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Voldemarui Gresia 15 Metu Sunkaus Kalėjimo
Anglijoj net 'konservatoriai bijo priešin
tis bedarbių apdraudai; Amerikoj net 

darbo vadai bijo apdraudos

, t ——-———
» ■ , •

šešiems vilkams reikalauja mirties baus
mės, o aštuoniolikai po 15 metų sunkių 

darbų kalėjimo
Amerikos Labor Day 
panaudota kampani
jai prieš apdraudą

Jei Anglija neturėtų bedarbiu 
apdraudos, šiandien turėtų 
revoliuciją

BEDARBĖ NULEMIA 
POLITIKĄ

Darbo Dienos atgarsiai 
Amerikoj

Londonas, rūgs. 8. Nežiūrint 
kaip sunki yra Anglijos eko
nominė įr finansinė padėtis 
šiuo laiku ir politikos vadai 
rengiasi imtis griežčiausių prie
monė—nukarpyti visokias iš
laidas su tikslu sutaupyti ir 
išlyginti deficitą, <tačiau vieno 
dalyko net patys labiausiai už- 
kiėtėję konservatoriai, Tory, 
nedrįsta* liesti, tai yra nedrįsta 
atvirai reikalauti karpyti be
darbių apdraudos lėšų, kurios 
valdžiai kas savaitę kainuoja 
po $4,860,000. '

*

Bedarbiai visą politiką nulemta
šiuo tarpu apie £000,000 vy

rų, moterų • ir vaikų-per visą 
Angliją minta iš bedarbių ap
draudos lėšų ir tas skaičius žie
mą bus dar didesnis. Spėjama, 
kad apie Kalėdas bedarbiams 
maitinti teks išleisti po $9,- 
720,000^daugiau negu i apdrau
dos fondą įplaukia.

Bedarbių pašalpos klausimas 
yra tiek opus, kad MacDonaldp 
kabinetas nuvirto ir Darbo par
tija susiskaldę dėl vieno tik pa
minėjimo, kad reikia bedarbių 
šelpimo lėšas sumažinti ant 10 
nuošimčių. ,

Anglijoj visos partijos, kla
sės ir visi visuomenės sluoks
niai, bažnyčia ,monarkija, aris- 
įtokratija, buržuazija, vidurinės 
klasės, vargdieniai, neturtingie
ji, kapitalas ir darbininkai ly
giai pripažįsta, kad bedarbių 
šelpimas (dole) yra pasidariusi 
tautinė institucija ir negali bū
ti kaitaliojama. t

Bedarbių apdrauda laikosi 
valstybė 

t

Anglijos bedarbių apdraudos 
fondas yra įsteigtas Lloyd Ge
orge dar prieš karą ir pradžioj 
veikė labai pavyzdingai. Tik po 
karo Anglijos industrijai, ko
mercijai pradėjus žlugti bedar
bių minios pradėjo nepaprastai 
smarkiai didėti ir bedarbių šel 
pimo fondas turėjo kasmet sko
lintis iš valdžios avansų. Nu
matoma, kad šių metų galy 
bedarbių apdraudos fondas jau 
bus skolingas valdžiai $479,- 
000,000. ,

Chicagai ir apielinkei federa- 
, lis oro biuras šiai dienai* pra

našauja: V-
Nepastovu, bet greičiausia 

karšta; vidutiniai ir stiproki 
pietvakarių vėjai.,

Vakar temperatūra buvo 90 
laipsnių šešėly.

Saulė teka 6:28, leidžiasi 7:12.
Mėnuo teka 2:49 ryto.

“Jei neturėtume pašalpos, tu 
retume revoliuciją”, pasakė 
vienas darbo vadas: “Jei bedar
biai neturėtų šiandien savo ap
draudos, iš kurios gali gyvi iš
misti, turėtume pilnas gatves 
bedarbių, bepasfogių, išmėtytų 
benamių, ir maisto riaušių bei 
sukilimų”.

Amerikos legijonas ėmėsi ini
ciatyvos dėl bedarbės

Washington, rūgs. 8. Po įvy
kusio vakar dieną Darbo Dienos 
apvaikščiojimo ir po įvairių 
kalbų, susirinkimuose, demons
tracijose ir per ra'dio, pasakytų 
darbo organizacijų' vadų, val
džios viršūnių, kongresmonų, 
šiandien po visą Ameriką daro
mi tų kalbų įvertinimai ir ran
dama, kad beveik visi kalbėto
jai su ypatinga tendencija kal
bėjo prieš bile kokią valdiškos 
pašalpos bedarbiams formą, ar
ba kaip amerikoniški laikraščiai 
yra prasimanę sakyti, “dole”.

Net Darbo Federacijos pats 
prezidentas Green savo vaka
rykščioj kalboj, Ottoumwa, lo- 
wa, “išreiškė pasibiaurėjimą” 
dėl dolės įvedimo Amerikoj;

Amerikos legijonas šaukia 
rugsėjo 14 d. Washingtone ypa
tingą konferenciją iš guberna
torių, majorų ir atstovų darbo, 
kapitalo ir industrijos bedarbei 
aptarti. Konferencijos iniciaty
va ir vadovybė bus legijono.

Karaliaus Jurgio šeimy 
na nusimažino algas
Londonas, rūgs. 8. Anglijos 

karalius Jurgis V laiške prem
jerui MacDonaldui pats pasiū
lė, kad šiais depresijos laikais 
jam butų sumažinta aUt $250,- 
000 alga. Princas iš Wales 
taip pat numažina savo algą 
ant $50,000; kiti karaliaus gi
minės sutinką sumažinti ata
tinkamai.

Karalius gauna' kasmet po 
$$2,350,000; be to iš savo dva
rų gauna pelno po $345,000 kas
met. Wales gauna iš savo dva
rų $330,000; kiti karaliaus gi
minės, du vaikai ir dvi tetos 
gauna $530,000 kasmet.

Kaizeris pralošė bylą su 
darbininku! 

.Z

Potsdam, Vokietija, rūgs. 8. 
šio miesto, kurs neesnai buvo 
Vokietijos kaizerių tvirtovė, 
teismas nusprendė, kad eks- 
kaizeris grąžintų atgal į darbą 
tūlą darbininką ir jam užmokė
tų nuostolius. Mat kaizerio 
dvaro prievaizda buvo darbi
ninką pavaręs už tai, kad jis 
atsisakė dirbti viršlaikį. Darbi
ninkas apskundė kaizerį ir lai
mėjo .bylą.

Amerikoj senų daugiau 
kaip jaunų

Washington, rūgs. 8. Cenzo 
biuro žiniomis vaikų žemiau 19 
metų Amerikoj yra 47,608,991 
arba 38.8 nuošimčiai, žmonės 
tarpe 25 ir 44 metų amžiaus 
esą patys darbščiausi ir jų 
Amerikoj yra 36,152,869. Vir
šiau 45 metų amžiaus yra 28,- 
142,808.

0-1029

[Acme-P. U A. Photo]
Laisvės Stovyla dar pirmą tokį laivą mato

Paveiksle matomas milžiniškas vokiečių orlaivis D0-X, lakiojantis aplink Laisvės Stovylą New 
Yorko uoste, kur jis atlėkė apskrajojęs keturias pasaulio dalis.
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Sunkiai prisimušęs 
Lietuvos teisingu

mo min. Žilinskis
Atmušti plaučiai ir kepępos, au- 

tomobilidi įvažiavus • j‘medį
MINISTERIS BE ŽADO
Kaunas, rugp. 28. Vakar ant 

kelio netoli Prienų, važiuojant 
į Alytų, automobilio nelaimėj 
tapo sunkiai sužeistas Lietuvos 
teisingumo ministeris Žilinskas.

Ministerio automobilis susi
tikęs su. prieš atvažiuojančiu 
vežimu, besilenkdamas paslydo 
ir šoferio nebesuvaldytas tren

Automobilis sudužo. Minlste 
ris Žilinskas paliko be žado vie
toje begulįs. Pašauktas aifto- 
mobilis ministerį nugabeno j 
Kauną. Apžiurėjus sužeistąjį 
pasirodė, kad nuo didelio susi-i 
trenkimo jam yra atmušti plau 
čiai ir kepenos. Nors gyvy
bei pavojaus nėra, tačiau 
nisteris turės gydytis ilgą 
ką. •

mi
lai-

Kiniečiai pajuokia . A- 
merikos prietarus

Peiping, Kinija, rūgs. 7. šis 
prietarų kraštas rado progos 
tačiau pasijuokti iš Amerikos 
prietarų. Tūlas Amerikos pul
kininkas laike pasaulio karo 
sugalvojo savotišką korespon
denciją, kuri jau paplito po vi” 
są pasaulį: būtent, kas gauna 
laišką su devyniais parašais* 
turi surasti naujus devynią pa< 
rašus ir laišką pasiųsti dar de
vyniems žmonėms, o tada po 
devynių dienų turi laukti lai
mės. Kiniečiai tąi vadina Ame
rikos prietaringumu.

Reikalauja “socialisto 
karaliaus”

Berlynas, rūgs. 7. Vokietijoj 
įsisteigė nauja partija,' pasiva
dinusi “Royal socialists” arba 
socialistai monarkistai, kurie 
savo programą susidarė pagal 
socialistų ir nacional socialistų 
partijų, yra priešingi fašizmui

Vokietijai socialisto karaliaus*.

.................. ............. . .................W—.................. ..........  ....

Penkiolika milijonu bu
šelių kviečių kinie

čiams
Washingtoh, nigs. 8. Kinijos 

valdžia užpirko ant išmokėjimo 
15,000,000 / bdšelių kviečių iš 
Amerikos parmenu tarybos* ku
ri pardavė ' grudus sū $5,000,- 
000 nuostoliais. Sako, verčiau 
badaujanti lai maitinasi* negu 
čia supus.

Vienas šeimynoje tegali 
gauti darbo • 1 ------ L— A

Lengvos paskolos morgičia'nis 
išmokėti i .

/Toronto, į Kanada1 rūgs. 8. 
šio miesto taryba ■ priėmė pa
rėdymą, kuriuo nustatyta, kad 
tik vienas šeimynoje, tegali tu
rėti pilną darbą. Ištekėjusios 
moterys, kurių vyrai dirba, ne
turi teisės dirbti, nes tuo atim
tų darbą nevedusiems.

Taip pat taryba atsišaukė į 
turtinguosius, kad skolintų ma
žais nuošimčiais pinigų, iš ku
rių neturtingieji galėtų išsi
mokėti morgiČius ir apsaugoti 
savo namus nuo atėmimo. Į 
darbo savininkus išleido atsi-1 
šaukimą, kad neatleidihėtų dar
bininkų.

Moteris žada nugalėti 
visus vyrus

1 ■

Maskva, riigs. 7. Amy John
son, anglų įakuhė, kuri pati 
viena iš Lbndono nulėkė į Ja
poniją, dabar pati viena grįžta 
atgal ir jftų pasiekė Angliją. Ji 
savo laiku viena buvo nulėkusi 
iš Anglijos j Australiją. /

Plėšikas gavo $100,000 
už išrastų uždorj ,,

San Quienttin kalėjimas, Cal., 
rūgs. 8. Harold Marles, nuteis* 
tas ir sėdintis kalėjime už plė
šikavimą gavo $100,000 už ga
vo išradimą naujų durims uždo 
rių. Tą išrkdipiį jis padare 
besėdėdamas sav^.,5 metus ka
lėjime.

-ų .

i 186,009,000 kiniečių, nuken- 
tėj usių dėl potvynių, bus rei • i i • • 1 i y • r-k i j. ■ 41 . •

Sugriuvo bažnyčia 
Vilniuj užmušdama 
15 ir sužeisdama 10

Nelaimė < atsitikus/ i pereitą-sek- 
■ ^ptadiėhįr-laike. pamaldų^? '

Berlynas, riigs. 8. Gautomis 
žiniomis per Varšuvą iš Vii-, 
niaus užmušta 15 žmonių ir 
dešimts sužeista griuvus baž
nyčiai Kalėtuose, netoli Vil
niaus pereitą sekmadienį.

Mikėnais laimėjo 4 vie
tų tarptautiniame 

šachmatų turnire
__ - • ■

Kaunas. Sugrįžo šachmati
ninkas Mikėnas. Kaip žinoma, 
po tarptautinės šachmatų olim-1 
piados Prahoje Vladas Mikėnas, 
kaipo vienas stipriausių jaunų 
jų meisterių, buvo pakviestas 
į tarptautinį jaunų meisterių 
turnirą Rrno mieste. šiame 
turnyre, kuriame dalyvavo 10 
su viršum lošikų,’ Mikėnas iš
ėjo 4-toj vietoj po Folro, štei- 
nerio ir Fazelio, palikęs po sa
vęs garsųjį Noteboomą ir kitus 
garius meisterius. Tokiu1 budu 
jisai, būdamas gerokai pavar
gęs iš olimpiados, kur jis lošė 
visas partijas pirmos lentos be 
pančiuos, dar ir šiame turny
re pasiekė aukšto rezultato. Mi
kėnas dabar jau gavo pakvieti
mą dalyvauti - tarptautiniame 
grosmeisiterių ir meisterių tur
nyre, įvyksiančiame ateinačių 
metų gegužės mėnesy Pistiane.

—?,
Klaipėdoj sugauti hit 

lerininkai
Kaip žinoma, prieš kiek laiko- 

hitlerininkai Šilutėj buvo nu
plėšę iškabas nup stovinčios ten 
kariuomenės dalies rajono stul 
pų. Tie patys hitlerininkai taip 
pat nupiauste telefono laidus 
jungiančius kariuomenės dalį 
su Šilutės paštu ir, be to, buvo 
šovę į sargybinį, stovėjusį prie 
Lietuvos banko Šilutės skyriaus. 
Dabar policijai pavyko nūsfaty? 
ti nusikaltėlių asmenybė it pasi
rodė, kad tai yra vokietininkai 
jaunuoliai; viepas iš Šilutės— 
Teschneris, antras iš Tilžės —

prisipažino,

“Geležiniai vilkai”, 
nužudydavo neišti
kimus savo narius

Pirmoji grupė kaltinama dėl 
atentanto vykdymo, o antro
ji dėl atentanto ir perversmo 
ruošimo

24 KALTINAMIEJI
Rusteika nustojęs 35 ' nuošim

čius darbingumo
Kaunas, Lietuva, rugp. 28. 

Vakar Kariuomenės Teisme ėjo 
valstybės gynėjo, pulk. Vyme- 
rio kalba, kuri užėmė visą die
ną.

Valstybės gynėjas labiausiai 
kaltino pulk. Rusteikos užpuo
likus, Vaitkevičių ir jo arti
miausius bendradarbius., Kalbė
jo ir apie prof. Voldemarą, bet 
apie jį plačiau vėliau.

Valstybės gynėjas aiškino, 
kad dėl atentanto, nors ir lai
mingai pasibaigusio, tačiau 
pulk. Rusteika nustojo 35 nuo
šimčių sveikatos,' pajėgumo,, 
darbingumo, o praeivis pil. 
Kravecas, kurs norėjo sugauti 
bėgantį užpuoliką, nuo jo šū
vio nukentėjo 25 nuošimčiais 
darbingumo ir sveikatos.

Teisme tapo išalkinta, kad 
mašinėle, kuria buvo spausdi
nami slapti atsišaukimai, pri
klausė kaltinamiesiems “volde 
marininkams”. . 

i

Kaltinamieji padalinti į 2 
grupes

Vakare, pusiau devintos va
landos valstybės gynėjas baigė 
kalbą. Baigdamas jis nurodė, 
kad visi 24 kaltinamieji yra nu
sikaltę, tyet sulyg nusikaltimų 
sunkumo skirsitomi į dvi dd- 
lis, būtent į tuos, kurie padarė 
užpuolimą prieš pulk. Rustei. 
ką ir į tuos, kurie priklaušyda 
mi “Geležinio .Vilko” organi
zacijai, rengė * sukilimą prieš 
vyriausybę.

Pirmajai grupei priklauso še
ši, būtent, kapitonas Mučiuika, 
Gineitis, Steikunas, *Svedlaus- 
kas, Pupalaigis ir Vaitkevičius, 
šie padalė užpuolimą ant Rus
teikos.

Kiti aštuoniolika kaltinamųjų, 
kurių tarpe it prof. Voldema
ras, kaltinami už rengimą su
kilimo prieš vyriausybę ir už 
parengimą plano kaip užpulti 
Rusteiką-. \

Valstybės gynėjas pareika
lavo kaltinamuosius bausti pa
gal kaltinam jame akte nurody
tą bausmę, būtent pirmuosius 
šešis ligi mirties bausmės, o 
kitus aŠtuonioliką ligi po pen- 
kioliką metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Trečiadienį 1 prasidėjo kalti
namųjų gynėjų kalbos. Pirma 
sis pradėjo kalbėti Vaitkevi
čiaus ir Pupalaigio gynėjas 
adv. Tumėnas, o kalba užsi
tęsė ligi vakaro.

Užpuolikai “vilkai” buvę ir 
žvalgybininkai

Iš liudininkų parodymų. dau
guma kaltinamiesiems neturėję 

rodymaį buto pulk* Rusteikos, 

pulk, štencelio ir generolo Ple
chavičiaus.

Iš Rusteikos parodymų gali
ma padaryti išvadas, kad jo už- 
puolikas Vaitkevičius buvo kaip 
“Geležinio Vilko” taip lygiai ir 
kriminalinės policijos agentas ir 
kaip vienoj (taip kitoj vietoj 
nedrausmingas. Tas pats Vait
kevičius teikdavęs žinias pa
čiam pulk.. Rffcteikai, kurios 
50-70 nuošimčių būdavę netei
singos. ” •

♦ ■' \

“Vilkai” neištikimuosius 
nužudydavę

“Geležinio Vilko” statute bu
vę nustatyta’, kad nedrausmingi 
“vilkai” turi būti sunaikinami 
(nužudomi), tad Vaitkevičius, 
galbūt, prisibijodamas, kad jį 
kiti vilkai už nedrausmingumą 
nepaimtų “‘ant raido’ ir nenu
galabytų, tad ir norėjo pasižy
mėti prieš “vilkus” nužudyda
mas Rusteiką.

Plechavičiaus svarbiausia pa
rodymų dalis yra ta, kur jis 
pasisako ,kaip pas jį du kartus 
buvo atvykę “voldemarinirikai” 
kviesdami, jį vadovauti pervers-

štencelfo'1 parodymai ‘“volde- 
matinbkaftis” už vis kenksmin
giausi, nes jis išpasakojo jų vi
sas vidaus paslaptis.

Vilniuj nubausti 4 sei 
mo atstovai gudai

Pavasari Vilniuj buvo išnag
rinėta byla prieš 4 bu v. seimo 
atstovus gudus, kurie' buvo 
apkaltinti priešvalstybiniu vei
kimu ir nubausti po 8 metus 
kalėti. Sprendimo paskelbimo 
momentu nuteistieji laikėsi la
bai (triukšmingai, už ką jiems 
buvo iškelta nauja byla, kuri 
dabar išnagrinėta. Kaltinamie
ji gavo dar po pusantrų metų 
kalėjimo. Tačiau ir šios bylos 
metu kaltinamieji triukšmavo 
ir jiems iškelta' trečia byla už 
teismo įžeidimą.

Rųgiapiuiės sunkumai
Papilė. Prasidėjo visoje apy

linkėje rugiapiutė, rugiai men
ki, darbininkų pasisamdyti sun-. 
kų. Mokama darbininkams po 
6—7 litus į dieną duodant val
gį. i Kviečiai ir rugiai buvo 
pabrangę, jau reikėjo mokėti 
už centnerį 16 ligi 18 litų, da
bar vėl centneris kainuoja tik 
11—12 litų. Vasarojus geras, 
bet sausra gal irgi pakenkė.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus Pal-/ 
tu ir Telegrama. ' Patari 

naujame Greipu. Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant vinį Liniją.

NAUJIENOS
SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai. Šventadieniais nuo
9 iki 1 valandai.
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KORESPONDENCIJOS
Fargo, N. Dakota

Darbai ir Javų pintis. — Dar
bininkų išnaudojimas.

Fargo yra didžiausias mies
tas visoj Nortii Dakotos vals
tijoj. Gymi tojų tiyi apie 25,- 
OŪ). Pačiame miešta darbų 
mažai tėra. Fordas čia turi sa
vo dirbtuvę, iš kurios atleista 
apie 80 nuoš. darbininkų. Li
kusieji irgi dirba tik po dvi 
dienąs į savaitę. Dirbtuvėlė 
yra nedidelė, —dirba apie 500 
darbininkai.

Kitokių darbų čia $uųk,u su
rasti. Daugiausiai darbų bū
davo prie Northern ftycifųc ge
ležinkelio. Teko kalbėtis su 
yjeiui gcležiukeliečių. Pasako
jo, kad dabartinių laiku gele
žinkelių judėjimas tapo žy
miai sumažintas, ir todėl daug 
darbininkų paleista iš darbų. 
Atleista net tokie darbininkai, 
kurie buvo išdirbę po JO ir 
daugiau metų. Kai biznis su
mažėjo, tai ir geležinkeliai tu? 
rėjo daryti “ekonomiją.”

Su maželiais'geležinkeliais 
reikalai dar blogesni. Kai ku
rių linijų traukiniai
tik kas antrą dieną. Paspžie- 
riniai traukiniai irgi daug re
čiau bevažinėją.

vaikšto

iwm'iwini,ir

sai neturėjo pinigų. Teisėjas 
jiems įsakė u£ .30 minučių ap
leisti 
buvo 
leisti 
sėjas

miestą. Trečias dar ne
spėjęs savo pinigų pra- 
ir turėjo apie $15. Tei- 
nusjyrejidė, kad jis pri

valo užsimokėti $15 pabaudoj.
Vadinasi, paleido jį pliką, kaip 
tilviku.

Nuogus ituri turėti labai 
tvirtą valią, kad galėtų nuo 
visų tų “pakusų” atsiginti ir 
&ay.o pinigus apsaugoti. Ta
čiau reikia pasakyti, kad* visos 
•nelaimes prasūleria nuo butle- 
gerio. Jei butlegcriui pasiseka 
darbininką įtraukti į savo ka
balą, tai tada išsigelbėjimo 
nebėra* — Senas Petras.

pirkti,» fotptei rvdk^k ir rfžia- 
Į fej dM9& Ui įPWifeW>WV> už 

'! narsumą. > ■■'
t O „ tas Deveinis ’u>$ $avas. 

; iĘ*riv$^ ir jj pemti, Gegu- 
, Žio sutawUrWdžiokl€ dėl to 
jo ir nepagauna. ’Vitaitis savas 
sandarietis, Vpidyla už tai ir 

‘ sakę, kad nęra reikalo jo gau- 
‘ dyti, nes jisai vis tiek iš mu

sų prakąitp gyvens. Savas w 
savą. Mums tautininkams bro- 
liškumąs prje širdies ir tautos; 
meile mu&U širdyse -verda. Va
dinąs!, dovanokime visus mor* 
gičiuš saviems, o patys vėl 
pradėkime kolektaoto naujiem? 
morgičiams pinigų. Savam sa
vas doleris daug geresnis, ne-

Springfield, III.

mes ūkio darbai. Mat, miestas 
raudasi “Red River Valley” 
apielinkėj, kur žemė yra la
bai derlinga. Auginama vy
riausiai kviečiai, linai, mie
žiai, avižos ir bulvės. Kviečių 
kūlimas jau kaip ir užsibai
gė, todėl dabartiniu laiku dar
bai žymiai sumažėjo. <

Pinties laiku čia atvažiuoja 
uždarbiapti ne tįktai paprasti 
darbininkai, bet ir visokios 
rųšies biznjerįai, kurie sten
giasi iš darbįninkų išvilioti ke
lis uždirbtus centus. Jeigu Jo
nas yra atvykęs iš'; Chfifi^as, 
tai jis sutaupytus centus ne
privalo ten išsivežti, bet palik
ti vietoje.

ežerui žemė nupirkta ir 
darbas bus varomas par
sekančią vasarą. Super- 
žemę, pasitaiko ir susi

nės kai kurie že- 
nori perdaug

Detroit, Mich. — Qlga Plater/ kuri laikė matrimoniaję agen
tūrą, Iš tos agentūros Powers gavo adresus . daugelio moterų, 

su kuriomis Jis susirašinėjo./

SAVA8PAS SAVĄ;jauniausia mergaitė dar nedi
delė — 11 metų. Abu mirusieji 
palaidoti su J 
nytincm apeigom 
jos kapų.

jtų. Abu mirusieji; 
katalikiškom baF

ant j.valyąrb;

čia nei jokių

Musų kaimynai tai musų 
priešai. Muškime juos. Jie ne 
savi, jie svetimi, reiškia’ musų 
priešai. Jiems musų dbJteriai ne 
kbšer.

Kas lietuviškų kandžių ne.- 
valgo^ tas w«s., p kas

Tiarai Jau Vist?** Paklausė Ji

nas bizniškiausių miestų. Ir 
bizniu jis šiais metais perdaug 
negali nusiskųsti. Kuomet ki
tose vielose sausra išdegino 
javus, tai čia derlius buvo 
labai geras.

Vos spėja iš farinų darbi
ninkas įvažiuoti j miestą, kaip 
jį pirmiausiai pasitinka butle- 
geris neva su geru “štofu”. 
Paskui prisitaiko gembleris su 
gerai išmiklintais pirštais, ku
ris moka niekam nematant iš 
apačios traukti kortas. Gatvė
se irgi nėra ramybės. Čia jį 
vilioja naktinės peteliškės, ku
rios paprastai yra vadinamos 
prostitutėmis.

Kada butjegeris nugirdo dar
bininką, tai visai lengva prie

nieriams.” Jeigu centą kitą 
jis dar turi kišenėj, tai ir sa- 
laveišinai prie jo prisitaiko. 
Mat, išsigėręs inunšaino žmo
gus pasidaro labai minkštas ir 
leidžia pinigus be atodairos.

Jeigu girtas darbininkas ne- 
sisaugoja, tai jam tenka susi
durti ir su policmonu, kurį be 
jokios malonės tempia į sto
tį išsipagirioti, o ant rytojaus 
tenka stoti prieš teisėją. Jei 
pinigų darbininkas nebeturi, 
tai teisėjas per pusę valandos 
įsako apleisti miestą/ nes 
taip reikia sėdėti 30 dienų 
Įėjime.

Crookstone, Minu,, mąn
sitaikė matyti tokį atsitikimą: 
trys vyrai buvo areštuoti už 
gįrtavimą. Du iš jų beveik vi- jau užaugusius vaikus

ki- 

ka-

pa

y irr-— ■■ r-

Visokios žinios
.i,i i ij&'-j1

Spalių 1 dieną miestas pra
dės dirbti dirbtinį ežerą-“lake”. 
Gaus darbą 200 darbi ninku. 
Dirbs 6 dienas j savaitę po 6 
valandas į dieną. Mokestis pra
stiems darbininkams po 50 cen
tų į valandą. Darbas nebus ati4 
duodamas kontraktoriams, — 
pati miesto valdžia visą darbą 
iš pradžios tvarkys. Pirmiau
sia reikės nukirsti miško 500 
akrų. Žemės jau yra nupirkta 
3,000 skėrių, 5«.62 keturkampių 
mailių. Iki sekančiam pavasa
riui turės būt jau ^yisa reika
linga 
visas 
myn 
k ant
trukdymų, 
mes savininkai 
pasipelnyti. Tuomet su tokiais' 
ir į teismą prisieina kreiptis ir 
darbas susitrukdo.

« « »
Rugsėjo 6 diena įvyko SLA. 

275 kp.1 basebaĘįTjaukto, pikni
kas. Dieną žmonių buvo neper- 
daugiausia. Bet nakčia susirin
ko jaunuomenės labai daug ir 
gražiai linksminosi ir šoko iki 
vidurnakčiui. Buvo atvažiavęs, 
būrys ir peštukų. Jų tikslas: 
sukelti peštynes ir išardyti pik
niką. Čia , kiek tik buvo šią va
sarą piknikų, tai toji pati gau
ja peštukų vis sukeldavo peš
tynes, Jie, manė ir šiame pik
nike panašiai pasielgti. Tačiau 
ši sykį jų blogi siekiai neišde
gė. Kaip tik peštukai atvažia
vo, tai tuoj musų kuopos pa
rinkti keli dikti vyrai ir apsto
jo juos ir paliepė, važiuoti į 
ten, iš kur jie atvažiavo. Vin
cas Augustaitis djar gražiai 
juos pabarė ir nurodė, kad 
peštis negražu. Taip peštukai 
lyg ir susigėdinę ir išyažiavo 
sąu. Daugiau, jau jie čia nepa
sirodė ir piknikas k»o geriau
sia pasibaigė. Liks dar ir pel
no keli des-čtkai dolerių, ši kuo
pa šiemet turėjo 3 piknikus ir 
visi gerai nusisekė.

» » a
Bugpiučio 28 dieną mirė Ma

rę Jokubauskienė, amžiaus 49 
metų, 8 mėn. ir 11 dienų. Pa
liko vyrą Stasį Jokubauską, 2 
sūnūs, 1 dukterį ir y ieną anū
ką. Apsivedę išgyveno 32 me
tus. Springfielde apsivedė ir 
čia visą laiką išgyveno. Rug
pjūčio 29 dieną mirė J. Zavec? 
kas. Velionis prieš 2 metus bu
vo angliakasyklose sunkiai su
žeistas. Sulaužyta jam strėnos 
taip,Aad apatinę kubo dalį jis 
nevaldė ir išgulėjo ligonbutyję 
iki mirties. Paliko žmoną ir

Tik

Per Labor Dad 
parodų neturėta. Daugelis žmo
nių išvyko j Jacksonville, III., 
miestelį, nes ten darbininkai 
savo šventę apvaikščios su iš
kilmėmis.

w » /
Bugpiučio 30 dieną užsimu

šė 2 broliai jaunuoliai, 20 ir 24 
metų senumo, įPanther Crcck 
Coal Co. prezidento sūnūs Sai- 
mon’s. Jie važinėdavo su auto
mobiliais. Bet automobiliąi 8 
cilinderių nepakankamai greit 
bėga, tąi jie*nusipirko aeropla
ną. Na, u- tuojaųs nulėkė pas 
Abraomą. •, 'j • i

# » #
Rugsėjo 6 apsiyedėJĄntąpas 

Kubilevičius su M.ar^Jųtl^U^ 
Ab'lt* šioje šalyje 'afl •̂
jaunuoliai. —G. Ainis.

J peklą pasiuntęs visokį 
raGšką stilių ir visus kitus gę- 
rų rašytojų privfidnmus, aš 
nais norėčiau apie "mas RS; 
savą” pakalbėti. IWznieirw 
ko savas pas savą. Aš, •$ 
nos pusės, viąa šiidžiu 
rju. Jei tamistą esmi savns, tai į 
kur-gi tu daugiais W ? M r-flikj 
kia tikietų parduoti, tai, Žino^; 
ma, eik pas savą. 'Jei rengi ko
kį nors' didelį sm. 
pasitikti, W įz-gi kreipkis ^*0, 
savų. Jei nori patąrftayw 
pinigų, tai savas čionais tau' 
tikrai pagelbės,^ Jei gamta ta-! 
yė/ąpdDyaųoj^jfįngi^ liga, tai 
savas tau gali .< suteikti ' gerų 
progų dykįĮ/prį^yyenti.

Bet saVąšf'^;‘^avą turi gi
lesnes reikšmes/ į $ rimtęsnėą. 
Gegužis sųyąsjjsaįlfjąriętis, reiš- i 
kia, valio p^ide^Įąs Gegužis. 
Uosyte ger<j®|į^taMJr dari 

visi kuo 
kas gknmd/'BrkTš. pusiau sa-

! JUl'.ryfR —m----- /Į -'T-

l . .,'.KU4i|IMLW4tį'

Speciali: IŠPARDAVIMAS

taje, tas md išg^'
It prtataft. Tiktai vteaas fL 

kk>gas, ne savas, mums artį 
prie širdies, nors jis ir mažai 
kalbų težino, bet lietuviškai pa
rašo au .uttdęgonus, Valio savas.

kad jam bankieto nepa
vyko surengto,

Juo žįoplesnis savas, j po ge-, 
resm nes mes vito pusėtinai 
žiopk.. N<etaškok svetimų dievų. 
Kur ta čia datear eisi, dar pa-' 
klysi.: gmaw štai savam att- 
.duok, ką turi. O kai mirsi, tąi, 
Svetįmas graborius tavęs neląi- 
4qs, kad ir norėsi.

Ot, vadinasi, kaip išeina:, sa
vas pas savą. O tie prakeikti 
analistai sakydavo nė cento 
Lietuvai. Lietuva laukia rąų$ų 
dolerių, (Centų ji ir s^vųztari. 
Karpavičjukąs susipešę sn Vąi- 
d/itakų,-bet tai tiktai A‘sspr 
sįavian fląežd^ sobojų” — sa
vas ,pas savą juodu vėl su
jungs. Broliukai, vardan savąs 
pas savą eikite Naujienų mn- 
šti. " M •/' " »• Met.

i.ii,ni"T>■. u ■’vTO.'ijrai'

toinkitės “N-nose”
nwi.ii.wi»w wi>»‘

Scooters

Century Flyer Veži- C g 
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□cirps rųšies NValia- fl* < 9 R 
vos’ galionas -Ji.;.;. w

Vąkpar Y^šjįav8' C® 
galionas ..............i " M

Kitas galionai už Vienį Centą

MASpN JĄRŠ, 
tu?iw ... ■ wv-
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25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirma karta isisrijorp tiktai kultūriška “NAUJO. $OpžIO”

< f J
v #

Leidžiant dyj^ayaitipj spalvuota jumoro žurnalą

‘ ‘VAPSVA”
Joks jumoro žuynaląs neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbai.
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pįyc^a, Jul-poks. J. Kuįąjęąų^kąs, 4« 

Smetona. J, Martinąl^/K Kalpokas ii kiti.
PRENUMERATA su priedais getams 10. lite, triias ^neriama 2 lt- 

et. Dabar tyi m^U tik 7 Htak
RpšylgfeB: ,

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

' Muhij ,tlknlan

aJAklal, mi
tai (r nebjan- 
f,al "V.A1 ie Kuo, bile kur,' 
bye kada.

ILLINOIS BELLTELEPHONE COMPANY

Ji jau laukė laiškanešio 
kai jis priėjo prie durų. 
ęUd.taj jj peržiurėjo loš
ikus tarsi ieškodanpa W 
jų sau pažystam^ rašto.

a Byyo aišku, ji
žipios, kuri n/ątljo, Nji- 
riminusi ji nusigrįžo 
n|M> tešikll- 4‘Ąr <ai 
tiįrai jau visi?’* pa
klausė ji. r J
Ja|« galRe išvengti pa- * 
našių sų^ivylipių <ele-

fonuodamas namiškiams. 
-Neverskite juos rūpintis 
kuojnet jpašaukiipas tele- 
foup v$moi fik 
minute*, jūsų l^ko- Pasi- 
te^kinamaj, tad 
vofct namo, bps di<b«-

cie

J,eykit _ _ ____
/ Bell k'nijos pasiekia 

vUur.

, _ n«|ĮM
maži pašauki-

Pada-

» ■........  " ' 'i .... 1 ■ v
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NEATBŪTINAI PAMATYK7

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIEUž PINIGUS GALITE NUPIRKTI, LENGVOSTMAGO^

Kiras Motor Sales,Ine.
So. Halsted St. Tel. Calumet 4583

✓
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11 Naujas Oscąr Atneringer
Buvusio ILLINOIS MINBR Reaktoriaus, Savagiožtis

The American Guardian
KęAvijngA5 D^kiinkų O/gajoas, Gyvas, smagūs*skaky/i, pamcAinaMM. 

-Prenumcca.ta pictams $1, arba 60c už^iraš^RFSdiku pcnjikicms ,ar daugUH.
Pavyzdiniai numiyrUi midi priwjnčiamį .

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 DKLAH9MA CITY, OKJ,A-
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4 BIZNIERIAMS

Bilas <
Biznio Karteles 
Laiškus ir Konverįus
Plakatus

......

i

* *. *•' i*aJ’ *• ,• '.-i •
5 ,

Dab»x yęa gcriąusįas laikas nakvoti kaip iį hųko pįięės, ir vidujų Kam 
reikalingas toks darbas, malonėkite nuj$ pašaukt; dėl ąpkaj^V*11!^ Mys4 Rai
nos yra žemos, darbas gi yra garantuotas. . - <•

užlaikome visgkikJt namams reikmenų

AM RUTCH^eOWB ® 9. j.V: I
PILSEN M ALE VOS—V ARNJŠIĄI—HARDWARE^NAMŲ REIKMENYS

4414 $outh J
• . Tdęfoųąs LAFAY£TTĘ 4689. /

.. . : J- . .
Musu tautiečiai, ar girdėjot, kad 1931

mvkdty visuomenes, literatų#9 J “ ’ *“ ’
žurrtalas, eina žymiai padidintas^ pįrtvarkyta^ te p
MHittays styrą 700 pąl, w vidum didėjo faųu^^ iU^*1‘«tata, taygy/ ji 

^KULTŪROJ“ rašo įžymiausi! Lleįųvįs paŽangioatti vkdomenfti 
yW14 kritika rašytojai ir kt. \ I >;<

Ainerik<V lietuvi, šį žurnalu pats skaityk dr užprepurneauok jį tam

■ ' :<UiAuros^?'B-
P Siaųjį^į, ^ros ai. 15, ^ith^iĮ

DRAUGIJOMS;
Atsišaukimus
Lapelius
Korteles 
Programas

■4

IAMS;

Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms

’ b /*• • a

Pasveikinimai, etc.
Kortelės

PraHjfyom» Kpnstitudjos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musu Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 

taip josvedamos, su specialėm Unijom ir lietuvi^ 
kais antgalvjais. .

1739 South Halsted Street, Chicago,IU.
v.-vr * r- <. ■

1 |'WW

«W5?
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tėvų pareiga linkui 
vaikų

skirtingų for- 
tevų meiles 

gilesnė, 
Tiesa, 

mažai, 
vaikų 
parei-

Kiekviena motina ir kiek
vienas tėvas myli savo vaiką. 
Panaši meilė pasireiškia ne 
lik pas žmogų, žemės kara
lių, bet ir pas daugelį gyvū
nų. Meilė turi 
mų, bet prasmė
linkui vaikų pasilieka 
negu kitos jos formos, 
yra išimčių, bet gana 
Tėvų meilėje linkui 
gimsta dar ir būtinos

■ gos. Tėvas ir motina nori, kad 
jų vaikai pasiektų aukštesnį 
mokslą: butų daktarai, advo
katai, inžinieriai ir t. p. Jeigu 
tėvų gyvenimo sąlygos neleid
žia vaikams teikti progų eiti 
aukštesnį mokslą, tai jie nori, 
kad bent geru amatninku jų 
vaikas liktųsi. Kiekvienas iš 
musų tokius kilnius tėvų no-

Tėvai, kurie nesistengia vai
kus ką nors geresnio išmokyti, 
kad jie galėtų turėti geresnes 
gyvenimo sąlygas, —tokius tė- 
vl’is paprastai vadiname ego 
istais. Nes tokie tėvai šikštau- 
ja išleisti centą vaikų gerbū
viai. Patys myli smagiai gy
venti, o vaikams žada palikti 
trupinius savo turto po mir
ties. Tokie tėvai tankiausia 
yra tamsus, savo gyvenime 
nieko aukštesnio, kibesnio ne
mato apart * dolerio, 
žmonės turi iš senų
išdirbtą pasaulėžiūrą į gyve
nimą, kad mokslas, menas, vi
sas žmonijos kultūrinis gyve
nimas privalo nuolankiai 
klauptis prieš viešpatį dolerį.

tėvai

nesigėdi lietuvių kalbos, da
lyvauja musif lietuviškame gy
venime. Tėvai jaučiasi pilnai 
patenkinti, kad jų vaikai, kai
po lietuviai, dar lietuvių tau
tai nėra žuvę. Ir jie nebėdo- 
ja, kad jų vaikai tolinasi nuo 
lietuviškų organizacijų ir viso 
to, kas lietuviškame gyvenime 
yra brangintina.

Visiems Chicagos lietuviams 
žinoma, kad čia gyvuoja vie
na didžiausių lietuviškų brga- 
nizacijų — Chicagos Lietuvių 
Draugija Savitarpinės Pašal
pos. Bet ar daug tėvų pakal
bina savo vaikus rašytis į šią 
organizacįją? Į D r-ją 
priimami jaunuoliai 
metų amžiaus, į ją 
klauso apie šimtas 
jaunimo. Greitoje

Roseland

NAUJIENOS, (Chicago,

v

411. > i ’ ■■■ ■ S

ti golfininkąi stengsis, nuvai- chicągietis, ir A. Gatės iš Lo5 lošdama finais 3 skyles be

Tokie 
senovės

Padaro
Skalbimą

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO,
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pa* savo groserninką 
LINCO WASH. .

Pardavinėjamas kvortinėmh bon- 
komis — po*20c už bonką.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201 y

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB 8 PIANO MOVINO 

Lotai 8 Long Distance RemovaI 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calamec 3399 

Res. Td. Yarda 3408

Tėvai trokš-
gerbuvio

nori įskiepyti ir savo vaikams. 
Tokia mintis yra klaidinga, 
nesveika musų lietuviškam 
gyvenimui. Mes lietuviai tėvai 
IK) nuošimčių esame gyvenimo 
skurdžiai. Gal būt vakar girč- 
mčs įsivaizduotais turtais, o 
šiandien kovojam su skurdu, 
ryt gal busime elgetyno sve
čiai. Tokiu budu manyti, kad 
po musų mirties liks musų 
turtai vaikams, yra tušti sva
jonė. Tiesa, vięno kito gal liks 
sulūžęs namelis arba skolose 
įlindęs iki ausų apartmentas, 
arba ir keli tūkstančiai batiko
je, jeigu kandys iki musų mir
čiai nesuės. Kalbos apie tur
tus, kuriuos lietuviai tėvai 
svajoja palikti savo vaikams, 
yra fantazijos kūrinys, niekas 
daugiau.

Protingi tėvai turi šitokias 
svajones vyti lauk iš savo pa
kaušio. Vaikams ne jūsų 
turtai reikalingi, kurie tarsi 
ant vortinklių kabo. Jiems 
duokite apšvietą, duokite pro
fesiją, duokite gerą amatą. 
Jiems šitoks turtas bus dides
niu įvertinimu, negu bent ko
kia jūsų palikta manta. Parei
ga tėvų turi, būt: kiek išsiga
lima leisti vaikus mokytis. At
eityje jiems gyvenimas bus 
daugiau malonus, daugiau jie 
bus dėkingi patiems tėvams. 
Jeigu tėvų gyvenimo sąlygos 
neleidžia vaikus leisti aukštes
nį mokslą, tai bent reikia iš
mokyti amato.
tantys savo vaikams 
tą ir daro.

Be visko to, kas 
kalbėta apie tėvų 
linkui vaikų, reikiA pridėti 
vieną būtiną papildymą, ku
ris kiekvienam lietuviui tėvui 
ir motinai turi rūpėti. Be abe
jo, lietuviai tėvai nori, kad jų 
vaikai ir ateityje pasiliktų lie
tuviai, kad stiprios ameriko- 
'nizmo bangos neatplėštų jų 
visai nuo lietuviško gyvenimo. 
Bet norai vien norais ir lieka. 
Ką musų tėvai daro, kad savo 
vaikus palaikyti arčiau - lietu- 
vvbės ?

Galima sakyti, kad mažai 
ką. Bet tėvų nusiskundimui 
mes girdžiam gana tankiai, 
kad jų vaikai nutolę nuo lietu
vių gyvenimo, nepriklausą į 
lietuviškas organizacijas ir lt. 
Čia yra pačių tėvų klaida. 
iAr daug tėvai rūpinosi tvėri
mu ir palaikymu . jaunuolių 
organizacijėlių? Tą darbą dir- 
jbo ir dirba labai ir labai ma
žas nuošimtis. Musų tėvai 
gailisi cento palaikymui lietu
viškų jaunuolių organizacijų, 
palaikymui mokytojų, kurie 
lavina jų vaikučius lietuvių 
kalbos, lietuviškų dainų ir vi
so to, kas jauniems lietuviams 
yra verta žinoti. Musų tėvai 
ant visko tik numoja ranka; 
mat, jų vaikai mokyklas lan
ko, bus daktarai, advokatai, 
inžinieriai, mokytojai, todėl 
lietuvių kalba jiems nereika
linga.

Jeigu dauguma musų tėvų 
šitaip protauja, jeigu nesisten
gia vaikus palaikyti .lietuviš
kose organizacijose, nesisten
gia įskiepyti bent kiek lietu
viškumo, tai negali ne bėdoti, 
kad jų vaikai, kai išauga, yra 
atsiskyrę nuo lietuviško gyve
nimo. Pažįstu didelį skaičių 
čiagimių lietuvių vaikų, kurie 
nors kiek lankė lietuviškas 
mokyklas, lavinosi lietuvių 
kalbos, buvo nariai lietuviškų 
organizacijėlių. Jie šiandie

čia buvo 
pareigas

yra 
nuo 16 
jau pri- 
čiagimio 
ateityje 
skyriai,

bus rengiama kasmet Chica
gos Lietuvių Jaunimo Diena, 
žodžiu, bus dedamos visos pa
stangos, kad atėjusią Draugi- 
jon jaunuomenę patenkinti — 
duoti progą jų gabumams to
bulintis.

Rodosi, 
no tėvo ir 
ginti savo 
organizaciją — į tą vienintelį 
lietuvių centrą, kuriam pri
klauso apie tūkstantis Chica
gos lietuvių, jų tarpe žymiau
sių profesionalų ir visuomenės 
darbuotojų. Bet ar daug atsi
ras lietuvių tėvų, kurie susi
domėtų šituo svarbiu jiems pa
tiems ir jų vaikams reikalu? 
Mažai. Senu įpročiu musų tė
vai vien pasibėdavos, kad jų 
vaikai neįdomauja lietuvišku 
gyvenimu, nesidomi lietuviško
mis organizacijomis. Bet jie 
užmiršta pamislyti, kad prie
žastis vaikų nesiinteresavimo 
lietuvišku gyvenimu, lietuviš
komis organizacijomis gludi 
pačių tėvų nesirūpinime 
kus supažindinti su jiems 
dingoiyis organizacijoms, 
rūpina supažindinti su
tuo, kas jiems, kaip lietifr. 
viams, turi būt brangintinai

Lietuvių tėvų paerigos liu
kui savo vaikų yra ne vien 
duoti mokslą, išmokyti amato 
ar profesijos, bet padaryti vai
kus gerais lietuviais, svarbiau
sia lietuviškų organizacijų pu
riais, įdegti juos į širdį lietu
viško gyvenimo. 
Lietuvių Draugija
nės Pašalpos, kaip tik ir lau
kia į savo eiles lietuviško jau
nimo. Čia sukauktomis savo 
spėkomis vystysime viską tą, 
kas jauniems lietuviams bus 
arti jų širdies. Chicagos lie
tuviškas jaunimas yra pas mus 
laukiamas svečais. Tėvai, ra
ginkite savo vaikus būti na
riais šitos organizacijos. čia 
yra gyvas centras lietuviško 
gyvenimo; centras, kuris žadi
na lietuvių jaunimą būti lie
tuvių tautos sunais ir dukteri
mis, podraug būti naudingais 
žmonijos nariais. Nemunas.

turčių būti kiekvic- 
motinos pareiga ra- 
vaikus rašytis į šią

vai- 
nau- 
nesi- 
visu

Dar gražus laikai. Oras ne 
šaltas ir ne perdaug šiltus.

Praėjusią savaitę porą nak
tų palijo. O ant rytojaus bū
riais susitaisę, kai kurie rose- 
landiečiai išvažiavo grybauti. 
Bet nesurado nė vieno grybo.

Šiuo laikų yra pusėtinai 
daug grybautojų. Vieni su ki
tais konkuruoja. Klausimas, 
ar spės tiek grybų priaugti 
kiek yra grybautojų.

Ale štai ir kitas daug opes
nis klausimas: kaip bus su 
ateinančia žiema? Kada užeis 
šalčiai, tada pasidarys šalta 
ir pusėtinai karštam komunis
tui. Kol šilta, tai jis gali rė
kauti vaikščiodamas gatvėmis. 
Matysime, kaip tokie karšto
kai demoųslruos žiemą. Kol 
šilta, jie gali rinktis Washing- 
ton Heights miške išvažiavi
muose ir daryti sau gerą 
nį. Kas kita bus, kai užeis 
čiai. — R.

SPORTAS
S7i/

biz- 
šal-

mejų golfo turnirai Kins~ 
mans kliube.

Ghicagos 
Savitarpi-

pikuoti juos ant žalios Kins
mans kliubo golfo aikštės. T. 
Yuknis, vyriausias čemp., R. 
Stanley, amatorių čemp., p. 
Vera Olienė, moterų čemp., 
R. Kulis, jaunuolių čemp., Dr. 
Naikelis, L. G. K. čemp., A. 
Kvederas, prezidento trofijos 
išlošėjas, K. Savickas, Meno 
vazos išlošėjas, D. Pivariunas, 
Blind Bogey laimėtojas, čem
pionai yra geri golfininkai, 
bet kiti turi taipgi vilties lai
mėti ir juos nugalėti. Kas jųjų 
geresni, patirsime sekančios 
nedėlios susirėmimuose.

i Kiekvieno turnamento čem
pionas laiko pas save gražias 
ir bran&iaš sidabrines trofi- 
jas, kurios bus įteikta šių me
tų čempionam^. Daug gražių 
prizų skiriama išlošėjams. 
Trofijas aukavo sportininkai: 
J. B. Brenza, J. Mackewich, 
A. K. Menas, Dr. Karalius, D. 
Pivariunas,
Triangle Sporting Goods Co. 
Trofijos emblematiškos ir itin 
gražios.

Registracija vyrams tik vie
nas doleris, moterims ir jau
nuoliams veltui. Įsiregistruoti 
reikia Liet. Golfo Kliube, 739 
West 33rd St., Chicago, pas 
A. K. Meną, turnirų vedėją.

—Golfo Komitetas.
National Amateur.

Amerikos nacionalis ama
torių golfo čempionatas buvo 
lošiamas ištisą pereitą savaitę 
Beverly kliube Chicagoje. .Lo
šime dalyvavo 142 geresni A- 
merikos golfo mėgėjai ir pa
gal Mateli 'taisykles kvalifika
vo 32 koritestantai. Kvalifika
vime pasižymėjo J. Lehman,

Lietuvių metiniai golfo tur- 
namentai prasidės sekmadie
nį, rugsėjo-Sept. 13 d. ir baig
sis 20 dieną šio menesio, /šių 
metų musų turnamentains pa
rinktas gan gražus Kinsmans 
kliubo golfo laukas. Randasi 
prie Bell road ant 143,-čios gt. 
apie 25 mylios nuo Chicagos, 
netoli nuo Silver Lake kliubo.

Dabartiniai musų čempio
nai pasiryžę išlaikyti titulą 
dar vieniems metams. Bet ki-

Angeles, su skorais 148. Bob- > 
by Jonės, čempionas, liko be
teisis amatorių tarpe. Chick 
Evens, du metu laikęs titulą, 
nekvalifikavo, John Goodman, 
lietuvis, eliminuotas antrame 
susirėmime. Išlošėjas čempio
nato Francis Ouimet antru 
syk į 17 metų. Jack Westland, 
chicagietis, paliko sekantis 
pralošdamas 6-5 arba 6 skyles 
finaliame susikirtime.

Moterų Čempionatas.
Amerikos Western moterų 

Čempionatas taipgi baigtas pe
reitą savaitę Exmoor kliube 
Chicagoje. Mrs. O. S. Hill iš 
Kansas City išlošė šių metų 
čempionatą. Mrs. Leoną Press- 
ler iš Los Angeles, 1928 nu 
čempionė, paliko sekanti,* pra-

Dr. C. Michcl ir

jus žinosite

ei 
3-1. Mrs. G. W. Tyson, čem
pionė, ląikėsi iki semi-finals, 
bet liko eliminuota. —A. M.

Varicose Gyslos
IŠGYDOMOS BE

OPERACIJOS
Viskas $25 be extra 

damokėjimų
Visai naujas Europejiškas išradimas 
prašalina biaurias ir skaudžias gyslas 
— tuo padu laikų galite vaikšdoti 

' ir dirbti. Be skausmo, išgydo ant vi
sados. EXAM1NAVIMAI DYKAI.

Dr. L. A. Behla
Berlino Uniotriiteto, Vokietijai 
190 NORTH STATE ST. 
Kambarys 834—8-tos lubos 
Kasdie nuo 10:30 iki 5:30.

Plėtnydomis uždaryta.

U

NAUJAS IŠRADIMAS
DEK5NIO GALINGA MOSTO 

Gydo. Reumatizmą, Ranku, Kojų. 
Nusaroa akaudejima. šalti. Ranku. 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokiu* skaudėjimu* 
(tik ne ronaa ).
Tūkstančiai žmonių yra ižaigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Dcksnio Galinta Moatis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir ,10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

, OINTMENT.

DEKEN S OINTMENT CO.
P. O. Box 352 
Hartford, Conn.

offlj?is apgarsinimas jums yra vertas $2.00, kadangi jus galite atsineftti ji i musų 
Ir gauti reguliare $3.00 narystę už $1.00.

MES TEIKIAME NARIAMS DYKAI
Lysus, penkit^ir trijų dešimtų dienų pareiškimus ir išpildome juos jums dykai, 
tarimai apie mtsusipratimus su rendaurtinknis. Pasitarimai dykai visais legališkais 
reikalas. Taipgi patarimai ir pagelba jūsų taksų ir assessinentų reikaluose.

City Of Chicago Landlords Association, Ine.
Seęond Floor 4654 South Ashland Avenuc, 47th & Ashland Avenue

Pa-

PASKOLOS MORGlClV
TAIPGI PARDUODAME PIRMUS MORGIČIUS NUO 

$500 iki $5,000 
MOKAME 6 NUOŠIMČIUS

JUSTIN MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St. Phone Canal 1678-9

Pagražina išvaizdą Patenkinimas garantuotas

..PUIKUS-,VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS
• C Alds, PRAŠALINS JŲ NUOVARGĮ IR STEBĖTINAI '

* ' PAGERINS REGĖJIMĄ.

DR. G. SERNER
LIETUVIS akių gydytojas

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.
ATSILANKYKITE YPATIŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO-
( TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

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

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtą ji kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yrą įrodę atvėjų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius. '
Artinantis Naujiems metams.. Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti. prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms l&ikraštf. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausįs Lietuvoje laikraštis

:' “Lietuvos Ūkininkas”
vienintėlis demokratiškos minties? tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi-/ 
rengimo. * *

Kadangi 50 centų į Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: 
Lithuania; Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

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

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonai

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pustės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jua išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką ji* jum* gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančio* ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai it nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vat 
4200 We«t 26 St., kampas Keeler Avė.. TeL Crawford 5573
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PREKYBA TARP LIETUVOS IR LENKIJOS

rytoj ką

auksiniai

mums ta

Pradžioje 1920 metų.

IDIEVINTAM diktatore- 
LIUI APSISUKO GALVA

byla. Kaltinama- 
pasodino teisiamų-

likimą, suprasti tikrąjį 
vargdieniškosios būkles 
gailesnio vertą menku- 
ir jau paskui —* užeiti 
kontorą, pasiteirauti dėl

leno® eina kasdien, Išskiriant 
tentus. Leidžia Naujienų Bes*

Teisme, Kaune

13
1.75
1.25firtgted as Secoftd Clasa Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
Df Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.
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NAUJIENOS
The tUhtiinfkft Daily KėW® 

Fubitehed Daily fijtcėpt fiunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co.» Ine.

173® South Kateteri Street 
Teteplume Rooamlt ssoe

Praitešama, kad tarp Lietuvos ir Lenkijos jau pra- 
feidėjusi prekyba. Kasdien apie 50 vagonų, prikrautų 
lenkų prekėmis, daugiausia anglimis, praeiną per Dvin* 
ską pakeliui j Lietuvą.

Oficialio šitos žinios patvirtinimo mes iki šiol ne
turime, bet nebūtų nuostabu, jeigu ji pasirodytų tei
singa. Dabartinė Lietuvos valdžia, nežiūrint į savo 
agresingą “tautiškumą”, yra palankesnė susitarimui su
Lenkija, negu kad buvo kuri kita Lietuvos valdžia. 
Juk diplomatinis Smetonos valdžios atstovas Paryžiu
je, pulk. Skorupskis, viešai pasisakė už Lietuvos-Len
kijos uniją ir valdžia niekuomet jo pareiškimų neuž
ginčijo. Tas diplomatas da ir šiandie tebėra tarnyboje 
(dabar Romoje).

Voldemarui viešpataujant, Lietuva atšaukė, jokios 
Kompensacijos už tai negaudama, “karo stovį” su Len
kija. Vėliaus buvo padaryta sutartis dėl “mažo susisie
kimo” per demarkacijos liniją. Jeigu dabar prasidėjo 
da ir Lenkijos prekių pirkimas, tai nedaug belieka iki 
normalių santykių įsteigimo tarp Lietuvos ir Lenkijos*

MUITAI IR BEDARBIŲ ŠELPIMAS

Amerikos spauda veda smarkią propagandą prieš 
“doles”, kuriuo žodžiu ji vadina bedarbių šelpimą, nors 
tas šelpimas ir butų vykinamas pavidale apdraudos, o 
ne tiesioginio pinigų skyrimo iš valdžios iždo.

Bet ta pati spauda visai neužsimena apie protek
cinius muitus. Kas yra protekciniai muitai? Tai yra 
apsaugojimo muitai^ kurie yra uždėti* svetimų šalių 
prekėms, idant jos nebūtų gabenamos j Ameriką h* 
“negadintų biznio”: šios šalies fabrikantams.

Muitai daro vidaus rinkos prekes brangesnes, nes 
jie siaurina konkurenciją (kompeticiją). Jeigu nebūtų 
protekcinių muitų, tai Amerikos fabrikantai, norėdami 
išlaikyti kompeticiją su užsienių pramonininkais, turė
tų pardavinėti savo produktus pigiau.

Dėl muitų Amerikos publika yra priversta kasmet 
sumokėti už prekes, kurias ji perka, bilionUs dolerių 
daugiau, negu tos prekės kaštuotų, jeigu muitų nebū
tų. šitie bilionai permokėtų pinigų eina į fabrikantų ir 
tarpininkų (pirklių) kišenes.

Aišku, kad tai yra kapitalistų šelpimas visų žmonių 
pinigais. Kodėl gi spauda nekelia balso prieš šitos rū
šies “doles”?

Jeigu atskirų žmonių grupės šelpimas visuomenės 
pinigais demoralizuoja šelpiamuosius, tai Amerikos ka
pitalistai jau seniai yra sudemoralizuoti. Valdžia ir jos 
šalininkai, rūpindamiesi apie piliečių “dorybę”, turėtų 
kaip galint greičiaus tą demoralizuojantį dalyką panai
kinti.

Juo labiaus jisai turėtų būt panaikintas, kad da
bar yra šelpiami tie, kurie valdo milžiniškus turtus. 
Milionieriai, multi-milionieriai, galingos kapitalistiškos 
korporaejos ir trustai tukte tunka, ačiū protekciniems 
muitams. O tuo tarpu keliama didelis triukšmas, kuomet 
siūloma, kad valdžia rūpintųsi sušelpimu bedarbių, ku
rių šeimynos dažnai kenčia badą!

[Apžvalga]
ANGLIJOS POLITIKA

Musų pasakymą, kad Angli
ja susilaukė keblumų dėl užsi
tęsusio netforbo, Brooklyno 
“Laisvė” šitaip kritikuoja:

“O kodėl darbiečių valdžia 
negalėjo pakelti ant įplaukų

• mokesčius iš turtingųjų kla
sės? Kodėl nebuvo galima 
sumažinti algas karaliui, 
princam ir visokiem parazi
tam ? Kodėl ponai ministeriai 
negali priveržti diržys ir 
gauti po kelioliką tūkstan
čių dolerių mažiau, negu

. kad jie dabar gauna? Mes
• žinom, kad ‘Naujienos’ pa

sakys, jog tokius darbiečių 

socialistų valdžios žygius bu
tų nepalaikę liberalai, ir Mac- 
Donaldo kabinetas butų tu
rėjęs sugriūti. Bet kokia 
nauda iš tokios valdžios dar* 
bininkams, kuomet dabar 
naujai suorganizuotas kabi
netas mažina ir taip mėnką 
bedarbių šelpimą?”
Čia bimbininkai laužiasi į 

atdaras duris. Karaliaus, prin
cų ir mihisterių algas dabartį

Anglijos valdžia kaip tik 
ir planuoja sumažinti. Bet iš 
to juk negali susidaryti šimtai 
milionų dolerių Iždo deficitui 
padengti.

Tolimus, Brooklyno komfašis- 
tų organas visai be reikalo sta
to mums klausimą, Itridel dar
biečių Valdžia negalėjo taip ar
ba kitaip padaryti, Jisai žino 
gerai, kad pačiame darbiečių 
kabinete nuomonės pasidalino 

Mac Donaldą s su* Snowdenu sto
jo už “lygų visų pasiaukojimą”, 
o kabineto dauguma. parėmė 
darbo unijų kongreso nusista
tymą, kad bedarbių šelpimas 
neprivalo būt liečiamas* 
j ienos” nesako, kad MacDonal- 
(Jo kelias yra teisingas,?o unijų 
kongreso kelias neteisingas. Ei
na klausimas tiktai apie tai) 
kuris kelias y ta dabartinėse są* 
lygose praktiškas. >•

Vyriausias MaeDonaldo tiks
las buvo išvengti finansinės 
katastrofos, gaunant stambių 
paskolų užsieniuose. Kadangi 
užsienių bankininkai pastatė 
sąlygą* kad butų sumažintos 
bedarbių Šelpimo išlaidos, tai 
MacDonaldas, nematydamas ki
tokios išeities, pasiūlė numušti 
bedarbių pašalpas 10 nuošim
čių ir kartu padidinti mokes
nius turtingiemsiems. Jeigu 
darbininkų organizacijos butų 
priemUsios šitą pasiūlymą, tai 
paskola butų buvusi gauta ir 
finansinis krizis likviduotas, 
nekeičiant valdžios.

Tuo gi * tarpu trade-unionų 
kongreso taryba manė, kad ge
riau yra Darbo Partijai netek
ti valdžios, negu sutikti geruo
ju, kad butų numažintos be
darbių pašalpos. Šituo keliu ei
nant, MaeDonaldo kabinetas 
turėjo rezignuoti ir užleisti sa
vo vietą stipriausiai opozicijos 
partijai, konservatoriams. Bet 
konservatoriai neturi dĮatigu- 
mos parlamente. Jų atstovų 
yra 260 prieš darbiečių . 287. 
Todėl konservatoriams butų 
buvę dar sunkiau valdyti, ne
gu buvo darbiečiams. Jie butų 
turėję tuojaus skelbti naujus 
parlamento rinkimus. Tai butų 
reiškę ilgą politinį kriaį.

Mažų mažiausia per pusantro 
mėnesio laiko Anglija butų bu* 
vusi užimta politine agitacija, 
be jokio tikrumo, kuo ta agi
tacija pasibaigs — kuri parti
ja laimės, kokia bus valdžia po 
rinkimų. Aišku, kad per tą lai
ką jokios stambesnės paskolos 
Anglija nebūtų gąlęj^i .gauti, 
ir finansinis krizis butų 
daręs be galo aštrus. Gal 
ėmęs smukti ir sterlingo 
sas.

Vadinasi, trade-unionų 
bos kelias Vedė ne prie, finan
sinio krizio pašalinimo, bet prie 
to, kad prie finansinio ktizio 
butų prisidėję^ dią ir 
krizis.

. Labai abejotina, ar 
davę ką nors gero 
darbininkams. Nusmukus ster
lingo kursui, darbininkai butų 
nukentėję daugiau, negu kas 
kitas, nes infliacija visuomet 
skaudžiausia paliečia beturčius. 
Be to, finansinėje panikoje mi
nios paprastai puola į reakci
ninkų glėbį, taip kad darbie- 
čiai veikiausiai butų buvę su
mušti ir rinkimuose.

Tai ve kokio pavojaus pabū
go MacDonaldas ir ryžosi, net 
prieš savo draugų daugumos 
norą, sudaryti naują “naciona- 
lę valdžią”, ši valdžia apsaugo
jo Angliją nuo politinio krizio 
tuo laiku, kada ją buvo ištikęs 
finansinis krizis.

Tos valdžios susidarymai už
tikrino Anglijai paskolą 
niuose, ir, kaip atrodo 
ji net nemažins nedarbo 
pų. Tokiu budu ji gal 
kins svarbiausiąjį darbo 
reikalavimą.

Taigi, galų gale, gal pasiro
dys, kad buvo tiesos abiejose 
pusėse: ir MaeDonaldo’ pozici
joje (nedaryt dabartiniame 
momente naujų rinkimų), ir 
unijų pasipriešinime nedarbo 
pašalpų kapojimui.

Brooklyno bimbininkai sako, 
lead bedarbių Šelpimas Angli
joje esąs “menkas”. Bet iš tie
sų jisai yra didesnis, negu ku
rioje kitoje šalyje! Bedarbis 
su,pačia ir dviem vaikais gau
na apie pusaštunto dolerio pa
šalpos kas savaitę. Tuo gi tar
pu Rusijoje vidutiniškas dar-, 
bininko uždarbis yra tik apie 
15 rublių per savaitę* ir bolše
vikiško rublio vertė yra tąip 
nusmukusi, kad jisai šiandie

paei* 
butų 
kur-

tary-

politinis

tai butų 
Anglijos

užsie- 
dabar, 
pašai* 
paten- 
unijų

r* .k

nėra vertas ne 16 Centų. O be
darbiams bolševikų valdžia jo* 
kių pašalpų nebemoka!

Tai kam čia tie Brooklyno 
bimbininkai serga Aliglijta bė
domis. Gėriku jie pasižiūrėtų į 
sovietų “rojų”;
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Dėl voldctnarininkų byloS 
“Socialdemokratas” savo 34 nr.; 
rašo: /

“Rugpiučio 17 dieną Ka
riuomenės
prasidėjo vadinamoji Vokite- 
matininkų 
Sai ąktas
jų suolan net 24 asmenis, jų 
tarpe — bene pačius svar
biausius vadus tos grupės, 
kuri kasdieniniam musų gy
venime įgijo voldemarinįų 
vilkų vardą, Visos teisiamų
jų grupės priešaky stovi 
pats Voldemaras, jeigu he, 
kaipo teisiamiesiems prime
tama, pučo organizatorius, 
tai bent pučistų idėjinis 
įkvėpėjas ir faktinasis jų 
vadas.

“Vbldemarininkų byla net 
musų sąlygėse- yra nepapras
ta byla. Teisiamųjų nusikal
timui suprasti ir jį įvertinti 
teismas paprastai Žiuri nusi
kaltimo priežasčių. Mes fie- 
Žinome, kaip kaltinamieji 
ginsis, bet jeigu Voldemarui 
bent šiuo kartu užtektų pa
doraus drąsumo, tai jis, kai
po idėjinis visų teisiamųmjų 
atstovas, turėtų visai pa
miršti savo asmens reikalus 
byloje ir ginti tik grupę.

“Voldemaras ir jo bendrai 
kaltinami tuo, kad jie nogė
ję smurto keliu nuversti esa
mąją Lietuvos vyriausybę ir 
jos vieton atsisėsti. KaikUrie 
bylos dalyviai yra, be to, 
įvykdę nepaprastai žiaurų 
užpuolimą ant pulk. RUstei* 
kos ir subadę jį peiliu.

“Kad p. Voldemaras būti
nai norėjo Vėl būti valdžioj e, 
ir būtinai jos priešaky, kam 
gi tas nesupraptama, kas pa* 
žįsta Voldemarą, vairinušj 
mUsų valstybinį laivą nuo’ 
pat 1926 metm .perversmo*

“Juk, kuonfet įvyko per
versmas, nerasta buvo g& 
resnio, tinkamesnio ir ga
besnio žmogaus, kaip Augus- 

' tinas Voldemaras. Jam ati
duota ir vadžios, o kai p. 
Voldemaras jau gavo va
džias, jis pasirūpino pats va
žiuoti, dažnai niekeno nebe* 
siklausdamas, kur ir kaip. 
Tas momentas, musų įsitiki* 
nimu, sudaro ne tik p. Vol
demaro politinės karjeros, 
bet ir jo politinio kriminalo 
pradžią.

“O kas dėjosi vėliau? Die
vas x davė Augustinui Volde
marui aistringą, raguotą, 
valdžios ištroškusią dūšią. 
Jam įdėjo nenuilstamą pa
linkimą vis aukščiau kopti, 
kad niekas jam nebūtų ly
gus.* Ir kai Voldemaras gana 
sparčiai virto * neribotu dik
tatorium, ką jis aplinkui sa
ve girdėjo? Tik: valio musų 
vadas, musų vienintelis, mu
sų su nieku nesulyginama®! 
Tai buvo balsęi jo idėjinių 
bendrų arba tų, kurie valio 
šaukia kiekvienam, kas dar 
aukštyn kopia. Augustina®

\ . I

Voldemaras buvo pasiekęs 
savo diktatoriškos, didybės 
zenitą ir mate apie save tik 
priklaupusius, Tokįose sąly- 

» gose žmogui ir su didesniu. 
savikritikOs protu kaip Vol
demaras, gdli pasidaryt ne
gera* galvoj e. u Tuo lengviau 
buvo įtikėti dievinamam 
Voldemarui. Ir tuo lengviąu 
buvo pateisinti Voldemarui 

į irs jų sėbrams jų rU^tjąįį žy- 
f gį- gr^--4wž^,n^ Vdl^ 

dėmKriiš- jdk bęiVo ' pakeltas 
į neginčijamus vadus su ne- 
ribotomis teisėmis. Musų vi
suomenė turi sad prisiimti 
jfti tinkamą voldemarininkų 
byloje kaltės dklj ir ją kti- 
taiąyti.”

Trėčtaaienlš, yūgs. 9, 1931 
um.-ny uJiTTir, į • ............ ..........

Vandenyne dūluoja gigantai 
'laivai,

Kaip skiedros-palygint su jo 
vilnimis, —

Kai byra, įsiutę, putoti kal
nai—*

Jie. girgžda gelžių dalimis...

Palikę gyventus įvairius kraš
tus,

Sapnų ir svajonių Širdim ku
pinom,

Išeiviai—įbedę į priekį akis—
Lyg patys, be laivo, plesdena

.... ...... *.*.*»/*.*.i........ J..

—O, tėviške natija, 
žadi, —

Ar baigsis tavyje 
sapnai,

Ar busi tu pamotė
pati

Ir žūsime mes* kaip apleisti 
vaikai?...

skersi* 
einan- 
perdi* 
dienos

tnalo-

Moderniškame vandenyno 
garlaivyje buvo viskas rožihia* 
saulėta, šviesu ir gyvenimo 
džiaugsmo kupina, — ypatin
gai tame jo gale, kame susi
rinkę žmonės piėtaVoi lyg 
gražaus vasaros sodno vėsioje 
palapinėje, plonų, plonų me
dinių šakelių retais pyneliais, 
apsivyniojusiais žaliais auga
lų stiebais ir grasiais žaliais 
lapais* ntio jutos malonios ir 
Vaiskios, it sapnų dangus, pla
tumos atitverti ir tokiais pat 
retais, ir taip pat žalumynais 
gražiai išmargintais, 
iiiais —per visą laivą 
čiais — apsaugoti nuo 
dėlių ■ šviesos įt karštos 
spindulių. .

Buvo jaučiama* kaip
ningai lieja ^avo gyvybės ku
pinus spindulius T hentiilšthn- 
čioji žemei/ motina—saulė, UŽ* 
pildama jais viso didžiulio 
laivo dėhį ir gausiai lyjant 
jais aplink ir. iš visų pusių* 
kiek tik kur akis užmato, į 
ttemirgantį nuo to lietaus lašų 
—rodos, lyg iš grasios ir at
sparios, skaisčiai mėlynos 
spalvos, medžiagos padarytą 
—begalinį aplinkinį juros pa
viršių. ,

Žmonės, susėdę prie skob
nių* patogiose ir maloniose 
sėdėti 
se, su 
valgė, 
savyje 
saulės 
mus! Vyrai moterims, ponai 
poniom® — kaip ir Ši gyvybės 
kupina ir maloni diena:

Griežė muzika, ir jausmų 
perviršio maloniai vienas prie 
kito traukiamos, taip—rodoB 
—sočios visu kuo: ir gyveni
mu, ir saule,, ir šviesia diena* 
ir taip maloniai ŠVelnučiuko 
ir vėsąUs lengvučio jurų dvel* 
kiančio vėjelio gaivinamos ir 
saldžiai jo kutenamos, čia pat 
—slėnyje—tarpe skobnių ir 
pintinių kėdžių, sukosi laimin
go®* šviesiuose ir Švariuose rU- 
buose ir raudonai®, žydinčiais 
veidai® Žmonių poros* viena® 
kitų lėtai® ir eikliai® savo 
rankų prisiglaudimais ir jų 
judesiais taip gražiai prilai- 
kydamos, kad viskam rodėsi 
ne tikrenybėje, bet vieA tik 
kažin kokiame laimingame 
miraže ėrba sapne e®ą, —-ku
riame tie žmonės, apsupti lai
mingojo gyvenimo sapifužių 
buriančios laimes dvelkimo ir' 
maloniai ausį it sielos vidų ją 
kutenančios muzikos, pasiren
gę yra kažin kur -r į rie^ino- 
mą Šalį ar dausas —* nužagti, 
nuskrįsji, > išlėkti * — į f erdves 
į platumą, į saulę, į šviesą ~- 
kmne grindų, yra tik beribio- 
sios ir skaisčiai mėlynos įū* 
ros, o dangum indą be ga
lo ir bė krašto supiltus, mėly
nas, skaistus ir .taip be galo 
ylioj antis akį ir sielą skysti-

baltose pintinėse kėdė- 
sveikumo pilnu noru 

kalbėjosi jausdami 
tokius pat grašius ir 
šviesos kupinus jaus- 

nas, skaistus ir .tai 
V!

gyvenimo 
— šypse* 
ir eikliai 
maloniai’ 

jo maio-

A. Vit.
• M1 &ip oego žmones* •*
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mhs — gyvybė® grasumo kupi
nas lengViičinka®, sparnuotas 
cteras* kurio taip trokšti, jame 
maudais, jame sparnais plas- 
deni, o tau vis Jo negana, vis 
negana, vis negana...

It linguoja* gražiai siūbuoja 
vyrų ir mbterų pOros ■— kaip 
grakštus it lengvutis sdpimas 
paties virio laivo didžiulėse 
mėlyno vandens rankose, o 
žalumynų lapai tiuo viršaus ir 
iš laivo šonų lyg laiko Jas ei
kliai suglebę ir pagavę puikio
je ir gamtos gražumo kupi
noje narvojė, iš kurios ir pats 
niekas Jau nebenorėtų ištruk
ti ir pabėgti.

Sėdintieji prie skobnių žmo 
nes taip pat kreipia į juos 
shvo, džiaugsimo bangomis 
spindinčius* žvilgsnius ir* ro
do®,, tik laukia, kuomet už
baigę Valgyti — galės ir jie iš
eiti i tą žavintį plotą tarpe So
čiųjų skobnių ir dailių pinti
nių kėdžių* ir ten kartu su 
kitais *— į viertą džiūgaujan
čios gyvenimo laimės vainiką, 
taip gausiai saulės šviesos" it 
jaunos jurų dvelkimo gtasos 
išpintą it žmonių ir gamtos— 
pasitenkinimo ir 
laimužės kupinomis 
nbmi® taip puikiai 
išdabintą, įsisukti, 
jame daslnerti it — 
niais pančiais *sflve visą tam
priai apSipainiojus — jais gy
vu širdies malohumU gėrėtis...

..........j;........................................... .

O ten — puikiame ir, taip 
pat, grasia žaluma puošniai 
apsirengusiame krante, pč 
grakščios ir stačios palmės 
palinkusiu ir lyg saldaus ir 
malonaus liūdesio pilnu lie
meniu* su' gražia ir gamtos 
tikrosios gyvybės kupina dai
lia jos viršUne, sėdi taip pat 
linksma ir matomo džiaugsmo 
širdyje kupina* Šviesiais, eik
liais* languotais rūbais mote
ris, ir Žiuri — kaip į kokį gra* 
ŠU paveikslą — į tolimąją ju
rą, į tą plaukiantį joje garlai
vį — modemiškų didžiulį lai* 
vą, kaip kokia pasakingą sa
lą* ir džiaugiasi* ir tas jai 
patinka — ir tas jai atrodo 
gražu* tas jai labai artima 
širdžiai ir labai malonu,—kad 
linksma ir ji* linksma ir ta 
šviesioji diena* kuri šiandieną 
taip eikliai it maloniai aplin
kui žemėje šviečia* ir ta gilio
ji jura, kuri ptieš jos akis 
taip gražiai visoje savo platu
moje tvisku* ir tas didysis ir 
puikuolis garlaivis, nuo kurio 
taip didingai ir Su tokiu kil- 
nUmU storas pilkų dūmų de
besys į padanges iš juodo ir 
trumpo dūmtraukio siaučia* ir 
^-kuriame plaukia taip pat 
linksmi ir nieko heboją ir ne
paisą, tikrai saulėtais veidais, 
žmones — taip pat; kaip ir ji 
čia, Žaliame krante* tiįc sveiku 
gyvenimo linksmumu džiaugs
mingi esą ir—visiškai laimin
gi ir tikro noro gyventi ku
pini, ir 'todėl norį kuoilgiati- 
siai dar iojše musų — lai
mingoje if Visur vien tik 
džiaugsmo ir tyros ir skais
čio® laimės jiem® kupinoje — 
žemėje: gyventi, joje gyvenant 
puikiai ir visuomet tik dan
giškai svajoti ir gėrėtis gyvė1- 
ninio burtų puikiais sapnu
žiais, kažin kur skaisčiu lai
mės dangumi nuolat plaukti, 
juoini pilnu sielos atsidavimu 
hdolat skrįsti, ii* nuolat gritn- 
stl savo maloniose ir švelriu- 
čiUkų ir eiklių vaizdų — vaiz- 
dužių išpintų sąpnų kupinose 
ir, rodos, visiškai ne iš Šio 
gyvenimo paeinančiose, gyvo
se ir < laimiųgosej, svajonėse, 
kttrių niekuomet neprisisotina 
žmogaus siela...

Tokius vaizdus matė Gar
banius/ žiūrėdamas didelia
me — iš vieno stiklo padary
tame — emigracijos kontoras 
lange išstatytus ir vylioj an-

ČlttS jais pasigerėti, j ak sald
žiai ir svajingai pasigrožėti, ir 
Jų akivaizdoje visiškai apie 
save pamiršti ir jų, puikiai 
žmonių tanku popieryje spaj- 
vų pagalba padirbtuoju, gyve
nimu befit valahdMę nuošird
žiai pagyventi, bent valandė
lei į juos — rodos*— pačiam 
visam žmogui įsisprausti, ne
jučiomis taip — iš tylučių — į 
juos pačiam visam įsibrukti ir, 
visą seną ir įkyrėjusią pamir
šus, vien tik jų nauju' ir švie
siu gyvenimu bent valandėlę 
pagyventi ir būti jau laimin
gu — laimingu tikrai ir be ga
lo, — plakatus, kurie turėjo 
vien tikslą ir buvo tik tam pa
skirti, kad praeinančius žmo
nes prieš save sustabdyti, vy- 
liugingai ir viliojančiai pa
traukti Juos pasižiūrėti į jų 
buriamąjį ir aukso sapnais vi
liojamąjį gyvenimą, niekingai 
pagalvoti, apie save ir apie 
savo 
savo 
tokį 
iną, 
i ta
išvažiavimo sąlygų, apsiskai
čiuoti: kiek turi, kiek dar iš 
kur galėsi gauti, kelionei rei
kalingų pinigų, — ir, jau iš 
kontoros iiėjiis, pajusti save 
esant jau su visiškai nauja ir 
visą tavo esybę aistringai už
valdžiusią mintimi ir griežtu 
ir atkakliu pasiryžimu —kuo- 
greičiaUsiai išeiti, ištrukti, iš
sinešdinti iš čia, palikti vietą, 
kur dabar gyveni ir kur taip 
viskas pilka, tamsu ir atpik- 
ru ir įgrįsę liko, ir, — atsiduo
ti vien tik naujo, laimingo ir 
be tokių vargų ir rūpesčių — 
visiškai tokio, kaip kad čia 
plakatuose nupieštas — gyve
nimo, vilčiai, kurį gyvenimą 
gyvendamas tik lauksi savo 
buvimo pasaulyje dienų kuo- 
daugiausiai, ir — kuoilgiausių 
jų* —- kad galėtum, jų bėgyje, 
kiek tik tavo širdis nori, prisi
gyventi, prisisotinti tuo, ko 
taip — rodos, — visą laiką 
buvai ilgėjęais, ko taip —ro
dos buvai visuomet, troškęs 
ir ką taip senai ir taip ilgai 
buvai Svajojęs, kas taip — ra
miose vakaro sutemų valan
dose arba šviesioje ir kilnioje 
vienatvės valandėlėje, saulei 
leidžiantis, yra gražiai sapna
vęs!, skaisčiai tau svajojęs! ar
ba gražiu dvasiniu vaiduokliu 
nuolat buvę, — kas yra, lyg 
sapnais — sapnužiais, laimin
gumo tyruoju dvelkimu tave 
kuomet nors burę...

ilįai žiu-

.......... . ...................................... r-..........
Garbaliaus sieloje tokie tų 

gražiųjų, emigracijos konto
ros šviesiame lange išstatytų, 
paveikslų ir atbalsiai kilo, ir 
jis nebegalėjo atsitraukti nuo 
to didelio ir jį taip puikiai ir 
giliai sužavėjusio lango, kaip 
kažin kokios slaptingos jėgos 
prie jo viliUgihgai pritrauktas 
ir prikaustytas, ir — ilįai žiū
rinėdamas tuos, taip jį užbu- 
rusius ir taip slaptingai jo sie
los gelmes sužavėjusius ir, ro
dos, visiškai tikrai gyvus, pla
katus, tokia gyvybės jėga ir 
tikrąja saulės šviesa bei žyd
riojo vandenyno platumos bei 
jo grasaus dvelkimo švelniąja 
ciklą^taip, rodos, ir tryšku- 
sius į jį — saldžiai užsisvajo
jęs visiškai Užmiršo savo tik
rąją daug kentinę lietuvio kai
miečio ir Vargdienio būklę...

(Bus daugiau)

i-i.

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

......... t. X . - ■ K. »■

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

iHi

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam- 
Eo, kur parduodami lai- 

raš&iai. Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma 
gumui, bet Jūsų pato 
gumo delei
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Oakley

4729

vaikus. Valandos

TheEnglishColumn

rikht

Oną ir Stanislavą,

8:30
Hali

theii’ 
Thus 
there

fru m
Sh4wrus:

P37 ęt
Tdefonas 

Cicero >724

senimo v^tą 
outh Halsted Srivuf 
Boulevard 1110

Ausų. Nosies, Gerklės Specialistas 
Instruktorius Viennas UnivenitMi 

Suite 1447-49 Pitufuld Bldg.
55 E. Washington St.

tris ttserŪ-r-Oną, Antaniną ir Vin 
tentą, tris šypgerius

cljųp Kuiną Nuo W.
j. Žema kabia, be 

uokSjipiai, nčra su^ąl-

$3,000,060,000,000 vertės 
.nekilnojama savastis 

busianti parduota

Automobilių nelaimėse 
žuvo 15 asmenų

vartojai 
ir paėr

CHICMOS 
ŽINIOS

Tel. Central 7079 
Rez. Longbeach 9453 

Valandos 1 iki 4 ir pagal susitari

Praėjusios savaitės pabaigoj 
ir 1>ak6o Hienos švt'nčių laiku 
automobilių nelaimėse žuvo 
Chieagos apielmkėje 15 asmenų.

Žuvusių tarpe yra Leslie Bla
žius, 14 metų, gyv. 2033 S, 
13th Avė., Maywood, III.

uybe kuppigbuiia. 
atsišaukti, o mano

Antradieni, pietų laiku, vals
tybės gynėjo ofiso policininkai 
magino sugauti pora plėšikų. 
Jiems beš&udant į plėšikus tapo 
sužeisti du MacKinley mokyk
los mokiniai, kurie kaip tik tuo 
laiku buvo pakUti pietums iš 
mokyklos. Mokykla randasi 
adresu 2040 West Adams Str. 
O sužeistieji mokiniai yra Mic 
hael Natalie, 18 metų, 9?4 
Shojto st„' ir Frank MeBride, 
16 metų, 1932 Wesl Taylor st.

GAPŠIS 
šiuo pasauliu 

10 valandą va- 
sulaukęs pusės am- 

gimęs Raseinių .apskr., Ne-

suteikia 
barzdaskutyklos 
—m komfortų 
■■ skutimos 
“1 namie

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

ln and out around Chicago, 
tlierc are many $tudepts of 
Lithuanian extraction, Year by 
yea*r, the rate of Lithunian 
students has įnereased, būt as 
far as there has been any rę- 
lationship, it wąs meager. The 
students are scattered tbrough- 
out vast Chicago. Would it 
not be an interesting project, if 
all these students would or-

DR. J, J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. «3rd St, Suite 3 
/ Tfl. Prospeot 1028

Rez. 2359 S. Leavift fa, C«wl 2330 
Ofiso valandoj 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarei

Phone Canal 6ZZ2

DR. S. B1EŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomu ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Musų patarnavimas Jai- 
dotpyėsf it kokiame rti* 
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime il- 
laidų užlaikymui sky-

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos 
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, ąkąudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mok 
nuo 10 ;ki 8 vai 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU, 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Ęufning bUsw

3307 Auburn Avė.
, CHICAGO. ILL.

Veli! Veli!, Veli! Wbo’4 a 
efer tinked it! Heer ve is 
mjt de f vist v««. 4‘Foist vat?” 
you ėsk. VejU, I tai you.

Dis is du foūt vcekley co- 
lyum of r Itmeh of otha vinis. 
I>4 otha vuos viM k<w ow d a 
Tmslays of. otha voeks vich 
viii kom yri, hey?

Eh vew H Koms Toosday, den 
you lieer aii tedest doit 
frum de Ch#«vrus, und vatdoit! 
Tsk! Tski Tsk! E« den ve hęv 
sooic anoiotajaeMs ofce^onaly. 
Soeh tings likę konserts en 
moosikal komedees, en pottys, 
deuces, en otha thinks, vich is 
all O. O.

Heh! Heh! HehP Oh, I’m 
geegiing! Vait till you heer 
about de eensides. De eensides 
of de Ch.awrųs! ' Ali de vise 
creks, nekkin’ ■ potties, ladest 
lofc affares, en de sihgink. Ach! 
You will aus mit de dignitee 
und laff und den laff again!

All aboud de Eltos, Soapra- 
noes, Tanners, en Bayses, you 
vili find out! Led me tai you 
—ide Tanners—dey is alvays 
de best, Vy ? Oi, dey shud' be! 
Mit all dd prektiss dey get!

Dus, laddies un pipple, you 
shud reed frum “NOWYEE- 
NOS" efry Toosdey of de veek 
to keep op mit de ladest “doit 
delighties’ 
Litvainiai) 
meeii”.

‘Burning 
tlie pau!

756 W. 35th St.

Nedeldianiais pagal sutartį

Rez. 6600 South Arteeian Avanut 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Cbnal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GVPYTOJAS IR CHIRURGAS 

1321 So. hialfted Street 
CHICAGO, ILU

4442 South Weetern Avenue 

Jąl. batoltte 4144 

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

Phone Armitage 2822

DR, W. F, KAUSZ
1145 Miltvauket Aveniu 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 Ud 8 P. M.

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

Ofbo TeL JLafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Dr. P. P. Z ALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St 
Kampai Wabash Avenue 

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

' -............0-r——

Septembcr 19th, 1931;
Baturday niglrt; Milda 
3140 South Halsted Street; 
write t h U on yoųr bedroom 
wali where you’ll see it every 
day you get up.

This is the date, time, and 
place. where and jvheu, “Pir
myn” Kvill hold its first ‘sočiai’

Telefonas Republic 0083

MICHALINA KOJALIENfe 
po pirmu vyru Brazlauskiėnė

« Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 7 dieną, 2 valandą ryte 
1931 m., sulaukus apie 40 metų 
amžiaus, gimus S p ingių kaiųvę, 
Kražių parapijoj, Raseinių ap.

Paliko dideliame nuliūdimą vy
rą Juozapą, tėvą Steponą, dvi 
dukterį — Oną ir StanbUvą, O 
Lietuvoj motiną, seserį, brolį ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 2456 
W. 46 St.

Laidotuves įvyks ketverge, rug
sėjo 10 dieną, 9:30 yąl. tyte iŠ 
nąmų bns nulydėtą į TąųūJkąs 
kėpiou*

Visi a. ą. Molinos Kojake- 
nė$ giminės, draugai if pažįstand 
esat nuoširdžiai kvočiami daly
vauti taidoWW ,»r įnikti -jai 
paskutinį patarnavimą Ir atsisvei
kinimą.

Nubudę lakame,
Vyra*, TiWh t
it Oitpinėe.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius L J, ^olp, T<1, RppssveR 
5203. i

■ "!<f-......... 11 1 '■*’

BUTKUS 
Undertaking Co. 

Wm. A. Pakojny 
Koplylig dykai 

710 Weet 18th Street 
T.L Canal 3161

LIETUVIS (JRABORIUS
Patarnauju lai 

Reikale meldži .
darbų husite užganėdinti.

TeL KopąeveU 25j5 arba 2510

2314 W. 23rd PL, Chicago
į SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, 01.
Tel. Cicero 5927 ,

Marijoną, Oną ir Anta

DENTISTAS
2559 West 63rd Street 

kampas Rockvell &t. 
Valandos: 10 v. ryto iki 8 v. vak. 

Sered. ir Nedėl. tiktai pagal susitarimą

' Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuietie.

Gydo staigias u chroniškas ligas vy
rų, motetą ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray it kitokins plekuos 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijas 
1025 W. St., rutoU Morgan St.

Vpbmdos: nuo 10—12 f^ietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare 

Tel. Canal >110 
Rezidencijos telefonai ( 

\Hyde Park. 6755 ar Randolph 6800

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO PF^AS
J27 N. Dearbofn St„ Roorg 

Telefonas Central 4411 
Valandos: pup 9 ry<o iki 4 po pietų

s,r .
Valandom nuo 6 iki 8 wk 

vakarą, išskyrų* ketvergą 
Nedalioj nno 0 iki 12 ayin

De Shikagų 
Peer

. ........................  . i .........................................  .m i,................... ",
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th/® Habted Sts) 
Qfi«9

Of™ TeL Vfctory 6895 
Rak. Tai. Dmxel 9iM

DR. A A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofieaet 3102 So. Haleted St., CUcagP 
arei 3ist Suaat

Valandos: 1—3 po pietų. 7—• valį.

JSr||iUriai

Phone Boulevard 41391 c n LACHAVICH 
. A. MASALSKIS

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

.   »■ ""im1"  m1 m   — »■1 iu >'      ■■
Telefonas Varde 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Aikdand Avenpp 

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

7 iki 8 vaL Neda, nno 10 iki U 
Rez. Telephone Plaza 3200 *

I IIĮII. II

JOSEPH J. GRJSH
Lietuvis 'Advokatas | 

4«S1 «» MM Zm. - v
R, WJS8 SS 'Vi 

T«L Repnblk 9&1

e y URT ''     W ' f F^TV t f'f » 11 ■■H'S W" 1 ■ ■> '■■'■"F 1 ■■ ■ll1*—

Hemlodc 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 Wesr 69th Street 

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

... ................... ...... ......... . ....... o fwww TTi-m ri »w

Pbpv ęwal >|į> 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L, YUSKA 
1900 fię. Haleted 

4193 Archer Avė. .
Valandoj.: 2-—4 po piet 

Rho/ie Mayattp 0098 
Naktinis telefonas Grovebifl 1595

DR. T. DUNDULIS 
gydytojas ir chirurgas 

4142 Archer Aviniu

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

iki 12 dieaą.
Tclephonai dieną ir naktj Virginia 0036

IGNACAS 
Persiskyrė su 

rugsėjo 7 dieną, 
kare 1931 
žisus 
makščių parap., Kairiškių kaime. 
Amerikoj išgyveno 19 metų. Pali
ko dideliame nuliudime moterį 
Qną, po tėvais BarcKaitę, tris duk
teris 
niną, sūnų Antaną, brolį Viktorą, ...

.... ______ Juozapą
Jąąpdavįfią, Joną Šimkų ir Anta
ną Kinderį ir gimines, o Lietuvoj 
motįną Pierijoną, b,rolį Joną ir se
serį Juzefą Klapatapskienę. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4237 South 
Artesian Avė.

Laidotuvės įyyks pėtnyčioj. rug
sėjo 1 1 dieną, 8 vai. ry^e iš na
mų į Nekalto Prasidėjimo Pan. $v. 
parapijos bažnyčią, kuripje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlionip 
sielą, p iš ten bus nulydėtas į §v. 
Kazimiero kapines.

Vist a. a. Ignaco Gapšio gimi
nės, draugai ir pažįstam: <«« nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidoj 
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą’ 

Nulipdę liekame.
Moteris, Dukterys, Sūnus, Brolis, 
Seserys, įvogeriai ir Ošminif.

Laidotųvįūtr patarnąuja grąbo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 174 Į.

uw"i"'*w"i1 w|yw.ii|>......

A« OUS
R A . VAS ALLE 1

ADVOKATAI 
U Spgįįt Ia Street 

Room 1934 TeL Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vąL vak* 
3241 S. Htdzted St. TeL ViUoeg 0562 

Valandos 7 iki 9 <afcar«
»Olb—Vtara., Ketv. y ^ubatpe valą 
VaaalU—Panv Ser. ir BėcayNoa vale.

IGN.\J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Oratorius Chicagoj

i W w. mMHMg
Telefonai ...

Boalevard 5203 :

Boulevard 8413 ‘

gauize hito & c,oJlepHve ųni|? 
0f couiw, some nųght dJiunk 
it impossible, būt 3Uth-. 
uanian : 
such a projecį and wc as cųl- 
tegp antį uuiyoraity students 
could take the ipĮtiątive jn 
lauuching ,aiid realizing a stu- 
deųt organUAtm.

For iftgtance, the other «a- 
tionalities have their students 
handed into strong student Oįi- 
ganizatioiks. Why mušt >we 
Ltthuanians students fall he- 
hind? Show our spirit and let; 
us fulfill onc desire whięfe 
has been present i n e-very one 
of us— of bringing about a 
more companionable, congeniai’ 
and Luu’monieus j^latięįshiip! 
among the ųmversify students 
of Cbicagoland.

Thei’eforc, the students in- 
terasta in fulfillmg this 
project ape urgod to at- 
tend the first gathcriM,* Wed- 
nesday, Sept, 9, 1931 at 7:89. 
P. M. at filė home of Miss 
Veleną Gepmkas, 1584 
Blvd. —Roosters.

Tapo atidarytas naujas teis
mas, kuris specialiai' nagrinės 
bylas automobHisLų įjusikaMiiv 
siy trafiko \>atyarky manas. 
Teismas laikomas South State 
policijos /toty.

Teisėjas Padden pareiškė, 
kad busią sunkiai baudžiami 
ypač tie automobilistai, kurie 
pakartotinai yra nusižengę tra- 
fiko patvarkymams.

- ■ '»ų?ųmwųi u l i ii i

Sužeisti aukštosios mo
kyklos mokiniai

ryto iki 8:30 vai, vak.

•'"L "J i u’n

Lietuviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS 

DR. MARGERIS
Sugrįžo iŠ Lietuvos ir priiminėja 

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

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

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483'

.......................... .... ' 'n. "] ....................‘V'T 
of the soason in ithe form ©f. 
a party and dąhce. "< •'

Dan Ke?ęs, Sočiai .Committe© 
folks would approve ęf! Chairman, pręnpses an excęp 

lent orchestra, a nutty gooį- 
time, and—, most itnportant of 
all... E ATS! It’s a cinch 1’11 be 
there, and many others I know 
with the šame idea.

Chorus members an< 
friends, is the verdiet. 
if you waj.it to attend 
are only tw>o ways of doing so. 
Either by making a friend bf 
one of the members, or by 
jpiuing the Chorus. If you 
ehoose the later course, you. 
wiU ehoose an autumn, wintęr' 
and spring, full of fun and. 
glory, a combination hard toj 
beat.

The ‘import duty’ will be -onc 
of a Samson. Or, if you mušt 
have it in some other language, 
50c per hųman.

Alas and alack! Our “essence, 
of dignity” John J. Balanda 
has never hcard of introduc-; 
tions.

John brought us a new mem- 
ber lašt Friday, a ųuiet-lookmg 
blonde, bu<t kept her time well 
taken up,

We surmise that John doesn’t 
believe in introduetions. Or 
maybe he doesn’t know her 
name yet.

Our Vice Pres. is not 
the V. P., būt chicf bouncer 
and order-enforcer as well. 
Wondcr what vte’d do without 
“The Great Jakavieh.”

Lats Friday’s ncw member 
lwill be announced in the next 
‘colyum”

Send in any contributions in 
the form of ‘personals’, or any- 
thing else whięh you may think 
is appropriate for the ‘colyum.’ 

They will be taken care of 
by, A. Stelmok, 839 W. 34th 
Street ,or Ann Kairis, 5128 W. 
George Street.

Auf Wiedersehen!—jUntil I 
see you again ! x

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

2400 W. Mpdison SA

VaL; 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Wmc 2A60

Namų telefonas Bruu»wick 0597 
. ........... ............... . ....................... ............ ...—............. . -------- 1 .

SVARBI ŽINUTfi
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Pętkėlė ahu savo ofi^ų į naują vietą po nr.

4(?45 So, Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 raką<«. 

Nedėlioj pagal sutartį 
TeL Boulevard 7820

Namai*

6641 So. Albany Avė.
Tti. Pwsrwc 1930

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

Tti* Calųmti 3294 y 
Nup 9 iki 12 va), dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakari

■uhNUNVmre.iv -leM'i1 TOrr'n;........... "y. 1

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

Tel. Kepwood JH07 «
VALANDOS:

nuo 9 iki lt valandai ryte? 
nuo 6 iki 8 valandą! *-7 * 

ppdrt ipentadienfo ir ketpirtadienip

viflUQnjet teikiame Širdingą, «im 
patarnavim, kuomet ji8:yx« labiau

J. F. EUDEIKIS 
1 GRABORIAI 
i^ysis Ofisas

Hermitage Avenue

■r ■7IW|I ..................... ............... ....... ............ ..■■i—IĮ-—  ............... ..

Graborlai

W "VHP ..
nu AUTUfii jcmfiAT’UlC* v/'mjL/IląCajuEiS oJElAjr/aJLt 

Praktikuoja 20 sMtti 
OFISAS

Soafh Ashland Ave„ 2 iapot 
CHIČAGO. ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moterilkų, Vyriškų ir Vaiku ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 fti 4 
vai. poz pie 
vakaro. Ned

.   e■ i i> »■» I>I»W 11wn»'—*v

John Kudiinskns
Lietuvis Advokatu ;

2221 West 22nd St.
Arti Luvitt Sę t

TeMPOdP Canąį 25» _ 
Valandos 9 ryto iki > vakar*. 

Seredoj ir Pčtųyėioj nup 9 ik|,< 
.^,■■■--,11,^-,,. iw— ...................i- i ii ■—

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS L 

Miesto Ofisą* 77 SĄ Wafbingt9O St. 
Room 1502 Tęl. Cęntrjj 2972

Valandos: S ryto įlu 4 po pietų
.... iiiipp 'ėyįri'mr

Vakarais: U tąja v Kttv., ir Subatos 
-r- A iki 9 vai

A^r Ant. T<1. 7337.

Namų Td. Hyde Park 5195 
—-1 n**, e. |i> i iri uiti i ■uju"iw riru

JOHN B, BORDEN 
UETUvX<liJUDVOK*!Sl

Vakarais 21įl RA22«t oooid-9

" J"i 1 », wwi»un-il* <rfiwniu»

To our stud.ents!

Lietuvės Akušerte

Mrg. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
thbhapy ( 

a M1DW1FE

6109 South 
Albany Av. 

Phone 
Hemlock 9252

Dr. A. P, Kazlauskis 
Dentistas

4712 South Ashland Avė, 
Tel. RoobMrd 75|?

Ofiso valandos JO jyto iki 8 vakąrų. 
Residence Phone Hemlock 7691

M1"" wrii"ii'«jĮį>- w«y "i|i|iwy*     v į y ji ■trr—’-ųąų

PJbojv Bpūltvatd 7Qf2

DR. C Z. VEZEUS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
\ arti 47th Street

Pavieto iždininkas Donąhue 
paskelbė, kad trijų bilta&ų 
<tės Hekihjojam savastis 
sūurti paleista iie&acijai 
šiandie už Desumokėjimų 
metų taksų. Kalbama savastis 
apimanti .896,524 šmotų- 
bendrai, sudaranti apie trečių 
dalį viso Cook pavieto nekilnor 
jamos savasties turto (real es- 
tate turto).

ff ųrųffg ■" »y-. JI M*1 ii . Ie— -r n»

Naujau vajus prieš 
tomobilistuS

$: nuo 1-3, nuo d:3p->:30 
lįeniąis pagąl putarų

■................ .... .................. «.

Qfįso it Rez. Tel. Boulev^d 5 9 J. 4

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė * 
756 West 35th St. 

kanalas Habted St.
Valandos nuo 10-^-4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

■ l| HRHRyyf I    MiRfU N PN'.IIN'  HĮIII II—

Duokite ąąvo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
optometrist 

Praktikuoja virš 20 n*-

kampas 47th St, 
TfiL ĖnulevArd 6487

lachawicz ir sūnūs
PAGRABŲ VEDĖJAI

IW; Visą pagrahp paUrnayimų ■
\ galime atlikti ui $100.00 H

ĮKyf jį Dvi Dykai
Del šermenų 11

įgOK Padarome affidavitus ręjKar J,
le touranęe ir visus NoUry M

Pubiię reikalu#,
..................... ■ ’ '■ 7 ' \ j' ."V

Chicago, III. Cicero, Ilį
2314 W. 23rd PUce 1439 So. 49 Court

, Tel. Roosevelt 2515-2516 v 5&Z7

Tddonu Y»r<J, 1138

Stanley P, Mažeika 
Oratorius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyči* Dovanai 

Tnriu automobilius visokiems rūka
lams. Kaįna prieinama

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

||WWW."-■PRJM.UP ■ l1 11 . ' ■ ..........H—

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

ORATORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai .| 

718 W. 18 St.
TeL ^opsevrit 7532

..................................... .. I III »M ...... . .....IIHII ......... .. ............  . I ' . »

J. F. BADŽIUS 
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABOklUS CHICAGOJ 

1 Laidptuvėse patarnąu-
- JU 8erisiu ir P*8**9- 

ne8u kiti todėl,, kad 
m*, * priklausau prie gra-
rar' bu išdirbystes.

' z OFISAS:' 
JjMMrv 668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
T«L Victpry 4088

Duokite savo akis išegzaminuoti 
PYKAI

Registruotam Optometristui - 
Akių Specialistas. Virš 15 metę 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

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

4631 S. Ashland Avė. T.L Yards 6780 
—IN ."1 JI" I ITT |,WW—

DR. C. MICHEL, O. D.
METUVI6 AKIŲ SPECIALISTAS
Bk luw& %% 6fe: 

pilkuotu .(larbaa. Mano eis- 
tomu yra pasekme 20 me- 
tu studijų ir tyrimo. Tiktai 

‘WtW,r uKsliauei instrumentai yra 
’.UnafeA1."“1 “*’■**“

AKįlMS
™„nlų ir EKzani/naclJp “ 

žvairos aky? atitaUomos operacijos, lengvi iam ' ‘ 
Šimo. 7 x
h. Stlklal JupMkuojami Ir rėmai sutaisomi tų pačia dienų. .

DR. C. MICHEL, O. D. 
vULwsK10 N* A™- ?’rM Aug5‘“

PROBAK

(PfiOBAK BLADE)

m



Tarp Chicagos 
Lietuvių

S. E. Vitaitis padėtas 
“ant probeišen”

Daugeliui čikagiečių ir kitų 
“Naujienų“ skaitytojų intere
suojantis, ką SLA. Pild. Tary
ba nutarė “Tėvynės” redakto
riaus klausimu, tenka praneš
ti, kad p. Vitaitis tapo padė
tas, kaip sakoma, “ant probei
šen“, t. y. Pildoma Taryba pri
pažino jį kaltu ir paskyrė 
bausmę, bet ta bausmė tapo 
suspenduota iki naujo prasi
kaltimo.

Kai kuriuose laikraščiuose 
buvo pranešta, kad Pild. Ta
ryba 5 balsais prieš 2 rado 

. “Tėvynės“ redaktorių kaltu 
dėl sukėlimo muštynių ŠIA. 
centre, bet davė jam susimy- 
lėjimą, palikdama jį jo vieto
je iki seimo. Reikia pasakyti, 
kad tai yra netiesa. Iš tikrų 
šaltinių mes patyrėme, kad p. 
Vitaičio kaltės pripažinimas 
buvo priimtas Pildomoje Ta
ryboje 6 balsais (tik pirminin
kas nebalsavo).

Pildomoji Taryba priėmė 
Kontrolės Komisijos rezoliuci
ją, kuria p. Vitaitis yra pripa
žįstamas kaltu ir reikalaujama, 
kad jisai butų iki seimo su
spenduotas iš darbo. Balsuo- 
doma už Kontrolės Komisijos 
rezoliuciją, Pild. Taryba pasi
sakė ne tik už “Tėvynės” rer 
daktoriaus pripažinimą kaltu, 
bet ir už jo nubaudimą. Jeigu 
ta rezoliucija butų įėjflsi ga- 
lion, tai p. Vitaitis liūtų turė
jęs tuojaus apleisti savo vie
tą. Bet čia įsikišo p-lė Pet
ronėlė Jurgeliutė.

Tur-but nenorėdam, kad šiais 
bedarbės laikais pp. Vitaičiai 

i pasiliktų be uždarbio, SLA. 
sekretorė pasiūlė Pildomai 
Tarybai jo bausmę suspendiib- 
ti (nevykinti), jeigu jisai pats 
prisipažins kaltu, atsiprašys ją 
ir pasižadės nešmeišti jos nei 
jos padėjėjų laikraščiuose. 
P-as Vitaitis sutiko. Jisai pri- 

•sipažino ir atsiprašė ir davė 
prižadą p-lės Jurgeliutės įr ofi
so darbininkių neužgaulioti. 
Tuomet bausmė tapo suspen
duota. • !

Reiškia, tuos pasiteisinimus, 
kuriais \ pp. Vitaičiai bandė 
apsiginti spaudoje, Pildomoji 
Taryba»rado neteisingais.

Jeigu1 p. Vitaitis butų buvęs 
pašalintas, tai į “Tėvynės“ re
daktoriaus vietą gal butų pa
tekęs p. Bajoras (o fašistai pir
šo net p, Valaitį). P. G.

Trečiadienis, rugs^ 9, 1931
kad ligone pasveiks ir neužil 
go, sugrįž namo, —K. P. D.18 gatvės apielinkė

Išgelbėjo kūdiki.
Sheminskio teismas

Prie Cannlport ' avenue ir 
String Street jauna mergelė 
vežė vežimėliu (buggy) kūdi
kį. Tuo tarpu smarkiai atva
žiavo automobilis. Mergaitė 
tuojau pagriebė kūdikį iš ve
žimėlio ir aukštielninka virto. 
Mergaitė ir kūdikis išliko svei
ki.

Bet vežimėlio priešaky ėjo 
kita mergaitė, kuri tapo 
kiai sužeista. — Vikis.

18-tos gatvės
Bazare iškrėtė.

sun

parapijos
(Labor

♦
Juozo Blankaus sūnūs nuėjo 

į Dievo ApVeizdos 
bazarą pirmadienį 
Day).

Jį tuojau užpuolė du vaikai 
ir ėmė jo kišenes krėsti. Vie
nas užpuolusių vaikų laikė jo 
rankas, o kitas po kišenes 
darbavosi. Iš jo atėmė 25 cen-I 
tus ir dar sukruvino. —Vikis.

Praėjusį Šeštadienį buvo pa
skirta nagrinėti George She- 
minskio byla. Jisai yra kal
tinamas tuo, kad mainęs nege
rus čekius.

Deliai ‘to, kad Sheminskio 
advokatas nebuvo teisme, kal
bama byla tapo atidėta ateinan
čiam ketvirtadieniui, rugsėjo 10 
dienai. Laikas užinteresuo-l 
tiems byla susirinkti paskirtas 
9 vai. ryto. Vieta—krimina
liame teisme, prie 26 gatvės ir 
California avė. \

Vienas užinteresuotų asmenų 
šioj byloj yra p-nia Emily Ma
žės (Miežinskienė), gyv. 1901 
Canalport avė.

Ji, be to, mano, kad ir dau
giau nevertų čekių buvę išmai 
nytk‘ ir prašo lietuvius, kurie 
išmainė čekius, būti taipjau 
ketvirtadienį teisme. Tąipgi ąt 
sinešji tuos čekius.—Nn.

vo tanai, rūpesningai priruošti 
vestuvių piėttįja ir vakarienė. 
Kadangi jaunavedžiai yra drau., 
giŠki su visaiš'į ,tfi! šioje iškil
mėje dalyvavo ’lyįiai darbiniri 
kai, biznieriai ir profesijų 
žmonės. •’ p

Bepietaujant biivo padaryta 
daug gražių išsireiškimų ir 
nuoširdžių velijimų jaunave
džiams. Kalbėjo? M. Kežas, „J. 
Nakrošis, J. krukas, D. žemai
tis, L. Beechfer, J. VynUek, A. 
Horn, jaunavedžių tėveliai,s pa
tys jaunavedžiai įr kiti. O Jo
nas Zolp, kaip ' perstatytoj as, 
jungė ir užpildė tai juokais, tai 
rimtesne kalba įvykib progra- 
mėlio turinį. Smhgųs šokiai ir 
kiti visokie sVeįių vaišinimai 
tęsėsi gražiai iki po vidum ak-* 
čio. ! | f

Jaunavedžiai apsigyveno prie 
savo biznio adresu 2433 W. 69th 
St., kamę turi ;gyąžiai papuoštus 
kambarius“ su dailiais rakandais 
pirktais iš į’ed^ljfes Furniture 
Co. 1 krautuvių., įLai būna ten 
jiems ’laimingasL jlnksmas išil
gas gyvenimasdt-p.

Indaitino buvusį ban 
kierį

Spccialė Lake pavieto grand 
džiurė indaiitipo buvusį Wau- 
kegan State Banko prezidentą, 
Norman Q. Geyerį.

Stato Igoe kandidatūrą 
gubernatoriaus vietai
Chicagon sugrįžo iš Europos 

Michael Igoe. Keletas šimtų 
Chicagos demokratų pasitiko jį 
nešdami ir veždami parašus, 
kuriais * Igoe garsintas .kaip 
kandidatas Illinois gubernato
riaus vietai demokratę parti
jos sąrašu. .

Iš 18-tos apylinkės
Iš 18-tos g-vės afrie- 

linkės .

Bedančius pagavo.
Mirė lietuvi,? automobilio 

sužeistas

214,000. Taigi visų mokyklų 
—aukštųjų ir pradinių— moki
nių skaičius buvo didesnis, nei 
700,000.

Naujas Stiprumas 
ir Gyvumas

Silpni, lifniistl, nusikamavę žmdnčs daur 
naudos susilaukia iš Nuga-Tone. Šio paste
bėtini vaistai pašalina Iš kūno lirų perus, 
kurie atima iš nervų, raumenų ir organų 
stiprumų ir gaivumų. Nuga-Tonc suteikia 
jums gerų apetitų, jutų skilvis daugiau jus 
nebevargina ir jūsų abelna sveikata žymiai 
pagerės. Būtinai gaukite bonkų Nuga-Tone. 
Jis yra pardavinėjamas aptiekininkų. Jeigu 
aptiekininkas neturi jo, paprašykite Ji už
sakyti dėl jus iš savo urmininko.
1 """ ' " ... .... ..4

Spraginimo proce 
sas - pagelba ag

rikultūrai
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Financial
Finansai-Paskolos 
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RĖAL ESTATE BONAI
Visos laidos perkamos ir parduodamos. 

Del geresnių kantų matykite 
CITY INVESTMENT CO..

105 W. Adams 8t„
. tel. Central 7332

Automobiles
M. « K. MOTOR SALES 

Chrysler 75 Town Sedan; Al __ $585
Aubum Del. Sėd.; 6 w. w.; s. m. 
Viking Sodan; 5-pas., 4-dr. ____
Studebaker Pres. 8 Sėd.; s. m.__
Nash Adv. 6 Sėd.: 4-d.- w. w.,_
Hudson Del, Sedan; e. m.______
Graham-Paige Del. Sėd.: s. m. __
Pontiac Rdstr.; 6 w. w„ s. m. __
Ford Town Sedan; kaip naujas „ 
Pontiac Del. Sedan; 6 w. w.____
Cadillac. 314 Sedan; 5 pase. ....... .
Chevrolet Coach: radio; Al —  
Ford Bpt. Coupe; rumb. Seat____
Ford Tudor Sedan; mažai važ. _ _
Roosevelt Del. Spt. Coupe ..... .. .....

Keli jauni vaikezai atsivežė 
automobilį. Pasistatė jį 17 gat
vėj tarp Union avenue ir Hal
sted Street ir pradėjo rėdyti. 
Vienas vaikėzų dabojo. ,

Jiems baigiant automobilį 
rėdyti atėjo du policininkai. 
Ištiesė rankas su revolveriais. 
Rėdytojai visi sustojo krūva 
ir nebėgo. Nebuvo progos. <

Bet jų sargas paspruko į jė- 
lą. Būrys ten stovinčių vaikų 
ėmė šaukti: žvirblis skrenda!

Aš klausiu jų: kur tas žvir
blis?

—Nugi pėsčids, jėla — at
siliepia vaikai.

Kitus rėdytojus policininkai 
nusigabeno į apsaugos namų 
vakarienei.

.. z,

Mirė George Kuchinski, 70 
metų amžiaus, gyvenas adresu 
1742 So. Union avenue. Jis mi
rė' pavieto ligoninėje. Velionis 
buvo sužeistas automobilio rug
sėjo 1 dienų prie 19 gatvės ir 
Halsted street. Sužeidė jį au
tomobilis, kurį operavo Claren- 
ce St. Clair, gyv. 3825 Cottage 
Grove avė. Maxwell stoties po
licininkai suėmė automobilistą.

Cudahy Packlhg Co 
pirks bovelną

CHICAGO: — A; Cudahy, 
prezidentas Cudahy Packjng Co.. 
« •« a, • ' Ji"'‘ _ Ž ii _ A <1.-£

dešimta dalis Vitų ;koną»iąijos

tuota j bovelną, kad tuo pagelbėjus pa
gerinti padėtį bovelnos pramonėje ir sta
bilizuoti marketą. t ■

"Pradedant nuo dabar ir iki gruo
džio 1 d., Cučlahy Packirife Co. inves-

tin«je teritorijoje i Dovemą aapartit 
kainomis ir ta bovelna'ibui;laikoma 
tus laiko drba- iki l&Ydrios marke to kaina

...................... ... . pjujįįjįjj pt

"Mes apskaitliupjathe. kad per tą

Mokyklos atsidarė
Vakar atsidarė Chicagos mo

kyklos. Viešąsias mokyklas 
atlankė pirmą dieną 492,000 
mokinių. Iš jų 110,000 buvo 
aukštųjų mokyklų lankytojai, 
o kiti pradinių. r

Parapijinių mokyklų moki
nių įkaičius siekė daug-maž 
.. —.... —..... ...... i

Vikis.

Cicero
Lietuvių Republikonų Kliu- 

bo susirinkimas buvo skait
lingas. Prisirašė keletas nau
jų narių. Iš komiteto narių 
pranešimo pasirodė, kad jie 
buvo susitikę su miestelio val
dininkais ir reikalavo, idant 
butų ir iš lietuvių ' žmogus 
miestelio valdžioje. Valdinin
kai pažadėjo tą' reikalhvimą 
išpildyti. Kai apkalbėtą susi
rinkime Šis reiktas, tai jis 
palikta komitetui ir-toliąu vei
kti su visomis organizacijo
mis. Tad visi darban,‘o1 lietu- 
vis turi b.uti išrinktas.. į' .-.K 

t # ' • * • w ♦ J ’ t

Lietuvių Improvement 
, Kliubas, 'l ‘ :

Lietuvių ImpYovement Kliu- 
bo susirinkimas buvo ■ tvarkus 
ir skaitlingas. , (

Išklausyta įvairių komisijų 
raportų. Padaryta keletas pra
ktiškų tarimų. Išrinkta komi
sija bendram veikimui, kad 
pravesti miestelio valdžion 
savo tautietį.

Visi tuo užinteresuoti.. Ir jei
gu visi sutartinai veiks, tai už
brėžtas tikslas bus pilnai at
siektas.

Tik daugiau gyvumo reikia. 
Lankykite susirinkimus, tėmy- 
kite apielinkės veikimą.

Atostogininkas p. J. Šoris, 
vietos. biznierią, jau sugrįžo iš 
atostogų sveikas ir gerai atro
dąs. Kelionę padarė 3,000 my
lių, ir viskas klojosi sėkmin
gai. P-nas Šoris atlankė dau
gelį savo giminių, draugų ir 
pažįstamų, kurių nebuvo ma
tęs per 20 metų.

Ot kaip gerai turėti atosto
gas. Suprantama, prie to rei
kia turėti ir kdpįtalo, tai visur 
ir visiems gerai.

♦ ♦ ♦ i

ketvirtadienio vakare, rug
sėjo 3 dieną, P. Ygnatavičiaus 
duktė Elena (1514 S. 48th Ct.) 
išvežta šv. Kryžiaus ligoninėn.

sutiktų dirbti tik už pavalgį- Susirgo apendicitų. Tėvai la- 
bhi susirūpinę, bet turi vilties,

Roseland
išJau antrą laišką gavau 

A. Kupreišio. Jis dabar North 
Dakotoj dirba ūky prie to pa-: 
ties ūkininko, kuriam ir praė
jusiais metais dirbo. Praneša, 
kad dirbs iki šio mėnesio pa
baigos, o paskui grįš atgal į 
Kaliforniją, pas ukįhinką, ku« 
fiam praėjusį rudenį dirbęs.

Kupreišis įpratęs kalvystės 
darbams. Lietuviškų laikraš
čių neskaitęs du metu. Teko ir 
jam pastebėti “Daily Worke- 
ry”, kaip Pruseika devynis 
kartus apsivertęs bejnainyda- 
mas savo pažiūras.

Praėjusią žiemą Kupreišis 
buvęs bedarbis. Tad turėjęs 
progą lankyti knygyną ir pa
sinaudoti geromis angliškomis 
knygomis ir laikraščiais. Da
bar, dirbdamas ūky, pasitenki
na ūkininko mažu laikraštu
ku. Apie chicagiečius ir rose- 
landiečius mažai žinių teturįs 
ir nežinąs kaip su darbais 
Cliicagoje. Tik esą matęs, kad 
daug žmonių atvažiuoja iš 
miestų į ukius darbo ieškoti. 
Pirmiau važiuodavę nevedę, 
dabar gi atvažiuoja ir ženo* 
čiai. Atsirandą ir tokių, kurįe

iną. —Z Tamašauskas

Apsivedė Jonas Pau 
liūs su Marijona 

Druktenaite
, Praėitą sekmadienį, 6-tą die
ną rugsėjo, Marųuette Parko 
lietuvių bažnyčioje jaunieji #)- 
nas Paulius ir MdH^BKa Druk
tenaite tapo surišti neatrišamu 
vedybiniu ryšiu sų gražiomis 
apsivedimo ceremonijomis. Jau
navedžių plati pažintis tarp 
Chicagos lietuvių sutraukė 
skaitlingą minią 'bažnyčion jų 
vestuves pamatyti, jiės Jonas 
yra nalnų budavojimo kontrak- 
torius ir savininkas hardware 
krautuvės, o Marijoną : buvo 
veikli Peoples Furniture kom
panijos darbininkų .organizaci
jos narė, kame, dirbdama ke
letą metų kaipo kasininkė it 
knygvede įgijo plačią: visuome
nėj pažintį.

Buvusiems jų draugams ir 
pažįstamiems bažnyčioje per jų 
apsivedimo' ceremonijas paliko 
rimtas ir grąžus įspūdis. Jonas 
ir Marijona, baigdami savo 
jaunystes dienas, atsisveikina 
su savų giminėmis ir draugais. 
Ypatingai atkreipė domesį kiek
vienos motinos, kuri auklėja 
dukrelę, tas, kuomet Marijona 
apkabino savo motinėlę ir ąt- 
siveikino. Jų akyse matėsi aša
ros. Gal iš džiaugsmo gal ir 
iš rūpesčio. Nes tai buvo va
landėlė, kuri turėjo nulemti 
jaunavedžių ateinantį gyveni
mą. Nes jei viskas gerą! klo
sis, tai kas gi gali būti žmogui 
maloniau ir linksmiau, kaip gy
venti apsivedus, turėti nuolati
nį brangiausią draugą ar drau^ 
gę. O jei ne, tai gali būti ir 
kitaip. Todėl čia džiaugsmas, 
susirupinirįai ir ašaros maišosi 
sykiu.' ’ z1.., ■

Marijona, atsisveikinus su sa
vo motinėle ir tari

J r., 
pas

kelbė, kad per ateiiiahčiuš tris mėnesius 
dėšimta dalis Viių kompanijos par
davimu pietinėse yalttijofie, bus inves
tuota | bovelną, kad tuo pagelbėjus pa
gerinti padėtį bovelnos pramonėje ir sta
bilizuoti marketą. t 1 ■

"Pradedant nuo 'dabar ir iki gruo
džio 1 d„ C ūda h y Packinį Co. inves
tuos 10 nuošimčių žavo pardavimų pie
tinėje teritorijoje 'į boVelną dabartinėmis 
kainomis ir ta boVelna v busilaikoma me- 
1 
pakils iki dešimties centų 
Cudahy. i

laiką musų pietinių valstijų biznis pa
sieks apie $10jOOO,OQO. Daugelis Cu
dahy produktų, k, M.' Puritan kumpiai, 
lašiniais, taukai, jautiena, aviena, Whąe 
Ribbon Compound, Rex taukai, sūdytos 
mėsos ir tt., jau per^,keturias dešimt me
tų yra Uabai išsiplatinę pietuose- Musų 
Old Dutch Cleahser ypač prielankiai yra 
priimamas pietų žmonių. Mes jaučia
me, kad Šiais sunkiais^J^ikais, pasidariu
siais delei nepatogiųd.^iznio sąlygų,''yra 
tinkamiausias laikas jeikŠmingai pagel
bėti musų' pietų drapg|ms ir suteikti to
kią pagelbą, kokią mes &rfime paleng
vinimui depresijos blųgumų, perkant di
delėmis kiekybėmis tai ką daugiausia 
Pl^al augina". , , , r , 

’r,‘ |,[ 'J j*.;<>!•.

Ar įdomu kam butų susipa
žinti su socialistų laikraš
čiu, leidžiamu Pietų Ameri
koj? Klauskite "Pietų Ame
rikos Naujienų”. Kaina 10 
centų. Galima gauti “Nau
jienose”.

Agrikultūros Departamento apskai
čiavimu, Amerikos ūkininkai kasmet 
praranda $2,000,000,000 delei kirminų 
puolimų medžių, gėlių, krūmų, daržo
vių ir kitų augalų. Agrikultūros dar
bininkai ir chemikai jau nuo daugelio 
metų darbavosi kad išnaikinti tuos 
kenksmingus kirminus. Per pastaruo
sius penkis metus federalė valdžia pas
kyrė daugiau kaip $2,000,000 kovoti 
japoniškąjį vabaliuką, kuris pridaro me
lionus dolerių nuostolių. Kovoj su 
tais kirminai^ ūkininkai vis daugiau 
kartoja chemikalų, pavyzdžiui, juodus, 
šiurkščius, aštrius erzintojus, kuriuos 
pašalina iš tabako išimtinas Lucky 
Strike naudojamas spraginimo procesas, 
kuriame taipjau vartojama ultra-violeti- 
niai spinduliai. Ne tik tie erzinantys 
chemikalai yra vartojami p'hrkštimui me
džių, bet jie taipjau sudaro pagrindą 
avių prausalui. Pašalinimas ijiekurių 
aštrių erzintojų, kurie natūraliai randa
si kiekviename tabako lape, yra dalis 
proceso, kuris padaro tabaką tinkamą 
gerų cigaretų gamybai. (Apg;)

•20
30
•30
$
30
30
■30
•30
30
•28
•30
•31
'31
•80 ________  ___  ___  _____ ___
'20 Nash Conv. Coupe: Al cond. ____ ____
DAUG KITŲ. MAINAIS AR IftMOKfcJIMAIS
6811 S. Halsted St. Wentworth 2727

—O-----

585 
575 
575 
525 
405 
405 
465 
435 
435 
435 
305 
365 
365 
365 
345

1031 OAKLAND Sedanas, vartotas. 3 mčn. 
Išrodo kaip naujas. Užmokėkite balansą 
morgiėiaus finansavimo kompanijai. Tik
tai $675.000; trečdali (mokėti, 18 mėn. iš
simokėti.

6424 S. Westcm Avė. 
Repubiie 4050 

' --------- O---------

$20 ĮMOKĖTI. 18 MĖN. IŠSIMOKĖTI 
; 6 w. __ >676

3675 
>575 
>575 
525 
1365 
550 
550 
525 
425 
525

1028 Packard elub sedan;
1030 Buick sedan _____
1030 Aubum sedan ......... .
1930 “
1930
1930 _____
1931 Ford coupe.
1929 Nash sedan
1930
1929
1029

Reo sedan ____ _______________
Hupmoblle sedan
Pontiac coupe ---- ------------------

rumble seat---------
Oldsmobile conv. coupe ---------
Oldsmobile sedan --------------------
Chrysler sedan, model 75____
30 Kitų karų jūsų pasirinkimui 

HAMILTON MOTOR SALES, 
7136 So. Halsted St. 
tel. Triangle 9330.

CADILLAC 5 pas. sedanas, perdėm pirmos 
klesos stovyje, geras dėl tikros transportą* 
cijos, $150 išmokėjimais. B. & W. Motor 
Co.. 827 W. 35 Sj,.

, .... — O---------

FAafASOTMRm

Rudeninė madų knyga. Joje rasite 
daug įdomių rudėnihių ir Žieminių mo
delių. Taipgi aprašymų kaip pasirink
ti materijotus ir kaip pasisiūdinti pigiai 
ir lengvai reikalingus rubus. Kaina tik 
10 ceątų. • į.. / .

yo motinėle ir taršKišreiškus 
gilų dėkingumą motin® už jos 
rūpestingumą ir dorą išauklėji
mą, žengiu gražiai išpuoštu ta
ku su savo • tėveliu prie alto
riaus, o, čia' jau jis paveda savo 
dukrelę Jonui. Čia įspūdis dar 
labiau tampa padidmtas, kuo
met aukštai išsilavinus daini
ninkė (kūrioš vatdo nesužino
jau} labai gražiai sudainavę 
tam tikrai pritaikytu šliubui 
dainą> :

Po , apsivedimo jaunavedžiai, 
giminės įr draugai susirinko 
Lietuvių^ Auditorijoj, kame bu-

Jie niekad jos 
nekviečia

Ar jiis ‘Žinote, kodėl ji bu - 
. vo nepageidaujama? Ji pa- , 

, ti nežinojo. Halitosis (dvo
kiąs kvapas),' draugijos 
klaida; kurios, niekas neat
leidžia, buvo priežastis. 
Jums nėra jfcė||caįt> turėti 
balttosis. , gerklės plovV 

mas su Listėrihe tuojaus su
naikina dvokiaritį kVapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. \ Ląmbert 

, Pbarmacal Co„, Št. Louis,
Mo.

LISTERINE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų

nose

MADOS
AUTOMOBILIŲ, mekanikas eksper

tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pigiai 
taisys jūsų namuose. Lafayette 1329. 

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

1928 Buick Master 59, 5 pas. coupe $545 
FAGET BUICK CO.,

6455 S. Wesdern avė. Prospect 0500

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų. U- 
B. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsllan- 

klt pas mane. Mano pilnas išegzamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikrų ligą ir jei aš apd.- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jusi? 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavtmo—kas jums

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

Kainbarys 1016 
Imkite*'elevatorių 

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

po 
, Nedi- 

lioj nuo 10 rvto iki 1 ©o oietn.

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar

pinės Pašalpos nariai kurie turėsite kokį 
reikalą su draugija kreipkitės šiuo ant
rašu: X. Saikus, 1907 Evergreen Avė., 
tel. Humboldt 6677. X. Saikus.

Bridgeport. — Draugystė Palaimintos 
Lietuvos susirinkimas įvyks rugsėjo 9 d., 
Lietuvių Auditorijoj, 8 vai. vak. Ma
lonėkite kuoskaitiingiausiai susirinkti.^

Valdyba.

Help Wanted—Female 
ParMrtąMu Ręilna

REIKALINGA jauna mergaitė prie 
namų darbo ir prižiūrėti 6 metų'vaiką. 
3330 Roosevelt Rd., skrybėlių san
krovoj.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

6348 S. Campbell Avė. 
'"T •—-- o------- -

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

7816 S. Marsbfield Avė.
—..o ....—

STORADZIAUS RAKANDŲ BARGENAI
2 Šmotų seklyčios setas------------------ $17.50
VVilton kaurai tiktai------------- $5 ir aurs.
3 Šmotų miegamasis setas__________$22.50
7 šmotų valgomasis setas---------------$17.50

AMERICAN STORAGE FURNITURE CO.
6701 S. Halsted St. ir 423 W. 63rd St.

3233 — Rimta, praktiškam 
mul suknelė. Galima siudįnti 
sunkesnės materijos. Sukirptos 
16, 18. taipgi 36, 38., 40. 42 
colių pe( krutinę. /

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 16 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti :.

Naujienų Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III,

3233 devėji- 
iš bite 
mieros 
ir 44

Dresių Dezaininimas 
Madų Dailė 
Kostiumų Braižymas
Mes telkiame ekspertų Instruk
cijas šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žema kaina. Šie 
amatai yra patraukiantys Ir 
kgerai apmokami. Rašykite, dėl 
Ih. knygutės apie kursų, kuriuo 
^*jųs įdomaujate.
Madingų Skrybėlių 
Mokykla
Mokina kaip dezainlnti ir pa
sidaryti naujausias skrybėlės 
kaip pačiai Bau, taip ir bizniui. 

Rašykite dėl knygutės.
MASTER COLLEGE 

190 N. STATE ‘ RAN. 8718

ĮclassTfieo apsTĮ

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted SU Chicago.
čia įdedu 16 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No. ______
Mįeros ........    per krutinę

Educational
Mokyklos 

*‘***A*«*A«^**SWWVWWWWW*W»*******MV***WM»

MOKYKIS BARBERYSTĖS
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
sauk arba .rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

(Vardas ir pavardę)

(Adresas)

(Miegtas ir valstija)

YoijrTyES
Night and Morning to keep 
themClean, Clear and Healthy

Write Free “Eye Care” 
’yc Beauty” Book 

Ifafa* Co^Dspt. H. S.,9 B. OH« SuCUorfo

JKENDŽIŲ štoro fixturiai, fontanas, 
karbohatoriiis. parsiduoda labai pigiai. 
Kreipkitės 1342 Sangoman St.

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai
kino, gražus ir patogus.

2948 So. Union Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir bučernei 
įrengimas, pigiai, išvažiuoju. 3002 W 
40th Pi. Lafayette 2478.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

FARMA — gera žemė ir namai, su 
visais įtaisais, pigiai už cash. arba 
mainysiu ant namo. Atsišaukit pas 
V. Michal, 2221 W. 22nd St.

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ 1
Amerikos 'Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje. Čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai,, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose; nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot, skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradčkit mokytis 
šiandien!

Amėrikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.
. : , CHICAGO, I1L./

Real Estate For Sale 
Namai-žemš Pardavimui

Paul M, Smith & Co.
REAL ESTATB 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 2 flatų, 6 ir 6 kambarių. 

7 metų senumo, karštu vandeniu apšil
domas, mūrinis 2 karų garažas, lotas 
32%xl25. Gera vieta, arti mokyklos. 
Parsiduoda deki nesutikimo, partnerių.

Kaina $11,900.
4227 S. California Avė.

PARDAVIMUI augštos rūšies 2 
apartmentų namas, 5 ir 6 kambarių, 
karštu vandeniu šildomas, 2 karų gara
žas, 30 pėdų lotas; kainavo $25,000, 
kaina $16,500, išmokėjimais. Maty
kite savininką, 1-mas augštas.

8204 S< Peoria St.




