornijos čempioną.

Lietuvių Golfininkų Kliubas 
ruošia svečiui priėmimo vaka
rienę Hamilton kliube, Chica- 
goje.

Nesusitaria kaip teisti 
angliakasius 1

Harlan, Ky., rugp. 21. Cir
cuit teisėjas , Jonės nubaudė du 
advokatus, gurančius kaltina
muosius mainerius. Advokatai 
užmetė teisėjui, kad jis yra la
bai vienšajiškas ir kad visus 
mainerius j bendrai išvadino 
“komunistais, ir raudonaisiais”. 
Už 'tai teisėjas nubaudė advo
katus po $30 ir pagrasino ka
lėjimu už “teismo įžeidimą”.

Čia yra traukiami teisman 15 
mainerių, kaltinamų užmušimu 
šerifų Page < pereito balandžio 
suirutėse it už keturių užmuši
mą gegužės mėnesį.

Juozapas Stalinas siū
lys pasauliui taiką

Londonas, rugp. 21. Rusijos 
diktatorius Stalinas rengiasi 
pasiūlyti pasaulio valstybėms 
eiti prie, ekonominio susiprati
mo ir' nepuolimo sutarties, ku
ria butų užtikrinta pasaulio; 
taika.

žiniomis per Rygą, Stalinas 
pasakęs, kad Rusijos Sovietai 
nusitarę bendradarbiauti su ka
pitalistinėmis valstybėmis, nes 
dabar ne laikas esąs dėl smul
kių užvydų ir kvailos rivaliza 
cijos.

Seniausias pasauly žmo- 
'gus 250 mėty!

Sh'a’nghai, Kinija, rugp. 2,1. 
Lee Tsingyųn, 250 metų 'am
žiaus kinietis iš Kaihsien mies
to vadinamas visų seniausiu 
žmogum visame pasaulyje. Savo 
amžių senis skaito pagal nukirp
tų nagų, kurių jis turi visą 
glėbį ir k'aikurie yra pėdos il
gumo. Išauginti pėdos ilgumo 
nagą reikią daug mėtų. Dabar 
Lee Tsingyųn turi pėdos ilgu
mo nagus, kuriuos jau^greit 
bus laikas kirpti. Lee vedė 14 
kartų ir turi 11 generacijų po 
savim. Dabartinė jo jauniau
sioji žmona turi 90 metų. Jis 
pats yra dar labai sveikas ir 
vaikščioja ligi 34 mylių per 
dieną. i

■'■*7^ . -z ** '

Galbūt ras Amundseno
orlaivį

■jį———

Leipcigas, Vokietija, rugp. 
21. Graf. Ceppelin sugrįžus iš 
šraurėš ir betirinėjant nutrauk
tas fotografijas, pastebėta, kad 
prie salos Naujoji žemė yra 
ženkliukas labai panašus > į or
laivį, nukritusį ąr nusileidusį 
ant ledinio klifo. Spėjama, kad 
tai gali būti 1928 metais din
gusio Amundseųo orlaivis.
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pasitarimai 
klausimais, 
krypstanti 

orientacijon;

Mažas šunelis prieš mus 
koja kelia”! ■ f

Mirė senatoriaus ir gubernatoriaus motina
Mrs. Beįle, Case La Follette, garsiausios Amerikoj politikų 

šeimynos “patarėja”, mirė rugp. 18 d. Washingtone ir palai
dota Wisconsine. Ji buvo žmona garsiojo senatoriaus Robert 
La Follette ir motina dabartinio senatoriaus Robert La Follette 
Jr. ir Wisconsino gubernatoriaus, Philip La Follette.

Kriminalas išeina 
Amerikai kasmetą 
po $1,000,000,000

Daugiausia suėda prohibicija ir 
raketas

Washington, rugp. 21. Wic- 
kersham ‘ komisija paskelbė, 
kad kriminalas Amerikai kai
nuoja1 *po $1,000,'000,000 kas 
metai. Federalinė valdžia kri
minalo išlaidoms padengti duo
da po $52,786,000, ir iš tos su
mos prohibicija suvartoja 66 
nuošimčius. Apskaityta, ikad 
du trečdaliai valdžios skiriamų 
fondų kovai su kriminalu yra 
suvartojami vien tik prohibici- 
jos sustiprintam Vykinimui.

• Raketo daromi nuostoliai 
kraštui esą milžiniški ir pralen
kiu visokį kitokį kriminalą.

Sausųjų išlaikymas kainuoja 
kiekvienai galvai šioje šalyj po 
32 centus.

Nautilus greit ners po 
ledo

Berlynas, rugp. 21. Sir Hu- 
bert Wilkins savo submarine 
Nautilus jau randasi šiaurės 
lediniame vandenyne tarp ledų 
kamšaties.. Už akims ledai vis 
labiau tirštėja Ir submarinas 
jau greit ners po ledo. Sako, 
po savaitės jų likimas bus aiš
kus.

Ekskaralius Alfonsas 
atvyks Kaunan? •

Ryšy su Eltos pranešimu, kad 
dabar Ispanijos ekskaralius Al
fonsas keliauja Baltijos juro
mis, pasklido gandų, kad jis 
užvažiuosiąs per Klaipėdą Kau
nan. žinios patikrinti nebuvo 
galima. Piliečiai tuo domisi. *

Šiauliai skėsta dulkėse
Užėjus didelėms kaitroms 

Šiauliai stačiai paskendo dulkė
se. Užvis daugiausia jų yra pa
čiame miesto centre, kur kry
žiuojasi Vilniaus ir Tilžės gat
vės. Užtenka šia kryžkele per
važiuoti automobiliu ir j dan
gų'iškyla dulkių debesys, kuris 
uždengia visą horizontą..

Anksčiau dulkių tiek nebū
davo. Senoji miesto savival
dybė mokėdavo priversti namų 
savininkus laistyti gatves:

Lietuvių natūrali* 
zacija šioj šalyje 
žymiai sumažėjusi

1926 m. naturalizuota 1,130, 
šiemet tik 409

Chicago, III., rugp. £1 Imi
grantų natūralizacija iš šiaurės 
ir vakarų Europos per penke, 
riųs metus pakilo ant 78 nuo
šimčių, gi iš pietinės ir rytinės 
Europos sumažėjo ‘ant 48 nuor 
šimčių.

Chicagos distrikte, į kurį į- 
eina Chicagos miestas, dalis 
Indiana ir Michigan valstijų, 
natūralizacija sumažėjo per 
paskutinius 5 metus ant 22 
nuošimčių.

* Lenkų sumažjėo nuo i 56,019 
1926 metais ligi 2,039 1931 me
tais. Italų sumažėjo nuo 26,- 
502 
095 
ligi 
ligi

ligi 16,060. Rusų nuo 14/ 
ligi 815. Grekų nuo 1,148 
492. Lietuvių nuo-1,130 
409. /

Kauno kavalieriai gud 
rus, bet Šiaulių panos 

irgi ne kvailos
Rugpiučio 4 d. į Šiaulius at

vyko paviešėti kaunietis p. D. 
Pirmiausia svečias susipažino 
gatvėje su dviem “panom” ir 
vienai jų paskyrė 12 vai. pasi
matymą, po kurio pagailo vy
rui sumokėti pinigų, todėl atė
mė iš jos sumokėtus pustrečio 
lito, o kad ji niekam nesiskųs
tų, pagrasino ją apvaginsiąs. 
Bet panos butą ne ‘taip lengvai 
įgąsdinamos, ir ji pakėlė triukš
mą. Reikalas atsidūrė policijoj* 
kuri dabar veda kvotą.

Arklio lenktynės su 
autobusu

Kaune dienos metu Ramyga
los g-vėj pasibaidė kažkokio 
pil. arklys ir visu smarkumu 
ėmė jį nešti per gatvę. “Be- 
skrisdamas” arklys numuši 
nuo kojų ėjusius šaligatviu ne| 
3 žmones: viena moteriškė net 
buvo apalpusį. Policininkas, 
norėdamas sulaikyti “skren
dantį” arklį, atsisėdo į kursuo
jantį mieste autobusą įr ėmė 
vytis. Pralenkęs savo “konku
rentą” autobusas sustojo sker 
sai kelia ir tuo budu sulaikė 
arklį. Savininkui surašytas pro
tokolas.

Vokiečių spauda 
apie Lietuvą .

■“Berliner Tageblat” liepos 
31 d rašo, kad Lietuvos vy
riausybe keičia savo užsienio 
politikos liniją. Ėsą Palangoj 
vasaroja visi ministeriai, pre
zidentas ir užsienio atstovai, ir 
ten, Palangoj, kasdien įvyksta 
svarbus politiniai 
užsienio politikos 
Esą vyriausybė 
prancūzų ir lenkų
Sidzikauskas keliamas Londo
nan, o jo vieton skiriamas dr. 
Šaulys.

Bendrai paskutiniu lafku vo
kiečių spaudoje daug rašoma 
apie Lietuvą ir sekamas kiek
vienas lietuvių judėjimas Klai
pėdos krašte. Jau anksčiau 
Lietuvoje buvo uždrausta pla
tinti “Koenigsberger Hartungs- 
che Zeltung” ir “Koenigsber
ger Algemeine Zeitung”, o 
paskutinėmis dienomis uždraus
tas Lietuvoje “Ostpreussische 
Zeitung”. Paminėdamas šiuos 
uždraudimus, “Preussische Zei
tung” 154 Nr. laukiasi į vo
kiečių užsienių įstaigas, t. y.— 
užsienio reikalų ministeriją, esą 
“Vokietijos prestyžui nejauku, 
kad mažas šunelis prieš" mus 
(suprask — vokiečius) koją 
k^elia’*.

Diktatūros “pialiliet- 
ka” baigiasi ♦ >•'

Kalba apie Seimo rinkimus
Kalbama, kad atatinkamos 

sferos esą susirūpinusios Pre
zidento ir atatinkamo seimo 
rinkimais. Esą galvojama jau 
apie atatinkamų įstatymų ruo
šimą. .

Paskatinimą tam davė pra
ėjusieji miestų tarybų rinkimai. 
Be to, esą gruodžio 17 d. pro
grama jau besibaigiant, nes 
jau sueis penkeri metai.

Papildomos žinios apie hitleri
ninkų įsibrovimą j Klaipėdos 
žydų kapus

Klaipėdos žydų kapinės yra 
visąi nuošaliai Pylimo g-vėj. 
Jos aptvertos gan aukšta tvo
ra ir jose yra sargo namelis. 
Naktį iš šeštadienio į sekma
dienį apie 1 vai. nakties į sar
go namų duris kažkas pradėjo 
svaidyti akmenimis ir pradėjo 
smarkiai loti sargo šuo. Tada 
buvo paleista akmenų ir į šunį. 
Po to sargas užgirdo kažkokį 
pyškėjimą kapinėse, bet išeiti 
laukan bijojo, nes neturi gink
lo. Policijai taip pat negalėjo 
pranešti, nes neturi telefono/ 
Tik gerokai išaušus ryte sargas 
išdrįso išeiti laukan ir pamatė 
liūdną vaizdą: apie šunį ir jo 
namelį primėtyta daugybė ak
menų, išgriauta 25 paminklai, 
nulupinėta daug parašų nuo 
laikinų medinių paminklų, ap
daužyti du žydų maldos name
liai ir kita* (r.).

I

t a
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Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras 'šiai dienai pra- 
nąšąuja:

Giedra; kiek šilčiau; viduti
nis šiaurryčio ir rytų vėjas.

Vakar temperatūra buvo 70 
popiet.

Saulė teka 6:03, leidžiasi 
7:44L 
ryto.

■ v
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Zodomirskio Dvikova
(Pabaiga)

Zodomirskis pašoko lyg su
žeistas liūtas. “Mano tėvo ka- 
pas keršto šaukia.” jis sušu
ko. “Tai kitas įžeidimas bjau
resnis už pirmąjį. Sakai kad 
viskas jau užbaigta? NjK tams
ta, mes turime vėl pradėti ir 
šiuo kartu pistalietai bus pri
taisyti, aš pats pasistengsiu tai 
padaryti.”

“Ne, kapitone,” ramiai atsa
kė Stammas. “AŠ atidaviau 
tamstai gyvybę ir jos daugiau 
nenoriu atimti. Jžėisk mane 
kiek patinka, bet aš nesinui- 
šiu.”

“Tuomet jus eisite dvikovon 
su manimi, p-nas Stamme,” 
sušuko Pravdinas nusivilkda
mas švarką. “Jus pasielgėt 
kaip niekšas apgahdami Zo- 
domirskį ir jo antrininkus, ir, 
jeigu už penkių minučių jūsų 
lavonas negulės prie mano ko
jų, pasaulyje nėra, teisybės”. 
Stammas atrodė labai sumi
šęs. Jis to nesitikėjo.

“Jeigu kapitonas Pravdinas 
jūsų neužmuš, aš tai padary
siu,” tarė Naletovtls.

“Arba aš! arba mes!” sušu
ko visi ofieicriai vienu balsu.

“Po velnių! Aš negaliu muš
tis su jumis visais,” atsakė 
Stammas. “Išrinkite vieną iš 
savo tarpo ir aš su juo eisiu 
dvjkovon, nors tai nebus dvi
kova, bet žmogaus skerdi
mas.”

“Persitikrink, gerbiamasis”, 
pradėjo Belajevas; “mes neda
rysime to, kuo labiausiai 
branginamas garbės jausmas 
butų įžeistas. Mes visi esame 
jūsų elgesiu paniekinti, nes 
dėvėdamas musų, ofidęrh^ 
uniformą, jus pasirodėte nie
kšu. Jus negalite eiti kovon 
su mus visais; galimas daiktas 
l<hd jus nesimušite nė su vie
nu. Todėl, prisirengk, tamsta 
būti smerkiamas. Vyrai, prisi
artinkite.

Apsupome majorą ir nuo
sprendį padarėme be disku
sijų. Visi buvo vienos nuomo
nės. Mrjoras, kuris visam va
dovavo, priėjęs prie Stammo, 
tarė:

“Leitenante, tamsta prasi
žengei visiems garbes įstaty
mams. Jūsų niekšybė buvo 
šaltai apgalvota. Jus privertėt 
Zodomirskį pereiti per visas 
žmogaus pasmerkto mirti, 
kančias, pats būdamas visai 
ramus, žinodamas, kad pista
lietai nebuvo pritaisyti. Paga
liau, tamsta atsisakei eiti ko
von su asmeniu, kurį du kar
tus įžeidei.”

“Pritaisykite šautuvus! grie
bkitės kardų!” sušuko įniršęs 
Stammas. ”Aš mūšiuos, kau
si uos su bet kuo!” Bet majo
ras pakratė galvą, nusišypso
damas su panieka.

“Ne, leitenante,” jis atsa
kė, “jus daugiau nekovosite 
su savo draugais. Tamsta su- 
teršei savo uniformą. Mes ne
galime daugiau su - tamsta 
tarnauti. Visi karininkai lie
pė man pasakyti, kad nenorė
dami pranešti valdžiai apie 
tamstos trukumus, jie jū
sų prašo įteikti rezignaciją dėl 
blogos sveikatos. Daktaras pa
sirašys visus, rėikalingus do
kumentus. šiandien yra gegu
žio 5 d. Tamsta turite visą 
mėnesį laiko iki 5-to birželio 
pulką apleisti.” /

“Taip, aš pulką apleisiu; ne 
dėl jūsų norų, bet savo,” at
sakė Stammas, užsiyilkda- 
mąs švarką ir prisisegdamas 
kardą. Ir, užšokęs ant arklio, 
šuoliais nujojo į kaimą,.; atsi
sveikindamas su mumis kar
čiu keiksmu išriedėjusiu iš jo 
lupų.

Visi apspietėm Zodomirskį. 
Jis buvo nuliūdęs; daugiau 
negu nubudęs, nustojęs ūpo, 
vilties.

“Kodėl jus privertėt mane 
sutikti su to niekšo sąlygo
mis?” jis paklausė. “Be jūsų 
niekuomet nebūčiau to pttdA- 
ręS.”

“Mano draugai ir aš,” atsa
kė majoras, “paimsim visą 
atsakomybę. Tamsta pasielgei 
kilniai ir turiu visų vardu pa- 
sakvti, kapitone Zodomirski, 
kad tamsta esi prakilnus žmo
gus.” atsigrįždamas į kitus ka
rininkus: “Eikime, vyrai; tu
rime apie viską \ pranešti pul
kininkui.”

Sulipome j karietas. Beli
pant, mes pamatėme Statumą 
jojant ant arklio slėniu iš kai
mo. Zodomirskio akys nusekė 
paskui jį.

“Nežinau koks nujautimai 
mane kankina,” jis atsiliepė, 
“bet jausčiaus daug geriau 
jeigu jo pistaljetas butų bu
vęs pritaisytas ir jis būt mane 
nušovęs.”

Sunkiai atsiduso ir pakratė 
galvą, lyg norėdamas tuo bil
du nusikratyti tų karčių min
čių.

“Namo,” sušuko” jis vežikui.
Grįžome tuo pačiu keliu ir 

todėl vėl pravažiavome pro 
Ravinskaitės langą. Abu su
žiurome, bet jos ten daugiau 
nebuvo.

“Kapitone, ar tamsta neat
sisakytum man patarnauti?”

“Kito tik norėsite” atsakiau.
“Tikiuos, kad jus pranešite 

vargšei Marijonai apie šio 
biauraus įvykio pabaigą.”

“Žinoma. Kuomet?”
“Dabar, tuojau. Kuo grei

čiau, tuo geriau. Sustok!” su
šuko jis vežėjui. Jie sustojo, 
išlipau ir karieta nuvažiavo 
tdlyn.

Zodomirskis vos buvo įėjęs į 
kambarį, man įpuolus į salio- 
no tarpdurį. Matyt mano vei
das buvo išbalęs ir atrodžiau 
išsigandęs, nes jis prišoko prie 
manęs šaukdamas:

“Del Dievo, kas atsitiko?” 
Išvedžiau jį iš kambario.

“Skubink, drauge, jei nori 
Marijoną dar gyvą pamatyti. 
Ji stovėjo prie lango; ji matė 
Staminą jojant pro šalį. Stam- 
mui esant gyvam, ji pamanė 
tave mirus. Ji tik suriko ir 
supuolė ant grindų. Nuo to 
laiko ji dar neatidarė akių.

“0, mano nujautimas!” su
dejavo Zodomirskis, “mano 
nujautimas!” ir išbėgo į gat
vę, be kepurės, be kardo. Pa
neles Ravinskaitės namų laip
tuose, jis sutiko daktarą ei
nant žemvn. v .

“Daktare,” jis sušuko, pa
griebdamas jį už rankos, “ji 
jaučiasi geriau, ar nę?”

“Taip, ji jaučiasi geriau,” 
jis atsakė, “geriau, nes neken
tęs daugiau.

“Mirė”! sušnebždėjo Zodo
mirskis baldamas, atsiremda? 
mas į sieną, “ji mirė!”

“Aš visuomet vargšei sa
kiau, kad turėdama silpną 
širdį, ji saugotusi susijaudini
mu—” v

Bet Zodomirskis jo negirdė
jo. Užšoko ant laiptų ir kaip 
beprotis įbėgo į jos kambarį, 
šaukdamas: s

“Maryt! Maryt!”
Prie jos durų stovėjo sena 

Marijonos auklė, kuri norėjo 
jį sulaikyti. Jis ją atstume į 
šalį. Marijona, rami, išbalusi, 
gulėjo lovoje. Zodomirskis 
puolė prie jos, paėmė ją už 
rankos. Ji buvo šalta sustin
gusi ir joje užgniaužtas-—juo
dų plaukų pluoštelis. -

“Mano plaukai!” sušuko 
Zodomirskis / verkdamas. 
“Taipį tavo,” atsiliepė auklė, 
“Plaukai, kuriuos ji nukirpo 
tave palikdama Petrogradė, 
Aš tankiai jai kartojau, kad 
jie kudmet nors vienam jūsų 
atneš nelaimę.”

r, „i

teigti kaš nbfi Žlnbtt keiš 
atsitiko su žodomirskiu, iai 
paieško. Brolio Vašllišuš Ttoi- 
tzbš vienuolyne. *

Vienuoliai parodys jums jo 
kapą. Jie nežihb jo tikro var
do, nėr |)>iėžrtščių, Itiifibš, 
jam turint tik dvidėšimitš šė- 
šis metus, privertė jį užsivilkti 
vienuolio rublis. Jie tik pasa
koja ką tai neaiškaus apie di
delį jo liūdesį, mirus mergai
tei, kurią jis karštai mylėjo.

TV• =
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‘ aijĮĮ^ila^ šie-
mininkėš bulvių

jaunimą. Juo jaunesnės ir gra
žinės motery firądedavadm 
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Grožis it reformos

lai-

Rašo t)r. A, Montvidas
Vienas rašytojas sako atsi

menąs tubs laikus, kada su- 
fragistėš suvažiavo Baltąją Na
mą Washihgtone piketuoti
ke antrosios Wilsono tariiybos 
pradžios. Jos buvusios tbkios 
jaunos ir gražios, kad net sto
vėjo prieš jas tartum perkūno 
įtrenkti ir Visi laikraščių re
porteriai nusišveitė ČfeVelrykus 
ir pasirėdė nauju kaklaraiščiu. 
Kuomet šitokių gražolių, rei
kalavusių moterims lygių tei
sių, paveikslai tilpo laikraščiuo
se, balsavimas UŽ moterų ly
gias teisės pasipylė, kaip iš 
viedro. Dar prieš piketavimą 
sufragistės buvo įtiek išgudrė- 
jusios, kad savo judėjimo prie
kin statė jaunas ir žąvėjančio 
grožio merginas ir moteris. Jų 
fotografijos buvo reporterių 
godžiai gaudorųos ir laikraš
čiuose spausdinamos. Laikraš
tininkai veržėsi su jomis pa
simatyti ir pasikalbėti, paskui 
jų pareiškimus skelbė publi
kai. Kol negražios ir senos bo
bos ir mergos lindo į priešakį, 
tol visi amerikiečiai iš moterų 
lygybės turėjo gardaus juoko. 
Sufragisčių vadų paveikslai 
tilpdavo karikatūrų skyriui ir 
apie jų idealus kalbėjo tik juo
kų skyrius. Kuomet senosios 
gudriosios sufragistės ėmė di
riguoti pasislėpusios, kad nie
kas jų fotografijos nenumuš
tų ir laikraštin neįdėtų, 0 iški-, 
šo priekin gražuoles, jų laimė
jimas tapo' užtikrintose’y ■ '

Numatoma, kad ir moterų 
blaivininkių organizacija Ame
rikoj gyvena sunkų momentą. 
Ne tik ji, o ir visos moterų 
dorininkių ir žmonių į gerą ke
lią vedimo organizacijos yra to
kioj pat bėdoj. Jaunosios ir 
gražiosios moters su jomis ne
sideda. Į mitingus ir konven
cijas susirenka tokios išvaiz
dos moters, kurių padorus žmo
gus geroj vietoj nenorėtų su-' 
sitikli. Tūlos išrodo tiesiog šly
kščiai ir nenori tikėti, kad sa
ve gerbiantis Dievas galėjo jas 
sutverti. Ant nelaimės, laikraš
čių reporteriai lyg tyčia sten
giasi nufotografuoti pačias 
šlykščiausias. Ir kada skaityto
jai pamato jų paveikslą, juos 
šiurpulys nukrečia. Blaivinin
kių, dorininkių ir visokių re- 
fermisčių organizacijos tiesiog 
negali gauti gražių merginų ° ir 
moterų. Kas kita su nešu Vai 
domają gentkarte. Nueini teis
man, kur tardomos merginos 
ir moterys už prohibicijos per
žengimą drba kitokius griekus, 
netoli visos jos jaunos ir gra
žioj. Pamatysi laikraštyj 
žuolės paveikslą ir gali 
tikras, kad rašoma, jog 
ji kovoja už laisvę, arba
dėjo seniems papročiams ir 
tvarkai, arba kuomi nors kitu 
pasižymėjo. Laikraščių repor
teriai lyg susitarę parenka 
laikraščiams pačių jauniausių 
ir gražiausių moterų paveiks 
lūs, kuomet rašo apie girtavL 
fną, divorsus ir kitus reformis- 
tams nepatinkamus dalykus. 
Nėra abejonės, į skaitytojus ši
tokie paveikslai veikia palan
kiai. ‘
x Vargiai galima išaiškintų ko
dėl gražiosios moters, niekad 
nesideda prie tų, kurie kitus 
žmones nori pataisyti ir suval
dyti. Net dailaus Vyro negali
ma užtikti jų tarpe, kupročiai, 
ilgaveidžįai, žmonės su goite 
riais įr klišom bląųždom, žli- 
biai, pųskurčįai, vįšolfie pilvū
zai ir susis ūkeliai,, vienaip ar 
kitaip, nepanašus į normalį žmo
gų asmens turi didelį palin
kimą organizuotis, fanatiškai

Birželis, m. kOlturos 
torfjbje 3 
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Lotynų, VoiiėČįų ; tusų ir 
kitose Europos k&lbose šis mė
nuo yra vadjihdtųas kilusiaiš iŠ 
“Jun” šakniėš ydrdais, kurie 
vienų mokslo vyrą nurodymais 
yra gavę pradžią y iŠ diėVaiteš 
Juno pavadiriimd, kitų— iš Jil1- 
nijaus Bruto, Rymo išvaduoto
jo nuo karalių globos vardo. 
Treti vėl mano tą šaknį kiluš 
iš žodžio “junior” (jaunesny
sis), kaipo priešingumą žodžiui 

•“major” (vyresnysis), taiko1- 
mam gegužės mėnesiui. Kaip 
ten bebūtų, lietuviška^ pavadi
nimas “birželis” šu anais var
dais, kaip matoMe, nieko bendu 
ro neturi, nes yra kii^s regi
mai iš žodžio “beržks’\ kuriš 
senovės laikų LietUVbjci tUrėjb 
mūšų žmonėms ypatingą reikšu 
mę. Berželiais senovės LietUVO^- 
j e buvo dabinami namai, iŠ 
jaunų berželių daromos šetMsį, 
po kurias vdikštinėdąmi mel
dėsi musų sentėviai.1 /

Birželis dažniausiai nė tik va
karuose, bet ir Lietuvoje yrk 
turtingas perkusijoms, oras tą 
mčhesį galima sakyti yira visį 
maloniausias ir jA&kiaši&fc, Dai
gelis paukščių Biržely j ė išperi 
vaikučius ir “paiškirpifta” šAvb 
“jaunąją kartą” vasUboš d&r-

iS-

rlų dttržubse ir giriose pasiro- 88^*“*ir

d.)» Petro ir. Povilo (birželio 29 
ivt Antano U Padujos 

miešto 13 d.) ir kit. 
j Jono Krikštytojo diena vaka
rų Europoje yra paprastai iš- 
Jilmingai švenčiama, šv. Jono 

iena sutampa su saulės pasi
sukimu atgal. Tat stabmeldžių 
šėnoVėje buvo ypatingu atsidė
jimu Švenčiama. Ligi Šiol dau
gelyje Europos vietų yru pkp- 
totys gerai Joninių dienai iš
siprausti, Joninių laužai vaka
ruose yra dar Petro Ugnimi 
(Petėrsfeuer) vadinami, Aeš 
abiejų šventųjų diena tenka 
^auiėgrįžidi, utfba kitaip sakant 
yra taip pat stabmeldiško kK 
limo. Ugnis (latižUi) kūrenta 
šėhoVČje derliaus (mūsiškai tu*- 
giapiūtės) dievaičiui ^pagerbti, 
kuris tuo pat metu buvo per
kūnijos ir Žaibų dievaitis ir dol 
tb reikalavo sau tinkamos pa- 
garbdš. Pietų . Vokietijoje ir 
Vettjgfijojė taė paprotys ligi 
Šio! išsilaikė, netekęs
aavb pirmykštės prasmės, ku- 
rią Žilos senovės laikais turėjo. 
Laužų kuLehimas Joninių naktį 
tebėra lydimas senoviškų šoki
nėjimų poromis aplink ugnį su 
kitaiš žaidimais.

Senovės Lietuvoje birželio pa
baigoje taip pat t buvo švenčia
ma ypatingai iškilmingai Vai
nikų arba Vešių švente, kuri 
esą tęsusis net ištisas 14 die
nų. Jos intencija buvęs pašau-

.U.4.4 .AM iMl. -
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gra
buti 
arba 
nusi-

lio ik žmonių giminės įkūrimo 
šventimas. Mat, senovės lietu
viai yra tikėję, jog Perkūnas 
išperėjęs aukštybėse visą rėki
mą ir h'bregimą pasaUlJ i* Visų 
šilčišusią dieną paleidęs jj. Ge
resniam pasisekimui žmogui 
įdavus tignį. Tat dėkodami 
Perkūnui, kitaip TičiUi, dirbo 
jam IŠ jaurių beržely) šėtras, 
o jose meldėsi Už gautas ma
lones. Prieš tą šventę ėjo visi 
į šventas upes ir ežerus iŠsi- 
prausti, kad j&Uni taptų, be to 
tikėjo, kad Visas pareigas atli
kęs žmogus vieną valandą bu
siąs išmintingas ir galėsiąs re
gėti raganas, piktus Žmonės ir po 
kitus fiepapfaštus dalyki, ti-f * 
gi musų laikų yra užsilikęs pa
davimas esą Joninių naktį žy« 
dįs papartis, kurio Žiedą įsigi
jęs žmogus gali tiesiog ste
buklus daryti. Jonines senovė
je sako vadinę ir Vainikų ir 
RasbS švente. Joninių šventė 
senovėje buvo viena linksmiau
sių. Pasakojama, kad tas die
nas rytų, nfet saulė Šokinėjusi, 
taip butijavę nepaprastai links
ma. Joninių šventės nafttį de
ginta laužai, aplink kuriuos šo
kinėdami linksminosi, džiūgau
dami, kad huo Šilimos yra pra
sidėję ir šilima gyveną. Tą die
ną vienas kitam padarytas 
skriaudas paprastai dovanodavo, 
^isi lygtis per tą šventę buda-

šeštadienis, riigp. 22, 1931 

vę> o dėl to pasiturį vargdie
nius slankydavę bei remdavę. 
iCItaip sakant, senoviškos Jo
ninės buvo lygybės ir meilės 
švėiitė, didžiai džiaugsminga ir 
visų mylima. Laužų kūrenimas 
yra ligi šiol daugelyje Lietu
vos vietų išlikęs, nors to pap
ročio prasmė nedaug kam į 
galvą ateina.

Kita didelė šventė, kuria bai
giamos birželio dienos yra šv. 
Petro ir Pbvilo diena. Ji yra 
visos krifeŠčionikos Europos iš- 
kibnin&i šVėiičidftfa tiem 
dviem įžymiem Kristaus moki
niam pagerbti, kurie 67 metais

i Kristaus gimimo yra kanki
nių mirtimi numirę: ŠV. Pet
ras nukryžiuotas, o šv. Povi
las kardu nukirstas, Ostendes 
mieste tą dieną iškilmingai yra 
pai&tnihama jura, lygiai kaip ir 
kitose vietose atliekamos žve
jų iškilmingos eisenos, fteš šv. 
Petras yra laikomas jų patro
nu. /

Silpni Nervai Pada
romi Stiprus

Nura-tone tnrt wvy vfialua. kjirie iiva- 
Jo kūną npo lirų perų Ir Runtiprina it at
gaivina aitai ip nėjusi a r nervus, raumenis ir 
iryvaatinruoalua organus. Jla priduoda jums 
gerą apetitą, nugali skilvio, pakrikUnUa. pa
galins Inkattj ar pualfia pMrtmus Ir leldlia 
jums diiaugtta gyvenimo smagumais. Gauki
te bonka Nuga-Tone be ttndnlmo. Jis yra 
pardavlbojlrnaa apUokininkų. Jeigu 
blhkas neturi jo. paprašykite j| uteakyti dėl 
jus iš savo urmininko..b™»š--so»-sMaSsaMNas—•

, NEATBŪTINAI PAMATYK
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Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 Šo. Halsted St Tel. Calumet 4589
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Ateinanti MfinesĮ Jums
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Ateinanti menesį, tai yra, Rugsėjo mėnesy, vasara bus pasibai
gus. JUMS reikalihgofe bus anglįs, jbs jums bite reikalingos ir 
per visą ilgą žiemą. Dabar yta laikas apstrupihti

TIKRIAUSIOMIS
V*X ‘ . -• ” ...

C onsol i dat i on
Jos yra neišpasakyta šiluma, išskiriant vieno bušelio pelenų ant 
vieno tono anglių, be> šifenb, gkme’nįį, tr išdfegititų įly-
tų. GERIAUSIOS RŲštĖS

ŠIO RUGPIUČIO įmėttešio kainos ytA nupigintos. žemes*- 
nes, negu ldš bitvo kaidė nors bugpitičfo mėnėsy kįt&fe metais. 
1T Žmėftlfes Ki^u jos W ateinami teėOesįi PIRK DABAR, 
šiandie. ...... ■ •’'"t '' " .

. Neduok save apgauti šįmet pigios rūšies antrabilinemis an
glimis. Inyeatubk savo pinigus saugiai ir naudingai. — Užpil
dyk savo Oruod^ angims CONSOLIDATfON Mtllers Creek

. DABAR. ■ J .
PASARGA: Consolidation Millers Creek NUT ryšis 
parsiduoda įeinesnfe kaihi nėgu ‘‘Lump” arba. “Egg” 

- — ji yfa tokia pat gera anglis, tik mažesnio šaizo — 
tokio maždaug didžiu kaip valakiškas-riešutis. PaHhk- 
tas specialiai 8ė! Virtuvės tfežtoc Jeigu jyį kūrenate 
virtuvas pečių anUlftiis — taapyfcite kutendami su

reek
z

NU?Statykite“’ anglių orderL Pirkite “I 

arba “egg» dėl MyM jfcNUT dėl jūsų virtu-

muctAus
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Vienint€jĮ|. aųtofižttoti 
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SOUTH SIDE:
ATLAS. FUEL CO.. 

, . ■ Tel. Prospect 
JOHN AFGANE anU SONS. ..

59th Street .TUt Prosffcct

ųh 43rn st. ____ ___

4923 ŠON Paulina St. 

j59S 

3605 

1323 

5323 

3700 
. W 

441fe I

7960 

06'00 ’ 

8944 
, DAMEN FUEL CO..

... I3rA St. Tmfoh« Bmilevani 9029 
KEADY CQAL CMS. CO.. .
Sto. ticero Ąve. Tel. Lafayctte 4030

VILIJA CO.,
So. Stoaulding Avė. Tel. Lafiyttte 2584 

’nd

. WHITE EAGLE COAL feO.. 
4919 Šo. Rdbty St. .k Tel. Prospect 0613

WfcST SIDEi
į' ' ' •
ALBAM Y COAL CO.,. , 

2105 So. AlbanV Avė. Tėl. Crivvford 3501 
h BOHEMIAN ČdAL CO., 

934 W. .IfithJSueet Telefonu Canal 0315 
CAltFOkNlA tCfe and COAL CO., 

3314 W. 22hU Street 1M. LitfnUale 0667 
no° so. 20,0

1930 W^17tb • TekfbnU Cahal 1386 
FIRST NATIONAL GpAL CO...

1814 SO. WterA Avė. Tefcfbnas Canal 2666
< GAkDEN CITY COAL ėė.. 

2013 S0. Morgan St Telefonas Canal 4136
. LAwNdALE COAL CO.

264* Sd. Wtapple Street Tel. L*wndale 3088 
MONARjCH COAL and ŠUPPLY CO., 

2229 So. Crawf<Hd Ąye_ Tel. Lawndale 7072 
WE8tERN Kuel to., 

2623 W. Adams St Telefonu Wett 
360 N. Litton Avenue , Austin

0453
1234

CICERO:
a. ’ibmvb 

kurt Sb * Tel. Cktro
CICERO FUEL COv , ’

Alistin Btvd; and 3 Ist Št. Tel. Cicero 29
. • TA LiWndaIe 0609

MORTON PARfc COAL tb.. 
2100 Sq. 52mLAvėtai * Tėl. Ciciro 89 

-ra is1 Sfosta. 

k Cirtro W0

BERWYN:
_ ■ t. a j&jtfliE.
Starflėy ir T>ak Park Avės. Tm. Berwyn 

NERAD BROS. COAL CO..
29,2^ Ridgeland Avė. Telefonas Bcrwyn

BROOKT1ELI):
L ; - . . Z - . .

G. A. SPEIDEL 'and SpN, 
Brookmid, III. Telefonas BrookFteld

BROABVIfeW:
. SPĖEDVVAY COAL CO..

B«»dVi«w. UI. Td. B.hvyri 472 it Mly 400
‘■'W ■ ■ ' ' > ' ' ■ * * •

litiMM*falMMli»ii   i," 'rwiiiiiiH,rhT
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Lietuvon ir Atgal
Rašo Dr. A. MARGERIS

Ncrvuo

[Acme-P. 8 A. Photo]

va

kalbu į

Boulevard 5914Ofiso ir Rez

TVIRTUMAS
PLIUS

SAUGUMAS

Daktaras WISSIG

Central*SW

BY WESTPHAL

SIAAUL PART

25o 
Black 

Nelau- 
telefo-

Padaro 
Skalbimą 
Lengvą

H0hĄBT0WN 
DALLfcS, 
T£XAS 
3AN.I4,

>NAH“TW 
TO 86 AN < 

ACTO R.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

ACCOMPANI6O 
HAROLD LL6YD 

% IN H»S - 
LONESOME.

Luke * 
ftfcCUBRS

Ar ponas į Marijampo 
puolė prie ma

ATRUSTCOMPAN 
lllOWest 35 Street 

AClearingH

Ant šių pamatų užprašome jūsų 
bizni. Jums patiks šio tvirto banko 
patarnavimas. > '

MALĖ ANO
. F E MAL Ė.

IN 1819
FOR DE MILL6

nuokic Republic

CRANE
5332 SO.

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

ctąrtrd »n. 
PICTURES WITH 
tyACK SBNNBTT 

cotAsoiet

Pasauliniame Kate

kolioti ir, tarsi futbolą, spar
dyti, ne tiktai be galo kantri 
Lietuvos pilietį, bet ir Ameri
kos I

Tiktai pamanykite, jeigu lie
tuviai pradėtų

priemonių 
vežami, kaip 
Sanitarija bei 
kios reikšmės 
tiktai gišeftas 
Ką tai reiškia sanitarijos ir 
higienos principai prieš šitų 
autobusų savininkų savymeilę 
ir nachališkumą ?z Nieko!

Šoferiai ir konduktoriai, tar
tum baisiausios mizerijos ap
sėsti

V/A6 ĄTONlTlMK 
bnomioto 

ch arui a;, padooc n
- ONK OP HtR L ATE R 

PlCTUttBt Ifi -
xuovt COMES ACONG 

with uoto ąuGittS

Griuvėsiai trijų pukštų namo, kuris griūdamas sužeidė keturis žmones

—- paklakt I 
paklakt! Pra- 

trinksėti musų

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET —■iiiiriT

Tel. Kedzie 8902

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

ir juos toleruos?
Galinus, nuoširdžiai prisipa

žįstu, kad ką pasakiau čia apie 
žydus, pasakiau ne dėl to, kad 
turėčiau kokių nors antisemi
tinių tendencijų, bet tik dėl 
to, kad pastebėjau perdaug di
delę betvarkę, kurią būtinai 
reikia pašalinti, nes ji kenkia 
taip lietuviams, taip ir patiems

man vis

nei nauja 
Ir vėl karščiuo-

Tvirti saugumo principai čia sau
goja, jūsų depositus. Tai yra pir
mas šio banko privalumas link

r nieko
stebiu. Nugi, langų 

silaiko. Viena 
išklerus, kad 

lafko; ‘ taigi;
tiesiog gula 

Lubos įlinkę, tobus

— Niu, prašau, ponas, sė
sti; toj važiojome. Ar bilietu 
ponas, jau tūri? —L Kalbėjo 
matyti, .skutama, bet jau ke
lios dienos neskusta barzda ii 
su didele nosies pašonėj kar
pa žydas.

— Važioj ame! — 
konduktorius

Kansas City, Mo
Manoma, kad žemės drebėjimas buvo vyriausia priežastis namo griuvimo.

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

STAR DUSI Copyright M>dwest Feature Service

nuplyšę, nuskurę, nu- 
susę. Kai kurie* gerai įgėrę. 
Pavyzdžiui, vienas, savo užpa
kaliu į sieną, o silpna, link- 
stančia ranka į autobuso spar
ną įsispyręs, ožius lupa. Kiti 
straplioja aplink ir apgailes
tauja' savo “sergančio” kole
gos. Kai kuriuose autobusuo
se miega arija vienas šoferis, 
arba drauge su konduktorium, 
arba su savo žmona, arba ir 
su savo meiluže.

Vaizdai troškes! s

IK* 
HiTOFTHE. 
SEASON’IN 

'rio rita1'

tyje Lietuvos valdžios orga- O vis dėlto autobusai daž- 
reikia tiesa sakyti, labai |nai išeina ir ateina pilnį pil

nutėliai., Vadinasi, keleivių 
jiems netrūksta. Uždarbis ge
ras. Tai kodėl šoferiai bei kon
duktoriai negali dorai apsirė
dyti? Kodėl jie negali būti 
j uniformuoti, pavyzdžiui, kaip 
Amerikoje? Tada jie negadin
tų keleivio skonio ir neverstų 
jį užsimerkti į juos žiūrint.

DR.BERTASH ■ DR. NAIKELIS (i
756 W. 35th Street (Cor. of 35th & Halsted Sts.)

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

mėšle riebiai išsivoliojusiam, p 
Kalba, žinoma, rusiškai, nes! 
autobusų konduktoriai ir šo-l 
feriai Lietuvoje dažniausiai 
kalba arba žydiškai arba ru
siškai. Lietuvių kalba, maty
ti, jiems ne miela, nors jie 
Lietuvoje gyvena ir Lietuvos, 
ne Rusijos ar Palestinos, duo
ną valgo!

Bet apsižiūrima, kad piely- 
čios nebėra. Eina šoferis į 
kalvę, atsineša pasiskolinęs 
pielyčią ir ašies galą gerokai 
apipiehioja. Dabar muterkė 
jau visai gvintų nebepagauna.

— Ot ir žioplumas šoferio! 
Ir paskutinius gvintus nupie-j 
lavęs, bando muterkę užsuk-j 
ti. Kiekvienas šoferis turėtų 
būti ir šaltkalvis. - 
jasi jaunas vyrukas

Ir vienas ir kitas keleivių 
pastebi, kad tuščios pastangos. 
“Neškite”, sako, “visą ašį į 
kalvę, ten išplaus gvintus ir 
bus gerai”. Neklauso. Ištrau
kia iš po pasostės kitą ašį — 
atsarginę. Gražiai popierių 
įvyniota. Viši manome, kad 
ašis nauja, visai gera. Velnio 
akį! Ir ta be gvintų. Nė viena 
muterkė jos nekanda.

— Ot tai žydiškas gišeftas, 
tai žydiškas gišeftas. Turi at
sarginę ašį, kuri 
nei taisyta 
jasi jaunas vyrukas.

— Ir leidžia čia, Lietuvoje 
tokiems išdėvėtiems autobu-

3514-16 Rooeevelt Rd* 
arti Št. Loub Ava. 
CHICAGO. ILL.

ar *jre 
yra krikščionys, ar žydai.

Dabar grįšiu prie autobusų.
Beveik valandą* laiko’ gavau 

aukti Marijampolės autobuso 
išeinant, tai turėjau progos 
stoty vaikštinėti ir stebėti.

Daugelis autobusų labai nu
dėvėti, apleisti, neplaujami bei 
nevalomi nei išvidės nei iš
orės. Atrodo, lyg butų šimt
mečius gyvenę, ' vandens ir 
šluotos neragavę. Dar blogiau, 
kad neturi jokių ventiliacijos 

Vadinasi, žmonęs 
silkės statinėj, 

higiena čia jo- 
neturi. Ne! Čia 
vyrauja. Taip!

TRŲST KOMPANIJA \ 
Valstijinis Bankas Clėaring House Bankas

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NE PRINOK Ū- 

V S1AIS KUPONAIS IR MOKAME $S0 UŽ $100.

ATSILANKYKITE -YPATJŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO
TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKI

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Forayiių ir pianų muveriai vietoj* ir 

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

Tel. Boulevard 9336

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

plyšiuotos, — gal būt dėl ven 
tiliacijos. Juk čia žmonės, n< 
“ponai bekonai”, vežami. Su
sirūpinta, mat, higienos dės 
niais, nors atsitiktinai.

- Kan 
au.

lę važioji 
nęs nuskuręs, baisiai apsilei
dęs, stipriu žydišku akcentu 
kalbąs žmogus.

— Niu, gal ponas į Vilka
viškį važioji?

— Ponas, ponas, mano auto
busas toj važioj a 
į Alytų.

— Niu, niu, ponas eikš pas 
mane. Toj važiojame. Mano 
mašina nauja.

— Ponas, prašau į mano 
mašiną. Anos šoferis toks ne
gražus. Ui, koks jis negražus!

— Niu, o tu ar gražus?! — 
atsikirto iš kumpos nosies, že
mažiūrių akių, derlingos barz
dos, sulopyto, sukrėtusio švar
ko, į žemę įsirėmusių purvi
nų kelnių ir visaip išklypu- 
sių, nuplyšusių pusbačių išlin
dusi semitiška siela.

Tai taip mane apspito cen- 
tralinėje Kauno autobusų sto
tyje būrys konduktorių ir šo
ferių, kokių Jungtinėse Val
stybėse ir su žiburiu nesura
si. Jie visi kartu šnekėjo, šau
kė, ginčijosi, griebdami mane 
už rankovių, skvernų ir terš
dami mano švarų paltą sa
vo-purvinais nagais.

Brrrrr, kaip šlykštu!
Taip. Iš tikrųjų pasijutau 

patekęs ne į Kauno centrali- 
nę autobusų stotį, bet į Sa
liamono laikų Palestiną. Ir ma
čiau, ir girdėjau, ir jaučiau, 
ir įsitikinau, kad Lietuvoje 
įstatymai ne visus lygiai vei
kia, kad, pavyzdžiui, žydai yra 
privilegijuoti piliečiai, kurie 
gali pulti, draskyti, stumdyti,

Tikrai, taip. Žydai nesnau
stų. O lietuviai snaudžia. To
kia jau nelemta lietuvių pri
gimtis: daugiau gerbti kito 
teises, negu savo.' O tai labai 
nelogiška, netikslu ir neprak
tiška. Reikia lygiai gerbti ir 
savo ir kitų teises.

Kodėl Jungtinėse Valstybė
se žydai susivaldo ir yra be
maž taip jau kultūringi pilie
čiai, kaip dr visi kiti. Čia žy
dai jokių privilegijų neturi, 
tik lygias teisei su visais. Čia 
gimę žydai net ir angliškai 
kalba gražiai bei tiksliai. Žy
diškas akcentas sunku paste
bėti. Kadangi Lietuvoje gimę 
žydai, — .didelė jų dauguma, 
— kalba tokia netikslia, sta
čiai žargoniška lietuvių kalba 
ir su tokiu kietu žydišku ak
centu, kad nors imk ir ausis 
užsikišk! Lietuvoje žydai daug 
žmoniškiau kalba rusiškai ar
ba lenkiškai, .negu lietuviš
kai; tarytum, kad jie gyven
tų Rusijoje ar Lenkijoje, tik 
ne Lietuvoje.

Kauno centralinėj autobusų 
stotyj dežuruoja policininkas, 
bet jis atrodo esąs ir atylas ir 
kurčias. Gal būt, kad jis ir re
gėtų ir girdėtų, jeigu lietuviai 
taip akiplėšiškai elgtųsi, kaip 
žydai. Dabar, rodos, kad iš 
aukštesnių sferų įsakyta poli
cininkui ir nematyti ir negir
dėti, žodžiu, kuo didžiausią 
valią žydams duoti.

Atsakingi šitoje opioje sri-

taip 
stumdyti, draskyti, kolioti, kaip 
žydai lietuvius
butų skundų! Gal būt ir Tau
tų Sąjungą žydai pasiektų su 
skundais prieš Lietuvą?! Juo 

Prienus, Jabiau, jei lietuviai taip ne
žmoniškai su žydais elgtųsi, 
kaip žydai elgiasi su lietuviais 
Marijampolės autobusų stotyj, 
nes ten dar aršiau nei Kam

THEN
A FEATURCO

CObfTRACT 
VVlTH 

R. KO.

(Tęsinys)

Autobusai

M. J. KIRAS 
RBAL ESTATB 

Parduodam, mainom ik renduojaaa 
namui 

3335 S. Halsted SL 
Tel. Yards 6894

nai 
klysta, darydami žydus privi
legijuotais piliečiais. Juk ne
valdomas tam tikras žydų 
skaičius žemina visą Lietuvos 
žydiję savo netaktingais bei 
nekultūringais elgesiais ir žy
giais. Dar daugiau: kelia žmo
nėse nekantos jausmą prieš 
žydus. Ir stiprų nekantos jau
smą prieš žydus jali kiekvie
nas gali pastebėti autobusų 
stotyse.

Kaip ilgai Lietuvos valdžia 
į šituos labai nejaukius reiš
kinius tik pro pirštus žiūrės

sanis kursuoti. Bet autobusas, 
matyti, žydų, o žydai juk čia 
privilegijuoti piliečiai. — 
trybės netekęs, pastebėj

Viena ponia man mirktelė
jo, lyg sakyte sakydama, kad 
šalia jos stovinti diktn ir iš-

/ Kapitonu 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpechliĮkai gydo ligas pilvo, ‘plaučių., 'inkstų ir p'nslea. užnuoTdijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reuthatizmą, galvos skausmus, skausmas nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą it paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite įiazir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų* ir išgydė tukatančios ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.

TeL Cr»wford 5573

šuktelėjo 
ponas konduktorius, tiksliau 
tariant, driskius konduktorius.

Braškėjimas, girgždėjimas, 
tarškėjimas. — o-jo-jooi, nors 
imk ir pavydėl^, tam, kuris yra 
kurčias ir nieko nebegirdi. 
Dairausi 
stiklai vos tėty 
.ilga 
Vietoj* * ’hėlklSs 
krypsta, virsta 
ant mano koid,

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB 8 PIANO MOVINO 

Locaj 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted SL 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th SL 
TsL Boulevard 9122

— Hm... Tegu čia atsistoja 
ir pats Maižiešius, o aš vis 
tiek teisybę sakysiu, — pa
maniau.

Dabar jau trys ašį taiso ir 
nepataiso. Vienas jų 'uždeda 
muterkę visai ne tuo šonu ir 
suka. Nepasuka vienas, susi
kibę suka dviese. Visi juokia
mės iš jų kvailų pastangų. Pa
galinus tariamės imti kitą pa- 
puolusį autobusą. Kai kurie 
buvome iš kalno nemokėję. 
Aha, kaip paveikė gišcftinake- 
rius! Nutvėrė vienas ašį ir nu
dūmė į kalvę. Už pusvalandžio 
jau važiavome. Braškėjo, girg
ždėjo, tarškėjo jau seniai iš
gyvenęs savo gyvenimą auto
busas, bet mes vis tiek važia
vome ir vargais negalais 
siekėme Marijampolę.

— Ar į Kalvariją ponas 
žiojate?

— Ar į Vilkaviškį ponas 
žiojate?

. — Niu, ponas sėskite į ma 
no autobusą, toj važiojame.

— Niu, ponas sėskite į ma 
no, aš pigiau nuvešiu.

(Bus daugiau)

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

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

Išdirbėjai

» — Jau šituo laužu, pane
le, tai vargiai mes bepasiek
sime Marijampolę, — f ‘ 
šalia sėdinčią panelę, kuri la
bai susirūpinusi savo sukne
le, nes beveik vienval pure
na, taiso, lygina ją, kad tik 
nesusiraukšlėtų.

Klakt, klakt 
Klakt, klakt — 
dėjo klaksėti, 1 
autobusas.

— Na, — sakau sau, — da
bar jau bus velniavos.

Sustojo. Konduktorius su šo
feriu išlipo. Išlipome ir mes 
visi. Žiūrime, vienas ratas jau 
vos ant ašies besilaikąs. Ašies 
gvintai, mat, nudilo, muterkė 
nusmuko, o paskui ją — ir 
ratas. '

— Čia reikia biskį papieluo- 
ti, kitą myterkę. užsukti ir bus 
viskas gerai;kalba šoferis 
konduktoriui, tik, ką iš po au- 

lindusiam ir aklio

NAUJAS IŠRADIMAS 
DEKSraO GALINGA MOST1S 

Gydo, Reumatizmo, Ranka, Koja, 
Nucoroa ekoudejima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimo. DusuH, Galvoo skau
dėjimo, ir teip visoldue skaudėjimus 
(tik no ronos).
Tukstanžioi žmonių yra ilsisydo o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Mestis yra tiek 
▼erta aukso, įdek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 7S centai, g UJO ir $3.00, 
ir 10 centu eztra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN*S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO. 

P. O. Bos 3S2 
Hartford, Conn,

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 

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

8402 

COAL CO 
LONG AVĖ.

APTIEKA
NAUJAS APTIEKUS SAVININKAS 

Mandagus Patarnavimai Užtikrintas
Ateikite ir aplankykite didžiausią Tr gražiausiai įrengtą lietuvių aptieką 

šioje apielinkėje.

J. P. RAKŠTIS
REGISTRUOTAS APTIĘKORIUS
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. 1 *•>«•» ' *
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RAUJIEBOB. CEW0, HL

NAUJIENOS
The UthpaaUn Daily News 

PuNished Daily Ėxcept Sunday

Subscription Kates

8c per copy

Entęred as Second Class Matter 
Mareli 7ih 1914 at the Post Office

ATKrijAVO J>u FAŠISTŲ! Italas; čia tenka susidurti irlčiai kuningų pataikūnai, nors 
juj^'AtlsTAįi-' 1 . ................. .—-1'1“--------

...............i u.................. .

tuomet išleido (JeWet|,: ■
t j bažnyčios turtą pardavinėti arba kokiu nors kitokių 
buĄu pervesti j kitas rankas. 1

Kardinolas Segura šoko viešai tą dekretą niekinti. 
Valdžią to dėl dabar pasiuntė protestą popiežiui į Ro
mą. Laipsniškai dalykai eina, mątyt, prįe to, kąd tarp 
ląpąpijos respublikos ir katalikų bąžnyčios prasidės 
ajtyirą kpvą.

II! > UI U

Apžvalga
MJR£ J. RAULINAITĮS

“Keleivis” praneša, kad Bos
tone miesto ligoninėje mirė J. 
Raulinąitis.

Nabąšninkas buvo jau senas 
žųiogus, bene apie 60 metų 
amžiaus. Iš profesijos jisai bu- 
^vo keliaująs auksinių daiktų 
pardavėjas. Per keletą paskuti
nių metų jisai dažnai sirgdavo.

Drg. Rąulipaįtis bųyo vienas 
veikliausių Bostone visuome
nes darbininkų. Jisai per daug 
metų prijdaųsė Lietuvių Sočią-; 
lįstų Šqjungąį ir vienu laiku 
buvo Pildomojo Komiteto na
rys. Socialistų Sąjungai skilus, 
jisai ne nudardėjo į bolševizmą,: 
bet pasiliko ištikimus demokra
tinio socializmo principams.

Nabašninkas • rusinėdavo ko
respondencijas *‘Nau j ienoms” 
ir ‘■Keleiviui”, beveik visuomet 
padėdamas po korespondencijo
mis savo tikrą vardų-pavardę. 
Tai buvo teisingas, rimtas, blai- 
f i* , , . ...

Ulstakymę kainai 
ęhicągoje — 

Metama 
Pusei metu 
Tfiriia mėnesiams 
Dviem minesiama 
Vienam mSneėiui 

ęhieagoj per itoešiotoįus 
Viena kopija 

Savaitei-- -
—-r-T-T-r-V' 

Suvienytose Valstijose, ne .Chicagoj, 
paltui

Metąma---------------  $7.00
Pusei mėty ...^—___________  3.50
Trims mėnesiams _ __ _____   1.75
Dviem mėnesiams 1.25
yienam minėsiu! .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
.o 00 metams

Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams •••••••••••••I ....... ą.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

38.00 
4.00 2 00 

c® a® ® ® Mo

....•« 3c
_ 18c

75c
A ' 1

8P leįsėjų, kurio patvarkymus |kiti įr sakosi laisvamaniu ,ėsųs. 
yySyj §0 ąjimęntąįs dajįpiąp- 
siai yra gana nemalonus.

Du Lietuvos fašistiškų lailf-1 žinoma, sako prof. Law, ne- 
rąščių ątstpyąi —- oficįp^ ..................................
ĄMo” feljefeisitas Aųg. 
I * 
jm” redąktpriiig -Ąr
Br užas - New Yprke jgpąu pir- nestovi ant vietos- Žmo- <jų, kur kuningai nebūtų per 
mįąųsia papįtjjco faktiškus P1*Ja žengia pirmyn, nors gal ąugštai vertinami ir keliami, 
“vienybės” redakcijos .į^rbinių- ‘fr fircb, kąip kai ku- bet kur tėvynės meilė,-šviesa
kas. kųd pageidautų. ir laisvė žydėtų. Bet deja

- įi. A. Amerikiečiai retai apie tai pri- 
■..........  ■ ■ .. ■ ---------- -— simena.
— I Aš jau esmi laiškų rašęs Ku-

į Kliubui apie tai. Da
bar girdžiu, kad ir Kupiškio 

DŽianienė išmoko gerų ną-į viršaitis ketinus'draugijų steig- 
minę virti. Savos kai išgeria, ti ir tos draugijos vardu pra-

lįLUniųgus Amerikiečiai per 
daug jau yra rėmę aukomis, 
ir jų sketeras išaugo taip* kad 
jie darosi pavojingi Lietuvos 
ateičiai. Gana butų juos pinin- 

cius-Pivoša ir “Muąų Ryt<į>-Įte pamojus. Bet ankščiau arijais ir dovanomis ramstyti, 
tanąs| vėliau permainos įvyks. Gyve- Lietuvoje reikia socialių [štai- 

a___. .... • |<7ų, kur kuningai nebūtų per

įgalima tikėtis, kad viskas per* 
Jsimainys tarsi magiko palku-

‘Rytas’ nepulsiąs ‘Lįet. ži
nių’. Toliau, ateitininkai pra
dės veikti greta su varpinin- 

rkais. ’ '
“įdomų, kas norima tuo 

pasiekti ? Matyt, kad Lietu
vos kunigėliai vieni jau ne
bepajėgia kovoti su Smeto
nos yąldžią ir tąm darbui 
pąsikvietė sau talkininkus 
Lietuvos miesčioniškus liįjo-* 
ralus. Pastarieji, be ąbejo, 
gaus nuo kunigų palaimini
mus.”
Kas čia nuostabaus? Juk 

liaudininkai ne kartų frlokąyo- 
si su krikdemais.

kas.
Svečiai sakosi ąį^įjvaujų 

Mętųyos Sųį|mgų įr. o
norį susipažinti W Aprikęs PRASTAS ŠTOFAS piškėnų 
lietuviais žurnalistais. Kad ne- ' .. " įįar ftįr
išeitų panašus nesU^prątimas,| 
kąįp pernai metąis su p. Actyd 
maičių, kurių rekląmąyp^i esųs j tai nė galva svaigsta, nė širdis |šyti Amerikiečių, kad leistų 
Lietuvos Šaulių Sųjųpgpų spaų- pyksta, ‘nė po krutinę neskau
dės atstovas, q tos Sujungusi ‘ ~ “ * ....
valdybą neperspnįaį ,(ų^ metų 
laiko!) pranešė, kad Adomaitis’ 
pieko bendro su šauliais ndtų-j 
rįą.

kasdien, išskiriant 
idžią Naujienų Ben- 
alsted St., ChicaAp,

NąUJi
orovtf 1788 S. įBuovvu —JH- gM««ęĮt 8590-

8.
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PRIEŠINASI FEDERALEI PAGELBAI

IJ.ejicJrąs šelpimo komitetąs, kuris neseniai įsikūrė 
Chięągoję bedąrbįąjns šelpti, ketina sukelti 8,000,000 
dolerių šiai žiemai. Jo vadai — stambus kapitalistai — 
skelbia? kad jie esą priešingi šaukimui nepaprastos 
kongreso sesijos, kuri pasiirtų pinigų iš federalio iždo 
bedarbiams šelpti. Toks valdžios šelpimas bedarbių, jų’ 
pųoplOpe, padidintų mokesnių naštą žmonėms ir demo
ralizuotų darbininkus, pratinant juos pasitikėti ne sa
vo jėgomis, bet valdžios pągelbą.

Šitaip protauti gali tikjtąi $ę, pąą^ąi pypi
bedarbių vąrgai. Vipna,- jeįgp komiteto viršįninkai mą? 
j|p, kad kP0gr£Sas galėtų suteikti pagelbą bedarbiams, 
tik pądidipdayias taksus gyventojams, tąi ąįšku, kad 
bedarbiu aprūpinimui reikia labai didelės sumos pinį- 
gų. Savanoriais aukojimais tokią sumą sukelti negali
ma. Reiškia, iš anksto galima pasakyti, kad palikus be
darbių šeĮpiiųo reikalą labdarybės orgąnizącijoms, jie 
nebus tinkamai sušelpti..

Antra, dėl tariamo darbininkų “demoralizavimo”. 
Chicągos šelpimo komitetas bijo, kad pašalpų davimas 
bedarbiams iš valstybės iždo jų neištvirkintų. Bet ar 
ne labiau demoralizuoja žmones badas? 4 , , 

’ Į.." L i T-- —------
KITA NUOMONĖ

Apis Įyąiriw? Dalykus

gus.

LON CftĄNpY ąuVES 
MEJUVJS

“American Ląbor Legįglatįoų Review” Edward Ą. 
Filene rašo:

“Kadangi šelpimas dabartinėje padėtyje yra 
nepakankamas ir kadangi Juo negalima pastoviai 
išrišti nedarbo klausimą, tai aš priėjau išvadą, jo- 
geį (nedarbo)1 ąpdrąuda yfa neišvengiama..'' Pra
monę jus negalite įtikinti, kad ji savo noru darytų 
tai, ką ji bus priversta daryti — atidėti gerovės 
laikais nedarbo rezervą blogiems laikams.”

VENGRIJOS DIKTATŪROS KRIZIS

Buvęs daugiau kaip per dešimtį metų Vengrijos 
premjeru, grafas St. Bethlen pasitraukė. Jp vietą pa- 
ėįrnė kitas grafas ir reakcininkas, Julius Karolyi.

Kokios bus šitos atmainos pasėkos, dar kolkas sun
ku pramatyti. Pranašaujamų, kad naujoji valdžia mė
ginsianti ątsteigti Vengrijoje monarchiją, pasodinda
ma j karaliaus sostą JfapsfylFgy princą Otto. Bet ka
žin, ar tai pasiseks, nes Vengrijos kaimynai — Austri
ja ir Čekoslovakija — yra griežtai nusistatę prieš mo
narchijos restąuravįn$ Vppgrijoje. Čekai ne kartą 
grasino pasipriešinti tokiam žygiui net karu.

Tečiaus, Bethleno kritimas liudiją, kad žiaurioji 
Vengrijos diktatūra prilipo liepto galą. Per dešimtį su 

. viršum pietų geležine kumštim valdęs kraštą, tas po
nas ne tik nepajėgė duoti jam laimę ir gerovę, bet pa
skandino jį skolose ir ątvedė į visišką ekonominę sui- 
rutę> Kaip buvęs Ispanijos diktatorius Primo de Ri- 
vęra, taip ir grafas Bethlen privirė itek košės, kad, ne
galėdamas jos iškabinti, yra priverstas rezignuoti.

Adrųirpįo Horthy ir premjero Bpthleųo $ktatųrą 
Vengrijoje susidarė po to, kai tą šąjį bandė paversti 
°SP¥teto respublika” komunistai, vadovaujami Beją
Kųno.' Kųjnųpistų teroras prirengė Vengrijoje dirvą 
aršjąųsjgj reąfcpijąi —r panašiai, kaip ir kitose šalyse 
(Italijoje, Bulgarijoje ir k.)

Ankstaus ar vėliaus Vengrija turės grįžti prie tų 
depipkrątjjos prjppipų, kurie buvo joje paskelbti per 
revoliuciją tuoj po didžiojo karo.

. ĘOVA SU ĘA^YflA ISPANIJOJE A&TBĖJA

jiems Liaudies Namus įsteigus 
šeiinyninkauti. Aš nepeikiu ne 
vieno - asmens, bet norėčiau, 
kad Liaudies Namas butų vi
siems Kupiškėnams prieina
mas ir naudingas. O plačiau 
Lietuvos reikalus mato ne ku
ningai ar jų pataikūnai, bet 

[tie, kurie šviesų, laisvę ir ge
rovę tikrai įvertina. Aš Bir
žulio mėnesy buvau Kupiškyj 

I ir ten paskaitų laikiau; tai 
šiek-tiek susipažinau su žmo
nėmis. Ten įsisteigė Laisvama
nių Etbinės Kultūros Draugi
ja, kyri nori ir laisvas kapi
nes įsitaisyti. Tai geri žmo
nės ir nestovi kuningų įtųko- 
je, bet ir ne siauramačiai; jie 
neužginčyja kitiems teisių tu
rėti savo įsitikiųimus ir nųsi-

I statymus. Tai tėvynės sūnus. 
Jų vedėjų tarpe yra Petras 
Vaitiekūnas. Gal jie nėra tur-' 
tuoįiai, bet yra dori žmonės.

J Jiems galite nesibijoti paves- 
* ti šeimyninkavĮmų Liaudies

da. Savo štofas, tai, Žinoma, 
vis artesnis prie širdies. Pats 
sau žmogus ne jaugi lajaus dė
si. Juk vidurius suės, žarnas 
sudegins.

Kitos kūmutės tai velniai žį- 
no kaip verda. Jų štofas gerk
lę degina ir pilvų ėda: paskui I 
nė valgyt nenori, nė užmigti1 
negali... I

Bžianicnės burdingieriai ne
siskundžia. Jei iPyteris panedč- 

liiais nedirba, lai čia nieko nau
jo; jei bdžianas pageltęs, tąi 
ir-gi jinai nekalta. Jiedu per
daug gėrių nevalgę ir perdaug 
cigaretų ruko. Čia ne naminės 
kaltė.

Bet dabartiniais laikais jo-

Ataitiaa M niūria I terys žymiai skirsis nuo dą-AiPJlRJb IVJpieFĮfJ Partinių. Reikia tiesą pąsakyJ 
ti, jog musų laiku moterys yrą 
perdaug primityviškos ir indi
vidualistiškos. Joms pirmiau-1 
šiai žymioj dalyį trūksta loją-J 
luino savo lyčiai, kas labąjįkia moteris auzpje negali ne
trukdo kovą už lygias teiseą. sėdėti: reikia kaiminkas atlan- 
Moteris visuomet geriau suti^kyti, reikia į pares nueiti, į bą- 
ka dirbti tokioj įstaigoj, kur liukus^ krikštynąs. Nedėliomįs 
viršininkas yra vyras, o ne mo- miškuose piknikai. Visur, žinę- 
teris. Kitos moters autoriteto ma, šiais laikais svietas links- 
ji nenori pripažinti. Nuo tp nęJminasi ir širdį-gyvybes skysti-iu sei 
ųipjtęjųpp įr jipųorėjįpjp suąi-įmu saldina. Kur tu čia ątsili^ jNamų. 
yįepyti mųtęrys dąug prąįpšią.lsi lųįp ki^t^Juk storžieviu ne 
Ątęityj yigą įąį turės pasikpi-jgi pąšiliksi... Reiškia, j tavo pil- 
fcti i$ pat pągr|ųjdų« vą subėga visokių bravorėlių

Ąkeilyj moterys ne fru? ideali- 
zųojaiųoę. — grabužiai. — 
Viena kręgždė nesudarp pa
vasario. — Vedybinis gyve
nimas. — Sutuoktuvės į r 
dvasiškiai. Biologų, ,eu- 
genikų ir daktarų pareigos,

“Garsas” ra'^o, kad garsus 
Amerikos Ją’n^ančįyjų paveiks
lų artistas, “tukstąnčįp yęįdų 
žmogus”, kaip jį ‘yadincjąvo 
Amerįkos spauda, Lon Ghųpęy, 
kuris neperseniai mirė, buvęs 
lietuvis. Jo tikras vardas bu
vęs Steponas Eringis/ v

Apie tai pasakojęs; jo pus
brolis Juozas Eringis iš Chica- 
yo, III. (Brighton Park). Tik
ra artisto sesuo Elzbieta Maka- 
rauskienė-Eringiutė gyvenanti 
Baltimorėj.

Lon Cųney-Steponas Eriųgis 
kilęs iš Gustonių kaimo, ^Pane
vėžio parapijoje. Baigęs pen
kias klases Šiaulių ar Panevė
žio gimnazijoje ir iškeliavęs 
Amerikon, čia jisai pagarsėjo, 
kaipo genialus aktorius. Pus
brolis Juozas Erinis ketina 
Baltimorėje gauti nabašninko 
laiškų iš jo sesers, kuriai jisai 
dažnai rašinėdavo apie sąyo 
paveikslus filmuose.

SLA. PILD. TARYBOS POSĖ
DIS atidėtas neribotam 

MIKUI

Ir “Tėvynė” patvirtina, kad 
turėjęs pereitų pirmadienį įyyk- 
ti nepaprastas SLA. Pildomo
sios Tarybos suvažiavimas ta- 
po atidėtą? kitoj-
•JĮ sąko, kąd prieža^tię? jj ne-, 
žinanti. '

Tas suvažiavimas bųyg §kJ- 
riamas pp. Vį^čį^į'jį^į. . ;

Kiek mums žinoma^ oficiale 
atidėjimo priežą§tįg huy? te, 
kad “negalėjo atvykti preziden- 
,tqs Gegužis.” -

UAĮIjųNINjKŲ KMiltfKA
LŲ NEPUOLIMO SUTARTIS

Ispanijos respujjJi^A nesįąkubina pyktis sp Hajįali- 
jklj bažnyčią. Ji dąr .ofįtįaiiąj netraukusi saijtyjdų 
su Vatjkppu if gadą parašyti su jup naują kpnkorda* 
tą, jęig« pppjgpjpsj apsakys pyp tų privilpgijų, gu
riomis kątaliįaj bą^ny^a nauityjasi monarchijos lai
kais.

Ęet .fcątaliHų dvpsjžkijog vą^ąi traukia vadžią vis 
j naujus konfliktus. Ištremtas iš Ispanijos kardiųolas 
Spgųra y Sąez veda per kitus dvąsj^ius ip laiškais 
agitaciją tarp Ispanjjos katalikų prieš respubliką. 'Ne
seniai valdžia suselfš, kad kardinolas ragina parapijas 
išparduoti bažnyčių turtą, idant valstybė negaištų jj

SfigMrft ve*1? Per 'Jotu? 
agitaciją tarp Ispanjjos katalikų

■K... •

“Lietuvių' Aidas Brazilijoj” 
sakomi gavęs pranešimų įš Lie
tuvos, kad vai. liaųdiniųkų yą- 
dąi pądąrę >‘*‘pepuolimo ąutąjcįtj” 
W krikščięnims cfempk^s,

^.„Nelųbąi sėpįgi,” — rą
žo ‘*L. A. Ę. -
jiaųdjnujktj lyderį |8}ę|ęvi-

damo^atų įy yųjstiečįų liaų-

Atteįty|, sako prof. La>v, mo-> 
terys darys konkureųciįų vy- 
į'ąips yisošė'ddi’ho srityse. Ry
šy i §u tuo įr tąip yadinąmąs 
riteriškas ųtsiiješųpąs. į infoję- 
rį\ arba, kitaiP sakant, niękuo 
nepųniųtųotas ir dirbtinus jos 
idealizavimus, ' suprantama, r-.* ‘v* *■*”.* -T1 • ‘f w #
pats savaimėj’ pranyks. .

Ęe ahpj on^s, v ienas . syąr- 
biausių ateitilš 'moters (epian-_ 
sįpącijoą faktorių bus išiųin- 
tingas visuQipcn.iškas ginidy- 
mų konjrolį^vjmas. Moterys 
paseks nepųlyginąmai aukš
tesnio išsildvinimo laipsniu, 
kada gimdymai pasidaryt Re
tesni, ir katja^ mokslas gą)ė£ 
ųpsauąotį nub atsiradimo ųe- 
reįkalingų įr silpnų vaikų, ku
rių gimimas .motinoms atšipi
ną gana brangiai. Vaikų ųų-i 
ginimu ir ąukl^jimu rupipsis 
visuomene, n’^iodel motipo^. 
turės nepalyginąmai daugiau 
laiko, negu dabar.

Moters drabužiai bus papra
stesni ir tikslfesni. Galima drą
siai sąlytį, kad ateityj mote
rys dėvės kvJi.P^3 ne tik iš" 
iintiųuosę atsitikimuose, pa
vyzdžiui, užsiimant sportu, įeh 
ir kas dienų. Jaū ir dabar gą?' 
lįma pastebėti, jog dirbanfįoą 
kai kuriose įmonėse moterys 
pradedą dėvėti kelines. Yrą, 
darbų, kurie ąpsirengus su dą- 
bartinįais moters > drabužiąįs 
tiesiog neparanku dirbti. Tpr 
kius darbus dirbdamos, mote
rys turės dėvėti keįinęs. Są- 
ky^įipe, prje^aįmų ųijopas 

’ yra ne tik neparankus, be| 
įiesiog pavojingas gyvybei. Iš 
moksliško taškaregio žiuript, 
drabužiai turi apsaugoti žmo
gaus kimų nito šalčio ir spsi- 
pųrvinįipo, o jpe būti kokia |ai 
dekoracija. T’'

Moterys taip pat dėyės trum
pus plaukus;' joms nereikės 
bereikalingai 'gaišti daug lai
ko galvos dabįnimui, o tai su
teiks joms^ dpugiąn gąlimybės 
išvystyti savo intelektų.’ Nesu
mišta sū vyrifdf’1 
upinis prievolėmis įr budąiųą 
nepriklausoma’ ' pApteriiĮliųk 
hipteris visais ! ą^yilgiais hųą 
t?#1 IF 4aį)ar jau, galį? 
ma niy^" -i -

is} 
rus. |3et, 
na krpgž 
,rio,APąsj _ 
dai!’iiepak«rtką: tai pufdįo Uk 
,SWl ųlPlIftti. ,? sųgebSjiiųą

1-

z

Be jų, yra moterių draugi
ja pažangi, yra ir Lietuvos 
Jaunimo draugija. Jeigu ne- 

Repdrąę |»PJ4JFS įąsUąyįpi-l skystimo. Aišku, kad ne visi ( patikite laisvamaniams, tai tų 
pig§ įr jp^ ąktmgąą dąlyygyį- vienaip dirba. Už tai Džianie- 3 draugijų komitetui patikė- 
mas vįme; suęįglįp gyveninio j riė visais galimais žodžiais kei- kilę. Tai jau bus patikrinta 
hkftsę vįsi^kąi kia prastą kitų moterų štofą. Liaudies Namų garbinga už-
gUS sąnlykįųs tąrp vyro įr Ir ne be reikalo: svetima ną- duotis įr ateitis. Tarnaus lįau- 
^moųps. Vadybiniame gyyppi^ minė ją visuomet' susirgdina... dies reikalams, o ne ponų ar 
pię bus dfeugįąų laives ir 0$ iŽianienė ip'fou&rgrkiuą ktmihgų, iii* Vjflkips Jūsų—stpP 
prikląuaomybęs. Ateities ^pp*jštofo, tąi jinai ir; pasigydyti gėjų vąjįą.
nių vpdyM$Q ^ąly-Įmoka šantais/italioniškais pipi-j Kąip sakiau, man rupi švie-
gęą skirsis taip, kate skiriasi rais, valerionp lašais arba gurų- sps, Įaisves> doros ir gerovės 
piyįJteuote Apmate sntupkteyiųl balašiais P kitų štofas tokioms Ltetevoje reikalai, ir aš žiu- 
P#teai&y$mį nūn eskimu vp-lliekarstoms nepasiduoda. rįų tik šios dienos daly- 
dybinių pąpručių. Yedyfiteįs Dabar Džianienė jau gerąį |ką» het ir ateities. Gal ir Jus 
gyvenimas šiandien žymiai pa- pamokytą. Kur tik eina ar vą- m* 
sikeitč. Jis nebėra teks, koks! žiuoja, visur savo štofą nešą-|je 
buvo prieš tuksiantį metų. Bą-įsį. Tai ir pigiau ir saugiau, 
daryta dideli8 progresas. Nę’r Bet paskutiniu laiku ka£ 
gąli įiuti mąĮteUSWs abej onėj (įel j a,u ir jai pesiseką.' Kaj tik 
kad te j srityj ir toliau bus dar] perdaug, tai rankos drpba, šįr- 
romas progresas. < fe pląka ir galvoje vėjai daų- 

Sutupkiuves su bažnytinė- žosi. Jąu ir savas štnfas prie 
mis ceremonijoipis ateityj bųslširdięs neįiųipą...
yisiškai pamirštes. Faktinąi | Džianienė užsimanė kyitipt 
daugeliui žmpnių jos ir dabą? visokį štofą. Pora dienų uegė- 
peturi jokius reikšmės- Jos yrą re, bet, matai, visi juokias: 
tik praeities dekorącija. tau pasidarė, ar sergi, ar kfy 

Ateitips žųionės neleis jdva- gal daktaro reikia... Kur ji čią 
siškįams kištis į ąptuoktuvių j duosis tyčiotis : vėl geria ir są- 
reikalus jau vien dėl te, kftį IF kit|Į 
vedybų vyriausias uždavinys griežia, bet geria. ‘ Geria ųpo 

Jaknų — gal -sveikiau.
. M
juokais Astmas , r ,
R a^j 'M-m pasilieku su pp^in^iai
fas. DžianienS y3 yriža^ »e- pagarba 
gerti. Vaikai vėl verkia, Vyrąs Dr. J. Šliupas.

“Šviesos ir laisvės” reikalai 
betgi p. šliupui netrukdo sto- 
ti už diktatūrą ir girti tuos, 
kurie liaudį vaišina “bizunu”. 

\R<fd.
t >

|3-ld ^Kdvo&’’ gau
tas šiąmĮte* Kaina 10c. 

J Klauskite Naujienose.

NAUJAS numeris. Atė
jo Kultūra No. 6—7. Ga|i- 
ma gąuti Naujienose. Kąi- 
na 45 cpntai.

ReikaJaHfcite “NAU
JIENAS” bUe kam- 
oo, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščiu bus gaiavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai štpyi nę savo sma
gumui, bet Jūsų patp- 
?umo ?Je)eL

yra palikti sveika gentkantę. 
Tup tarpu spręsti apie pav^J^ 
dęjjiųp k^usimn8 dvaųiškiąj 
ųėra koinpetentiški. Dabarti
nių ,iaikh ganą dųžųai pasi- 
tąįko, jog visokie fiziškai į|? 
protiškai nesveiki Žjųionės su? 
situpjeią ir turi vaijcų, kųri^ 
paveldi iš tėvų nądateklius įp 
išaugę tik apsunkina visuose? 
nę. Ir visa tai daromą su vaįr 
stybės ir bažnyčias pąiaimiių- 

i mu. Tuo pačiu laiku dauge
lis visai sveikų žmoipų netupi 
galimybės turėti vaikų, kadaųr 
.gi .tai jiems yra perdaug bran
gus lukųųsąs. y Ąjtęitjes yj^ųp^ 
menėj tokiems ąbsjgrdaips 
bus yįpto.’

Piologai, eugenikai' ir dak 
turai ąieftyj yaidins svarbių 
Ipk, jięą jįį* bandys apsaugo
ji yįsuQw^ w

dingieriai susiraukę patys

#611
•' ■ ' —

—

pr. L Šliupo Laiškas
G/VHI/1981

Palanga

A

T

dipjnkų' įiuvq padaryta .■KrPU lirakliškoSP
. pylimo ■. sutartis. FadiW Mftb'-

‘Lįj^tuvęs Žibios’ ppkalbėr natijį^s kelius, — $
siunčios prieš klerikalizmų ’--4-

•ir nepulsiančio^ ‘Ryto*. O
tie dalykai visuomenei ka|p 
tik yra svarbiausi. Ateities inb-

i

V

s*
Vuįįųj nuklegąs įf 
taip pat bus stropiai pifžiu 
ripaasl i)aB^J|hiu laiku sįdy 
binis gyven|niąs yra pvįyatiš 
v « ... • « . • .V A a«

* p Ali Justinui Kuliui
; Chicago, III.
- Didžiai gerbiamas Tautieti!

J iįąsykį džiaugiausi skaitydą? 
'maą, kąd Ghicagoje įsteigėte 
KupĮškėnų Kliubą su tikslų 
pastątyti Kupiškyje Liaudies 
Namus, kur butų vieta susį? 
Fįpkpnams, bibliotekai ir skaį- 
tyk|įu. Tai butų brangintinu 
dąyąna Lietuvai.

< Tįjc nesmagu, kad dėl tokių 
pąnip valdymo ir. šeimyninką- 
vimų jame ima ras.tfesi daug

sės kištis. Tąip Ijent manoma, pretendentų, ir vis naujų. Kag 
Tačiau ’'tikFumąj tąįp p&ą. įąį butų žmopės tautiško, lai^ę 
Sakysime, i|ąįskyrįmas jau ne- yo nusistatymo, tiek to. Bet 
bėrė privatiškas * žmogutis rei- dabar pretensijas kelia ypa-

'■/ i. .1 . • ■ ' ' • i : .'1 ■ ■ ‘ ■ ■■ ■
dabar pretensijas kelia ypa-

V-

risiminsitę padėties Meksiko- 
;, Hispanijoje, Italijoje ir 

Lenkų.oje, ir įengviųi suprasi
te, kąd ateitis priguli lįaudžiai, 
o ne ponams ir kuningams, ir 
todėl remti reikia liaudies 
šviesų, gerovę įr Jųisvę; nęš 
jei liaudies kūne bus sveika
ta, tai ir tautos dvasios bei 
ateįtes gerovė bus užtikrip- 
jta. —

Na, kaip ten dabar gyvena
te? Juk ir pas Jus dabar sun
kus laikai. Aš apsigyvenąu 
P?l”?89je« tųr-bpt tipu 
baigsiu amžių. Dirbinėja, kipk 
galiu. bJųriu dąf yieiių-kitų 
knygų išleisti, bet jau jė^ų 
mažai beturiu.

Dąug labų tfiepų Įinkėcįa-

TP* jir < (<l , įję» | j Jį "įs .....

Garsinkitės “N-nose”

-,f r m -_____ ...................................................
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Klozeto sidyni ir dengtis,

Cor. Mąplevvood A

- alw<«Įifl.ę 
bemastydami apįe

tantj kaip karžy^. Ar iš |ik- 
rųjų tąs žygis bu v,o atliktas, 
autorius nutyli.

Indij.onų skerdimas kartąją

TRUMPA

fcųs, išsigert 
pavalgę nuėjp-

žandaras stovėję 
į ir sijojo kiekyje? 
Mųmą PPkVVo j.Q? 

progos pro jo šerengą

myj, 
mas 
mokyklos 
tą mokyklą užbaigiau, 
yra visas mano mokslas

PA 
BAR R PRADE
KITE MOKESTIS 

TRIS

baltiesiems atkeršyti. Y i enam^ 
pjote išardė geležinkelio bėgių$ 
ir su ėjusiu traukiniu jvykoka? 
taętyofą. Daug didesniu noru 
koyojome tarpūsąyy, nes tos 

" ąęnąs trą^ęijąą,. 
bpvąų dąrlabai

kainavo. Nuėję į 

bedarbiu (ir kitų) užeįga-ho?

$|UN|fiIAME PINIGUS į 
Visas Svetimas Šalis

PARDUODAME LAIVA
KORTES

sųpratįrųu, g’ąrbįn 
pąlįę^į, . nęp jį p:

— Ęlą.ųsyk, maųo sųnau, — 
kreipęsi kartą į piane tėvas, — 
kurio nors žygio metu kų tpru 
atlikti bot kokį didvyrišką žyr 
gį arba žūti kovos lauke. Nu
vyksi j priešų stovyklos vidu
rį ir, kai pamatysi išeinantį iš 
palapinės priešą, palieję jį są- 
yp lazįą. Paskui prąjęk kųQ- 
Smarkįąųsįai pef jų stovyklą. 
Jei atgal grįši nė vie
nos žaizdos, busi jąUniausįąs 
jš visų yyrų, kurine ‘ ypa atlįk^ 
tokį drąsų žygį. Tau nevalią 
turėti jokio ginklo Išskyrus pa
prastą medinę lazdą. Jei prie
šas tąyc pagaus ir žudys, mįrk

kovos ture, 
Atsimenu, j 
jaunas, ėjo kova tarp' mlisų ir 
vienos musų priešų / gimines. 
Priešų raiteliai buvo mūsiškiu 
sučiupti ir uždarytį pąlapinč? 
sc., Mes, jaunieji, norėjome 
juos būtinai pąinatyti. Nuvy? 
kome į belaisvių stovyklą, bu? 
yupią pep mylią nuo musų ir 
tarpe jų pąmatėme aukštą, lai? 
bą jaunuolį, kurią mums labai 
pątijcp. Prašėme jp, kad leistu 
ųiųmą ąąye palieątj. Indijomj 

‘ >ingįąu‘ prįešą

AUTOBIOGRAFIJA
Tiiwimi»iwrir ■ • • ’
telią, kąm r rikį a daybiniųkp 
ten ąteiųa įp įąąįfoną5.tj? pį- 
sięvėm & 
^kimplines 
n>e gplt-

Rylų m aąftuįę, jaM^- 
mės gerokai pasilsėję. PavąL 
gę pusryčius ėmėme galy.ęįi 
kaip toliau čią išvažiavus 
Pasirodė, kad ppę^pektyypą 
gan blogos. Bet j&ųflO 
Jtąi įr nė neateiną 
kąd yra tokis d;

JSIVESKITE DAr

ĄfOfę^IS 
TRIS .. : 

menesius

lo aukšty visu 
išplauti puodą.

(Bus daugiau)
—; ji jjm.

bendrų
dar I
malajų, kad pasitark*
proga • i 
stoties, 
draugui
du buvnpie prįe ir
ris jau įuyo praėję? lM4ėtį.
Bet ineą p.epąsilikpųm

Štai jąp ir Įsrutis. į$|pqpųj

$10.00 vertės baltos vatos, tvirtu viršum
Hwwi po,-........... ......

Tūkstančiai kitokių negirdėtų vertybių galima' rasti 
Peoples Krautuvėje. Todėl neviliojote atsilankyti!

Lengvus IšmokSjimai Suteikiami Visiems Pagal

¥«W
HPonis ji # »*-
Mš- jyyfe W jfegtyr- 

nįfcM M ■tefa

me barake ant grindų išklotų1 
šiaudais, šiaudai krutėjo kaip 
gyvi nuo parazitų siautimo. 1

Praleidę rudenį gan '■ links
mai, su tuo pačiu bendru nu- 
sitarėva važiuoti į Westfaliją, 
manydami, kad vargo su iš- 
važiąyįmo nebus, nes jau Y.Qt 
kietiją “žinovą”...

tart a ir padarytą. “JJ^gą- 
vėpes” suvalgę, prisidėjova 
krepšius ir išvažiavova. Pa
siekėm Tilžę su skaudančio
mis kojomis — ėjome pėkšti!

nuvažiuoti su rogėr 
brangi
“kampisc’’ (fcęfflėįpF

n. .1. IMU BU «55T

Gimiau ir augau Lietuvoje: 
K arai iškių kaime, Kidulių vąl., 
šakių apskrityje. Mano tėvąs 

■— Juozas Skamarakas, moti
na — Gendruta Andriuškąi- 
čiutė-Skamarakienę. Gimiau 
lapkričio 6 d. 1881 metais.

Mokyklą lankiau bažnytkie- 
šiaudinėje. Per tris žię- 
(vasaros metu nelankiau 

bapdą gąniąu), 
ir tai

Hm tHfėįMtf: Pydėme bi- 
lietus ir pasisakėme' “kur,? yą- 
žiųųjam.e, ir užtikrint savp įo- 
džįąms * parodžiau dokupąpų- 
Uis, Rnrie bų.dįjo, kad mes per
nai ten dirborpę/ tpęlel ip šį
met “vėl” tpn važiuojame. Ži- 
noipa, jis visam tam pątikė- 
jo ir ęptMke visas įnforųįąęi- 
jas, kaip uąsigaųti Berlyųąų.

Štai jąuyir Berlyne. I$lįpę 
iš traukinio sutikome viąoįcių 
geradarių. Kai kurie jų pgt 
nešte norėjo mus hunešt į įri
tą stotį. Pasirinkome vieųų pe 
taip “gerą”, sukrovė va jam 
skilandžius, JąĮmįųs ir viąę įį- 
i»- wpte- .Jis yež5’ ° ’Pb4p 
paskui sekova į kitą stofį, iįš 
kPFips t.uj-ėjoya, &vpžju$| !į 
Westfaliją. Pribuvome į ąįfl- 
tį, o tų žmonių! fšjmtąį ąp 
visokiomis “uniformcpiis^ $- 
rodė kaip tarptatitipė 
W :Ml' i mlirti W 
j/ali mus gražinti atual. Au- 
sįrijikova dar neužimtą ka^-

Inforffacijps jir gaga
mos paa aaw> Agentą ‘ .2,

SWEDISH AMERICAN LlfcįfE
181 N. Michigan Avė.. Cnicago

Prabėgus dar vieniems me
tams, sukakus man tik 15 įlip
tų ir kelių mėnesių amžiaus, 
tėvas numirštai Tad aš lie
kuos “gaspadorius”. Man taip 
begaspadoraujant atėjo laikas, 
kada brolio sutartis užsibaigė 
su meistru ir man pasitaikė 
auksinė proga sprukt į užsie
nį, nes jau buvo kam užimti 
mano vietą.

Tik keliais mėnesiais yir| 
17 metų, apleidžiu Tėvynę — 
važiuoju Vokietijon. Su sayo 
bendru sėkmingai vykome jįj 
Tilžės. Bet nuo čia — nei co
lio toliau. Mat, valdžią bųyo 
uždraudus ateivius įsileisti gi
liau į Vokietiją. Žinomą* grįž
ti namo gėda. Bet kuomet -tų- 
kių buvo gan daug, tai ir iš
eitis susidarė. Atsirasdavo to
kių, kurie buvo išvaikščioję po 
visą Vokietiją ir žinojo kur 
ir kokie darbai randas. Išėjo
me pėkšti, kai kokie “revoliu- 
cijonierių armija”. Priėję sto
tį, vis stengėmės gaut trauki
nį, bet veltui. Pagaliau, nors 
kad visi ir npįsigavome į trau
kinį, pirmieji — kurie įbėgp 
į stotį gavo bilietus, ir tik mus 
visus pamatę bi|ie|ų pąr^ąvį- 
nėtojas, tai nusigąsdavo ir už
sidarydavo langelį. Pamažu 
musų armija mažėja. Taip 
mums pirmyn bežengiant, Ka
raliaučius pradėjo artėti, o 
musų armija mažėti. Pasili
kau tik aš su savo bendru ip 
musų vadu, apyseniu Vokie
tijos lietuviu, kuris nors ir 
galėjo sau iš vietos į vietą va
žiuoti traukiniu, ėjo su mu
mis ir ^nus vesdamas. Pažy
mėtina, kad jis labai buvo 
prisirišęs prie mąnęs ir jną- 
no draugo. Gal todėl, kad mes 
jį ipgi pągpf|)ė|i)e. Spfcąppįty 
stotyje ir mes įį-
lietųs if vąžiąvqųie tpąųįįųįp 
į Karaliaučių. Karaliaučiuje 
užsčdome ant “galvekario” 
(arkliais traukiamo), kuri ir
gi lietuvis valdė, ir nųvąžįą- 
vonie į reikiamą stotį. O iš 
ten į reikiamą vietą — |ęsti 
geležinkelį. Darbas buvo pą- 
siutusiai sunkus. Nusipraųst

apie pasaulį, nors pasaulis tuo 
tarpu nebuvo permatomas, 
nes tos rųšies laikraščių ne 
knygų pas mus nebuvo. Bet 
vis tai nuo vieno, tai nuo1 ki
to šį tą išgirsdavai apie Jcįtas 
šalis. Ypač tuo daug besiinte
resuojant. Vos sulaukęs 14 
metų amžiaus, prašiau tėvo, 
kad leistų mane važiuoti į už
sienį, bet kadangi pirmąjį sū
nų buvo išleidęs mokytis ama
to, o kiti visi buvo dar maži 
(mes užaugome 6 broliai ir 
2 sesės), jis norėjo kad aš jam 
padėčiau apdirbti ųkį (42 marr

žiųoįį į pprfyftą.
pasitiko didelis Y.ęįielijos lie- 
luyis — žandaras įr užklau
sia musų lietuviškai^ tik 
je, sų dįfipįin vokiečių akcąn< 
tu “W\ hmsnięųai, kur vąp- 
druojate?” £ią įf 
gandimo, ųeą manėme, jcąfl 
gausime grįžti Lietuvon 
Lenkiją ir t.t.

Bpt laimei, kaip jau minė
jau, pirm negu mudu galėjp? 
mc duoti atsakymą i jp 
simą, jis mudu pastatė į tp- 
kią padėtį, kąd galęjppĮjB jąjp 
pameluoti ir baimę pasfpptį, 
i ¥rWll ar 

l>^ rublių.
Mm tafė/nmp

jno abiejų ’ ■ '

Peopl8§ fumiture Krautuvių
Radip vįspįių aerųjĮ! išdiifbysčių vertės 
virš $10*0,(M#), ųąbąr parsiduoda tik po 
Rądio vęr|ęs iki $200.00, dahąr ' AA
liktai po ........................ ........... .
PIJANAI. Rąsįri^lkipąąs visokių įšdir- 
bysčių, kurie yra geram ąįpyyjcj v^tį n,—
ifcį $j®)oo. po; $25&0 Kn
ir aukšciaus
Grojikliai pįjąpaį, platus pasirinkimas, WB 
groja / 
|^).Q0,.pp 
ir aukščiaus
Parlor Setai, miegapių kąpfbąrįų ir 
valgomų kambarių setai virš $100.00 
vęrtes, dabar tik $^8 00' 
£r^rti‘jki i2do\op? <eqe nn 
dabar tik po ............. W
Kiti setai tik po

$3 Op $30 x '
Gasinįąi pe/į|ąį verti’ įki $754M), dąfear 

“.......... $39.00
Gražių spalvų 9x12 di- ^MIĮj!K 
4Žį9 kkurąį vprti iki $40, 
dabar ’ M a 50 po ......
Puikios lovos lovų spring- 
sai ir fela matrasai verti JFS&žJfeoi 
$16.00, dabąj

Npsęųaį Ąm^rikoję pasirodė 
įn" 

dijpno jStąipįhąflęr/P; gurioje 
jis apie
gįųksų gimmes įygiųs. Ąr J>u" 
W baltųjų prįe&i?
Autorius į tą klausimą savo 
atsiminimų užrašuose atsako: 
“Mą^o įaikais (ąutoj’ms 
1868 W) butli «$r
da, ūj S)Uksas pžjpp'štĮj įaljį- 
veMį* mokė, kad balta? 
veidįĮįąj yra daug silpnesni. Užy 
mų^i b^Įt^jį nebuvo joks drą
sos ggflįiymas. Kartą mums

GFjĮmfor i^lbyWQs' uibiu wt-

Du pidninimai su pasukama^

reoplęs ^(įtHonal 'Bank 
Company 

. op Chicago
47TH .STRĘfT AND ASHLANP AVENŲE

baisus smakas. Tai buvo pir- 
nmk ĮkmiMma, iijdijpfljHPs ii? 
buvo nepaprasta sensaciją. Kar
tą mustį karįąį, Jąbąi j?ųyąnj^, 
ilsėjosi ties yieną geležinkelio 
stotimi ir paprašė joje van
dens. Stoties viršininkas juos
TT m.-.1.1, rjn , n — i;".. . į »tr

bu^¥« W <»jw, f> 4®

Sptdalis pasiūlymas ant pilnų petĮ! .... .................    $42.00
PjISM "tAjynjs kfmbairs «Mid<dwii, «. 4. 4% ar 5 pėdų maudynės (va- 
mįst autkojų, pbna. SU trinĮlįjf^ ...į...... ----------------------

’ ’ ' 1 h ' ■ *> •' ' -Y ■ ' ' ' ' ■ • " ' '

PpinyJkl? pilnai su trimipgais

Blizgančio ' china klozeto ^om^inacįja ^įlnai

JAU „UUJ1 g

T T E

417?:88 Archer
Cor. Richmond St. 
m-

11, ,'^įį n t ittvnnvtvitittn t»«»

mo

kur#! Indija 
Beaugdamas ėmiau mąstyti nebūtų nugalimą^. |r iš tięęjj 

” ” ‘ > tik su tvirtu pasiryžiipu prt"
eini prie tikslo. Taip buvo iy: 
šiuo kart-

Bevalgant pusryčius, prieįųą 
jaunas lietuvis, apsitaisęs ije)? 
giniais rųbąiSi k ‘pžklaųsį# 
musų kur mes norime važio
ti. žinpųia, mes pasipasakųjp- 
me jam visus musų ^sek^e? 
tus”. Ną, po pasikalbėjimo į|? 
dirbom pieną kaip Tilžę ną? 
likti.

Jis apsiėmė mUW3 bįliobl^ 
išpirkži* .o į^es pa|yą turiipe 
suraąt bųdą į bragkmį įlįsti 
— įsigąutį. JMueinąų) j sįątį. 
Padųodam jąm pipįgųs, k&4 
išpirktų" tikietus iki Įsruėįo. 
Bilietus gavo, bet kaip dafrųr 
įsigaut į traukinį, r?es didpjįą 
vękįetis — i 
prie vartukų 
ną praeiyį? 
kios ]-------
pralysti. Bestovėdami prie 
poto durų 
nuo kito, i 
ateitį, nekantriai laukėme pro
gos pro vąrtųkus prasprukti. 
RpinaMag, jgų ^#ndafąs 
drdeliąįS; lętais žingsniais 

HsR Pasigrįęr
biau savo maisuką nuo 
tos Žęp|ės, įlin^įų ’^otin, pa
tikdamas savo — lgU-
kfl- ¥«8 įėjo Š4Wl»fas i 

r Prftilfjl? i° ir'jP 
klegąąys. ^raukiųys, 

tebestovėję, ąpęįdairęs pą?
• _ -1 1 1 _______

f»«j Jauk 
KjayjaH įtelrtflif savp 
IF HHRHUMt W- 

kų-

S0UT^o I ARGESTstoRM^-^^ss 
west »i

'4!.'! I "'.'J,?.'. I..>.”!?" „U'.T.-J. ffT”".'Z '""t » > 't1...'?1 "J!1.,1!.1............'"*?

PJjpnbingo Reik^n^Wholesale»S«inas

xxxxxxxxxxxxx^yąyxxyxąyyxxx'xxxxyąyxxyxxxxxxxxxmg:yr

Baigiant Sęgtma į

Išpardavimas
| ® . V l J/J

5 • ’ V.te ^vusarįų įf vasąrps prefe Xun butf.fpąr^o- b
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būt galima išvažiuoti iŠ čia to- Išvijo. Indi jonai labai užsigąvpį 
iiąu. (Visu pirma, 4ai buvo iŠ- 
tyrimas, kada! i$?is traukiniu. 
Pasirodė, kad kelias va- 
igpdas laiko tmįva iki trau
kinio išėjimo musų ’ pusėj). 
W ^usjprąuąfvą, pąyąįgėvą. 

pJW$Ais, Pųgnlj-os ei- 
i b^w

be klintie, atsi
kėlęs djdžĮaųsių išgą^įų. 
M M l$?8i bi- 

piąrknmb —

*«•»

'JSMl
ai i .
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Dabar yra Laikas

Mokslininkas
Protestuoja

Extra Pale Alaus

Acremeter

Biznieriams

Trimis Spalvomis

Už Vienos Spalvos Kainą

liuOmi »iun

GARSINKI® “NAUJIENOSE

$161.00
$150.00

$172.00
$157.00

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Del žindamų moti- 
nų. Nei vienas ne- 

'y* galį būti be

Korteles, Labels ir kitus 
Spausdinius Padarome

tai teismas ir paliko juos ma
no name. Pažadėjo rūpintis jų 
likimu.

O man reikia taksos mokėti, 
nors nedirbu. Reikia namas pri
žiūrėti, kad nesidėvėtų per grei-

Tėatrališkas Draugy 
Rūtos No. 1 komisija

Stanley Wernist
A. Deikiene, 

''Z M. Plečkaitiene.

YOUSALT 
mbuyinų M 
yousaveinM 
LSI N G

UjBBAKINC NUmmder

40YEARS
25 ounces for25t

Berlino Universiteto, 
190 NORTH STATE ST. 
Kambarys $34 
Kasdie nuo 10:30 iki 5:30.

Pėtnyčiomis uždaryta.
)OOO »O* comvm*** 

HrutiiuHO 
OOOOfOKTM*

Namo savininko 
bėdos

Tarp Chicagos 
. Lietuvių

MALI JONIO - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS '

Pbone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
4556 So. Rocktvell St.

CHICAGO, ILL.

PanteblHIną pa 
iiiIbiibIu Hemai__  __
kuria prlaluH n dieni) žolių 
kad įrodyti savo HUgel 
roldiiH ir kitan i 
be operacijos—be 
dle, arba rašykite t Dr 
1800 N. Darnen Avė..

Jie gražiai gyveno. Turėjo 
šaunius rakandus, gražų auto- 
mobilj, dėvėjo madnius rubus, 
butą samdėsi “parinktesniųjų” 
vietoj. O aš kelioliką metų tau- 
pinau skatiką prie skatiko, do
lerį prie dolerio. {Pagalios įsL 
kabinau namą. Savo namą. Bet 
pasiliko morgičių. Ir vėl ėmiau 
vergauti, kad morgičius išmo
kėti. Ir tebevergauju.

Jei nepajėgsiu morgičius mo
kėti, neteksiu namo. Visos ma
no sųtaupos, visas 
gavimas
— pasirodys bergždžias.

\ • . r

Bet manim niekas nesirūpina, 
ba aš esu namo savininkas, “bo
sas”.

Geri virimui puodai tai pui
kiausias šeimininkėms daly
kas. Išverda maistas greičiau, 
valgiai sveikesni ir gardesnį, 
gazo ir elektros tris kart ma
žiau teišdegįnama ir bent pen
kis kartus mažiau laiko šei
mininkės tesugaišta. Ažuot vir
ti trimis ar keturiais puodais 
čia vienoj -vietoj ir kartu iš
verdamą 3-4 ar net iki dešim
ties valgių. O ir daboti ne
reikia prisvilimo.

Kada teismas man, ar tokiam 
kaip aš, išsprendžia, jogei ma
no rendauninkas turi išeiti de- 
liai to, kad nemoka rendos, tai 
merai, šerifai ir kitokie valdi
ninkai sulaiko iškraustymo pil
dymą.

Kada pagalios teismo įsaky
mas mėginama pildyti, tai vėl 
atsiranda žmonės, kurie orga
nizuoja* burtus vyrų, idant su
gabenti atgal iškraustytus ren- 
dauninko rakandus.

Darbas atliekamas greitai 
ir su skoniu.

“Naujienų” redakcijai: — 
Gerbiamieji: —

“Naujienų” nr. 164 šių. me
tų tilpo korespondencija “R 
Lietuvių Teatrališkos Draugy
stės Rūta No. 1 Veikimo”. Jo
je korespondentas “Žagarie- 
tis” bjauriai apsilenkia su tet-

Išradimas jšeimi 
rinkėms

Pilnai užbaigtas 

su standų

Puodai yra sidabruotos ble- 
kės gvarantuotos keliems me
tams. Be šių puodų neapsieis 
nė viena šeimininkė, kuri tik 
sužinos ar pamatys, kaip pa
rankus jie yra.

Reikalingi taipjau pardavė
jai, vyrai ar moters,. visuose 
miestuose ir miesteliuose, ku
rie gali vakarais užsidirbti. 
Kreipkitės į fab. įgal. J. K. 
Milių, 3251 So. Union Avenue, 
Chicago, III.

NAUJIENOS.
1739 So. Hafofed
Chicago, III. f

Užsiprenumeruoju Naujienas
Žiu $....,....................
Vardas .............................................. .

Adresas
« ■' 4 , ų . . . .. i
Miestas ..................................................

Jie gali eiti j labdaringas įs
taigas pagelbos ieškoti. Man gi 
neparanku, ba vargiai ką gau
siu. Nes esu namo savininkas, 
esu “bosas”.

mano ver-
mano ir šeimynos

MALT TONIC'O
' arba

Varicose Gyslos
IŠGYDOMOS, BE 

OPERACIJOS—
Viskas $25 be extra 

damokėjimų
Visai naujas Europejiikas išradimas 
prašalina biaurias ir skaudžias gyslas 
— tuo pačiu laiku galite vaikščioti 
ir dirbti. Be skausmo, išgydo ant vi

sados. EXAMINAVIMAI DYKAI.

Dr. L. A. Behla
VoAietrjos

8-tos lubos

Sųuare Deal Plumbing Supply House
1725 S. State St., Chicago, III.

z CALUMET 5200 
Atdara vakarais, šventadieniais iki 1 vai. po piet

DR. MICHAEL’S 
ALL HERB TONIC 

Naujas atidarytas skyrius 
4745 S. Ashland Avė., 

\ CHICAGO
Tai yra šešta sankrova 

išradėjas it daktaras sutinka su vienas 
gaunama pagelba iš stiprių žolių, šaknų, žievių, lapų, uogų ir tt. z 

Rekomenduojamas nuo:
Skilvio pakrikimų, nerviškumo, kepenų pakrikimo, nevirškinimo, konsti- 
pacijos, kataro, reumatizmo, inkstų, vidurių. Ateikite ir gaukite dykai 
sampelį Dr. Michael’s Ali Herb Toniko. Reumatizmo specialistas. Dakta
ro egžaminacija dykai.- Ateikite ir gaukite DYAI sampelį.

Gyvenu Chicagoj jau gerą 
skaičių metų. Turiu namą. Ne
didelį: dviem šeimynoms gy
venti. Viename, bute pats su 
šeimyna esu, o kitą išdavęs 
rendai. Bet jau daugiau, kaip 
metai laiko nedirbu. Vadinasi, 
esu bedarbis. Nedirba ir mano 
rendauninkas. Reiškia, ir jis 
yra bedarbis.

Ir rendos man jis nemoka.
Dabar: kurio iš mudviejų 

padėtis keblesne? Jis sakosi 
gerai uždirbdavęs pirmiau, mo
kėjęs butui po $65 ar $70 mė
nesiui, važinėjęs automobiliu, 
jo pati gražiai rėdydavosi (ir 
dabar tebesirėdo). Kai užėjo 
prastesni laikai, jis persikraus
tė pas mane gyventi. Mat/ pi
giau.

Ir jau keturi mėnesiai ne
moka man rendos. Mėginau iš
varyti. Net teisman buvau nu
ėjęs. Bet pasirodė, kad rendau- 
ninko pati laukianti mažiuko,

MODERNINIS APŠILDYMAS PADARO 
NAMĄ MODERNINĮ

VESTI I JŪSŲ NAMĄ APŠIL-
ŽEMIAUSIĄ PASTARAISIAIS * T

Nikeliu užbaigtos rankenos,^ por- 
celano rodyklė, karštos ir šaltos. 
Tinka bite ' CtO-CIft
linkai .......  Jpt.UO

Mes kalbame lietuviškai.

Kada įvyksta susirėmimas 
policijos, einančios savo parei
gas, ir burto vyrų, kurie mė
gina sugrąžinti man rendaunin- 
ką nemokantį rendos, ir žūsta 
susirėmime trys asmenys, tai 
meras siunčia gailesčio telegra
mas, laikraščiai pilni užuojau
tos, plevėsuoja raudonos vėlia
vos žuvusiems palydėti, kelia
ma ovacijos kaip didvyriams.

Manęs gi niekas nemato. Tu
riu namą: reiškia, gali jame 
gyventi kiti nemokėdami ren
dos. Neteksiu namo: reiškia, ir 
nereikia man jo. Mano triūsas, 
mano taupumas, mano pastan
gos palikti šeimynai nors na
meli, nėra vertos užuojautos. 
Ot, kas kita yra, kai aš mėgi
nu iškraustyti iš savo namo 
rendauninką, kuris nemokėjo 
man rendos keturius mėnesius 
ar pusę metų. Tokia rendau
ninkas jau vertas pasigailėji
mo.

Kebli, sakau, namo savinin-? 
ko padėtis. —N.

Aukso arzuolo ir beržo Mahogany 
sėdynės. Pilnos ant augštos rų- 
šies zovieskai "7 E
kiekvienas .1.......... .... ▼ I ■ ■•V

LEISKITE MUMS 
DYMO SISTEMĄ U 
KELIAIS METAIS KAINĄ.

Raštišku garantiją, kad apšildys jūsų namą iki 70 laips
nių nors lauke butų 10 laipsnių žemiau zero, duodame su 
kiekvienu įvedimu.

Jei1 patys’vestumet sau apšildymą, musų mechanikai vi
suomet yra ‘prisirengę jums pagelbėti.

TELEFONUOKIT CALUMET 5200 dėl patyrusio me
chaniko, kutis jums nuodugniai viską išaikins DYKAI.

NAUJAS INSTRUMENTAS DEL 
ANALIZAVIMO RADIO TŪBŲ

Jūsų Radio tūbos ištestinamos 
DYKAI Budriko krautuvėj.

Didžiuma priežasčių dėl Radio ne
veikimo — yra pagadintos tūbos.

Atnešk tūbas į krautuvę dėl iŠ- 
analizavimo dykai.

Taipgi parsiduoda visos tūbos iš
analizuotos ant Acremetėrio.

namų savininkams padaryti reikalingus pataisymus ar re- 
modeliavimą prie savo namo. Mes užlaikome pilną pasi
rinkimą Lumberio, Millwork< Stogams dengti medžiagų 
ir HardWare. Kainos dabar yra pasiekusios dugną — pa
sinaudokite šia proga, kurią mes jums pasiūlome. Susi
pažinkime, ateikite arba telefonuokite. Mes specializuo- 
jamės parupinime garažių ir porčių medžiagų. ŽIŪRĖ
KITE! štai ką mes galime jums š&o laiku pasiūlyti:
Medžiaga pilnai dėl vieno karo MEDINIO GARAŽO $85 
Medžiaga pilnai dėl dviejų karų MEDINIO GARAŽO $105

Cash ar išmokėjimais
Atdara paprastomis dienomis 7 vai.ryto iki 6 vai. vakare. 

Atdara sekmadienis 7 vai. ryto iki pietų.

H ar ris Lumber Co.
901-15 So. Cicero Avė. Tel. Columbus 5200

NEPAPRASTAS NUPIGINIMAS
.Laivakorčių Kainų Cunard Linijos Laivais į

LIETUVĄ <
NEGALI būti jokių pasiteisinimų savo giminėms Lietuvoj, kad kelionė į 
Lietuvą labai brangi. Cunard1 Linija padarė nepaprastą laivakorčių kainų 
nupiginimą-kelionėms į ten ir atgal visais jų laivais. Nupiginimas įeina 
galion nuo rugpiučio 1 dienos iki spalių 15 d. štai jums progą, kokia gali 
daugiau nepasitaikyti. Nepraleisk jos! Vienas šių didžiausių laivų

Mauretania, Aąuitania, Berengaria
išplaukia iš New Yorko per Cberbourgą kiekvieną trečiadienį. Keletas kitų 
savaitinių išplaukimų per Angliją ir Havrą.

MINIMALIAI KAINUOJA .... ......................................
I KLAIPĖDĄ IR ATGAL .........................  _...........

Ant E kr p tęsinių Laivų Minimali Kaina
I KAUNĄ .......................................................................... .
Į KLAIPĖDĄ ..... ............................................. ...................

‘ Taip pat nupiginimai ir į kitus viso pasaulio uostus.
llHlLk LAIVAKORTĖS Į TEN IR ATGAL

DYKAI HEMOROIDŲ 
GYDUOLĖS

duoda vienas 15 žy< 
peclnlintų Aloje Kalyje. 
, j Vaistus dykai, 

__  bCjlniu Išgydyti Hemo- 
rektutno ilgas. Be peilio, 

i skausmo. Ateikite Man- 
p. d. Šimanskis 

Chicago.

Prierašas., Net baugu: “me
las” ir “apipurvinimas”!

Bet kur tas melas ir purvi
ri imas? Komisija dagi neuž
ginčija žagariečio pasakymo;

Geriausias “Com- 

bination” GAS

BOILERIS a n t 
marketo, padarytas 

iš tobuliausiai pa

darytos “A” me^ 

džiagos, kokią ga

lima gauti.

COAL
Standard Pocahontaa, $6.50
Pttroltum tini Solvav Kote. and Ali Ktnds 

ot Coal. C. O. D. Chicago and Suburto.
UNITED COAL BUYER3 OF CHICAGO 
19 S. La Salia St. Phoaa Kranklio 5390 

Thit ad good for 20c ton ist load.

JOS. F. SUDRIK, 
INC.

3417-21 S. Halsted St
Tel. Boulevard 8167-4705

Gražus Radot Programas Nedėlio
ję iŠ W. C. F. L. Stoties nwo 1 vai. 
po pietų.

...Prieita prie naujų suma
nymų draugystės labui. Duo
ta įnešimas surengti šią vasa
rą dar vieną išvažiavimą, bet 
jau nebe tokį, koks buvo pir
miau. Sumanytojas patarė pa
kviesti iš “Vilnies” redakcijos 
kokį ten bifabtiką ar ką ki
tą, kaip kalbėtoją, ir už tai 
jam užmokėti $50. Užmokėti 
neatsižvelgiant į tai, ar drau
gyste turės pelno, ar ne...

Rugpiučio 12 d. šios drau
gystės susirinkime ši melagin
ga korespondencija buvo skai
tyta. Nariuose kilo didžiau
sias pasipiktinimas tokiomis 
“Žagariečio” melagystėmis. Su
sirinkimas VIENU TIK BAL
SU “prieš” nutarė per “Nau
jienas” pareikalauti, idant 
“žagarietis” tuos melus at
šauktų ne vėliau rugsėjo mė
nesio šių metų antros dienos.

Susirinkimas VIENBALSIAI 
išrinko žemiau pasirašusią ko
misiją ir jai pavesta viešai 
kreiptis per “Naujienas” ir rei
kalauti viešo atšaukimo per 
“Naujienas” tų melų.

Mes pasitikim, kad “Nau
jienos” nepraleis taip musų 
draugystės ąpfpuryjniiną ir iš
reikalaus savo bendradarbio 
“Žagariečio” atkaukti Jo pra
manytus melus.

Liet 
stės

Jis T yra ‘ rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana 

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

jogei buvo duotas sumanymas 
pakviesti (Bimbos sekėją drau
gijos išvažiavimui kalbėti.

Antra vertus, tenka nurody
ti, kad pasakymas, jogei bu
vo duotas toks ar kitoks įne
šimas draugijos susirinkime, 
dar nereiškia jos purvinimą. 
Ir jeigu komisija to nesupran
ta, tai... labai gaila. /

LAIVAKORTĖS
s GALIOJA DVIEM METAM.

Kelionėn 1 įrengia viri Cunard Linijos Agentai 

CUNARD LINE CHICAGO, ILL.

[Acme-P. 0 A, Photo]

Kap. Frank Hawks, kuris rugp. 13 d. iš New Yorko į Chidagą 
atskrido per 4 vai. ir 14 minučių.

NAUIIENO s
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
Seniausias ir didžiausias lietuvių dieraštis 

Amerikoje.
* .Metinė prenumerata Chicagoje, Lietuvoje ir ki

tur užsieniuose metams $8.00, pusei metų $4.00; Su
vienytose Valstijose $7.00, pusei metų $3.50.

Atnaujinimui prenumeratos arba užsirašymui 
patogumo delei vartokite šį kuponą. Išpildykite 
ir iškirpę kartu su money orderiu arba čekiu siųs
kite žemiaus paduotu adresu:

N AU TIENOSX X Au J JLkJ X ^1 
1739 South Halsted Street'

7^.

MILUONSOF POUNDS USED 
BY OUR COVtRNMENT

■ ■/ ' 

........-...............

‘U,’:-

...Y......

. .

i ■ .
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Užmušta mergaitė

Baino

Valanda

Graborlai

S. D. LACHAVICH
Sutiko arbitracijai

0030

LACHAWICZ IR SŪNŪS

Žada atidaryti teatrus

Tėvas.

Hemlock 81151

lt 9t)90>hone

mėty, 
Drake

nuliudime 
Rukštytai- 

tėvą Pran- 
Alfonsą ir

Griffiths & Šon kompa 
nija gavo kontraktą

dSjo neatidaryti Jtros dar sfep 
tynias dienas ir laukti Hrbfthi 
ei jos pasėkų.

y. iki 7 dienos vasario 1932 m. 
Kel’etaš širhtų vyrų bus padėta 
darbui tuojau—kasti pamatui 
Žemę.

Arti Ltavit 
■■■ Telefonas tani 

Valandos 9 ryto\ ii 
Seredoj ir Pėtnyčioj

1327 So. 49th Ct, 
* t- 

Telefonas

Cicero 3724 J.

Rez. <551 ___
Jd, Rępublic 9723.

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

pasauliu 
8:00 va- 
m., Cleve- 

irtecų

Kontraktas Chicagos paštui 
statyti pavesta John Griffiths 
& Son kompanijai, ši kompani
ja varžytinėse .sutiko išpildyti 
darbų už mažesnę pinigų su
mų, nei kitos, būtent už $13,- 
459,970. Kontraktas reikalauja 
užbaigti darbų į 900 dienų, t.

Du New Yorko bankai—Gua- 
rantec Trust Company of New 
York ir Chase National Bank 
of Ncw York—traukia teisman

15 sužeista autų 
nelaimėj

Autą, Nosies, Gerklės Specialistas 
Instruktorius Viennot Universiteto 

Suite 1447-49 Pitttfield Bldg. 
55 E. Washington St,

pietą ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
4edėl. tano 10 iki 12 t. dieni 
Pbone Midsray 2880

Grand džiure tyrinčs 
užsidariusių bankų 

reikalus

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

Utfnines tr Paž 
LaidotuVfse patai 

rius d. •>; Kadžius, 
4088.- •* - ■- .

Vajus sukelti $8,800,000 fon
dui tikslu Šelpti ateinantį rude
ni ir žiemą bedarbius jau pra* 
dėta. Vajui buveinė atidary
ta adresu 10. La Salio St

Samuel InsUll, Jr., pareiškė, 
kad vajus bus varomas trim 
skyriais. Vienas jų tai rinki
mas aukų iš turčių didesnėmis 
sumomis; 'antras—rinkimas au
kų iš biznio ir pramonės įstai
gų ir jų samdinių; trečias — 
rinkimas aukų iš asmenų, ku
rių nėpasiokia pirmųjų dviejų 
skyrių darbuotė.

Pradėjo vajų $8,800,000 
sukeltiCHICAGOS 

ŽINIOS

19'00 So. Halstet 
4193 Archer >

Valandos: 2
Phorie Lafayette 0098

Naktinis telefonas Grovehill 1595

valstybės gynėjas <Swąri8dnąš 
mėginsiąs samdytojus ir darbi* 
ninkUs sutaikyti.

Clncagos operuotojai, kurtėms 
teatrų savininkai paskelbė lo- 
koutą, partžKdėję kovoti, jei 
paveikslus operuosią- skebai.

Traukia teisman Fore 
manus

Musų patarnavimas lai 
dotuvese it kbkiame rti 
kale visuomet esti sąži 
ningas ir Nebrangus to 
dėl, kad neturime U 
laidą užlaikymai skjt

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Margaret Vandras, 2 metų, 
gyv. 4631 Wcst 19 Street, už
mušta. Automobilis užvažiavo 
ant jos prie naihų, kuriuose 
gyveno. Automobilio šoferis, 
R. J. Martin, 355 So. Ciėero 
avenue, suimtas.

Foremanus, buvusius Forumurt 
Rahko vedėjus ChicUgOj, Jie 
ieško iš Foremanų • šeimynos 
$4,500,000 atlyginimo. ,

Teatrų savininkų organizaci
ja ir krutamu jų paveikslų ope
rų tojų unija sutiko pavesti 
ginčą arbitracijos keliu spręs
ti. Derybos eisiančios valsty
bės gynėjo Swansono priežiu-* 
roj. Teatrų savininkai, kurie 
ketino atidaryti teatrus kaip 
vakar, <pagėĮb| atgabentų iŠ 
NO*‘York<V (iperuotojų, pasiža-

B U T 
Undertaking Co.

Wm. A. Pakomy 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel. Canal 3161

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

Tel. tahyettt 4146

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

Pbone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR ČHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 Jr 7—8 

Seredomis ir nedėliotais pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Rępublic 7868

Tel. Central 7079
Rez. Longbeach 9453 

1 iki 4 ir pagal susitarimą

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

Nedėliotais nuo 10 iki 12.
....

Pirmadienį, rugpiučio 24 d., 
grahd džiurei bus pavesta ty
rinėti reikalai 69 bankų Cook 
kauntej, kurie užsidarė.

Keturiolika užsidariusių ban
kų praėjusiais metais buvo ty
rinėjamu Ir pasėkoj to tyrinė
jimo grand džiure išnešė kalti
nimus (indaitino) 50 asmenų.

Bus išsiuntinėti pakvietimai 
liudyti tiems asmenims, kuriuos 
grand džiurė norės klausinėti. 
Liudyti, nužiūrima, bus kvie
čiami resyveriai, auditoriai, kai 
kurie bankų, viršininkai, darbi
ninkai ir depozitoriai.

Paaiškėjus, kad penkiuose Už
sidariusiuose bankuose buvo 
$440,000 miestų pinigų, padary
ta' žinksniai, idant atgauti 
šiuos pinigus iš kompanijų, ku
rios buvo uždėjusius bondsus. 
Iškelta bylos firmoms, kad jos 
atmokėtų miestui priklausan
čius pinigus.,

JOHN B. BORDEN 
(Jobą Btogdžltnat Bofdeti)

Ttlepbnhe Randolbh 67Ž7 
Vakarais 2154 % 22nd nob M

Namfte

MacCabe, kauntės 
padėjėjas,:!' pareiškė, 
pinigams atgauti bu-

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURČAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

K. GDGIS
ADVOKATAS 

miesto ofisas 
127 N. PeatbMi St.>Roo* 

„ Telefonas Cėftfttį UU 
Valandos: huo 9 ryto iU 4 t* pietą 

Gyvenimo viėtk ■■■ ”&toįrį>ieL. 

Valandos: ntto.t fti 8 Y*l.
vakarį, 

Nedėlioj tako 9 iki Ii

nuoširdžiai 
giminės 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Motina 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rios Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Chicago, III.
2314 W. 23td Place
Tel. Roosevelt 2515-2516

A. Saperstein, Allied Theater 
Owners’ Association preziden
tas, po trijų valandų derybų sU 
paveikslų operuoto jų unijos 
biznio agentu, pareiškė, kad 
jo atsitovaujamos organizaci
jos nariai (teatrų savininkai) 
atidarysią teatrus kaip vakar 
(penktadienio) vakare.

Mat, samdytojai atsigabenę 
operuoto jų iš New Yorko, ku
riuos Chicagos operuotojai va 
dina skobais.

Viena klintis samdytojams 
esanti ta, kad jų atgabenti 
operuotojai neturi laisnių pa
veikslams operuoti. O miestas 
reikalauja tokių laisnių.

Bet samdytojų atstovas Sa
perstein pareiškė, kad teatrai 
busią atidaryti, nors operuoto
jai ir neturį laisnių. Vyriausy
bė, jei nori, galinti opetuoto- 
jus areštuoti. Jie busią išim
ti. Gi tuo tarpu operuotojai 
gausią vienąs po kito lais- 
nius, kaip tik greitai Vyriausy
be spės jiems tuos laisnius iš* 
duoti.

Duokite Uto tokia išegzaminuoti

Dr. A. R. fiLUMENTHAL
---- OPtaMĖTRtST

(Natyaūckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 West 69th Street 
VALANDOS:

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

..- f •, ■'

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 yakare

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

k 3147 Šo. Halsted Street 
Tel. Calpmet 3294 

Nuo 9 Iki 12 vii., dienok ik* 
nuo 6

Užsidariusieji dvylika 
bankų turėjo apie $1,000,000 
Cook kauntės fondų, iŠ kurių 
apie $900^000 nebuvo tinkamai 
bondsais apsaugoti. Tai paaiš
kėjo ketvirtadienį, kai valsty
bės gynėjo ofisas pradėjo ban
kų tyrinėjimą tikslu patirti, ar 
Bain nėra nusižengęs Illinois 
valstijos įstatymams, kurie re
guliuoja bankų operacijas.

Kauntės pinigai buvo suko- 
lektuoti Baino bankų, kurie 
tarnavo kaip kauntės iždininko 
padėjėjai.

Edward 
iždininko 
kad šiems 
sianti duota pirmenybė, ba jie 
nebuvę oficialiai įteikti kauntės 
iždui. Reiškia, kai galutinas 
bankų biznio likvidavimas eis, 
tai visųpirma bus išmokėti pi
nigai kauntei, o jau paskui de- 
pozitoriams padalinta iš to kas 
liks.

Irwin Gilruth, bankų resyve- 
ris, pranešė, kad Baino ban
kuose buvo ir $350,000 South 
Parkų tarybos fondų. Bet šie 
pinigai esantys apsaugoti bond
sais.

Ketvirtadienio vakare (rug
piuČio 20 d.) įvyko Baino ban
kų depozitorių susirinkimas 
Ogden Parko trobesio salėj. 
Depozitorių komiteto preziden
tu tapo išrinktas VVilliam Selt- 
zer; vice-prez. James J. Cun- 
ningham, ir iždininku Henry 
Bannema.

Valstijos auditorius Nelson 
išreiškė viltį, kad John Bain, 
jo sūnus ir kompanijos, > ku- 
rioms^Tte^ vadovavo, pajėgsią 
sugrąžinti skolą $2,000,000, pa
imtą iš bankų. Bain esąs są
žiningas žmogus, nurodė Nel
son, ir jeigu jo draugai galėtų 
sukelti reikalaujamą sumą, tai 
jie galėtų paimti Baino real es- 
tate savastį kaip užstatą.

Distrikto (apskričio) teismui 
tapo įteikta peticija, idant jis 
paskelbtų John Bain, Ine., fir
mai (Baino vadovaujamai) 
bankrotą. Peticiją padavė Ile- 
len, Arthur ir Ethel Spenscr. 
Jie turi prižadų notų sumai 
$700. Spenseriai kaltina buk 
Bain davęs pirmenybę kitiems 
depozitoriams.

Trys automobiliai sūsikulė 
prie Lake Shore Drive ir FulL 
erton avenue. Penkiolika' as
menų nugabenta <į Columbus 
Memorial ligoninę.

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiu atsmaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2Ž14 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS: !

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

DR. CHARLES SEGAE 
Praktikuoja 20 meti! 

OFISAS
4729 South Ashland Ąve.t 2 luboi 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽtQVOS 

Moteriikų.yyrišką jį Vaiką ligą 
OFIŠD VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryta, ąu6 2 iki 4 
vai. pa 
vakaro.

tą Brohislavą Buiviną, 2 dukteris
— Bronislavą ir Anicetą, 2 žentu
— Jokirrią 
Olsoną, 6 
žįstaiUus. 
Liudviką < 
Einikie'nę.

Kubas I 
21 E. 113 St 

Laidotuvės įvyks antradiėnyj 
rugpjūčio 25 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į Visų Šventų ptorapijbto 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už viliones sielą, b 
iš tėti bus Nulydėta į ŠV. Katimie- 
ro kapines. 

Visi a. L Onos Bttiviriienės gi
minės, draugai ir pažfStatni esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskati
nį patarnavimą ir atisvtikihimą. 

Nuliudt liekame, 
Vyras, Dukterys, Žehtai, 

jstami. 
rhauja grabo- 

Tel. ’Victory

Rez. 6600 Soath Artesian AvenuĄ 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

A. L. Davidonis, M J).
4910 So. Michigan Aventie
- > Tel. Kenvood 5107 
VALANDOS:

nuo 9'ikL H 'valandai žytė:

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligą 

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

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

Įvairus Gydytojai-----

DR. HERŽMAN
IS RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 Ine
tai kaipo patytp gydytojai. ertrnigM 
Ir akaierb. . ^Ršgallfl

Gydo staigias ir chtonilkas ligai Vy
rą, motetą ir vaikg pagal nauja u gus 
metodas X-Ray ir kitokias elektros 
prietaisai. ' 4

Ofisai ir Laboratorijai
1025 TV. 18tb St., netoli Morgan St. 

.Valandos: tano 10—12 pietą ii 
nuo 6 iki 7:30 vai. Vakare

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos •telefonai 

ffgde Park 6755 ar Randolph 6800

ĄIrs. A. K. 
JARUSH

PHYSIČAL 
THERAPY 

. 8 MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Pbone 
Hemlock 9252

«
["Ho Qfw
oom 1502
VaTaddos:

VakkHUt VtriK. i^ftvt. h s** 
4I4JJ Atcft»rA^U.

Namų Tri. Hyde PaA $3^

MOTINA HELENA
Garsiausia Pasauly ZoMnlnkO, kurios la

ite pagelbfijo tūkstančiams kcnUMusių, dabar 
randasi jos pačios asmeniniu ŽOLIŲ SVEI
KATOS sankrovoj 4637 So. Ashland Avė. 
Nežiūrint kokia liga sergate, nueikite pas 
Ją tuojaus. Nelaukite iki bus pervelu. 
Jeigu Jus atminėsite S| apgarsinimu, Jus 
gausite $1.00 bonka Specialių žolių Vaistų 
už 25c. Ateikite Šiandie arba rašykite.

Rez. Phone Grovehill 1321 
Ofiso Tel. Lafayette 4180

Dr. Vincent C. Steele 
DENTISTAŠ

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

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos U ryto iki 1 po pietą. 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktj Virginia

Nušautas kai mėgino 
išvaryti rendaunin- 

k,us iš namų
Carmclo Fararo, 30 

gyv. adresu 628 North 
avė., nušovė Domininką Bint- 
titą, 40 m., gyv. adresu 3601 
West Grand avenue.

Nelaimė pasitaikė BUtittoš 
švogerio namuose. Panano jau 
buvo įteikęs penkių dienų įspė
jimą Fararai išsikraustyti. Bet 
jo švogeris Buttita nelaukęs to 
laiko ir mėginęs išvaryti ren- 
dauninką pirmiau. Rendaunin- 
kas jį ir nušovęs Už tai. Kitas 
aiškinimas yra, kad Buttita 
pats siekęs revolverio.

S. U SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAŠ 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. RooseVelt 7532

Telefonas Bonleyard 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 46th S t. Cbicago, III.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiem! reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

aMbuląNge patAįrNavimas dieną ir Naktį 
Mep visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & 60
Mū CRABOklAI

4605-07 South Žlęrmitage Avenue 
ylii Ti^fonait YARDŠ 1741, ir Jį 74^

Phone Bonlevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas .

4645 So. Ashland Avė.
Siti Strcd ___

Ofiso TeL Victory 6893 
Rez. Tel. Drttel >I9l

DR. A. A ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisast 3102 So. Htidttd Stų C&tayą 
arti 3ltt &mlt

Valandos:, 1—3 po {liktą,
Nedėlfomb tt ivtntod. Iv

,11 ■ .U > . i... ■!.. . .

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland AiOetihą

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 Iki 12 
Rez. Telephdftė Plaza 3200

. nf !, L. .afi|-||UH ■

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MUvoauket Avenue

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

Nedėlioj pagal sotartj

Dar apie Baino 
bankus

VYRAI IR MOTERYS
Sveikata yra laimČ. Nepraraskite jos! Apsaugokite sav<į| ir s?vo šeimyną. 
American Medical Institute išrišo šį klapsimą tūkstančiams žnidhių< Del 
pilnos medikalės ekzaminacijos, sirguliavimų, kraujo ištyrimo, įčirškimų 

k ‘ ‘ American Medical Institute
2418 W. Madison St. TeI.AVest 1864

— IŠTIRKITE MUSŲ KLIUBO NARYStį 
Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vakaro fl0tšdiė

A. A. SLAKli 
advok^Hš

j I, >0 |>i€tą 

S&atba

1,11,., . įĄ.Ą I uliiu I f .n M, fciKlIiHi

JOSĖPH J. GRISU 
lietuvis Advokatas

4631 So. 'Ashland Alfe 
Tel. jJoukvard UXČO

So. Si.

IGN. J. ZOLP
Pigiausiai Lietuvis
Graborius Chicagoj

✓
1646 W. 46th St.

Telefonai \

Boulevard 5203 .<

Boulevard 8413

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

2400 IV. Madison St>>

Vsl. t 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak.
-Tel. Wett 2860

Nimą telefonai BraUiwick 0597

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu f naują Vietą po nf.

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

Nedėlioj pagal sutarti 
Tel. Boulevard 7820 

Nimri:

6641 So< Albafiy. Avė.
Tel. Prdsptct Ii93d»

-------------- ------------------------------------ -----

A. PRABISH 
Lietuvis Graborius 

■ to >

Sąžiningai ir pi- 
S giai patarnauju 

ąK dieną ir naktj 
visose miesto da- 
tysc* Moteris pa- 
8eJbininkč.

22'05 Lake St.
Melrose 

Park '797 ’

------------------ ----- „fri...

M0*

Ilgai Užsitęsusios Ilį
BirdlM. Hauąų, Ihkitų jf. pž
mal aekmlnral gydomi. Talori aidi, S 

Nosie, tr GertĖM.
AklnlM prirenkamit

DR. ALEX W. MARMI

td>ndo>: <

" ,ij|- .................. .... ..................• -------- - : ------ — .į, Ii

Dr. A. P. Kazlauskis
‘ Dentistas
4712 South Ashland Avė.

Tel. BčuteVird 7569
Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakatb. 

Rešidence Phone Hemlock /691

Visą pagrabo patarnavimu ?
galime atlikti už $100.00

Dvi Koplyčios Dykai flK'
Del šermenų 1

Padarome affidavitus reika-* 
le Insurance ir visus Notoy I

t*ublic reikalus. ■
Cicero, 111.

1439 Šo. 49 Court
Telef. Cicjro 5927

Lietuviai Gydytojai . 
PRAMUŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priitnihlja 

ligonius 
nuo 10 ryto iki 2 po pietą ir 

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

3421 So. Halsted St 
' Phone Boulevard 8483

Tet Yards I8Ž9

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

w.., . --- ,
Lietuves Akušerės

, ridi-;

birbkite

k .fcežftttobtani . :r.
Akių Sj^ecialistiš. Vitš 15 nUttį 

... ^tyrimas 
Akiniai huo $3

Vilahdog: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.

DR. J. GROUPE
4631 S. Asffland Avė. Tel. Yards 6780
ii mfajd lį i iltį, Uit J«_.i i ■■ Unfa.ih.' f Ii , i .' „>

Lietuviai Gydytojai

NIKODEMAS STANKUS 
(Stankevičius) 

Persiskyrė su šiuo 
rugpiučio 19 dieną, f 
landą vakare 1931 
landė. Ohio, sulaukęs 29 
amžiaus, gimęs Vilkmergės 
Skimonių parapijoj ir mieste 
menkoj išgyveno 17 metų. 

Paliko dideliame 
moterį Oną po tėvais 
tė. motiną Marijoną, 
ciškų, du broliu —7- 

Stanislovą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 

10535 Edbrooke Ave„ Rošelahd, 
Illinois. 

Laidotuvės įvyks panedėly, tug- 
piučio 24 dieną, 8:00 vai. ryte 
iš namų į Visų Šventų parapijoj 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines. 

Nikodimo Stankaus 
kviečiami dalyvauti 

draugai ir pažįstami esat 
jam pasku- 
atsisveikini-

R. A. VASALUS
ADVOKATAI 

11 South 
Hoom 1934 Ttk įM 
Valandos nuo 9 J?to pčL 
3241 S. Halsted Si. fbTj 

Valandos —*. 7 
Olis—Utarn., Ketv. 
Vasalle—Pan., <

GtAboriai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

ONA BUIVINIENĖ 
po tėvais Rekašaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu
rugpiučio 20 diėną, 3:15 valandą 
po pietų 1931 m., sulaukus
53 metų amžiaus, gimus Lietu
vai. Plungės mieste.

Paliko dideliame nuliudime vy- 
t j, t

1 ir Anicetą, 2 žentu 
Nausėdą ir Aleksandrą 
ukus, gimines ir pa- 

Lietuvoj 2 seseris — 
Grožiėnę ir Marcijoną 

bus parvežtas subatoj, 
Roselande, , 

įvyks

namų į Visų Švent
i______  __

gos pamaldos už vilionės sielą, b 
iš tėti bus Nulydėta į ŠV. Katimie- 
ro kapines.

Calumet 3294
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NAUJIENOS,. Chicago, m.
■   " ■■     ■■■» ne ..........

šeštadienis, rugp. 22, 1931

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Billy Burke Chicagoj
Billy Burke-Burkauskas, A- 

merikos golfo čempionas pirmu 
syk atvyko Chicagon ir loš 
golfų bei dijos exhibicijų ryto, 
būtent rugp. 23 d. šių metų. 
Prrtdžia 3 vai. po pietų. Įžanga 
tik vienas doleris.

Exhibicija susidarys iš 18 
skylių “Best Bali”, lošiant ke
turiems goriausiems Amerikos 
golfininkams. Billy Burke su 
Geo. Von Elm, runner-up prieš 
Ilorton Smith, Francijos pro 
čempionų ir Harry Cooper, Ca- 
lifornijos čempioną.

Lietuviams, ypač sportinin
kams, būtinai reikėtų nuvykti 
pamatyti S. V. golfo čempioną 
ir pasigerėti jo strategišku, 
gražiu golfo losimu.

Lošimas įvyks Glen Oak 
Country Clube, Glen Ellyn, III. 
Chicago, Aurora and Elgin gat- 
vekariai priveža prie paskirtos 
vietos. —Menas.

daroma su kliubo kasa. Bu
vo ir atsakymų.

Rodosi, kad po tų klausimi 
ir ginčų valdybai galėjo būti 
vienas aiškus žinksnis numa- 
tonihs: tai sušaukt mitingą 
kad šis išspręstų kaip 
elgt su kliubu.

Bet valdyba tyli* ir 
O tuo tarpu jau metas 
ryti taip ar kitaip.

Žinąs dalykus.

pusi

gana 
pada-

South Side apielinkė

(K-jo juos visus vaišinti ir. vai
šino iki 4 valandos ryto.

Viešnios ir svečiai buvo dė
kingi biznierkai už vaišes, bet 
pasiliko nepatenkinti rengė
jos menedžmentu, nes jiems 
ir joms rodėsi, kad mo
kėti kokius $300 už< kelioliką 
svarų “corned beef” yra tru
putį perdaug. O, prie to, jos 
ir jie norėtų j žinoti, khip jų 
penkinės buvp suvartotos. Ki
taip 
gėja

sakant, norėtų *kad ren- 
ir atskaitų išduotų.

Ten buvusi.

*

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
••^■1 II" IHĮIII* I I |

Educational
_____ v______Mokyklog_____ [_______
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomis at vakarais. Del informacijų 
šauk arba tašyk:

INTERNATIONAL BARBĖR 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

Help WantecL—Male-Female
P_ar^-rReikia

REIKALINGA ženota pora gali būti 
ir su vaiku, prižiūrėjimui namo ir pa
rėjusių iš mokyklos vaikų dienos laiku. 
Atlyginimas 
kambarių, garu apšildomo.

Tel. Hemlock 6215
............ Į Į, ■—■■■ ■■ ■

Patento

Business Chances
, Pardavimui Bizniai

Exchange—Mainai

i

dykai renda flato 5

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
su namu arba mainysiu į privatiškų na
mų. Pirmus morgičius arba į gerų far
mų. 6001 So. Carpenter St. 

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

8 pagyvenimai So.-l^ast, vienas 
mortgečius 3 metams, visi išren- 
duoti. Mainys j byle kokį narna, 
farmų. Lafayette 4501.

4644 So. Western. Mičiulis

Kaip rengiama kai 
parės

kas atsitiko

kurios

Štai 
šeštadienį, rugpiučio 
moteriškė sumanė

ir davusios penki- 
va landę pradėjo 
ponios biznierkos 
o rengėjos kaip

Kas daroma su dže 
nitorių kliubu?

Pirm poros mėnesių buvo 
kilusių klausimų (per “Nau
jienas”) deliai dženitorių kliu- 
bo kasos ir jo likvidavimo. 
Duota klausimų valdybai, kas

praėjusi 
15. Tūla 
siurpraiz 

parę biznierkai surengti. Na, 
sumanymą juk nereikia bal
suoti.

Moteriškė pradėjo kolek- 
tuoti penkines iš biznierių ir 
biznierkų. Visiems buvo pra
nešta, kad pare įvyksianti rug
piučio 15 d., vakare, biznier
kos namuose.

Davusieji 
nes apie 8 
rinktis apie 
namą. Na,
nėra, taip nėra. Ir kuo sve
čiai ilgiau laukė, kad pada
ryti siurpraiz biznierkai, tiro 
didesnės jų eilės darėsi.

Pagalios apie 11 valandą va
karo pasirodė ir pati ren
gėja, kuri už sukolektuotus 
apie $300 dolerių atnešė ke
lioliką svarų “corned beef”.

Gi biznierka, supratusi vieš
nių ir svcčuį misiją, pati pra-

MADOS MADOS MADOS

£636$

• .v.y; .V............../...

3255
2636 3219

3219 — Juodos ir baltos spafvos madni suknelė, su balta apikakle ir man
ketais. Paprasta, bet labai elegantiška. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi, 
36, 38 ir 40 colių per krutinę. , v, \

2636 — Praktiška sporto suknelė. Joje išrodysite plonutės ir aukštesnės. 
Sukirptos meifos 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38, 40 colių per krutinę.

3255 — Jaunutei panelei suknelė. Žiemai atėjus bus labai praktiška. Su
kirptos mieros 8, 10, 12 ir 14 metų mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept, 1789 
Sol Hįįlsted Stų Ghicago, BL

NAUJIENOS Pattren Depe.
1739 S. Halsted St., Chicago, 

čia {dedu 15 centų ir pralau 

siųsti man pavyzdi No ——t——*

Mieros

III.

at

per krutinę

(Vardas ir pavardė)

( Adresas)

Gražus Radio Pro 
gramas

ATOSTOGOS tęsiasi nuo 
liepos 31 iki rugsėjo pirmai 
dienai.

PAMOKOS prasidės rugsėjo 
pirmų dienų. Bus mokinama 
dienomis ir vakarais.

Užsirašyti galite bile kada.
stoties W.C.F.L., 970 k.Iš 

nedėlioję, nuo 1 iki 1:30 vai. 
po pietų, bus duotas lietuvių 
radio programas.
p. Sauris, Antanas 
ir kiti artistai.

W,C.F.L. studija 
kėlė į naują vietą 
ture Mart namą, didžiausį na
mą Chicagoje. Turi įrengę la
bai gražią ir modernišką stu
diją, su visais vėliausiais įren
gimais.

Šis programas duodamas lė
šomis Jos. F. Budriko muzi
kos krautuvės, 3417 S. Halsted 
Street.

Dalyvauja

jau persi

PRANEŠIMAI
LSS. 51 kuopos įvyks susirinkimas 

penktadieny, rugpiučio 28 d., 7 vai. va
kare. Šv. Juozapo svetainėj. Draugai ir 
draugės esate visi kviečiami dalyvauti 
ant šio susirinkimo, nts turime svarbių 
reikalų apkalbėti, ateinantį susirinkimų 
turime gaivinti ir dėt spėkas sustiprinti 
savo darbininkiškas politiškas organiza
cijas, tad neatbūtinai kviečiu visus ant 
sekančio susirnikimo. Sekr. J. Karsok.

Margučio Piknikas 30 rugpiučio The 
Oaks darže. SLA. ofiso “faitai” su mu
zika ir kitos komedijos. Įžanga 50 centų.

Didelis Suvažiavimas Naujame Cher- 
nausko darže ant 75 ir Archer Avė., 2 
dokai į vakarus nuo Archer Avė., ne- 
dėlioj. rugpiučio 23 d., 10 vai. ryto, 
žanga dykai, George Chernauskas.

Teatr. Kl. “Lietuva” draugiškas išva
žiavimas nedėlioj,' rugpiučio 23 d., 9 
vai. ryte nuo 4644^Š. oPaulina St. į 
Sand Dunės, Ind. arb»-pasitaikius blo
gam orui į Roberts Farm, Roberts 
<oad ir 93 St. Kliubo narius-rės ir jų 

draugus kviečiame dalyvauti.
Rengimo Komisija.....

Marquette Park. — Marųuette Park 
Jeutvių Am. Piliečių Kliubo išvažia- 

vimac įvyks rugpiučio 23 d., Svilanio 
darže, Willow Springs, Ilj., 83 ir Kean 
Avė. (netoli Tautiškų kapinių). Kliubas 
cviečia visus išvažiavime dalyvauti, kur 

galėsite linksmai laikų praleisti tyrame 
ore ir šiai bus visokių įvairumų pa
rengta. Rengimo Komisija.

Miss Elizabeth Judas
!■ SPECIALISTĖ .GYDYME •

■■■ Dedervinės ir E g žemo t
.'Neseniai atvykus iš Europos

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

KEPENŲ
Vidurių ir Tulžies Ligos

Gazai, kolik. skausmai dešiniame Šone, ga
lutinas nusilpnėjimas. Kol operacijos ne
gelbėjo. pakol gavo palengvinimą. ,A6 jums 
pasakysiu apie tas ligas dykai. Ateikite Šian
die. Dr. P. D. SYMANSKIS. specialistas. 
1860 North Damen Atenue.

... . .... ....... ' ' ................... -
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.

SpedAUstas gydyme chrbnilĮm jLr _ nauju 11. 
gų. Jei' kiti negalėjo jumta išgydyti, atsllan 
kyklt i>aa mane. Mano pilnaa ifiegzaminavi- 
maa atidengs jūsų tikrų liga Ir jei ai apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei- 
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegaaminavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo Dieta.

m.

20 St.

po 
Nedi-

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

a U J
•f į -V Y tt ! Į Į

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St., 
' Chicago, III.

PATENTAI
Parduokite savo patentų ar išradimų 
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. Jejgu 
jus neturite modelio, užteks braižinio ir 
aprašymo. Rašykite dėl nemokamos 
knygelės. B. Hamilton Edison, Manag- 
ing Dircctor, International Patent Ex- 
position, Mercbandise Mart, Chicago.

BAHBERNft pardavimui pigiai, 
2 krėslai, 3 gyvenimo kambariai, 
apšildomas—$30.00.

719 W. 123 Street

PARDAVIMAI “R cf r c s h m e n t 
Stand”. Yra daug kambarių. Ren
da pigi. Gera vieta dėl bile kokio 
biznio. 6540 So. Western Avė.

Farnis For Sale
Ūkiai Pardavimui

KAS turite pardavimui Illinois valsti
joj farmų prie ežero, netoli Chicagos. 
Rašykite į Naujienas, Box 1343, 1739 
So. Halsted St., Chicago.

Real Estate For Sale
Namal-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co«
REAL ESTATE 

LOANS W INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

Business Service
Biznio Patarnavimas

POPIERIĄVIMAS 
SPECIALIAI

20 rolių Crafteg popietes, užtekti-, 
nai dėl sienų vidutiniškos seklyčios it 
valgomdjd kambario, su viskuo $14.00.

CONNORS
Tel. Raddiffe 3284

IŠSIRENDUOJA 5 kambarių flatas. 
Renda pigi, Bridgeporto apylinkėj, 2 
augštas, su visais .patogumais. Atsišau- 
kit pas savininkų 3341 S. Halsted St 
Tel. Prospect 3938.

--------O—-----

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 propertės.

3534 S. Parnell Avė.

BIZNIERIAMS IR VI
SIEMS NAUJAS PRA

NEŠIMAS

RENDON krautuvė tinkama dėl bu
černės arba bile kokio “retail” biznio. 
Nebrangi renda, randasi 5149% So. 
Halsted St. Kreipkitės Cohen, Tel. 
Centrai 5885.
------------------------------------------ 1r—

RENDON 6 kambariai su “gara- 
džium. Vandeniu šildomi, pigi ren
čia. 6734 So. Maplewoo(l Avė.

UMI MIRTIS
Blakėms, tarakonams, uodams ir vi

siems kitiems naųių vabalams. Žiur
kių naikinilnas musų specialybė. Šau
kite Seeley 3345 dėl nemokamos de
monstracijos.

CHICAGO GERMICIDE CO.
17 South Paulina St.

Tel. Seeley 3345 
—O-----

THE BRIDGEPORT TIN SHOP
Įsirengė pilnų pasirinkimų Hardware ir 

Malevų, taipgi plumbingo reikmenų. 
Žemos kainos.

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

RENDAI storas ir 4 kamba
riai pragyvenimui, štoras tin
kamas visokiam bizniui ir ge
roj Marųuette Park apielinkėj. 
Namas naujas su karštu van
deniu apšildomas. Renda pigi.

2640 W.'69 St.

Furnished Rooms

Automobiles

PASIRENDUOJA puikiai įrengtas 
kambarys dėl vieno ar dviejų vaikinų, 
su valgiu ar be. Gali naudotis ir ga
ražu. Kas nori ramaus gyvenimo ir 
gero maisto, prašome kreiptis tuojau. 
Tel. Hemlock 2010. 7145 S. Wash- 
tenaw Avė.

1020 Bulck 5 pas. coupe su radio,.... $605
1030 Bulck 6 pas. sedanas, kaip naujas, 

tiktai .........    $760
1030 Aubum sport Mdanas, geriausiame sto

vyje.... ........................ :-------------- ------- $576
1028 Packard sedanas,-6 dratiniai ratai, $750
1031 Ford sport coupl----------------------- $376
1030 Oldsmobile 6 pas. sedanas,_____ $475
1030 Oldsmobile, convertible coupe, __ $550
1030 Durant 5 paa/»eqanas.......... .......... $325

HAMILTON MOTOR SALES 
7136 S. Jfahted St.

RENDON kambarys vaikinui prie 
mažos šeimynos. 3 lubos iš užpa
kalio. 1644 W. North Avė.

MAROUfeTTĘ PARKE šviesus, 
šiltas kambarys dėl viena ar dvie
jų, vaikinui ar merginai ,arba ve
dusiai porai. 7019 So. Maplevvood 
Avė. Tel. Hemlock 001J8.

STEBĖTINA PROGA
Našlė turi paaukauti paskiausi mo

delį Master- Buick Sėdau
Karas buvo važiuotas atsargiai, 

tik nedėldieniaiš ir šventadieniais 
ir yra tokiame stovy kaip dieną, 
kuomet buvo pirktas. Originalis 
Duco. .............................
gerame stovy j
navo apie $2,000. Reikia cash tuo
jaus. Priimsiu $325. 2538 North 
California avė., pirmos lubos.

Aš esu priverstas paaukauti sa
vo NASH paskiausi modeli, 4 durų 
SEDADN. Pirkau'seniai ir va
žiavau juo tik 8000 niylių. Puikiau
sias originalis Duco be jokio bruo
želio. Tikrai kaip naujas. Įbudavo- 
tas trunk su visais įrengimais. Ka
ras reikia matyti, kad pilnai įver- 
>tinti. Esu priverstas jį parduoti, 
nes man labai reikia cash. Pir
mi $300 paims. 2231 North Ke- 
dzie Blvd. 1-mas apartmentas.

Originalis
Tirai kaip ,nauji ir motoras 

_ __  stovyje Karas buvo store-
džiuj beveik metus laiko. Man kai-

Priimsiu $325. 2538 North

Personai

PAIEŠKAU ąavp mamos Mikalinos 
Skupas, kuri pražuvo gegužės 8 d., pa- 
ikdama mane vienų. Atsišaukie mamy

te, nes lašai išsiilgau. Alfonsas Skupas, 
841 W. 33 St. < ’

—---- rO-------- '

PAIEŠKAU mergiUos arba našlės 
stvedimui. 
numo. 
laiškų. Knygynas, Ęox 12, 3210 
Halsted St. r '

Nuo 25 iki 35 metų 
Daugiaus žinių sudriksiu

Situatioh Wanted

ap- 
se- 
per 
So.

PAIEŠKAU darbo už bučerį, turiu 
daug metų patyrimo; ' Klauskite Charles 
Canal 3888.

NAšLj&be vaikų paieško namų dar
bo Chicagoj arba.' toliąus. A. M. 1118 
Hoyne Avė. Tel. Armitage Q908.

JAUNA ir inteligentiška moterių pa 
ieškau darbo u£ seimįininkę. 
patyrimų į biznį bįĮe kokį, 
pašaukti per telefonu a$a ypątiškai.

Antros lubos užpakaly.

Telephone Pulhąųn 8957 
' ■ I i '

10616 So. Mictygąn Avė.

Meldžiu

PENTERIS, popieru 
teris mėgsta padaryti gerq 
žų atlyginimų. J; Turs 
Morgan St.

Help Wanted—Malė
-------- JSsiMBlaSufe-

2 BEDARBIAI gali gauti, laikini dar
bų. Atsišaukite- tųojaus j Naujienas, 
klau.kitę Ml

jas, karpen 
arba už ma

KAMBARYS ir valgis prie vo
kiškos šeimynos vyrui ar moterei.

7011 So. Rockwell, 2nd floor 
Republic 7569.

RENDON kambarys su ar be val
gio vienani ar dviem. 6545 S. Tal- 
man Avė. Prospect 5493, 1 lubos.

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai
kino, šviesus, maudynė, galima valgyti 
pasigaminti, pirmos lubos užpakaly. 

827 W. 34th PI.

PASIRENDUOJA ruimas vaikinui, 
patogus, galima valgį pasigaminti aęba 
pagaminsime, trečios lubos. , 

650 W. 31 St.

PASIRENDUOJA kambaris dėl vai
kino, merginos arba vedusios poros. 
Brighton Parke. Tel. Virginia 0671.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

6348 S. Campbell Avė,

JAUNA pora tuojaus paaukos gražų 
seklyčios setų, 9x12 Wilton kaurus, 9 
šmotų riešuto valgomojo setų, 2 pilnus 
riešuto miegamojo setus, lempas, cedar 
chest, gražius mažus kaurus, indus, elek- 
trikinį radio, valytojų, firankas; parduos 
už 1 dalį originalės kainos.

7816 S. Marshfield Avė.

STORADŽIAUS RAKANDŲ BARGENAI
2 ftinotų BeklyfiloB setas ----------------- $17.60
VVllton Kaurai tiktai ..................... $5 ir augs.
3 Šmotų miegam asla setas -------------  $22.60
7 Šmotų valgomasis setas  i........... $17.60

AMERICAN STORAGE FURNITURE CO.
6701 S. Halsted St. ir 423 W. 03rd St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

‘ 2025 Western Avė.

PARDAVIMUI pigiai bučemė ir 
grosernė, įvairių tautų apgyvento] 
apielinkėj. Geri fikčeriai.

3423 So. Morgan St.

3 KRĖSLŲ BARBERNB 
Parsiduoda labai 

lengvoms išlygoms, mainysiu 
ant namo, loto arba automo
bilio; 3352 So, Halsted St. Tel. 
Yards 6751.

PARSIDUODA grosernė ir delicates- 
sen. Geroj Bridgeporto apielinkėj, biz
nis išdirbtas per daugelį metų. 5 me
tai tas pats savininkas ir kas nupirks, 
tas nesigailės, o jei kas nodės galės 
su namu pirkti. Adresas 

3246 So. Emerald Avė. 
Telefonas Victory 1195.

ŠIAURINIAME WISCONSINE 
~ ŪKIŲ BARGENAI

DABAR ATĖJO LAIKAS PIRKTI 
UKES ŠIAURINIAME WISCONSINE. 
Pastebėtinų pievų kauntėj. 
Ketina dumbline—molis, 
ninkystės, avių auginimo, bulvių ir tt. 
Lietus tankiai lija. 2 iki 8 mylių nuo 
kauntės dičkelio, netoli miesto su 2000 
gyventojų, puikios mokyklos, bažnyčios, 
krautuvės, 40 ar daugiaus akrų $5 už ak
rų 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 Pelnyčio] Rugsėjo-September 4to 
arba Subatoj, September-Rugsėjo 5 d. ir 
pribus į Wausaukee 5:40 vai. ryto. Jus 
galite sugrįžti Chicagon Subatoj, Nedė
lioj arba Panedėlyj nakti; išvažiuodami 
11:11 vakare ir pribūdami Chicagon 
ateinantį rytų, 7:40 vai. Tai duos 
jums progų praelisti 3 dienas, įskaitant 
Labor Day gražiame šiauriniame krašte. 
Duokite mums žinių laišku ar atvažiuo
site. 
Wausaukee ir nuvešime iki 
MENOMINEE BAY SHORE 
COMPANY, SOPERTON, 
COUNTY, WISCONSIN.

Žemė yra 
Gera dėl pie-

Mes sutiksime jus automobiliu 
Sopertono, 
LUMBER 
FOREST

Linksma ant farmų
400 akrų1 farma, juodžemis. Vidu

tiniai budinkai. 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 sn ežero, arti Grand 
Rapids, Mich. 8 kambarių stuba, kiti 
geri budinkai. Su gyvuliais. Mainys 
ant namo.

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

809 W. 35th St. , 
Boulevard 0611

ŠTAI ATEINA PROSPERITY IR JI 
EINA UKININKYTĖS LINK

Paw Paw Van Buren Pavieto cent
ras. Širdyj Michigarfo /Vaisių apielin- 
kes, ant U S. 12 kelio Chicago iki 
Detroit. 120 mylių arba 3% valan
dų raidas nuo Chicagos. Mes turime 
visokios rūšies, didžio ir kainų farmas. 
Arti leikos’ musų resortų sekcijoj.

Rašykite klausdamas listo 
Eudikis) 

Decker Realty Service, 
Paw Paw, Mich.

200 akerių farma 

■*xžemė gera, prie 
, /Union Avė. Tel.

PARDAVIMUI
Illinojaus valstijoj, arba mainysiu į na
mų su maža skola, z 
gero kelio. 5324 Sp. 
Yards 1328. XT

Randsi

Real Estate For Sale

PRIEŠKARINIAI BARGENAI 
Negirdėtas atsitikimas Chicagoje'.

8 flatų kampinis muro namas, 2 po 
5 ir 6 po 4 kambarius, apšildomas, iš- 
renduoti flatai, gera transportacija, arti 
Marųuette Blvd. Ręndų neša į mėne
sį $420.00. Bankas atiduoda už $20,- 
500, įmokėt $8000. Laimės šį namų 
tas, kas rimtai apsvarstys ir pirmas at
silankys.

4 flatai po t 4 kambarius, štoras ir 
kambariai užpakalyje, medinis namas 
ant muro namo. Gražiai atrodo ir tvir
tas. 2 karų muro garažas.
Bridgeporto apielinkėje ant Union Avė.

Savininkas važiuodamas į Lietuvą, 
parduoda tik už $6250, įmokėt $2500.

2 flatai po 4 kambarius, naujas mu
ro namas, viskos, apdirbti porčiai, pir
mas flatas apšildomas, gražus beismon- 
tas, platus lotas ir. kiti moderniški įren
gimai. Randasi arti Marųuette Parko 
ir vienuolyno. Nelaimė verčia savi
ninkų atiduoti tik už $8950, įmoket 
$2500, arba daugiaus.

2 flatai po 6 kamb. gražus muro na
mas, garažas, platus lotas ir kiti moder
niški įrengimai. Randasi Marųuette 
apielinkėj. Kaina tik $11,500, 
$2,500, arba daugiaus.

Nauja muro “bungalow” ir 
tik už $5950, įmoket $1500. 

šiuos bargenus parduodame 
"cash”, nemainisime.

Gerbiamieji, jeigu norite kad jūsų pi
nigai butų 100 procentų apsaugoti ir 
neštų gerus procentus,' tai būtinai 
rėkite šiuos negirdėtus bargenus.

Kreipkitės pas
K. J. MACKE & CO. 

(Mačiukas) 
6812 S. Western Avė. 

Teh Prospect 3140

įmoket

garažas

tik už

apžiu-

Midland Parlor Setų išdirbystės sa
vininko, kuri randasi 4140 Archer Avė.

Aš
Parke, labai geroj vietoj, kampinis, du 
štorai, 
žas.
kito namo arbo loto prie gatvekarių 
linijos. Priežastis tokia, — kad aš 
noriu atidaryti kitų storų tokį pat, kaip 
aš dabar turiu ant Archer Avė.

Vardas labai lengva atminti —
MIDLAND PARLOR

FURNITURE CO.
Turėsime labai didelį išpardavimų. 

Viskas bus parduota už pusę kainos.
4140 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7404
-------- O-~—

turiu bizniavų namų Brighton

5 flatai ir vienai mašinai gara- 
Aš noriu šitų namų mainyti ant

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 miestų. Greitam par
davimui $10.500..

5700 S. California 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 apgyvento] kolionijoj, 94 my
lios iš Chicagos.

Norėdami aiškesnių žinių kreipkitės 
pas

F. J. TUPIKAITĮ 
725 West 123rd St. 
Tel. Pulfman 007! 

------o--------

PARSIDUODA 4 - kambarių namas 
4 metų senas, didelis plotas žemės, gali
ma laikyti karvę, paukščių. Priimsiu 
į mainus nedidelį biznį.

Atsišaukite pas savininkų.

1021 W. 60 St. 
Englewood 2116

PARDAVIMUI arti Marąuet
te Parko graži, gerai subuda- 
vota 8 kambarių rezidencija, 3 
miegkambari’ai ir 
šui, 5 
lubų, 
alyva' 
džius,
tas 50 pėdų. Vertes $30,000. 
Greitam pardavimui, parduosiu 
už $21,000. Be mainų.

3313 W. 66th St.

maudynė vir
au t pirmųjų 
tile dengtas, 
karų gara-

kambariai
Cemento 

šildomas, 2 
iš šono įvažiavimas. Lo-

PARDAVIMUI dviflatis, mūrinis, 
moderniškas, elektra, refrižirato- 
rius. 7751 So. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI 4 flatų — mūrinis 
namas po 6 kambarius ir rezidencija 6 
kambarių, pigiai.

5703 So. Throop St. 
Vėliausios mados bungalow.

5704 S. Maplevvood Avė. 
Republic 4151

75 a. 6 kambarių namas, barni ir 
tt. Arti didelio U S. 12 kelio. No. A 
1 asparagai, 12 karvių, visi įrengimai. 
Arkliai, kiaulės, vištos ir kiti prie ūkės 
dalykai. $6,500. Geros sųlygos. 
(Eudikis)

Decker Realty Service, 
Paw, Paw, Mich.

BARGENAS
Bizniavas naujas muro namas ir 5 

kambariai pragyvenimui, gera vieta dėl 
bile kokio biznio, priimsiu pirmų mor- 
gičių. Taipgi parduodu pirmo mor- 
gičio penkis tūkstančius ar dešimtį tuk- 
stnčių. Savininkas 4343 So. Artesian 
Avė., antros lubbs.

\ DIDELIS BARGENAS
Gera biznio prapertė — štoras ir 3 

flatai ant Ashland Avė., arti 51-mos. 
Ideališka vieta dėl groserrtės, bučernės 
arba soft drink parlerio. Vertės $24.- 
000. Savininkas paaukaus už $13,500.

Savininkas
5129 So. Ashland Avė.

KAS KA TURIT MAINYTI
4 pagyvenimui namas .................... $5900
7 kamb. mūrinis bungalow .... $5500
5 pėdų lotas, kampinis ............... $1500
80 akeriti farma netoli Chicagos, trio-

bos ir gyvuliai ......................... $6200
Farma prie Kazimierinių kapinių $3900 
180 akerių, visi įtaisymai ........ $6500 

šie visi bargenai parsiduoda arba 
simaino ant kas kų turite.

C. P. SUROMSKIS CO. 
3352 S. Halsted St. 

Tel. Yards 6751 \

iŠ-




