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Vaitkevičius ir Pupalaigis nubausti po 15 ir 12 metu sunkiųjų 
darbų kalėjimo; 12 nuteisti po metus kalėti, o 10, tame skai

čiuj ir Voldemaras su dviefn adjutantais, išteisinti.

Lietuvos Naujienos
rt ........................ ė— ............................... II . .............. -

Teismas nusprendė 
neišaiškinęs visų 

byloj apkaltinimų
“Geležinio Vilko“ organizacijos 
veikimas ir Voldemaro. jame 

dalyvavimas liko paslaptyj
JEŠMININKAI KALTI

Byla tęsėsi 12 dienų

Berlynas, rūgs. 10. Voldema
ro ir “Geležinio Vilko“ proce
sui Kariuomenes teisme nusi- 
•tęsus vienuoliką dienų, dvylik
tąją dieną, rugpiučio 30 d. pa
skelbtas teismo nuosprendis, 
kuriuo dešimtis kaltinamųjų, 
tame., skaičiuj ir Voldemaras 
su dviem savo adjutantais, ta
po išteisinti. Dvylika kitų kal
tinamųjų gavo po vienus me
tus kalėjimo, o du —Vaitkevi
čius ir Pupakigis gavo, pirma
sis 15 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo, o antrasis 12 metų; 
abb&i atimtos visos piliečio tei
sės visam amžiui.
Voldemaras prieš savo paties 

teismą m"—*—

Vienas to paties VeMemaro 
karo teismų, kuriuos jis, bū
damas Lietuvos diktaitoriu, 
buvo įvedęs kad socialistams 
skirtų kuožiauriausias baus
mes, dabar turėjo saVo kalti
namųjų suole patį Voldemarą, 
šio teismo svarbiausiu uždavi
niu buvo nustatyti, ar “Geleži
nio Vilko“ organizacija, kurios 
vadas buvo pats Voldemaras ir 
kurią valdžios parėdymu vi
daus reikalų ministerijos gene- 
ral-sekretoriinų pulk. Štencelis 
buvo uždaręs, ir toliau veikė 
kai į) nelegalė organizacija ir 
Voldemarui vadovaujant rengė 
perversmą ?
Voldemaras nusiplovė rankas

Kuomet Vaitkevičius, svar 
blausias iš kaltinamųjų ir pir
mutinis iš atentanto prieš pulk. 
Rusteiką rengėjų \ prisipažino, 
kad jis elgėsi Voldemaro liepia
mas kaip “Geležinio vilko“ or
ganizacijos narys, tai Voldema 
ras nuginčijo, kad esą jis “Ge
ležinio Vilko“ vadovystės at
sisakęs dar tada', kai iš val
džios pasitraukęs. Vadovystę 
tuomet pati valdžia pasiėmu
si. Kiti kaltinamieji ir liudi
ninkai savo parodymais Volde
marui šiame reikale daug pa
lengvino.
Kitų dviejų klimpimas Volde

marui palengvino
Voldemaras toliau tvirtino, 

kad Lietuva*, pergyvenusi kele
tą perversmų, dabar gyvenan-

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

Bendrai giedra* ir šilta; vi
dutinis pietvakarių vėjas.

Vakar temperatūra siekė 90 
popiet.

Saulė teka 6:24, leidžiasi
7:10. Mėnuo leidžiasi 7:05 vak. 

ti nuolatinėj naujų perversmų 
baimėj ir dėlto ir šis procesas 
iškilęs. Vaitkevičius šiame 
procese pasirodė labai abejoti
noj šviesoj. Jis buvo nuola
tinis Voldemaro palydovas ir 
pasitikėti n i s, ir tuo pačiu lai
ku buvo veiklus kriminalinės 
policijos agentas. Antrasis 
kaltinamasis, Pupalaigis, pasi 
aiškino, kad jis tik vykdė a ten- 
tantą prieš pulk. Rusteiką Vait
kevičiaus pavestas ,ir Vaitkevi
čius viso to atentanto vykdyme 
buvęs labiau kaip vedėjas in į- 
sakymų davėjas, negu aktingas 
dalyvis.

Tikrųjų vadų “neišaiškino“ 
teisme

Laike viso proceso tapo iš
aiškinta, kad atentantas prieš 
pulk. Rusteiką nebuvo tik 
prasimanymas, kaip tai Volde-. 
maras norėjo įtikinti. Tik ne
buvo galima patirti, ar tas aten
tatas buvo įvykdytas “Geleži
nio Vilko“ nutarimu ir taip 
pat pasiliko atviras klausimas, 
ar Voldemaras po savo pasi
traukimo iš valdžios dar buvo 
“Geležinio Vilko“ vadovybėj.. 
Kad daugelis kaltinamųjų prieš 
valdžią a<tsi^aukimifs platino ir 
nusikalstamų žygių prieš ją 
dasileido, tapo aiškiai nustaty
ta.

Jėšmininkai paliko kalti
Laike ir po prokuroro kal

bos visi “voldemarininkai“ bu
to labai nusigandę ir nebesi- 
stepdami sakė, kad bus blogai, 
bet pradėjus kalbėti visai eilei 
kaltinamųjų gynėjų, jų ūpas 
pasitaisė. '

Buvusiojo generalinio štabo 
šefo pulk. Plechavičiaus paro
dymai, kaip voldemarininkai jį 
norėję prikalbėti vadovauti 
perversmui, daug pakenkė kal
tinamiesiems, tačiau ir jis ne
galėjo įrodyti, ar Voldemaras 
buvo šių kombinacijų vadovas 
ir ar tikrai pats Voldemaras tu
rėjo pasimatymus su karinin
kais su tikslu perversmo pla 
nams apkalbėti.

Voldemarienė skiriasi 
su vyru?

“Segodnia“ (237 nr.) prane
ša iš Kauno, kad ponia Volde
marienė nutarusi persiskirti su 
prof. Voldemaru.

Kieta makaulė, nė kul
kos nepramušė!

Newton, Kan., rūgs. 10. Sam 
Vilson, 47 metų, norėdamas nu- 
sižudyt. šovė keturis kartus pats 
sau į galvą, bet visos kulkos at
simušę j jo kiaušą, rekošavo. 
Daktarai rado, kad jo kiaušas 
turi daug kalci j aus, kurs ir pa
darė galvą net kulka nepramu- 
šamą.

200 filipiniečių prieš 5 
amerikiečių

-

Manila, Filipinų salos, rūgs. 
10. Dviejų šimtų filipiniečių 
būrys apipuolė 5 amerikonus 
kareivius, kurie atsilaikė kol 
policija juos atgynė. Filipinuose 
auga jaudėjhnas prieš Ameriką.

Smetonienė, Tube- 
lienė ir Purėnienė 
nuvertę Voldemarą

Jos ir atentatus prieš Volde
marą puošusios, paskelbė VoL 

demarienė franeuzams
VOLDEMARAS NETIKI
Voldemarienės intervju!

Paryžius, rūgs. 10. Matilda 
Voldemarienė, žmona buvusio 
Lietuvos diktatoriaus Augusti
no Voldemaro, pasikalbėjime su 
laikraščio “Journal de Ruan“ 
korespondentu pareiškė, kad jos 
vyrą iš valdžios išpiovę ir tris 
pasikėsinimusvjam nužudyti su
rengę ponios ^Purėnienė, Sme
tonienė ir TubeKenė. “Ta mo
terų grupė tai ir buvo, mano: 
vyro priešų lizdas“, pareiškė 
ponia* Voldemarienė. — Volde
maras paklaustas atsakė, ■ kad 
jo žmona negalėjusi panašių 
dalykų pasakoti, o p. Purėnie
nė pareiškė, kad poniai Volde- 
marienei galvoj ne visi na
mie.

Žmonių daugėjimas 
pradeda priklausyt 

nuo šalies ištekliu O
Vokietijos bevaikiai pralenkė 

franeuzus <

Berlynas, rūgs. 10. Vokietijos 
ilga depresija smarkiai atsilie
pė į vaikų prieaugli ir subank- 
rutijo daugybes šeimynų, ku
rios seiliau buvo vadinamos 
“neperskiriamos“. Gimdymo 
kontrolė ir vaikų gimdymo ma
žinimas čia eina dar greitesniu 
tempu, kaip darbininkų algų 
kabojimas dirbtuvėse.

Iki šiol pas daktarus būriais 
eidavo moterys, klausdamos pa
tarimų, kas daryti, kad vaikų 
butų; dabar didesniais būriais 
eina klausiti, kas daryti kad jų 
nebūtų.

Dabar 40 nuošimčių vokiečių 
po karinių šeimynų yra* bevai
kės; šeimynų su dviem vaikais 
yra tik 20 nuošimčių ,ir su tri
mis vaikais vos 12 nuošimčių.

Vokietijos prieauglio mažėji
mas net franeuzų pralenkė, nes 
kuomet Franci joj ant tūkstan
čio augusių dar yra 18.8 gimi
mų, tai Vokietijoj bėra* 17.5 gi- 
gimai.

Muzika galima girdėti 
ir matyti

Alliance, O., rūgs. 10. Mount 
Union college prof. Shollenber- 
ger padarė sėkmingus ,tyrimus 
su nauja'mašina, kuri perdirba 
radio garsus į šviesos bangas, 
kurias paskui atmuša ant dro
bės. Tos šviesos ’ vadinamos 
“gyvosios garsų bangos“.

v •  ' /

Penki sudegė mainose_——
Benton, III., rūgs. 10. Safety 

Mining Company mainose spi’o. 
go parakas, nuo kurio pėnki 
darbininkai sudegė mirtinai ir 
4 apdegė. ,
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Nieko nepaprasto, išskiriant drabužius
Paveiksle senatorius Reed Smoot su savo paties pačia, abudu 

apsirengę Wyoming valstijos farmerių kostiumais
' ■ " • • . 'V. •' .. .

Banditas iš baimės vi
sai užsimiršo

New York, rųgs. 10. Bandi
tas, vejamas krautuvės savi
ninko, užšoko ant lipinės di
delio pro šalį važiuojančio au
tomobilio, sakydamas “Tas ana 
nori .mane pagauti“, bet ban
ditas pats užmiršo, kad jis ran
koj laikė revolverį ir nematė 
kad automobily sėdi trys poli- 
cistai, kurie jį- tuojau ir su
ėmė.

Sovietuose pabran
go smagenys '

Stalinas susirūpinęs inteli
gencija

Maskva*, rūgs. 10. “Smągenų, 
komunistinių smagenų, proleta- 
rizuotų sihagenų!“ dabar yra 
sovietų Rusijos naujausias pa
reikalavimas.

Už geriausią galvą paskirtos 
premijos, seniems inžinieriams 
duodamos įvairios privilegijos 
ir pakėlimai., Stalinas įsitiki,, 
no, kad< su vienais raumenimis 
penkių metų plano nebaigs.

Amerika gali įvesti be
darbių pašalpų *,

Bristol, Anglija, rūgs. 10. 
Amerikos Darbo Federacijos 
atstovas Moneshi kalboj prieš 
darbo unijų kongresą pasakė, 
kad Amerika, ir gali būti pri
versta įvesti “dole“ sistemą, 
bet tik trumpam laikui.

' . .

Maskva . žiemai neturi 
malkų

Maskyaį Rusij^i^ rūgs. 10. 
Kuomet sovietų ^alkomis už
verčiama kitų šalių' rinkai PUS-

šiol tik 17 
gauta, o ; 

, artinasi.
■ i 4

rinkai pus- 
laskvoj ligi 
j malkų te- 
r (ten greit

- •’ -h

$20,0d&>0 pelne
būrys šmugierių iš 

nelegalių ateivių
■ I

Raketeriai iš nelegalių ateivių 
darė didelį biznį

New York, rūgs, 10. Oriai 
viai, greitieji motorlaiviai, au
tomobiliai ir net valtys buvo 
vartojami šmugeliuojant1 į šią 
šalį nesuskaitytus tūkstančius 
nelegalių ateivių per Kanadą ir 
Meksiko laike 10 metų.

Susekta, .kad banda raketerių 
iš kokių 8 ar 12 žmonių, ku
rių (tarpe yra 6 advokatai, per 
tą laiką prisiplėšė iš ateivių 
apie 20 milijonų dolerių pelno, 
imdami iš kiekvieno įšmugeliuo. 
to nuo $100 ligi $5,000. Nega 
na to, jie lyg krautuvių rake
teriai tuos nelaimingus atei
vius ir paskiau nepalikdavo ra 
mybėj, vis,reikalaudami dar ir 
primokėti, arba grasindami iš
duoti valdžiai. \

Pradėta šmugleriai gaudyti. 
Šiomis dienomis bus padaryta 
kratų Chicagoj. Detroit buvęs 
vienas gyviausių to gyvojo 
šmugelio centrų. *

Žmona sudžiovino 
j pagali

vyrą

Berne, Šveicarija, rūgs. 10. 
Hans, Schmidt, vokietis, kurs 8 
metai atgal buvo siipfus, svei
kas, jaunas vyras ir plačiai ži
nomas miesto alinėse, .dabaY at
ėjo į teismą išblyškęs, sudžiū
vęs, tikras nervų laužas, pra
šyti divorso .nuo savu gražuo 
lės pačios, kuri jį į tokį padė
jimą atvedusi.

Miss Marie, TenaUt, 18 m. 
mylėjusi ki'tą vaikiną, bet tas 
buvęs neturtingas, o tėvai pri
vertė ją tekėti už Schmidto, 
nemylimo bet turtingo. Mergi
na, keršydama tėvams, savo 
vyra atvarė į tikro pagalio pa
dėtį.

'K •. ■ 
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Antra šeimos drama 
Birštone

> ...

■ Valdininkas peršovė kitą
• valdininką

Sugrįžę Kaunan iš Birštono 
vasarotojai atvežė žinią apie 
įvykusią Birštone šelmišką dra
mą.

Atvykęs į Birštoną žvalgybi
ninkas Vėžys pro langą peršovė

Uždėtas areštas Pet
rulio dvarui

Kaunas. Vyr. tribunolas už
dėjo arešto Petrulio dvarui 
230,000 lt. Mat, finansų minis
terija patiekia Petrulio byloje 
ieškinį .

Pats Petrulis laisvas irgi tik
tai už 200,000 lt. užstato.

Vytautas Petrulis buvo prem
jeras ir finansų ministeris prie 
krikščįonių demokratų.

. ■■■■■!■ ■■ ■ I I ^U,l II

Chile revoliuciją bai
gė viena moteris

r —————
Sukilėliams gręsia mirties 

bausmė < ’*

’ Santiargo, Chile, rug. 1*0. Mrs, 
Sterbecker, motina vieno smar
kiausio sukilėlių vado, per Chi-. 
le valdžią pasiuntė savo sunui 
radio žinią, kad ji mąldauja jį 
baigti revoliuciją. Sūnūs pa
klausė ir paskutinis ka*ro laivas 
pasidavė.

Dabar virš 1,000 sukilėlių ap
kalti geležiniais ir jiems su
rengtas karo lauko teismas su 
įsakymu bausti mintimi.

Meksika tebemažina 
dvasininkus

i

Meksikos Miestas, rūgs. 10. 
Yukatan ir Chiapas provincijos 
nutarė sumažinti savo kunigų 
skaičių po 14 kiekvienai; Vera 
Cruz palikta tik 13 ir Duran- 
go 25 kunigai.

Kepurininkai padaro po 
$140 per savaitę

Danbury, Conn., rūgs. 10. 
Moterų mados netikėtai padarys 
visą šį miestelį turtingą. Pary
žiuj pradėjus vaidinti Offen- 
bačho operetę “Imperatorienū 
Eugenija“, prireikė senoviškų 
moteriškų skribelių su plunks
na. Tą madą pagavo moterys, 
bematant madą perkėlė į Ame
riką ir garsiosios Danbury skri- 
belių^ dirbtuvės nespėja dirbti 
viršlaikiais. Darbininkai už
dirba ligi $140 j savaitę.

Du keleiviai per 33,000 
mylių išleido $700 

, ' t' ,

■........... .. y;11-

' Fort Vaine, Ind.^ rūgs. 10. 
Kelionę aplink pasaulj suvirs 
33,000 mylių- atliko Harold 
Greinert iš Fort Va^ne Paul 
Neipp iš Cleveland, išleisdamu 
visoj kelionėj mažiau kaip $700.

Dalias, Tex.» rūgs. 10. čia 
sprogo 18 tonų dinatnito ir daug 
kitokių sprogstamųjų medžiagų 
ugniai pasiekus iš degančios 
pievos. Aštuoni žmonės sude 
gė.

Lazdijų mokesnių inspektorių 
Gaborskį.

Kulka, matyti taikyta į širdį, 
dviejų pirštų atstume' praėjo 
šalia. Esą jam padaryta opera
cija ir jis gyvas.

Tai jau antra šeimyniška 
drama Birštone. Pirmoji buvo 
praloto Olšausko.

Stojančių i universitetą 
studentų skaičius 

eina mažyn
Ligšiol viso paduota prašymų 

įstoti į universitetą 250. Uni
versiteto vadovybė tikisi, kad 
šiais metais prašymų skaičius 
nebus didesnis, negu 500, nes 
šiais metais manoma, kad įsto
ti norinčių skaičius sumažės per 
pusę. Esą, pas mus jau prasi
deda rodytis atšalimas prie 
aukštos mokyklos.
• Iš tų 250 prašymų, reikia* pa
žymėti, kad 150 prašymų pa
duoti į medicinos fakultetą ir 
tiktai 100—j visus kitus liku
sius fakultetus.

Nauji draugijų užda- 
' rymai

“Vyriausybes $inių“ 184 n* 
ryJBięžu apskrities viršininkas 
skelbia, khd “1931 mv išbrauk- 
tos iš draugijų rejestro šios 
sustojusios veikti“ draugijos: 
Darbo federacijos Vaškų ir Va
balninku skyriai. Krikščionių 
darbininkų profesines sąjungos 
Vaškiį skyrius, švietimo drau
gijos Geidžiūnų “Saulės” sky
rius, Kat. Blaivybės draugijos 
pbiešalkoholinis biuras, Ukinin- 
ki^sąjungos Kupreliškio sky
rius, Krikčionių demokratų 
partijos Vaškų skyrius, “Pava
sario“ s-gos Druseikių ir .Tit- 
konių kuopos, Liet, gimnasti
kos ir sporto federacijos Jašiu- 
liškių skyrius, 4 valstiečių liau
dininkų kuopos, vienas “Jauni
ntos s-gos“ skyrius, “Geležinio. 
Vilko“ Biržų skyriaus ir kt.

Šienpiuviai susipiaustė 
dalgėmis

Krosnos' vai., Išlandžių km. 
gyv. Staurutis Antanas, eida
mas į darbą per šeštokus pa
kely pasidėjo dvi dalges. Tuo 
tatpu prie dalgių priėjęs Varan- 
ka Juozas, gyv. Kazlų-Rudoj, 
tas dalges sugadino. Tarp juod- 
viejų kilo peštynės, kuriose pa
vartojo ir dalges. Varanka bu
vo taip supjaustytas, kad vos 
pusgyvį nunešė į Seinų ap. li
goninę, o Staurutis šiaip taip 
pats nuvyko į Marijampolės li
goninę. Gydytojai nustatė, kad 
abiejų sužalojimai yra* sunkus.

»’ K ■ * ’■
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LIETUVON
Siunčiame Pinigui Pal

otu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai Pigiai 
ir Saugiai. *

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILU
Ofisai atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai Iventadieniais nuo
9 iki 1 valandai
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Penkiadienis, rūgs.’ 11, 1931

[Korespondencijos
stebėjau, jog jbkio “Vilniaus” 
hera. Girdi, kaip trii hera, — 
“Vilfiiiiš” juk eitia Chicagojc. 
Tųsyk dasiprotėjau, ' kad jis 
Andrulio organų vadina “Vil
nium.”

Bandžiau iš jo patirti, kiek 
Minneapdlyje lietuvių yra. At 
ytrt lifctuviškų biznierių bei 
profesionalų? Atsakė, kad 
esančios kelibs lietiiviškos šei
mynos, bet jos iššimėČitisioš 
po visų miestą. Gi biznierių 
csų trys: Kučeris, kriaučius ir 
mėnulio spindulių pardavinė
tojas. Kvietė riianė paskutinį 
biznierių aplankyti, nes, girdi, 
Džanas turįs geros. Atsakiau, 
jog kelionėj aš jokių gerintų 
nevartoju. \ •

Kai dėl profesionalų, tai pa
sirodė, jog “Laisvės” garbinto
jas net nežino, kų tas4 žodis 
reiškia. Iš to jus galite spręs
ti; kiek išsilavinę yra tie Biih- 
bos paCapijohai. Antra vertus, 
tik tokius avimis Bimba ir te
gali mulkinti.

Nusipirkau keletą numerių 
“Naujienų” bei “Keleivio.” 
Wcll, sužinojau paškutinius j- 
vykius. Pasirodo, SLA Centre 
įvyko kruvinas ihušis, — susi
pešė Zbsė Vitditiene su p-le 
P. Jurgeliute.

Su įdomumu perskaičiau 
Dr. Margerio raštus “Naujie
nose”. Matyti, daktaras akyliai 
stebėjo Lietuvos gyvenimų ir 
daug įdomios medžiagos pri
sirinko. Kiek galima spręsti, 
Lietuvos valdininkai su žmo
nėmis visiškai nesiskaito. Ne
sirūpina jie išpildyti ir savo 
pažadų. Pavyzdžiui, žadėjo 
Dr. Margerilii suteikti pasima- 
tynių su Vbldėmarit, o paskiri 
jį stiVylė. JCi jie taip elgiasi 
su žymesniais amerikiečiais, 
tai nesunku suprasti, kad^ šu 
[paprastais savo piliečiais nei 
tiek nesiskaito.

Hooverio Plillmanu Senas 
Petras rugsėjo 8 dienų aplei
do Minneapolį.

— Senas Petras.

Minneapolis, Mina
Senas Petras Minneapolyj

skirtingose

Minneapdlis 
darbininkų 
samdydavo

profesionalų?

slinkimas. Kuopa hiitafė prisi
dėti prie jubiliejiniu apvdikš- 
čiojimo surengimo. Tam tikslui 
tapo išHhkta ir kortdsijk; A

Lyg if padėka.
Gal dar ne visiems Detroito 

lietuviams tėra žinoma, khd 
mes turime gerų specialistų 
toilsilams išimti. Aš Irgi ligi 
šio laiko nežinojau, kol mano 
vaikutis pradėjo nesveikauti. 
Vežiau jį pas vienų kitų gydy
toja: visi patarė toilsilus išim
ti. Ant galo, nusitariau pa
kviesti Dr. Jonikaitj. Jis ir pa
darė operacijų;
operacijų padarė, 
Čiui nei vienos 
lovoj gulėti.

Patariu ir ki 
kreiptis į
tikras, kad jie btfs taip jau pa- 
tėnkinti, kaip ir aš. Priė prbgds 
aš noriu viešai tatfi Dr. JOni- 
kaičiui ačiū už tokį ger^atli- 
kimų savo užduoties.

— Ji Ahibrosė.

Kiti pasibaigė javų valymas 
nuo laukų ir kviečių kūlimas, 
tai nutariau vykti į Minneapo- 
1|. Farmose vlšo teko išdirbti 
27 dienas* ir thi 
Vietose.

Gerais laikais 
būdavo centras 
samdymo. Čia
darbininkus farmoms, geležin
keliams ir miškams kirsti; Bet 
dabar kaip danguj; taip ir ant 
žemės. Nedarbas visur siaučia. 
Jis paliete ir šį kampelį. Be
darbių būriai, susiveržę pil
vus, slankioja gatvėmis arba 
eina nuo dirbtuvės prie dirb
tuvės. Bet darbo niekur nėra. 
Nemažai randasi ir tokių dir
btuvių; kurios visiškai užsi
darė. Kada jos atsidarys* to 
niekas negali pasakyti.

Darbininkų samdymo biurai 
irgi jokio biznio nebegali pa
daryti ir užsidaro. Prieš kele
tu metų jų čia buvo labai 
daug, bet dabar beliko vos ke
li. Ir tie patys, kiek teko pa
tirti, biznį vyriausiai daro iš 
medulio spindulių.

Mėistas ir valstija laiko ir 
nemokamus darbo biurus. Ta

pčiau nieko ir ten negalima pe
šti. Kas dienų tūkstančiai dar
bininkų lanko tuos biurus. Ir 
vis veltui. Biurai tik retkar
čiais kam tesuranda darbų.

Miškų darbai stovi ant vie
tos. .Mažai kur miškai bėra 
kertami. Tatai; žinoma, atsi
liepė ir į lentpiovyklas. Tik 
kur-ne-kur tartokai dirba. 
Ir ten paprastai tiek darbinin
kų prieina, kad jokiu bildu jie 
visi negali Puti priimti. Dau
gelis sutinka ditbti tiesiog už 
pavalgymų.

Teko sužinoti, kad^vietomis 
moka nuo 15 ligi 30 dolerių 
per mėnesį ir duoda valgyti; 
Dirbti reikia 10 valandų ir 
daugiau per dienų. Ir darbi
ninkai kenčia dantis sukandę. 
Pasipriešinti jie bijosi, nes 
jie Ūloj- butų pašalinti iš dar
bo.

Minneapolis yra didžiausias 
pasaulyje malimų centras, čia 
iš visur nuvežama grudai ir 
paverčiama miltais. Gold Me
dai Flour Co., Ceresota Flour 
Co. ir Crosby Flour Go. malū
nai dirba ir šiais metais, bet 
mažiau nei gerais laikais. Sa
koma, kad žmonės mažiau be- 
perka*miltų. Tai reiškia, kad 
žmonės skrUniniau apsieina ir

Dėtroit, Mich.
Susivienijimo kuopų veikimas

•r.

Jis taip gerai 
kad vaiku- 

dienos neteka

-rem/ lietuviams 
Jonikai t j. Esu

Soi Miiwaukee, Wls*
SLA; 133 kuopos siteirirkimas

4 dienų minėta Sli- 
kuopa laike saVb

Rugsėjo 
sivienijimo 
mėnesinį susirinkimų. Apšvat- 
sčius savo reikalus, kuopa nu
tarė kreiptis J Milwaukee SLA 
177 kuopų* kad bendromis j ė’ 
gbmis surengti Susivienijimo 
4b metų gyvavimo jubiliejinį 
apVaikščiojimą;

Prie progos tenka pažymėti, 
kad rugsėju 13 dienų SLA 133 
kuopa rengia piknikų. Pikni
kas įvyks tiėdžer drirže, prie 
Highvvay 15 ir MilWaukee gat- 

linijos; Bus geras or
kestras ir kitokios praihbgoS.

į piknikų veltui. Visi 
ir apielinkių lietuviai

vekai’io

Įžanga 
vietos 
yra kviečiami skaitlingai atsi
lankyti j piknikų. —Rengėjai. * - - ' • Į ■ ■ ■ IĮ—■■■ l.l ..... II— ■—

Nėsuhaiklri^ savo 
dokumentus

- «—-—;

Labai dau^ imigrantų seka 
pavyzdį pasakose aprašytų 
didvyrių, kurie kaip tik nuo

laivo mato Africiilibti krUritus, 
ir) norčdairii ližftįirįHi: sako vi
sų praeitį, j jrifV įhlrfk' 
bagažų, popietas' ir riėt’ JiStiS 
drabužius, kad tik iš naujo 
jiradėti gyveniiilų ’ Naujame 
Pasaulyje. Bėt pajir^štki seno
viškose pašakohe iihlgrarittti 
.nušoko nuo* laivo ir plaukte 
priplaukė prie . žepTės : krašto; 
vaiidCnį . riusiUraifę pradėjo 
naujų gyvenimų. Jiems nerei
kėjo pilno , imigracijos išegza- 
minaviiiio, ir jų nebuVO klau
siama ar turi tinkamas vizas, 
ar nei Galų gale Uė didvyriai 
tapo Amerikos piliečiais rie- 
paį^int, icįup atvažiavo į Sifv. 
'Valstijas. . ' 1

Bet tos dienos ant visados 
užbaigtos.-liauji laikai! Iirii* 
gracijos įstatymai reikaUuja, 
kad ateiviaij turi atvažlubti į 
paskirtus įvužiavitiio ūOstris, 
kur fedėralė valdžia laiko sa
vo tarnus tinkamai tuos inii- 
grantds peržiūrėti. Kai kurie 
naujai atvykę įleidžiama nuo- 
iatiniam apsigyVeriihnii*' kiti 
tik laikinai: j Kol ateivis įgija 
pilietybę* jis thri nuolat da-* 
rodyti tirikainiems valdinih- 
kams, kad jis legališkai1 įleis
tas nuohitiniain apsigyVerii- 
intii; Visuose tbbse atsitiki- 
inttdse' pats ateivis triri darb- 
dyti viskų* oUiė valdžios tar- 
iliii. tr kad darbdyti tų viskių, 
ateivis tūri1 žihotii kada, atvh- 
židvo ir ant kbfcib IdiVo; JeigU 
dtvažiavb iš KųiiddbS arbd 
Meksikos* tai kokioj' Viėtbj bti- 
V0 iiriigraCijoš vifširiiriktį išeg- 
ZahiinUOtdš*

Tūkstančiai atfeiviiiį šio je ša
lyje negali įgyti $lfetysti tb- 
del* kad negali dlšifriiriii; ka
da atVažiaVo aftid laivo var
dų* kuris juos atvežė čipnalsi 
Daugumoj aisįtikihitį jie turė- 
jo europiškus pasportiis, ir 
laivų kompųriijos jieiiis įteikė 
konvertus 'iribs pasportus laiA 
kyli, bet jia-kaip nors pamė
tė arba išmetė tuos pasportiis; ■*... ?■ ■? u ■

AtvažiiĮyhįo c^rtifikatas yra 
reikalingai, J kuomet ateivis 
prašo pirmų arba abitų po
pierių, ip negaliiria išgriūti to
kio certifikato, jeigu ateivis 
negali darodyti kokiame uos-

tė* kadi ir ant katro laivo at- 
IftžiaVb. Nub 1020 m. ihiigra- 
įijfls - fitahš ipfcifeiiiš ntidlati- 
ijiani a^sigyvfenltfltii įlėktiems 
atęiviains* davė numeruotų ir 
įiftkgihail .išpiifl^tiĮ1, idęhtifika- 
yimo koytelę, kuri parodo, 
kad ateivis legališkai gyvena 
šioje šalyje. Bet vėl daugybė 
'aiėiVių pamote arba sunaikino 
Šitų kūrtelę. Ir vėl bėda. Dau
gumas nežino kiek svarbos ta 
kortelė ttiri'ir kali jie turi pa
sidėti tų kortelę labai saugioj 
vietoj. įhikifne tik vienų atsi
tikimų — jaunas ateivis pra
šydamas pirmų popierų Mnivo 
užklaustas parodyti identifi
kavimo kortelę. Jis pats nuė
mė fotografijų nuo tęs korte
lės, nes ta fotografija jam ne
patiko. Paveikslas buvo gtino- 
riaus paveikslas, kuomet jis 
dabar pilnai suamętikotiižitO- 
tas. Ta kortele nebuvo priim
ta, nes galėjo būti kieno nors 
kito. / ' .

Foreign Lahguage Informa
tion SCfviČė daigeliui ateivių 
j)aįelbSjb Sttrasti saVo atva
žiavimo laikų, bet tie ateiviai 
tUri turėti kokių nors darodan- 
Čių < faktų. Suprantajhia, kad 
niekas negali pagelbėti atei
viams, jeigu tie ateiviai nega
li atšiiiiihti atvažiavimo metų, 
ntėiiesiO, dienos ir jš kur at
vyko. Bet liepos 1 d., 1929 m. 
įstatymas pagelbsti nekilriems 
ateiviams. Tas įstatymas leid
žia ateiviahis* ktirie atvyko 
prieš birželio 3 d., 1921 m. 
Užsiregistruoti dabar ir tuo 
btidii lėįaliztiotl buvimų Suv. 
Valstijose* Reikia užmokėti 
$20 ir pristatyti visokių darb- 
dymiį savo rezidencijos šioje 
šalyje ’ntio birželio 2 d., 1921 
metų.

Saugok savo pasporlą.
Šerias pą^portas* bagažo 

knrtclėL hiiškmc nuO konsulo

Y

kartais nustato atvažiaviino 
laikyk tokias 
nesunaikink, 
lai tinkamai 

identifikavimo

dįciįų. Saugiai 
popleras, jas 
Nurijai atvykę 
prižiūri savo 
korteles, kurios pilnai Natiira-
Ifzatijos Biuro pripažįstamos,

'I
Tas pats su pirmomis popie- 

romis. Ne tik žmogus turi at
sargiai* prižiūrėti “Declaration 
of Intention”, bet kokioje nors 
knygutėje tegul užsirašo pir
mų popierų numerį (nes vi
sos pirmos popieros neša nu
merį), dienų, kada išduotos, 
ir kur išduotos. Ir tas pats su 
mitromis popieroinis (Gcrtifi- 
cate of Naturalization) “Pir
mos” ir “Antros Popieros”, 
kuomet pametamos arba nety
čiomis sunaikinamos, galima 
gauti antras kopijas iš Natū
ralizacijos Biuro, bet yra sun
ki problema, jeigu ateivis ne
gali pristatyti pilnas informa
cijas apie jų išdavimų. To
liau* reikia užmokėti $10 už 
kopijas pirmų popierų arba 
už Natūralizacijos Certifikato.

Visi1 skilviui pakrikimai 
' nugalėti'

“Mbntreal, Quė., Canada, bal. 25. — 
Du mėtai atgal aš nukritau iš 25 pėdų 
augštumos. Aš buvau vieną mėnesį li
goninėj, jiė pasiuntė mane namo, bet 
pilvo skaudėjimai, galvos skaudėjimai ir 
bemiegė mane nuolatos kankino. Pa
galios

TRINERIO
KARTUSIS VYNAS

Sugrąžint) man sveikatą, apetitą, ir gerą 
ūpą. Aš dabar esu labai gerame sto
vyje ir rekomėridudju Trinerio Kartųjį 
Vyną visoms darbininkų šeimynoms. Ju- 
su Stevc Macka’% Tokis nuoširdus laiš
kas yra tikrai įtikinantis. Tikra ir 
patvari pagelba buvo suteikta tukstan- 
čiuosi atsitikimų sVilvio pakrikimų, to
dėl' nebekentėkit, bet jį vartokite! Gy
dytojai jį rekomenduoja, kiekvienas ge
resnis aptlekitiinkas tud jį stake, mažo
se ar/didelėse bonkose. Jeigu negau
nate/savo apielinkėje, rašykite Jos. Trį- 
hėt Čo., 13 33 S. Ashland AVė., Chi- 
cago, ui.

■■■Wl illlil III ■■■■■■iriMU.-į

Geriausias
KA PINIGAS
GALI PIRKTI

flavored

Akit..’’'" "vrsttvme •» ,uf

MCMį

ę HOP FLAVORFP 

k wudii)eiM J 
^LEYMALTSY^

Ako- JitO »*' ,

HOP FLAVORf.1

w Malt syk®!
»le i H* '« ... ..

Kudwesti; BĄRGENAI
. Visuose

MIDWEST 
STORES

r KOP FLAVORED

Uždarbiai malimuose žymiai 
tapo apkapoti. Kai kurie dar
bininkai nusiskundė, jog tie
siog sunku yra ir pragyveni
mų pasidaryti.

Teko čia susidurti ir su ke
liais broliais žemaičiais. Bet iš 
jų labai mažai tegalėjau patik
ti apie vietos lietuvius. Atro
do, kad tiems broliams že
maičiams lietuvių judėjimas ir 
visuomeninis darbas visai ne
apeina. Vienas Bimbos para- 
pijonas man įteikė “Laisvę”. 
Pasirodė, kad tai labai tamsus 
fanatikas, kuriam Bimbos žo
džiai yra šventi. Kadangi 
“Laisvė” tarkuoja Pruseik^, 
Strazdų ir kitus sklokininkus, 
tai ir jis juos, jei gHėtų, van
dens šaukšte prigirdytų.

Tas fanatikas jokių kitų 
laikraščių neskaito. Tačiau pa
reiškė, jog greitu laiku užsira- 
šysiųs “Vilnių.” Kadangi man 
visi Amerikos lietuvių laikraš
čiai yra žinomi, tai aš jam pa- 
------------------- . .... ,r .i,

Nors oras dar neatvėso, bet 
Susivienijimo kuopos jau rim
tai svarsto planų ateinančio se
zono veikimui. Rugsėjo 4 d. ke
turių kuopų valdybos turėjo 
pasitarimų Pildomosios Tary
bos nominacijų reikalu. Kiek
vienam urėdui btivo perstatomi 
ir apkalbami kandidatai. Pas
kui sekė balsavimai... Daugiau
siai balsų gavo sekami asme
nys: prezidentu Taraila, vice
prezidentu p. Virbickas, sekre
torium Čekanauskas, iždininku 
adv. Lopatto, iždo globėjais V. 
Ambrozevičius iš NeW Yorko ir 
Januškevičius* daktaru kvotėju 
Dr. Jonikaitis.

Tuo pačiu laiku buvo apsvar
styta rengimas Susivienijimo 
45 hiėtų gyvavimo apvaikščio- 
jimo ir 30 melų nuo kunigų 
globos’ pasiliuosavimo sukak- 
tiiVių. Liko nutarta, kad visos 
kfeturlos kuopos k’ai'tu rengs 
didelį apvaikščiojimų.

Rugsėjo 6 d. Lietuvių Svetai
nėje įvyko SLA 352 kuopos su-

NAUJIENŲ ’ 
Pinigų Siuntifno Skyriui aU 
darai kasdle tyro fc-v. rytų 
iki 8 val< vak. Nedėldieniais 
nuo 9 varyto iki 1 v. p. p;

» * «■•>*•» ' . • _ . .'t Ar- 1

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09’ Sb. Halsted St. TeL Calumet 458!)

V

Greičiau Išvalo Namus
Dutch;Cleanšcr. Jis 

NiivaJyklit savd Tna- 
nioderAiskaS, Ibbtilas 
jus ' ĮioŲšiudsitc savo 
itc siV O. D. C. ir

.v

Dęl greitesnio namų valymo pasišaukite Old 
atfiekd visą valymą grėiėiau negu kaSTkitas, 
kvotas sienas ir nifdį su O. D. C. Jis yra 
valytojas dėl grindų, Sekamą kartą kada, jus 
kieto niedžio griri'dis, pitmiAO jas nuvalykite 
pastebėkite jų gražumą. J

Ir dėl gražiųjų pdviršių išimtinai vartokių O. D. C. Pavyz
džiui. maudynėje ji$ yra neužvadų'djamaš dėl valymo triddėthj- 
nio spalvuoto ar kaip sniegas balto porceliand irūėnamelio. Old 
Dutch malonius dalykus išlaiko maloniais. Jis ri'ėturi sąVy ašt
rių, braižančių žvirgždų ar sniiltėtų dildibtojų. '

,' ’ y,... , /
VirtuVėjc, Old Dutch yra pagelbingas daugely atvejų, tdėalis dėl 
sinkos. Pašalina riebalus ,ir dėmės nti'd pėčiahs. palailkb rėfrige- 
ratorių švarų ir sveiką. Nušveičia ir nuvalo indus <if puodus.

Kiekvieną dieną vis daugiau ir daugiau moterų pradeda vartoti 
išimtinai Old Dutch, kadangi jis Valo Greičiajtf^Tnėbrdižo ... 
valo daugiau dalykų negu kits kitas ... apsaugo Aramus Sveiku 
Švarumu. r ■ '711'

Laikykite Old Dutch virtuvėje, maudynėje ir .sl$albyl<;bje Old 
Ddtch hoideriOose. Išsirašykite juos šiandie. Peį (ęįekyieno h°l- 
derio prisiųskįtc 10c ir panelį su tnalunu iš Oįd JDutch kibelio.

KLAUSYKITĖS Old Dųtčh Mergaitės kiekvieną Panedčįio. Sctfdos 
ir Pėtnyčįos rytą,, visu.. ęolumbia Blroadtastirtg; Systeifl"lUnkm. KLAU- 
SYKIT6S IŠ STOTIES Vf. B. B. M. 8145 vai. Ryto.

HPItbVKlTK KuVokĄ ŠIANDIE
Dcpt. 656, 111 VV. Mohroo St.

Centų ir . .. le|bolių, ųž ku- 
Dtitch Itolderių.

ŽALIOS i—| MĖLYNOS m

Old Diitch CJeanser, 
Chieag’O, Illinois.
Rusite prldOtuq . . 
ritios inisiųskito 111411 .'. . Old 
Spalvų: IVORY y

P
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Kadaiigi mes perkame Už cash* mes galime pasiūlyti 
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IŠPARDAVIMAS PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ, RUGSĖJO 11 IR 12

* ira’-T* Tbikiąūsi pstinktiniai.KIAUŠINIAI ukrąj svkži,__________

GUžIbŽ Wiscdnšin “Cobblcrs”
GkAž;ipXlbAH0 kRSdsgĖfš

Tuzinas 37 G
19c

Pekas 34ė

KOPUSTAI^Sfažios kietos galvos 3,10 c 

grusios ^^,BARtLE1rT' 5 25č
BORDEN’S MILKAS <Žg.25į.
“POPS” Mai^dš , KVIEČIŲ 10c RYŽIŲ 13c 
JELii-0 Visų; skonių ......  _ 3pJll ŽOC

šVNBRgrkcleanser „j. 3^140
Sl^iillSll S Cjt;up Didelės bonUosĮ GC Mažos bdhkoi 11o 
“OKb SitumtųoMuilas / 4^L 19c 

SEMINOLĖ . Toil^o rolė»Ž5<?:

niTG’T1 PLOVIMO MiLTfeLiAv 1
ŪrVJuJLF JUtJol pidcli Pakeliai ĮįJĮJįf

‘ omm AKriow Mi»iid ChijĮte Įgc 

PAKITĘ P0WDER
■ BRILLO V1RTWES

“Midw

3 „a 23c
i . Vaįį ;

[ MAlffl šYRBP Ij-Amalai $1
UMittltoėšt Štč^e'š-9 savininkai yra įvairių tautų, kuHtį 

kiėk^M'yrdpe yrd atstovaujama sdvd kamiteto.

Lietuvių: Skyriais Komitetą Sudaro:
PAUfe ©bMBRAUSftAŠ 

858 W. 33 Street 
AEEX CEBULSKlS 

. 836' W. 33 Place

■i ' , iiMnriŠF’ESi STORES
KOPERATYVAS ■ 24« UlEPfĮKLAUSOMŲ SANKROVŲ 

u—o.

n į'i

VICTOR SLEPIKAS 
4140 S. Maplev?ood Avė. 
KONST. NALEWAYKO 

2975 Archer Avė. 
—

Aki.— mAWVMC B* _• Busra >

HOP FLAVOREC

■ę HOP FLAVORED 

^udiociM 
w malt syr^ 
k?- Buše

( „ KOP FLAVOPFD 

. jyudu 1 
WMALTSW

<EYMALTSYR“p
. -‘“unictOAto«y .... Jer - B UScP isl (

^■*-ŽU-OUIS.MO..U I

BMC-10

Biidweiser
Barlfey-Malt Syrup

ŠVIESUS AR TAMSUS— TIRŠTAS 
—TINKAMAS SKONIS
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vargti ne
mažuose 

ne vos te-

atatinkamos 
kėdės

she kxiows that 
thina cleans likę

į didelį, kaip ge- 
skambutį. Jeigu 
tai, į lovą virtęs, 
šniūrą, ir skam-

BAGDONAS BROS.
FURNITURB 8 PIANO MOVING 

Lotai V Loag Diatance Removal 
3244 S. Halsted St 

Office Tel. Calomet 3399 
Ret. Tel. Yarda 3408

pone, čia bus už 
klausiu ryto me-

OUR SYMPHONY 
ORCHESTRA

Sugrįžo iš kelionės 
Jonas Kulis

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianą nuveria! vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus. 
817 West 34th St 

Tek Boulevard 9336

bet ir ilgai, kreivai 
Kambarys, tartum 

toks jis auk-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Per septynis mėnesius važi
nėjosi p. Jonas Kulis po stam
besnes Amerikos lietuvių ko
lonijas, organizuodamas kupiš
kėnus. Nors laikai tokiam dar
bui ir nėra labai palankus, vie
nok p. Kulis turėjo itin gfero 
pasisekimo. Jam pasisekė gau
ti keletą šimtų narių ir sukelti 
nemažAi pinigų. Trumpoj atei
tyj p. Kulis rengiasi patiekti 
pilną raportą iš savo kelionės.

Kadangi kupiškėnų organi
zacija yra pasiryžusi dirbti iš-

>TTBHTION 
WITH LEĄD 
\ IN .

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’a i ir iš visu dalią 

LIETUVOS
Nupigintos Kainos .

Neprilygstami patogumai 
Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile Vietiniam 

agentui, arba: 
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N, Dearborn St. Chicajo.

©E AN MJOR 
SQ V/ENTTo 
\\QLLYwooQ

net ir 
eidamas 

tai įdubusiom

ganization can do so by getting 
in touch with Mr. C. F. Ste- 
phens, 4142 Archer Avė. phone 
Lafayette 7552K o r come to 
the 'first rehearsal at Gage 
Park Wednesday at 7:45 P. M.

Reųūirements: either sex, at 
least sixteen years of age and 
at least three years of study 
on their instrument. Lithua- 
nians given preference, būt no- 
ne are barred from applying.

— First Violin.

MES PERKAME
LIETUVOS I.AISV&S PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

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

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

have the pleasure of perfor- 
ming before appreciative au- 
(^iences. There are no dues to 
pay, no mv.sic to buy and absoT 
lutely no rehearsal charges 
(thanks to Mr, Stephens). AR 
that is reųuired of them is the 
willingness to cooperate and to 
attend rehearlsals regularly.

Kere is ąn apportunity for 
all who play any of the Stand
ard orchestrai Instruments. 
Those wishing to join the or-

“Savas Pas Savą1
— sako biznieriai

SKIODED INRj^HE 
tapVVEA CMHTfc 6Y 
' ' ACCI OENT — ' 
\NHILE ON AN EKRANO

RAMOVA LAUNDRY 
(WBT AND DRY) .. 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgtpon 
te—teisingas it f nitas patarnavimu 

819 W. 85th St 
T«L Bonlmtd 9123

■i , ■ -*■—*——tuima-n

The Chicago ‘ Lithuąnian 
Symphony Orchestra will be- 
gin its third season with a re
hearsal at .Gage Park, 55th 
and Western Aventie, Wed- 
nesday, Sepfėmber 16th at 7:45 
P. M. ■‘•p-..'.-. ,

Two years ago, when Mr. 
Stephenš, our director, started 
to organize this musical. group, 
he. was met with averse, pre- 
dietions as to the ■ outeome, 
sneering criticism, and the at
tempt was termed a follyby 
the. pessimįstic. Būt, this “fol- 
ly” met with immediate suc- 
cess.- This meritoriou^ organiz-

čia nėra 
chaiška, 
antikų krautuvę.

Bet paskui kažkas man iš
aiškino, kad aš, girdi, pataikęs 
kambarį sename Lietuvos vie- 
šbutyj, naujame, sako, net ir 
labai moderniška. Gali būt. 
Ndžinau. Nemačiau.

—O kiek, pone, čia 
kambarį? — 
tą išeidamas

—18 litų už kambarį, 6 litai 
už vonią ir 4 už įregistravimą 
paso. «

—Dėkui.
—Prašau.
Bet yra Kaune ir visai gerų 

viešbučių. Pavyzdžiui, Versa
lio viešbutyje už 20 litų (2 do
leriu) gauni kambarį, kuria
me ir puošnumo ir komforto 
ligi valios yra. Vienas didelis

JOBYNA RĄLSloN, 
viho Panages S 
their ban*\ roll •• 
- Ntce Z

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTTS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku. Kojų, 
Nugaroa skaudojlma, Salti, Ranku. 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
(tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra Usigyde O 
milijonai dar nežino apie tai. ' . 
Deksnfo Galinga Mestis yra tiek 
verta aukso, įdek ji pati sveria su
lig naudos gydymo. .
Kaina 76 centai, $1.50 ir $3.00, 
Ir 10 eaųtu estra už persiuntimą. 
« Klauskite pas aptiekorius teip

DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OlNTMENT.v

QS, ęhieago, III. ..iuL^;E|iįiiL"s^T 
imtihai kultūros darbą, tai žmo
nėse‘ji turi pritarimoz Atsira
do keletą asmenų, kurie orga
nizacijai paaukavo stambias i>i- 
nigų sumas. Bet apie tai pla
čiau praneš ’savd raporte pats 
p. Kulis................... *• —N.

eįsigyjate 
au, nors 

klausiu kirpėją.
1a, — atsa-

vis dėlto jokių patogumų Čia 
nėra. Net būtiniausios kirpyk
loj priemonės 
kirpiiųui bei skutimui 
neturima. Kėdė visai paprasta, 
žema. Bet kirpėjas aukštas, 
liesus vyrukas. Jis kerpa susi
lenkęs, pasitursinęs, tartum 
boba bulves kaupdaniaf Taip 
kirpikui, taip ir klijentui bai
siai nepatogu. Da ' prasčiau, 
kai jis ima skusti. Galvos nėr 
ra kur žmoniškai pasidėti. 
Kieta. Sprandas braška. Kir
pėjas dar laliiau susilenkia, 
tarsi į žemę įgula. Ne labai ir 
tesiseka jam skutiko darbas 
dirbti. Sako, čia daugiausia 
tik nusikirpti ateina, o skuta
si namie. Taipgi, jis ir nepra
tęs skusti taip letagvąi ir grei
tai, kaip Amerikoj.

Be galo keista, kodėl neįsi- 
gyjama atatinkamų kėdžių. 
Jungtinėse Valstybėse be to
kių kėdžių kirpykloje ar sku- 
lyklojc visai/ neapsieinama. 
Jos yra ne tiktai būtinos, bet 
ir labai komfortiškos. Pavyz
džiui, minkštos atsisėsti, turi 
tam tikrą prietaisą kojoms^ pa
sidėti, o galvai pasidėti prie
taisas yra itin patogus. Jos 
taip vietoje įtaisytos, kad len
gvai galima jas ar aukštyp 
pakelti ar žemyn nuleisti. Jei 
klijentas aukštas^ tai kirpikas 
ar skutikas su kede žemyn jį 
nuleidžia, o jei žemaš, tai auk
štyn pakelia. Vadinasi, nerei
kia kirpėjui ar skutėjui ,nfei 
lenktis nei tursintis, žodžiu, 
labai nemalonų vaizdą daryti. 
Jis stovi visai elegantiškai ir 
dirba savo darbą pilname pa
togume. Be to, ne tiktai gali
ma tokią kėdę žemyn ^nuleisti 
ar aukštyn pakelti, bet ir į vi
sas puses pasukti. Ir ve, paly
ginti, kaip malūną mclninkas 
suka į tą pusę, iš kurios vėjas 
geirausiai pučia, tąip ir kir
pėjas ar uklitėjas savo'klijeritą 
suka į tą pusę, iš kurios švie
sa geriausiai veikia.

—Kodėl tamstos 
žmonišką kėdę, sa 
vieną ? —— J '

—Taljajy^sąkyt 
Jto ife. jį

—O kur? Ar Amerikoj?
—Ne. Vokietijoj.
Nežinau, kokias barzdasku

čiams kėdės gamina Vokieti
joje, bet jei tokias, kaip Ame
rikoje, tai kitą kartą parva
žiavęs Lietuvon, j-jau , rasiu 
žmonišką kėdę ir nusikirpti ir 
nusiskusti.

(Daugiau bus) 4

pasigauni kitokią sąvoką, bū
tent: kad ne tavo plaukus, bet 
kišenių su doleriais nori kas 
nukirpti.. Ir, matytumėt, visai 
instinktyviai, vadinasi, visai 
nevalingai tik ima ir atsidu
ria ranka arba j kišenių arba 
ant kišeniaus, kuriame dole
riai tuno... Su manim daug 
kartų taip atsitiko, ypač po 
tam, kai keli žydai krautuv- 
ninkai ir daugelis žydų vežikų 
mane apšmugeliavo. Tada ter
minai kirpti ir skusti visai 
simboliškai mafle vejkė.

Vieną kartą nuėjau Kaune 
į vadinamąją geriausią kir
pyklą. Išsikalbėjęs su kirpėju, 
patyriau, kad čia užeina auk
štų ponų, net ir ministerių. O

WISSIG,
Pa»aaliniame Kata 

Seno Krajaus

Išsimaudęs ir sugrįžęs į sa 
vo kambarį, dairausi bei ste 
biu. Įdomu
Durys labai aukštos, plačios, 
suveriamos ir užrakinamos su 
senų seniausia spyna, kuri tu
ri erdvią skylę ne tik storam 
raktui 
rankenai 
kluono šalinė
štas ir erdvus. Langai taip au
kšti, kad vienu galu kone į lu
bas įsirėmę, o kitu mažne ant 
grindų pasistoję. Prie sienos 
prisišliejęs, ties pačia lova, ka
bo ilgas šniūras. Viršutinis jo 
galas įrištas 
ras bliudas, 
reikia tarno.
trauktelėjai
ba. Lova gili kaip šulinys: sė
dau ir kone paskendau. Ant 
viens kito gulant, daug žmo
nių į ją tilptų... Ja... Indas nu
siprausti negilus, bet platus, 
kaip vežimo ratas. Uzbonas 
laibas, bet labai aukštas. Bė
gančio vandens^ kaip papras
tuose viešbučiuose;’ kur gali
ma gauti gerą kambarį už 9 
litys (90. amerikoniškų centų), 
čia nėra. Čia viskas, mat, ar- 

tik imk ir vežk į

(Tęsinys)
Viešbučiai. ,

—Ale pas jus, tai 
išriestas kalnuotas, bet 
viešbučio grindys, — 
tai. iškilosiom
Lietuvos viešbučio grindim 
neiškenčiau nepastebėjęs nu
skurusiam vaikėzui, kuris ly
dėjo mane į kambarį.

—Tai jau čia, ponas, visada 
taip nelygu.

Paprašiau vanos. Prirengė. 
Bet muilo vis tiek nėra. Sako, 
kad čio jo niekad ir nebūna.

Keista.
—Še pinigų. Prašau parnešti 

muilo.
—Tuoj, ponas.
—O kiek?
—Du litai, —r sako vaikė- 

liukštis, parnešęs muilo ir 
duodamas man kartu su grą-

Broliukų Marijonų 
piknikas

NAMŲ SAVININKAI
čia apgarsinimas jums yra vertas $2.00, kadangi jus galite atsinofitl jj j mušt] ofisą 
ir gauti reguliarę $3.00 narystę už $1.00.

MKŠ TEIKIAME RAKIAMS DYKAI
Lysus. penkių ir trijų dedimtų di<Tių pareiAkimus ir išpildoma juos jums dykai. Pa
tarimai apie nesusipratimus su rendauninkais. Pasitarimai dykai visais IcgallAkais 
reikalas. Taipgi patarimai ir pagelba jtisų taksų ir aucMmentų reikaluose.

City Of Chicago Landlords Association, Ine.
Second Floor 4054 South Ashland Aventie, 47th & Ashland Avenue

stalas rašymui, ant jo telefo
nas. Kitas didelis stalas su so
fa ir keliomis minkštomis 
kėdėmis ar pačiam naudotis 
ar svečiams priimti. Bėgantis 
vanduo. Puiki spinta drabu
žiams susikabinti. Lova graži, 
švąri ir labai smagi miegoti.

Kai kurie ir pigesni viešbu
čiai | gana geri. Kambarys kaš
tuoja dienai 9 litai. Lova švari 
ir smagi gulėti. Didelis stalas 
ir keletas kėdžių. Bėgantis 
vanduo. Kambarys didelis, da
žniausiai su dviem langais, 
taip kad oro užtenka. 

/
Ir visuose Lietuvos 

niuose miestuose, 
Kaune, yra švarių 
viešbučių. Keleiviui 
bereikia. Tik visai 
miesteliuose, tai vos 
surandi kokį skurdų viešbutė
lį ir tas pats baisiai apleistas.

Taip geruose, taip ir vidu
tiniuose Lietuvos viešbučiuose 
patarnavimas geras, manda
gus. O jeigu dar duodi tarnai
tei kyšį (“tipsą”), tai rodos ji 
ir savo širdį gatavą tau ati
duoti: tokia klusni ir lipšni.

Kirpyklos.
Tiek daug kirpyklų Lietuvo

je, kad atrodo, jog čia esąs 
kažkoks kirpyklų kraštas. Ma
tyti, žmonės namie jau nebesi- 
kerpa, kaip pirmiau kad da
rydavo. Ir atrodo, kad dides
niųjų kirpyklų savininkai turi 
gražaus uždarbio, gali būt, ir 
pelno. Bet mažesniųjų, regis, 
niaža ką jie teuždirba, nes 
per daug jų yra.

Keistą įspūdį Amerikos lie
tuvis gauni, kai pamatai kas 
kelios durys arba kas keletą 
lagų iškabą ar užrašą stam
biomis raidėmis KIRPYLKLA. 
Tokį pat įspūdį teikia ir 
SKUTYKLA, kurią daug re
čiau, nei kirpyklą, gauni Lie
tuvoje pastebėti. Noroms ne 
noroms ir Kirpykla ir Skutyk- 
la simbolizuoja ne visai jau
kią Amerikos lietuviui įstaigą. 
Bene tik todėl, kad Amerikos 
lietuvį tuoj bando Lietuvoje, 
ypač žydai, ir “apkirpti” gerai 
ir “apskusti” ne prastai... Su
praskite: apkirpti arba ir vi
sai nukirpti jo kišenių su do
leriais! Ve, kur šuniukas pa
kastas. Nors ir tikrai žmogus 
žinai, kad Lietuvos ir kirpyk
los ir skutyklos yra, visai tei
singos ir padorios įstaigos, vis 
dėlto, kaip tik pamatai ar iš-

MS ONtfjjjj 

CLEANS -SCO^Svisai įdomu

1 Ar ir broliai Marijonai ren
gia' piknikus t Juk jie, sulig pri
žadais, yra pasirinkę Dievo ka
ralystę kaip piknikams vietą.

)Taip tai tąip.7 Bet ir jiėms 
užsinori kartais įiapiltnikauti, o 
gal biznj padaryti. Ir štai pra
ėjusį sekmadienį jie turėjo su- 
ręhgę pikniką savo farmoj.

Gąlima buvo tikėtis, kad su
sirinks, didžiulė minia. Nes jie 
leidžia dienraštį “Draugą”, jie 
kontroliuoja pusėtiną Chicagos 
lietuvių kunigų dalį, jie yra mė
ginę savo laiku net patį’pra^ 
lotą diriguoti.

0 pasiklausyk jų leidžiamo 
laikraščio, tai jie esą Chicagos 
lietuvių duona ir druska, pra
džia ir pabaiga'. Bet jų pikni
kas buvo tikrai mizemas 
svečių suvažiavo gal 100, o gal 
150. Net kunigų ir tų tebuvo 
vos kokie šeši.

Kaip sakoma, iš didelio 
griausmo mažas lietus. Ir pa
ti publika atrodė rinktinė: ot, 
moterėlės, kurios tik ’ žino tik 
taką bučernėn ir bažnyčion, 
kurios net vidurmįestin nepa
jėgia vienos nuvažiuoti. Labai 
įdomi tokia publika piknike. Ji 
karaktėrizaVo gerai savo Vado 
vus broliukus. ’

Broliukų farma atrodo ap
leista, apšiapusi. Matyti, ne 
šio svieto gyventojai jie yra.

VIRINIMO,.
; v TRINIMO, 

LAZURKAVIMO.
Klauskite pas savo groserninką 

LINCO WASH.
Pardavinėjamas kvortinėmfa bon- 

komis — po 20c už bonk?.
Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION 

Chicago,' III.
Tel. Pullman 6201

Daktaras •
Kapitonu 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstą ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skadsmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą, ir paslaptingas ligas. Jeigu v kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metą t( išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo - 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-G valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 /yto iki. 1 vaL 
4200 West 26 Su kampu Keeler Avė., Tel Crawford 5573

M. J. KIRAS
REAL EŠTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

8335 S. Halsted St
TeL Yards 6894

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

' Tel. Kedzie 8902

PASKOLOS MORGICIV
TAIPGI PARDUODAME PIRMUS MORGIČIUS NUO 

$500 iki $5,000 
MOKAME 6 NUOŠIMČIUS

JUSTIN MACKIEWICH 
MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St. Phone Canal 1678-9

V,'U ............ . ........... .. .......................... ..........................

Liėtuvon ir Atgal

Padaro 
Skalbimą

F Lengvą , - H

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

M|ll. .........................................     —M—'. .........

ation has proVed its capability 
by rimstering difficult over- 
tures and symphonfes and by 
playing the scores of nųmer- 
ous operas and opere^tas.

This is bound to be the, or
chestrai most successful sea
son. Since its appearance at the 
ŠLA. Convention, Concert lašt 
season, the orchestra has been 
accla'imed one of the most im- 
portant musical organizations 
amongst the Lithuanians in 
the. United/States. Its audien- 
ces are numerous and) varied. 
The publicv has accepted it as 
one of the fixed institutions in 
thė musical world., As yet fhe 
orchęstra has riot had a con
cert of its own, therefore, 
plans are being made to give 
our Lithuanian audience, their 
first symphony • concert. Two 
operettas and Severai worth 
while concerts are also slated 
to take place this season.. 
Every thing pbints to a most 
successful year.

Under the čapable leader- 
ship of Mr. Stephens the or
chestra has steadily grown 
until it now has over forty 
members. In view of a busy 
season, with greater musical 
scores to master, the group 
will have to be augmented to 
fifty or sixty’ musicians.

Thus far, many of our ta- 
lented amateur performers 
have been sįow in taking ad- 
vantage of the wonderful op- 
portunities offered by this or
chestra. Members get a,chance 
to play the best classics, operas, 
etc.; they receive invaluable 
experience in ensemble playing 
and sight reading; and they
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Metanui ---------- 13.00
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Lietuvon' ir kitur uisieniuose 
(AMMO ’ 

|8,00
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<iwį l78d a Halsted St., Chicago, 
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; VOLDEMARAS “NERASTAS” KALTU
i ............................. R.....

(Buvęs Lietuvos diktatorėms Augustinas Voldema
ras tapo išteisintas, nes teismas > nerado tikiu jrodymų, 
kad jisai dalyvavo sąmoksle .prieš Smetonos valdžią 
arba pasikėsinime prieš pulk. {Rusteikos gyvybę. Be 
Voldemaro, išteisinta dar 9 kaltinamieji, oi kiti tapo nu
teisti ir nubausti kalėjimu. \ ' z

Kariuomenės teisme, kuris svarstė rprie i uždarytų 
jdurų .Voldemarų, Vaitkevičiaus, jPupalajgio ir <kitų 21 
įasmens bylą, kai kurie liudininkai parodė, kad Užpuoli
mą prieš buvus; kriminalinės .policijos viršininką Rus
teiką buvo suplanavusi slapta nėlegalė organizacija 
^Geležinis Vilkas”, kurios vyriausias vadas įbuvo Vol
demaras. 0 Vaitkevičius, kuris kartu su :Pupalaigiu 
bandė peiliu paskersti Rusteiką, teisme pasisakė veikęs 
sulig Voldemaro instrukcijomis ir kaipo “Geležinio Vil- 
,ko” narys. Buvęs generalio štabo viršininkas PlechavL 
čius (didysis gruodžio perversmo “herojus”) liudiję, 
jogei voldemarininkai mėginę jį prikalbiųti, kad jisai 
vadovautų sukilimui prieš Smetoną.

Bet * šituos parodymus teisnias4 palaikė , unepakanka
mais”, nes Voldemaras griežtai užsig^i^. taip, dalyvavi
mo sąmoksle prieš valdžią, kaip ir ateritaio jprieškRds-z 
teikos gyvybę organizavimo. Jisai tvirtino, kad, išeida- 
.mas iš valdžios, jisai pasitraukęs kartu ir iš “Geležinio 
Vilko” vadovybės, kuri pasilikusi valdžios (!) rankose. 
Dokumentų šitam Voldemaro tvirtinimui atremti val
stybės gynėjas teismui nepristatė, ir todėl, karininkai, 
kurie jį teisė, “rado” jį nekaltu.

Visai kitaip elgiasi tokie pat Lietuvos kariuomęnės 
teismai, kuomet kaltinamųjų suolan patenka socialistas 
arba liaudininkas: tuomet vieno žvalgybininko:skundo 
(dažnai net visai sufabrikuoto) pakanka, kad teisiama
sis butų pasmerktas visam amžiui į-kalėjimą.

J voldemarininkus šmetonininkai vistiek žiuri, kaip 
j “saviškius”, nežiūrint, kad rengi# “pučus” bei teroro 
aktus. Tas liguistos ambicijos pilnas vyrukas dar ne 
taip seniai juk buvo jų visų dvasios vadas.

viena po kitos priims panašius .jstytymuš ir ilikušios 
valstijas. Tuomet kunigija Meksikoje bus beveik išny
kus, ir kadangi njaža saujelė /pasilikusių dvasiškių ne
begalės aprėpti visas bažnyčias (kurių Mekšikdje yrą 
be galo daug), tai jas, lygiai kaip.ir daugumą kito baž
nytinio tu^tp, priris valdžia. ’ v •

įai yra aštrus bažnyčios suvaržymas. Nė Rusijos 
sovietų valdžia nėra taip' suspaudus bažnyčią, ^pors bol
ševikai viešai ir atvirai ^eklamuojaši, kdip bažnyčios ir 
religijos priešai. >

Katalikų 'bažnyčios vadai Meksikoje padarė aną 
metą didelę klaidą, bandydami ginkluotu sukilimu nu
versti valdžią. Tuoipet ėjo klaushnas apie menką, pa
lyginti, .dalyką: tik kad kunigai registruotųsi policijo
je. Jeigu dvasiški  ja butų nusileidusi, tai \iki dabartinio1 
aštrumo nebūtų priėję. Meksikos' kunigai, sako, norėję 
nusileisti, bet pasipriešinęs Romos papa, kuriam buvo 
didėlė ^negarbė” pripažinti, kad pasaulinės valdžios 
autoritetas yra aukštesnis, negu bažnyčios. Tečiaus 
papa neapskaitė savo pajėgų Meksikoje ir pralaimėjo.

Į - -T . Į

! Apžvalga
ATGYJA PROFESINES SĄ

JUNGOS LIETUVOJE
■ , .. •r <; 4

AKauno policijos viršinjnkas šiomis dienomis lejdo užregistruoti tarnautojų profesinės sąjungos įstatus. Spalių mėn. 7 d. ketinama įsteigti statybos darbininkų, tabako darbininkų ir maisto pramonės darbininkų sąjungas.*Po 1226 m. gruodžio 17 d. perversmo Lietuvoje buvo uždraustos visos profesinės darbininkų sąjungos*ir kai kurių jų iždai buvo ~ valdžios konfiskuoti. Dabar profesinės sąjungos, matyt, vėj ima atgyti.
DAILININKAS byra PAŠA

LINTAS Iš OPEROS

rallein danais Erreichbare”). i.Vien tik ; Franci jos Banko 
paėmimas butų įvaręs baimę versaliečiams jr padaręs«ga- ' lą jų pasiputimui...”, JTajgi matojcąe» kad Marksas vątoa Paryžiaus . jiomuųoą daugumą “nesocjalistiŠkft” ir kaltina Komuną dėl neturį irio “common sense’’ ir neau^ gebėjimo • padąry|į su vęraabė-* čiais (su buržuazine Francijos valdžią!) ‘/naudingą žmonių masei kompromisų”. Marksas sako, j kad kompromisas su bur7 žuazija'tuomet buvo vieniųtė- lis pasiekiamas dalykas. .Aišku, kadį tytaip žiūrint • j Komuną, pieku budu negalima sakyt, kad ji buvusi “socialės revoliucijos bandymas”. Ji buvo rezultatas sukilimo, kurį padarė Vieno-- miesto gyventojai* patekę desperacijon Jr pasidavę provokatoriškai valdžios politikai. Tas sukilimas jokios naUjos visuomenės' sistemos duoti negalėję, ir patys jo va-į dai buvo nepasirengę ,perorga4 nizuoti visuomenę naujais pa* grindais. TĄigi geriausia, kaą buvo susidėjušiose aplinkybėse ghlima padaryti, tai — likyij duoti sukiliiųą, išsiderarit kaip galint geresnes sąlygas iš valdžios. . ,Sulig bimbininkų ir kitokių Maskvos j garbintojų terminčlo- giją, k toks Markso nusistatymas Paryžiaus Komunos (klausime gą kompromisą — vienintė-. liudija, kad Jisai buvo ‘‘kapita? jį dalyką, kuris tuomet bu- Hzmo gelbėtojas”, “buržuązijoą vo galimas pasiekti (t‘das tarnas” , ir “socialfašistas”! 

• •. • > 
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navijos socialistui Domela- Niemvenhuis 1881 m. vasario 27 d., t. y. ,už {10 metų po Paryžiaus sukilimo. Apie Komuną - tame savo laiške mokslinio socializmo tėvas rašo taip:“Jau nekalbant apie tąi* kad tai buvo tik vieno mies- 
X, 1 >to sukilimas ■ išimtinose sąlygose, ^Komunos > dauguma anaiptol , nebuvo ir nieku buį du negalėjo būti socialistiš- ka. Su trupučiuku sveiko proto (“mit geringem Quan- tum Common sense”) ji tačiau butų galėjusi pasiekti visai žmonių masei naudin-?

buvo susfdėjušiose aplinkybėse- lik vi j

BEVEIK REKORDAS
■...... i ■■ į ■ —■■■■■ ' į į į n dm •

Amerikoje yra labai madoje visokį “rekordai”: 
ąutomobilių greitumo rekordas, aeroplanų skraidimo 
rekordas, ilgų , pamokslų, ilgo šokimo, stiebe sėdėjimų 
ir kitokį rekordai. 1

Vieną rekordą dabar ką tfk nesumušė Chicaga. 
Stambaus Continental banko tarnautojas Walter E. 
Wolf pašlavė bonų už milžinišką sumą — už $3,666,- 
929.06. Suradus pavogtų .bonų vertę, buvo, manyta, kad 
tai yra “rekordas” bankinio turto vogimų istorijoje^ 
Bet paskui pasirodė, kad ne, nes vienam bankui Cleve-j 
landė prieš kiek laiko buvo nukniaukta kelioms dešim
tims tūkstančių dolerių daugiau, negu Continental ban- 
kuL ■

Tuo budu Chicaga “nesumušė” rekordo, ir Wolfo 
vagystės istorija todėl nustojo žymios dalies savo įdo
mumo.

Pažymėtina šitoje banko tarnautojo žulikystėje 
yra betgi tai, kad jisai, suvartojęs daugiau kaip pus
ketvirto miliono dolerių svetimo turto spekuliacijai 
biržoje, nieko nepelnė ir viską prakišo. Ar jisai buvo 
toks žioplas — bet kaip tuomet bankas laikė jį per ke
liolika metų atsakomingoje vietoje! 
kiti, gabesni už jį sukčiai?

Vogtais pinigais spekuliuot, pasirodo,| visai neap
simoka.' Savais —• irgi ^vargiai.

ąr jį apmovė

KATALIKŲ .BAŽNYČIOS NEPASISEKIMAI 
MEKSIKOJE

Tenoras Jonas Byra, apie kurio pinigines aferas Kaune ir prasikortavimą New Yorke buvo neseniai rašyta “Naujienose”, jau neteko ' savo vietos Lietuvos operoje. “L. Aidas’* praneša: »“Teko patirti,, kad .valstybės teatro operos artistas pi Byra, Jonas, kuris iki Šiol dar negrįžo iš Amerikos, jfcur šiemet jis praleido atostogas, nuo Šių įmetu rugsėjo mėnesio 1 dienos atleistas iš operos ir visai iš teatro’ tarnybos. P. J. Byra, tęatre dirbo iš viso apie dešimtį metų.” ' / !Lietuvos opera vargiai jo pasiges, nes jo * “žvirblio balsas i gali tikti negut naminiam certe, bet n<| operoj ę.*
M

kon-f

Meksikos valstijoje Yucatan išleista-įstatymas, ku
ris apriboja katalikų kunigų skaičių visoje valstijoje 
devyniais.

Tokius pat kunigų skaičiaus apribavimus yra pa
dariusios ir da dvi, kitos valstijos Meksikoje — Tafeascd 
ir Vera Cruz. Pastaroji valstija turi 'Vieriuoliką šimtų 
tuksiančių gyventųjų ir joje leidžiama eiiiitatąigo pa
reigas ne daugiau, kaip vienuolikai asmenų. ' B

'Bažnyčios protestai federalei ^leksikos saldžiai ne
turėjo pasisekimo. Valdžia pareiškė, kad ; atikirg vaP

“SOČIALFASISTAS 
MARKSAS

ze-baigtus ir
Jį

•: ' fMinint 60 metų Paryžiaus Komunos sukaktuves į pava<* sarį, “Naujienose” buvo nurodyta, kad tas prancįjos sostines žmonių sukilimas buvo ne socialinės rėvoltocijos^ bandymas, o ’ tik vienas ; iš > tragiškų. Įvykių beturčių kovoje dėl geresnės ateities. Nežiūrint;į tai, kad1 ir pats Karolis Marksas parašė .vienoje-»8»Vo> • brošiūroje,. ' jęgei Paryžiaus ^Komuna - bandžiusi sukurti naujos, proletarines .valstybes fpavyzdį įmes pažymėjome, ■ kad ta sUkilėliiį valdžia nėįvykino ir net nebandė įvykinti ' Vtones. gimtos sočiaies reformos; ji net įvedė, vietoje 8 valandų, 10 valandų darbo dieną.Tuos “Naujienų” išvadžiųji mus' tuomet šoko, shiatkia prunkšdatoi, ^krįtikui>t”/ im&ty bimbininkai,, kurie “šaukė, 'kąd mes -panž^ktoę “marksizmą” ir nukrypę y “bųržUązįjoS” (pusę. Jie, - be abejones, ^nežino-ję,. laikui jr .Marksas *b^vc
pakeitęs savo pažvalgą > j Pary-

4. Vit. ■ J - ■ . •
- v • 1

Taip bėgo žmones...
f »<', i*•>(Tęsinys) .

< ' •Ištisomis -šeimynomis, mes ir trobesiusdar nebaigtus —r “po pigiąja'! parsidavę, —• kdd tik ,grcičįau nuo jų nusikračius ir . paėmus už, juos geriad nbrs kiek, nęgu kad visiškai J uos apleidus, ištisaiš etalonais važiavo į- lą laimingąjį įsigyvenimo 4r greito (praturtėjimo bei gero visiems uždarinę kraštą, į kto- rį taip kažin kas pageidavę, kad geri Lietuvos darbininkai ir ūkininkai skubiai vyktų.'**Atėjo dabar ir Garbalius ,į miestą — apsižiūrėti ir apssU dairyti pačiam, kaip ten tą ^Braziliją,” kaip visur žmonėse skardus gandas paplito, veža ir ’ kas pirmiausia reikią daryti, <kad į tų laimingųjų tarpą\ neilgai < trukus ir. pačiam patekti ir gauti kuogreičiau iš “tos nusibodusios ir vargui* gos Lietuvos” išvažiuoti.Garbalius Jau pinojo/, kad norinčius iš Lietuvos išva- •žiurifi žmones surašinėja mies- J tuokė tam tikri agentai, ir kad už .vizas Jr “pašparius,” jie iš-' visO tereikalauja iš žmonių tik po kažin ^ięk — suvirŠ šimtą litų, o už kelionę Visiškai nieko neimą/ žtookf ' -i

4

ir — pirma padaręs kalčiausią ‘ savo veido išraišką, ir lyg ka- . žin ko sugėdintai į jį pažiūrėjęs — lėtai ir nedrąsiai, virpančiu • balsu prabilo:—Prašysiu, ponaiti, man tą malonę padaryti, J<ad galėčiau anksčiau išvažiuoti į Braziliją, kaip Čia ją dabar visi vadina, —kad jokių sukliudymų man kelionėje dėl to nepadarytų... Kaip jau tamsta zpats daug geriau už mane tokius dalykus padaryti išmanai..Ponaitis, sustojęs, lyg nenoromis, atsikreipė į Garbalių, dar pažiurėjo į susirinkusių žmonių būrį ir tikrojo jų išgelbėtojo) balsu tarė:—Gerai, vyrai, — jeigu norėsite — kam reikės,— aš už pusvalandžio čia vėl busiu, tai —kad norėsite — galėsite gerą patarimą kiekvienas gauti... Tik pasakau jums, kad be mano pagalbos jus nė vienas nieko gero nepadarysite, o tik sau Jjėdos del kelionės pasidarysite, ir greičiausiai kad ir visiškai dar iš Lietuvos išvažiuoti nebegausite... Tai ir įspėju jumis...O į/Gatbalių, atsisukęs jis tdfė:—Na, tai eisime, tamsta!Jie nuėjo .Laisvės Alėjos gatve,' į Ukmergės planto pu— sę, Ir Garbalius — lyg į koją su .tuo ponaičiu nepataikydamas vis nedrąsiai sėlino šalę jo ir nieko dar nedrįso sakyti.Jie i praėjo vienus langus su iškabintais įjuose užrašais' “užkandžių,/pietų, pusryčių ir vakarienių” ir su : bravoro skardinėmis lentomis ■. prie ■ durų, ir Gatbėiiaus lydimas {ponaitis atsisukęs <daug reiškiančiai pažvelgė j i jį, bet Garbalius nors ir buvo pats tbepamanęs P" įsu juo i kaiplik čia, dėl reikalo užeiti, bet visa jam kažin kodėl pasirodė čia esant per- šviesu f ir, žinpma, . perbrangu ir jis nors labiausiai sugėdintas savyj e>bėt su giliai užslėpta gėda, i nusėlino paskui ponaitį toliau,: lyg nesupratęs pastarojo daug* sakančio .pažiūrėjimo į jį ir aiškiai nusidavęs < esąs >nieko nesuprantančiu kvailiu avinu, -*-.'ką gi jis tokioje i būklėje /būdamas galėjo kitaip daryti!...Žinoma, • butų gera — ir kaip tik ir pritiktų su tokiu ponaičiu — Čia, o ne:kur kitur 
dėl reikalo > prisėsti t užeiti, be t., čia Gažbalitis apsigalvojęs apsiskaitę su turimais prie savęs ištekliais i ir... nužygiavo vėl toliau.>Viso i jis teturėjo tiktai penktos litus į nosinę skarelę įsį- rišęs, o atmenant tą, kad reikės už i patį patarimą ponaičiui užmokėti (kad dik dar neatsisakytų nuo tiek, — kad tik priimtų juos), ir tokiu budi! už magaryčias«ir nebebūtų ktfo buvę > mokėti...'Gąl taip .'kitą kartą... — gal ponaitis t bus toks geras, palauks su magaryčiomis, o tuo tarpu tik * už vieną darbą te- * paims, o Garbalius jau atsilygins jam greičiausiai, ir nebus kiaulė...' žrnomačas yra tikrai išmintingas ir tą Garbaliaus šiandieninį trukumą . gerai supras... —• pats save nusiramino v norėdamas palengvinti sau prislėgtą dva-. šią, • Garbalius.(Btts daugiau)

ne
Ptie i kontoros durų f būrėsi nemažai Žmonių,; o jų tarpe stovėjo-kažin koks labai jau miestietiškos išvaizdos ir — natytis — gerai viską žiųąs ponąijtis: raštininkas•antininkas, advokatas ne advokatas, — su katilėlio pavidalo juodu dangčiu ant galvos, j patrinta odine tarpa — kur ponai visokius popierius ąu savim nešioja — po pažasčių ir taip pat su dideliai* kauliniais akiniais ant nosies, -+tik jų kaulas buvo kiek tamsesnės spalvos negu .ano pono — kontoroje..Ponaitis /kažin ką .rimtai kalbėjo žmonėms daug nusimanančiu balso garsu, o žmonės — vienas po kitam —davinėjo jam įvairius klausimus, į kuriuos ponaitis f tik labai trumpai ir vis galutinai savo atsakymų nepabaigdamas te- atsakinėjo, o susirinkusieji žmonės žiurėjo į jį neabejotino pasitikėjimo pilnomis akimis 7ir,' žinoma, gaudė kiekvieną naudingą jo žodį.—i-Bėt * ką Čia daug ' kalbėti,—' aš ir negaliu, ‘ir laiko neturto L. AŠ iš to f tik r it gy Vertuį -kad - galva dirbu, ir todėl — kam kokio /-labiau aiškesnio patarimo reikia, — prašau užsimokėkite, ir užeisime loto nors pasitarti dėl paties rėi-*- kalbėjo tas ponaitis į

kontoroje.

..' -' . -v~''N.enorėdalhas būti keno nors skaudžiai apgautu atba pasi4 rodyti visišku dalyko nežinė- liu, * Gąrbąlius pirmiausia pats vienas apvaikštinėjo visaš

—• tiktai va- 
j Mi’z'v ■ > j.'5. 't ' 'A tęjęš J miestą ir apvaikšti-, nėjęs visa^. esamąsias \važiąvir mo agentų kontoras jairieį Garbalius >jau < visur rado byrius gatvėse bes^ovinčiųy ir apie ■ tų •* kontorų duris - besi* glaudančių žmonių, o ir visame miesto nemažai vaikštinėt jo ‘ žmonių blogai apsirėdžiusių, sų/ užkandžių j ryšulėliais rahkosę —- >niaiytis, kad vis- (uo ypačiu, kaip ir Garbalius, reikalų į inięątą atvykusių, — ir Jų tarpe neretai /buvo matę/ mi vaikštinėjant arba prie kurios * nors ‘ k on toros durų be s t o-

kalo, o kriukis bus atliktas getai, — kalbėjo • tas ponaitis į susirinkusius žmones -panašiu į' lėbai svatbų balsu, o jo ’kal-žedžiųT ’ teisingumą pilnai supratę, niekas net nėdtįso 'toliau su ‘labai Jau įkirtais jam kiaušiniais j akis belysti, b»i;įlįį kai ‘kiltis dar nedrąsiai, tdįp saulėtomis, J am 1 kokįJ nors klausimą teužduodavo.—Aš daug nuo Jūsų, žinoma, ir nepaimsiu, žmogeliai jus, —nebijokite!... —i, nes žinau, kad jus daugiausia žmonės esate vargingi ir daug pinigų niekuomet -nesate ir tu-f rėję, — dar^įtirtkamiau Ir labiau prisiartinamai*kalbėjo iš- nitritingasis ponaitis: — bet juk1 kčks periketas litukų už gerą fr tikrą patarimą Jūsų reikale, o jeigu dar ir su magaryčiomis kur nors, tai juk hera • perdaug, o' ir man juk— JUs ‘ tą ’ turite žinoti vien iš įto gerai pragyventu nes jus žinote —aš Juk negaliu bet 1 kaip, —1 bet Už f tai kad padarysiu kuriam jūsų reikalą, * tai nereikės jums čia nė vienam po‘kelias dienas gatvėje ‘būnant laukti to vienas kitą ‘bestumdant susirinkus j būrį trypinėti. Patys pirmieji —sakau — į sąrašą pakltoši- te ir man busite Už tai visuomet dėkingi... Na, bet reikia gi jau man eiti — turiu daug Teikalų: kiti žmonės senai jai| manęs‘laukia... — gudriai dir-į btinu, bėt susirinkusiems žmo-, neims visiškai neįtartinu, o tilc dar labiau juos priėjo visažL ‘rtystės ir mukslumo ypatybių pritraukiančiu balsu, dr artis- f tinta nedavimu lyg kažin1 kur Har .daug škubių rėfkalų turint, kalbėjo miesčioniškas ponaitis, ir ^augybė žmonių a- kių lyg įsikibę į Jįrto- :rėjo sulaikyti ir dar daugiau ko gero ir reikdltago jų, visų Vienoduose reikaluose iš jo įŠ- glausti, — tafp j jhcros gerai •veikė ‘ to' apsukraus ponaičio■ gudrumas- -ir, rodos, Jo visapusį visokiausių ^reikalų ;su- pratimą rodanti ir rimta jo ir jo miesčioni-

bos klausiusieji <rodos

—Aš daug nuo Jūsų, žino- žmogeliai
vienas apvaikštinėjo /. mieste e^ąnips yažiąvimo į uŽ- slėrffūs* -kbiftbrns, pasiklausė po trupitij /ką rpflc jų susirinkusieji žmonės kalbėjo, pats 'dai? juos po iįodį—kitą pAkaL biriu, ir — šj-tą daugiau .sužinojęs, ir. apėjęs ,jau tųr būt visęs mieste .esamas panašių dalykų’kontoras, gdlų gale sugrįžo, prįe tos, kiiti jam iš pal pradžių paširb^Č esanti iš visų patraųkįaniiausią ir gražiausia, ir - ilgai apžtotinėjęs jos knągą, » ir aklink į ją f paiva^kšti- rtėjęs — pagaliau nedrąsiai (į ją įeįo. ’Viduje jau * tirštai grūdosi daug visokftj žtoonhj, -o ,už medines pertvaros — prie ra- šomojo skobnio sėdintis gėltono kaut o — akiniais ant nosies, var-* te kdžiri kokius standžius po4 nerius, ir tik laikas nuo laiko į/susigrudustoš ticjuje žmones nktai mete šykščius žodelius, išieūgva ir neskubėdamas rūkydamas vienas po kitam kva* pins * popierostts, pūsdamas į put lubas jų tirštus durnus, to lėtai > kalbėdamas su l kitais po-? baisi! taip < pat • už * medinės- per- tvriroš — ^kiekvienas prie savo Skobnių i besėdinčiais to, ros- dos, nieko neveikiančiais. » ;

1 I•Patrypęs, kontoroj e, tarpe -su-' sirįnkusių. zžmonių, gana ilgą laiką ir nieko teigiamo ten taip ir i nesulaukęs, Garbėltos tik galėjo išgirsti, kad ponaši’™'""’ r"uul! su akiniais' iš gėltono ' kanto1, “ 1
sSIv'i v v v f o 1

iasr su storais

reikia

ponaitis juk vy

Na 1344 ‘•Kovos” gau
tas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.
’ V NAUJAS numeris Atė- 
jo Kiilttira No. 6—7. Gali
ma įgauti Naujienose. Kai-

pasakė ateiti visiems ttk kitą trečiadienį, nes ’šiaridykštis išmonių surašinėjimas; į Braziliją jau esąs*bai$as.’ Nusistatęs > trečiadienį ateiki į kontorą pačiu pirmųoju> Garbu|ius išėjo Jš jo$»pųdžta- gęs^ent del do, ękad 'Pnts sąvo akinus ir ausimis galėjo įšiti- kinti, jog iš Lietuvos išvažiuo- tį — tokiu faudu,
' ■' r- 7 '<■ ’i ■ * - ir. ’ \ ■‘t , t ?galima ir kad tai net^beveik nieko važiuojančiai^ darbininkui nekainuoja.

žiaus - jos iįvy* ^ebjloįa^vęjtojimiloi.mjįlijnėlajH
kių prasmė priaiškęjo bešali^Jsiiįengę^Įr^dMkiai žąflu-

Wakščtos )tr dajltos kaiųi^ .., ... ,,T;
_ juriėitgąjta^y wtba net 'ir ivisiškaj [žmon^ vUwvkalkejo\4-tiaraischaftb pa^k#^ .^vo'pusponaičiuš^-'*“^

> pasisekimo. Valdžia pareiškė, kad ; atskirų vaP šių mėtį numeryje Ka^Hd|panašųs jauni ir raudoni, kaip
reikalus ji nesikišiantf. 'Todėl galima laukti, 'kad Markso laišką, rašytą ^katfdi^kdkre

kų faktų šviesoje-
reigas ne u K

‘Kol kiekvienas iš susirinkusiųjų vyrų ir moterų svarstė savo galvoje, kiek čia tam ponaičiui pasiūlyti už atskirą pasikalbėjimą, ir kur čia jį dabar nuošaliai — pavaišinti —^■pasikvietus (kad visai kaipo poniškas daikl/as ‘ dėl permažo, kartais pasiūlymo ir neužsigautų) išaiškinimui pas kiekvieną iš jų esančio to paties reikalo, — Garbalius pirmasis nedrąsiai prislinko arti prie ponaičio, jau' neva besidengusio nueiti savais keliais,

na 45 centai.
i.........^iiiiiiiiA—įWM*»iy»iA .......... ....... .tiru

Reikalaukite “NAU-
ĮAS^ant bile kam- 

pd<kur parduodami lai- 
tari^čiai. Pardavė jas Jai- 
krašciiį bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui^ bet Jūsų pato-- 

lgumo4tetei.



arba 2516

Vėl karšta
SNOSE

Akiu GydytojaiHoldapas politikieriams

Vikaro.

smoge

Phone Atmitage 2822
0056

INGUgnegesiai apalpo

4631 S.' Ashland Ate. Tėl. Yards 6760

Isted St.

Hemlock 8151

ai. dieno* it

ĄMBULANCE pATĄBNĄVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ

nu
Ofiso

atsakė, kad vyrai iš- 
Chicagą ir pinigus iš

Haltted St. 
rcher Avė. .

varto; 
ir pa

Phone Gihtf 2118 
Valandai: 6—-<8 rakate

vyrai, 
senu- 
jauną

(JARS1NK1TES
NA V...............

švdgerį Koris- 
" lėtuvpj s'ė- 

ir gimi- 
randasi

Įvairus Gydytojai 
JįiMMin. g>i ii* d" "Mw ■

Telefonas Rępublic 008 J

1327 So. 49th Gt.

Telefonai 

Cicero 3724

Trylika ugnegesių apalpo be- 
gesindami gaisrą kilusi skiepe 
namų adresu 173 West Lake st.

Adyokatai

K. GUGIS

e m»o 
epnblk

įAMibiM

astebekite puikią tėš 
lą . . > kaip piragai 

laikosi Švieži.

Laboratorijif
, netoli Morgan St, 

12 pietą it

u
antiseptiko — 
badas pašalinti neižWil 
torus vartoti blle laiku 
Pas apti ūkininkus, 3Bc.

DR. C. MICHEL, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Įgt Aš priskirsiu justi akims, 
KgĮjfc nežiūrint kaip butų kom- 

Jarbas. Mano sto- 
pasekmB 20 įlie
to-tyrimo. Tiktai 

■.v instrumentai yrą
Mano akiniai sugrąžina regėjimą 
drtoMl AKIMS

.j’fta Nuo $8.k 
lenta kaina, be 

.1, nčra sugrai-
reniai sutaisomi

Nesugebėjo Caponės 
ihdaityti

Už kokios pusės vulahdos 
banditai, sušilę, liovėsi darę 
kratą. Senutė jau manė, kad 
atėjusi jai mirties valanda. Tik 
meldusi, kad vyrai nesugrįžtų 
kada banditai namuose yra1.

Ir staiga išgirdo ji apačioj, 
t. y. pirmame aukšte, paliepi
mą: “Rankas aukštui!”

Suprato senutė, kad jos su-
Pamainys policijos 

vertus

1145 Milvvaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. LL 

Seredoa vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Pasklido žinių, jogei valstijos 
audi'toriSi Osčar Nelson, tapęs 
Lake pavieto grand džiurčs įtar
tas ryšy su Waukegan State 
Banko uždarymu. Eina gandų, 
kad kalbamas įtarimas remia 
mas tub, jogei Nelson nepada- 
ręs atatinkamų žinksnių,' kai 
patiekti jam raportai rodę jau 
pirm devynių mėnesių, kad 
kalbamas bankas buvęs prastoj 
padėty.

tei sakyti kur daugiau pinigų 
yra. Ta atsakė, kad nėra. Tuo 
met vienas banditų ir vėl smo
gė senutei revolyeriu.

Kada senutė apalpo, tai ban
ditai jai užmovė pagalvės ap- 
valką ant galvos ir pririšo ją 
prie lovos. Na. ir pradėjo vis- 
ką draskyti, blaškyti, versti. 
Išvertė kas tik buvo kambariuo

Čia matomai ne viskas taip 
ramu, kaip “Vakarų Fronte”. 
Štai So. Halsted gatvėj, už 35-

Trečiadienį temperatūra Chi- 
cagoj pasiekė 91 laipsnių. Kaip 
vakar laukta net aukštesnės. 
Taigi vasara vėl surgįžo Chi- 
cagon.

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterą it Vaiką Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 rytoj 4 iki 6 po pietą. 
Seredomis ir nedčliomis pagal susitarimą 

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

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

Grand džiurė, kuriai buvo 
pavesta išklausyti skundai prieš 
Al Caponę, kad jis nusikaltęs 
blaivybės įstatymui, po visų sa
vo darbų pranešė, jogei ji ne
padariusi indaitmento. Turinti 
gi tik raportą. Iš to galima 
spręsti, kad džiurė neradusi pa
kankamai stipraus pamato Ca- 
ponei apkaltinti sunkiau, ne 
kad jis buvo apkaltintas pir
ma.

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet eiti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime 11- 
laidų užlaikymui įky-

vėl klausė: “O kur

Holdapas pp. Dambradskų 
farmoj

JOHN-B.
(Jobu Bagdžiuftas Bordt 
LIETUVIS ADVOKATi

Nebcslruplhkito su ritož- 
tln&a odm pletokaOb- 
nito. išbėrimais, sprip- 
gato ir kitais odos ide. 
gi mato. Gahkite bon-
ką vėsinančio, gydančio 

Žemo — saufTto užtiklmai

Undertaking Co.
Ww.;j A. Pakorny .

Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tel. Canal 3161

’ DEHTISTAS
2550 West 63rd Street 

kampas Rockvrell St. 
Valandos: 10 v. ryto iki 8 v. vak. 

Sered. ir Nedėl. tiktai pagal susitarimą

JOSEPH I GRISK 
' Lietuvis 'Advokatas- | 

toli Sft. AUUM AM. *1 
Jimis«. 

JeL Rępublic 9121

Itarf auditurį Oscarą 
Nelsonu

Duokite savo akis išegžaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktįkuoja viri 20 m. 
4649 Ashlar)d Ave- kampas 47th St. 
Tel.! Boulevard 6487

A. MONTVID, M. D.
West To^n State Bank Bldg. 

2400 W, Madison St.
Ya!.: 1 iki 3 po pietą, 6 ik| 8 vak.

Tel. Wesf 2860
Namą telefono Bruniwlck 0597

iugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 
ligonius

nuo 10 ryto, iki 2 po pietą ir 
nuo 6:30 iki 8:30 vakare

Sekmadieniais nud 10 iki 12

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 6483

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS

Kitoj vietoj truputį aukščiau, 
bet'Vpj apidlirtkėj irgi buvo rei
das. Ir iš čia keletas asmenų 
išvežtą į policijos stotį, kur 
nuvežtieji turės prieš džiodžę 
išduoti ekzaminą, taipgi * gauti 
negradą.—-žvalgas.

NOra relk&i 
daugiau, ka< 
dhfelto tubf 
25c. Ji vali

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 AVcst 35th St.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12.

(Natyaitvkas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 West 69th Street 
VALANDOS!

10 iki 12 ryto, 6:30 iki 800 Vafc 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadieniu

3307 Auburn Ave^ 
CH1CAGO, ILL.

Rex, 6600 South Artetian AOentUĮ 
Phone Prošpect 6659. 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So, Haltted Street 
CHICAGO, ILL.

Buy glbves tirith what{ 
> iti savęs

mokėti BOo at 
gauti gera dantų 
rtne Tooth Pašte, 

parsiduoda u* 
ir apsaugo daą- 
gąllte sutaupinti

U pirštinaitei to ka kita. 
Lambert Pharmacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

YOinrEYts
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write fbr Free “Eye Čar^ 
or trEye Beauty'* Book

Murinę C<m Dcpt-H. S„ 9 E. OhioSt.,ChicBgo

Vakarais: Vtarn,, Ketv., Ir SubatM 
— 6 iki 9 vii.

<445 Atcbef Adh Tel, Ltf<itti 7)37.

Namą Tel. Hy^e Park 33*5
—........  ».l.m .........lWitoliUi|Mtoi*;ii IM liliimi Ii. m—

10RDEN

SVARBIŽINUTfi 
DU Ms T. STRffiOl 

Lietuvys Gydytojai 
ir Chirurgas

Petkėl? abu savo ofisu Į naujį virtį po nr. 

4645 So. Ashlahd Avė. 
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakari. 
_ Nedėlioj pagal aptarti

TeL Boulevard 7820 
Namai:

6641 So. Albany Avė.
TeL Pcmpea 1930

DR. BERZMAN
— 1S RUSUOS -

Gera! lictnviami žinomai per 25 mrt 
ui kaipo patyru gydytojas, chirurgai 
t akuleria.

<Sydo įtaigiai ir chroniškai ligai 
rą, motetą ir vaiką pagal naujattiiui 
metodtfa X-Ray ir kitokius f lėkt ros 
prietaisus.

Ofisas ir 
1025 W. 1816 St.

Valandos: nuo 10 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. ęanal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 tu Randolpb 660Qį

Du banditai padarė holdapą 
Thomas J. Bowlcriui, sanitario 
distrikto tarybos prezidentui, 
jo žmonai, sunui ir dukteriai. 
Bovvleriai važiavo namo. Jie 
gyvena adresu 6101 Warwick 
aVc.

Iš paties Bowlerio atėmė žie
dą vertės $1,200, kuris buvo do
vana draugų įteikusių ją Boi
leriui, kai šis tapo išrinktas 
sanitario distrikto tarybos pre- 
zidpntu.

Iš Bovvlerio žmonos 
žiedas vertės $1,800.

Meras Cermakas išreiškęs 
mintį, jogei reikia palnainyti 
senuosius nusidėvėjusius poli
cijos flyverius naujais, moder
niškais.

Policijos flyveriai ’v per
du metu suvartojo 47,000 kvor
tas aliejaus, 497,790 galionų 
gazolino ir padarė 5,602,472 
mylias kelionės. Tairai flyve- 
riams miestui kaštavę $14i824>

D R. v aitusėTopt.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sdgryžo iš Lietuvos
Palengvins, akių įtempimu, koris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštj, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, pato- 
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vdl.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Ddugėly atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 75 89

Ofho T«L Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisast 3102 So. Halsted St., Cbicoį^ 
atti 31 st Street

Valandos: 1—3 po, pietą. 7—8 vak, 
Nedžliomb h Iventld. 10^-11 dieną.

nn PIT A PT AT1

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

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

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyrišką ir Vaiką ligą 

OFISO VALANDOS i
Nuo 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 iki 4 

pietą it nuo 7 iki 8:30 vaL 
<edėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 
Phone Midway 2880

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Phone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir ntdėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Stįeet

Telefonai Rępublic 7868JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY

8 MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

DR. T. DUNDULIS 
gydytojas ir chirurgas 

4142 Atchet Aifenue

Valandot 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu nuo 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandoj:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Ate.

Netoli 46tb St. Chiclgo, III.

Telefo^a^ Y arda 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
•' v J4*-s ’

Modernišką Kdkplyčia .Dovanai 
Turiu aUtomobilius visokieirii reika-

> lamą, - Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILU >

A. A. OLIS
R. Al VASALLE 1

ADVOKATAI
11 SootS U Seile Street

Room 1934 TeL Randolpb 0332. 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. HatefeSM. Tek Vfctel* 0562

Valandoi — 7 iki 9 vaknet'
Olii—Utarn., Ketv. įr Suhatoa rak, 
VaiaUfc—P*h.» Ser. lt PftnyėiOi tais.

ntMunįtiiiįruih iiaMito^-i.i^tHuii

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas J 

2221 West 22hd St.
Arti LVJVirt St.

TeMonOt Cantd 2512
Valandos 9 ty» iki 8 vakaro.

Serėdoj ir PitnySioj nuo 9 iki 6
■   Il».ti      ■■ ■ .8,1'1    ■ *1 HM M>MI||> I i hfl 1 IlOrtSR

Vyras, užsiregistravęs La 
Šalie viešbuty kaip Jay Myer, 
iš Mllvvaukee, iššoko iš 9 aukš
to ir užsimušė. Vytas paliko 
raštelį, kuriam sakosi buvęs ka
daise bankininkas, vėliau žy
mus biznierius.

A. A, SLAKIS 
ADVOKATAS

Miesto ^Ofisas 77 Weuhiettfton {St. 
Room 1502 TeL Central 207S

Šioj apielinkėj, apie mylią 
nuo Will6w Springs ir apie pu
sę mylios nuo Archer avenue, 
farmoj gyvena daugeliui Chlca- 
gos lietuvių« pažįstamį pp. 
Dambrauskai. ‘Mat, čia' dažnai 
lietuviai turi parengimų, išva
žiavimų.

Praėjusį antradienį, apie 3 
valandą popiet, į Dambraus
kų farrpą atvažiavo fordukaš. 
Vidun siiėjd .trys jauni 
Viduj jie rado tik vieną 
tę Dambrauskienę ir 
Dambrauskų Vaikutį.

Vyrai paprašė ^senutę, duoti 
jiems degtinės. Senutė man
dagiai paaiškino, kad degtinės 
ji neturinti ir niekuomet netu- 
tėjtisi.

Tą pačią minutę vytų ranko
se pasirodė ginklai—revolveriai. 
Vyrai pareiškė: “Jei neturi ką 
gerti, tai atiduok pinigus! Duok 
tūkstantį dolerių.’’

Senutė nusigando. Nutirpo. 
Bet piktadariai nepasigailėjo 
senatvės. Vos spėjo senutė 
pratarti, kad pinigų neturinti,' 
vienas piktadarių 
galvon revolveriu

“Kaip”, sušuko jis, “pinigų 
nėra? Vakar ir sekmadienį 
darėte gerą biznį.”

Paskui 
vyrai?0

Senuti 
važiavo į 
sivežę bankan padėti. Ir teisy
bė, kaip tik tuo laiku vyrų ne
buvo, ba jie buvo išvažiavę.— 
sūnūs ir dėdė, senutės brolis.

Tada piktadariai ėmėsi savo 
nelemto darbo. Surišo Dam
brauskų bernaitį (kokių šešių 
metų) ir pradėjo klausinėti jį 
apie pinigus. Gi senutę, visą 
kruviną, nusivarė į antrą tro
besio aukštą. ,j ..<♦

čia jie surado $150. Bet tų 
pinigų jiems pasirodė negana.

Tel. Central 7079 
Rez. Longbeach 9453 

Valandas 1 iki 4 ir pagal nukąri

Dr. B. G. LAMBRAK1
Ausų, Nosies, Gerklės Specialistas 

Instruktorius Viennos Universiteto 
Saite 1447-49 Pittsfield Bldg.

55 E. Washington St, *

BARBORA BALTUTIENĘ 
po tėvais Skįrmoiitaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
J rugsėjo 8 dieną, 3:15 valandą 

po piėt 1931 ni.‘, sulaukus 42 
metų amžiaus, gimus Tėlšitį ap., 
Luokės parap., Rudupių kaiiųė. 
Amerikoj išgyveno 2 5 metus. Pa
liko dideliam^ nuliudirte vyiją Jd- 
ną, dukterį Augustiną, seserį An- 

; taniną Navickienę, 
tantą ir du ariukus. 
šerį Mahjdhą Šimkienę 
nes. Kunis pašarvotas, 
6836 S. Maplevvood Avė

Laidotuvės įvyks s ubą toj rugsė- 
f jo 12 dieną, 9:00 valandą ryto iŠ 

naikų į Gimimo Panelės Šven- 
.. Gausios parapijos bažnyčią, kurio- 
, je atsibus gedulingos pamaldos už 
<* velionės siela, o iŠ ten bris nuly- 

dėta į šv. Kazlririero kapines.
Visi i. a.- Barbėj 6akbdefi?s 

gįriiinės, draugai ir pažįstami/ esat 
^ntioširdžiaj kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse it suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
L Vyras, Duktė, Sesuo

ir Giminės. 
t Laidotuvėse patarnadja grabo-

J. Zolp, T«l- Aoulevąrd

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1113. 

Telefonai Central 4411 
Valandos: nito 9 ryto iki 4 po pietą 

Gyrtnimo vieta 
3323 Soatb Haltted Street 

Tel. boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 

vakarą, ižskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Tel, Yards 1829 ,

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

• valahdds: nuo 2-4, nuo 
Nedėldianiais pagal sutartį

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 South Westeėn Adinae

Tel. Lafayette 4146’

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

. iiliiibutMiiiiriiiin ,.—.....i   ,4...

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W> 63rd St, Suite 3
Tel. Prošpect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandoj 2 iki 4» 7 iki 9 

Nedėlioj, pagal sutartį

CUKASOJ
ŽINIOS
it t M.....

Iššoko per langą, užsi
mušė

ifš 15 metų '
* patyrimas

Akiniai nuo $3 
Valandos: 9 ryto iki 9 vąk. kasdie.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

J. F. EUDEIKIS & C
, JŪSŲ GRABORIAI •

Di.lysi. Ofisą,
4605-07 South Hermitage Avenue

7 Visi Telefonai*. ,YARDS 1741 ir 1742 '

St,
(Cor. of 35th 8 Stį) 

Ofiso valahdoit hud 1-3, nuo 6:30-
Nedėldieniais pagal sutartį

’ 756 W. 35th St

■ ....*»■■■ iMįn I ilNititoii iiii'Hhi Ir tohį.

Phone Boulevifd 7042 ,

DR C. Z. VEZELIS 
Dentištas

So. Ashland Avė.
• arti 471^ Street

tbs, biižiiįd viclta atrodė, .kalę 
valgykla. Bet seredoj apie 5. 
valandą atvažiavo skvadas, b 
paskiauir ’ dtdelis autoriiobjliš, 

kurį ^usodino leidęs ir ?vyrbš 
ir nusiskubino savo keliais. 
Priežastis nėra žinoma, bet sa
koma, kad kičiny kopusiai pa
virtę į alkogblf

Telefonas Yard. 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4831 South Ashland Aveneu 

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

7 iki 8 vai. Neda, nuo 10 iki 1J 
Rez. Telephone Plaza 3200

4654 S. Ashhrid Avė. 2-ras AugŠtas 
VALANDOS: 10 v. ryto iki 8:30 vai. vak.

. , Liętuyjįai Gydytojai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

’ *Patarnauju , laidotuvėse kuopigianila. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
TėL Rodlsvelt

2314 W'23rt PU Chicago
ėste

1439 S. 49 Court; Cicero, BĮ. 
Tek Cicero z 5927

brolis suįtjžb liąin'o jir 
•bUnditai j uos nutvėrė.' iTaip 

r ’btl'vo. Banditai paliepė p. 
Dambrauskui ir jo dėdei pas i • 
sukti' veidu į sieną. Patį tjaAi- 
brauską surišo kiętai, o Jordė- 
dę gah liuosai.

Iš Dambrausko atŠmč $15, o 
šeiielio kaip ir nekrato. Pareiš
kė, kad jie, banditai, žiną,, jogei 
senelis neturįs pinigų. :

1 ■ - "r *'' ■. < • ■ .' : <

Prieš išvažiuodami banditai 
įgrąsino Dambrauskus neaišku 
binti pa’siliuosuoti, Po to jie 
numetė peilį seneliui: girdi, tu 
pasiiiuosuok ir kitus vėliau pa- 
liuosuosi. ..

Du banditai buvo užsirišę 
veidus. Vienas gi atviru veidu. 
Tas atviru ‘veidu atrodė lyg bu
tų jaunas italionas.

Kaip tik po to įvykio Darti- 
brauskas atlankė p-nią Kavįc- 
kiėnė su dukterimi (huo Kean 
a Ve.). Bado senutę DAm braus 
kičnę visą kruviną. Viešnios 
užėjo į antrą aukštą, kur se
nutė buvo pririšta1 prie lovos. 
Ir čia pamatė lovą ir grindis 
nutaškytas krauju.

—Viėtinis

DU A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. tialsted Strėet 

Tel. Calumet. 3294 
Nuo 9 iki 12 Vai. dienos it 
nuo 6 iki 9 valandoi vakari

.    ■■i, iLiiniiii u fliir n.m.rwti.i,'i,r"1..■

A, L. Davidonis, M.D. 
4ilO į So; Miėhigan Avėnue 

Tel. Keuvudd 5107
VALANDOS: t ,

. nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nUo 6 iki 8 valandai vakarė 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

S. M. SKUDAS 
Lietuvis • 

GRABORIUS IR BALZAMUOTO 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

J. F. KADŽIUS 
ntCiAVSIAš LIETUVIS 
GRABORIUS GH1CAGOJ 

Laidotuvėse patardiu- 
ju geriau ir pigiau. 
ne?u kki todėl, ' kad 
priklausau prie gra- 

bų išdirbystes.
OFISAS: 

18th Street
Ttl. Canal 6174 

y S&YMUS: 
."^"F 3238

Tel. Vitrot# 4088

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

■— -■ .............  ••ir-—- -į - - . . j, t r*

Duokite savo akis išegzaminuoti
DYKAI

Registruotam Optometristui
Akių Specialistas. Virš 15 metų '

\ 1900 ®
•4193 

Valandos: 2“—4 po piėt 
Phbht Lafdįitte 0098 

Naktinis telefonas; Groyehill 1595

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dėntistas 

4712 South Ashland Avė. 
Ttl. Bdnlevard 7589

40®
25 ounces for254

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj 

i«48, W. 46th St 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

Ašv priskirsiu 
pilkuotas 
tenia yra 
tų studijų 
tlkeltoUBl

SomA VV_.

Akinių to EiziihihirtcUos Kali 
Žvairos akys atitaisomos. 2c.. 
Operacijos, lehgvi išmokčjiniai, 
Šimo.

Stiklai duplikuojaml

DOUBLE 
ACTING

MILLIONSOF POUNDS USED 
Bvoun Government

iemo
T5 o R SKIN .iRnrTA~riONs

\Stop 
yftcjiing
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Tarp Chicago*
Lietuvių

J. Olšausko išleistu 
vės

Konsulų pakeitimai
(jirdėt, kad generalis konsulas 

P.T-^adeikis yra atšaukiamas 
Lietuvqn, o jo vieton į New 
Yorką bus perkeltas p. Kalvai
tis iš Chicagos. Į Chicago at
siųsią p. Daužvardį iš 
Yorko.

New

Juozas Olšauskas išvažiuoja 
j New Bri'tain, Conn., ir ten 
pasiliks ilgam laikui. Taip kad 
gal be poros metų neteks 
mums su juo susitikti. Taigi 
A. Vanagaitis rengia jam at
sisveikinimo vakarėlį ateinan
tį šeštadienį, rugsėjo 12 d., 
Lietuvių Auditorijoj.

Sueigoj išgirsime koncertė
lį, bus šokiai ir palinkėsime 
Juozukui geros kelionės į ryti
nes valstijas.

Gaila, kad mes neteksime 
simpatingo artisto, nes kur 
Olšauskas atsilankydavo, ten 
nė vienas nenubodavo.

✓

I?-nas Olšauskas sako: “Aš 
į Chicagą sugrįšiu tik tuomet, 
kai į Lietuvą važiuosiu, ir ta
da jau atsisveikinsiu ant visa
dos”. 
\Vell, 
toks 
roms
riausius savo draugus, nes taip 
susidaro aplinkybės. Bet kaip 
ten nebūtų, o mes šeštadienio 
vakare atsisveikinsime su Juo
zuku .—Pustapėdis.

Penki ir du
bylosVitaiČio 

kiirie painfor- 
visgi tvirtina, 
Tarybos balsai

Del p. S. E. 
New Yorke kai 
muoti žmonės 
kad Pildomos 
pirmam balsavime 'pasidalino 5
prieš 2. Vienas už išteisinimą 
balsavęs asmuo paskui savo 
nuomonę pakeitė, bet rekor
duose pasiliko taip, kaip bal
suota. Antram klausime, dei 
bausmės susprendavimo, 
savo, kad suspenduot, 
susilaikė*

čikaffęčiuose prieš tą 
dimą griežtos opozicijos
sireiškia, nes dauguma tur-but 
manė, jogei visvien bus palik
ta “po senovei”.—G.

Well, šiaip ar taip, bet ponai 
kliubo viršininkai, matyti, už- 
migč. Na, tai lauksime metinio 
susirinkimo, jei jie nepabus. O 
gal narių spaudimas pakeltų 
ir juos iš imego?

Darželiai . t

P-as Bronis Liutkevičius, gy
venąs adresu 9^56 Indiana 
avenue, yra didelis darželio 
mėgėjas. Daržely prie savo na
mų jis turi visokių gėlių ir 
mažą prūdelį su aukso žuvytė
mis.

1930 metais nebuvo šio prū
delio, o ir pats darželis nebu
vo taip gražiai suplanuotas. 
Betgi Chicagc( Tribūne kontes- 
te Liutkevičius laimėjo antrą 
dovaną
Reiškia, čempionu neliko. Pasi
darė, taip sakant, a runner up.

o sa'

garbės diplomą.

6 bul
vienas

spren> 
liepa-

ką padaryti kad artistų 
likimas: kartais ir neno- 
priversti yra apleisiti ge-

Chicagiečiai Michi 
ganė

Savaitės pabaigos atostogos

Geri žmonės aukauja 
savo uždarbi

Vakar p. J. Strazdas pridavė 
Naujienoms uždirbtus pp. A. 
Ivanausko ir J. Luckow male- 
votojų ir dekoratorių, 3213 
Lime st., penkis dolerius, ku
riuos jie prašė perduoti netur
tingų šeimų-bedarbių vaikams 
ant pieno. Iš tiesų pagirtini ir 
remtini tokie geros širdies žmo
nės. Neužmirškite juos, jeigu 
turite jiems kokio darbo.

—Rep. No. 2.

šiais gi 1931 metais tikisi 
likti tikru čempionu ir gauti 
pirmą dovaną, nes šioj apielin- 
kėj nėra niekur taip gražiai 
suplanuoto darželio, kaip p. 
Liutkevičiaus; Nors vieta labai 
maža, bet atrodo, kad ji užima 
didoką plotą: ežeras, j kurį 
puola upės vanduo, o per upę 
pabudavotas akmeninis tiltas, 
gi i^ šalių kalnai apaugę gėlė
mis ir medeliais. Ežere plau
kioja žuvelės tarp vandeninių 
lelijų. Pievutė priešais, per ku
rią pravesti takeliai iš akmens, 
šalimis visokie medeliai; žo
džiu, tikras dailės kūrinys!

buvome

randasi
Šeiminin-

Town of Lakė
Mirė dėl karščio

Joe Rimšelis, gyvenęs adresu 
4412 So. Hermitage avė., išbu
vo be darbo 9, mėnesius.

Praėjusį trečiadienį jis gy
vo darbą šerinėj. Išdirbo visą 
dieną. Vakar, t. a y. ketvirta
dienį, jis vėl išėjo darban.

Prieš piet Rimšelis mirė nu
gabentas kauntės ligoninėn. 
Daktarai pripažinę, kad miręs 
dėl karščio.

Joe. Rimšelis buvo 40 metų.
—Rep.

Town of Lake
J. F. Eudeikio Ambulance greit 

patarnavo

Seredoj, spalio 9, Walter 
Moore, 5548 W. 65 St., dirbda
mas Chicago Transfer and 
Clearing Co., taip apsirgo nuo 
didelio karščio, kad jį tuojau 
reikėjo gabenti ligoninėn. Pa
šaukė Eudeikio Ambulance, ir 
jis greitai liko nuvežtas į Pro- 
vident ligoninę.

Ketverge, spalio 10, 9:30 vai. 
ryto, du broliai, Jonas ir Sta
sys BaneviČiai, 3215 S. Ratine 
Avė., baigė malevoti savo stu- 
bą, kaip sugriuvo jų lieptas 
(scaffold). Jie' nukrito nuo 
trečio augšto ant cementinio 
šalygatvio.

Tuojau pašaukė Eudeikio 
Ambulance, ir sužeistieji liko 
greitai nugabenti į šv. Kryžiaus 
ligoninę. Jonas, vyresnysis, 32 
metų amžiaus, surastas, kad 
jam parskelta galva, sulaužyta 
koja ir gal e būt sulaužyta nu
gara.

Stasys, 28 metų amžiaus, per
skelta galva, sulaužyti keli šon
kauliai ir kitoki vidurių sužei
dimai.

Tai yra labai geras dalykas, 
kad Eudeikis turi įtaisęs am
bulance. Kiek tai kenčiančių 
žmonių susilaukia 
gelbos.—J. A. Z.

Praėjusį šeštadienį, vakare, 
bridgeportiečiai pp. Daraškai, 
p-lė Citilija Kniutaitė ir aš iš
vykome pas Marijoną ir Kazi
mierą Juozą Daraškus į jų gra
žų ūkį šventėms praleisti. Apie 
3 valandą ryto jau 
vietoj.

Pp. Daraškų ūkis 
prie Dovvagiac, Mich.
kai priėmė mus, pavaišino ska
niu šviežiu suriu ir kitais gar
džiais valgymais, atsigėrėme so
čiai saldjaus pienučio ir nuėjo
me pasilsėti. .. t z

Atsikėlę rytmetį jau radome 
daugiau chicagiečių, kaip tai 
pp. Rimkus, p-ią Gelgaudienę 
su dukterimi Stella ir sunais, 
kiek vėliau dar atvažiavo 
George Darašką su šeimyna, 
pp. Degimai, pp. JPikturmanai 
iš Bridgeport Furniture Co. ir 
keletas kitų.

Kai kurie svečių išvažiavo į 
Indiana Lake maudytis, kiti 
nuėjo į upę, kuri bėga per pp. 
Daraškų farmą, o treti išsiren
gė žuvauti; likusieji gi kas 
kaip išmanė, taip laiką ir lei
do.

Vakarą sulaukę Mątaušas su 
Juozu paleido dvieiles armoni
kas ir kad pradėjo groti, tai 
kaip vargonais. O mes visi, 
kaip jauni, taip ir seni, pasi
leidome šokti. Net pp. Daraš
kų seklyčios langai kuone iš- 
binėjo. Paskui ėmėm vieni dai
nuoti, kiti susėdoną prie kortų 
kaladės, dar kiti šiaip sau kal
bėjomės.

Pirmadienio vakarą grįžome 
atgal į Chicagą iš ramios ir 
vaišingos vietelės j triukšmin
gai

to- 
tiek 
ap- 
die-

didmiestį. —Karveliškis.

Roseland
šis tas iš Rožių žemės

politinis 
Geresnės 

dabar ka-

greitos pa’

Kadaise Čia buvo 
kliubas pasivadinęs 
Valdžios Kliubu. Bet 
žin kur jis dingo.

Dar pavasarį prieš miesto 
viršilų rinkimus kiek buyo gyr 
vas. Ale* užėjus vasaros karš
čiams tur būt širdies liga ap
sirgo: ' nuo kovo mėnesio nė 
vieno susirinkimo neturėjo.

O gal kliubas* tiek iš p; Cer- 
mako pasipelnė, kad ponai kliu
bo viršininkai užmiršo viską 
ir jau nenori daugiau darbuo
tis? Arba, rasi, jįie sarmatijasi 
eilinių narių? i

Nes prieš rinkimus buvo vi
sokių prižadų duota. Davė juos 
p. Cermakas. Ir ponai kliubo 
viršininkai tais prižadais tikė
jo šventai ir eiliniams nariams 
žadėjo visokių darbų.

Dabar gi — dabar girdėtis 
tik visokių kalbų. O kai dėl 
darbų, tai gauta vien gružė iš 
trijų pirštų panosėj.

Kitas darželis vaisiams tai 
p. Jociaus, adresu 257 East 
115 street. Matyti, kad p. Jo
cius yra ambitingas augiitime 
daržovių, nes dar niekur niekas 
nėra matęs tokių didelių 
mačių ir ant jų stiebų 
daug .gražių vaisių, kad 
skaičiuojama, jogei vienam
gui išpuola ne mažiau, kaip 1 
bušelis. O tomačių stiebų aukš
tumas dabar siekia virš 9 pė
dų. Dar jos auga, ir tur būt 
pasieks 10 pėdų. P-as A. Jocius 
taipjau yra kontestąntas ir ti
kisi gauti čempiono titulą. Ir 
jeigu atsirastų tokie^jcurįe hp- 
rėtų, šitokias nepaprastąs to- 
mates pasaulinėj 1933 m. pa
rodoj Chicagoj išstatyti, tai 
butų galima jas nuvežti kur 
reikia.

Valio musų lietuviai! Dirb
kite ir toliau.

Turiu djar priminti, kad abu 
viršminėtu lietuviu yra visuo
meniniai darbuotojai. Juodu 
yra pasižyfnėję kaip vaidintojai 
(aktoriai).

Naujas Roselando biznieris
Tas naujas biznieris yra p. 

Antanas Balčiūnas, kuris ne
seniai užėmė vietą p. J. Talač- 
kos. Kalbama vieta visiems ge
rai žįnoipa:! Strumilas .įvėtaipė; 
prie gatves* irIndiana 0.ye.

P-as Balčiūnas patyręs? bįz- 
nierią, ląikęs teatrą prie ŠI 
gatves ir Vincennes avė. 10 mę. 
tų. /Taipgi turėjęs kitokių biz
nių., .... 7 . . f

Svetainė dabar gražiai išdč- 
koruota. P-as Balčiūnas žac(a 
renduoti ją visiems prleinanįa 
kaina. Tad draugijos, kliubąi 
ir

Teisinguhio deliai
Praėjusį šeŠladfenį patėmi- 

jpU “Naujienbęė” aprašymą apie 
apdegamą vieno iš Žurnalistų. 
Deliai teisingumo, kad liesume- 
luočiau, tai pasakysiu tikrą tei
sybę, nes ten buvo pasakyta 
klaidingai, o <ffhugiškai kalbant, 
melagingai.

Kad žurnalistas. Bružas po 
matracą besibiVŽydMnąs užside
gė, tai tiesa.
vininkas, nė Vanagaitis, nė Pus- 
tapėdis nieko nežinojome. Ba 
Bružo kolega, p. Gricius, pabu
do ir ugnį užgesino. O mes su
žinojome apie įvykį tik kada 
atsikėlėm. > ,

Toliau, “Naujienose” buvo 
pasakyta net ir kiek nuostolių 
padaryta. Ir tils kad jau dėta 
tai perdėta. Nes pasakyta’, kad 
nuostolių buvę AfiiČ 60 dolerių, 
o tikernybėj nebuvo nė 20 do
lerių. Pasirodo; ftad tas gais
ras nebuvo toks jau' baisus, 
kaip kad kiti rtiįhho.

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

Teisingas  j patarna
vimas

Augimas bile kokio biznio priklau
so išimtinai, Jiuo jo peikiamo publikai 
patarnavimo. Tas žodis apima ne tik 
gavimą ir pristatymą tam tikrų prekių, 
bet taipjau ir planavimas, kaip geriau 
pasitarnauti publikai.

Midwest Stores organizacija labai ge
rai supranta kokia svarba yra teikti tik
rą patarnavimą ir kad ^pilnai; to atsiekti, 
yra susidėjusi iš pavienių sankrovų sa
vininkų įvairiausių tautybių.. Veikda
mi bendrai sankrovų savininkai gali 
pardavinėti prekes už žemiausias kainas, 
nes didelė jų bendra pirkimo jėga duo
da galimybės jiems patiems pirktis už 
žemiausiai galimas kainas.

Taip gerai ir nuodugniai organizacija 
suplanuota ir taip gerai sutvarkyta, kad 
ji turi pasitikėjimą tūkstančių kostume- 
rių. Ji jau pasiekė tą, kad niekam ne
tenka^ abejoti apie pirkliavimą Midwest 
sankrovose. Ir tas sankrovas galima 
rasti kiekvienoj apiėlįnkėj.

Daugumoj atsitikimų, Midwest san
krovos savininkas yra svarbus faktorius 
savo apielinkėj, ' Jis ne tik turi nuo
savybę, už kurią moka taksus, bet taip
jau priklauso įvairiems savo apielin- 
kės organizacijoms ir jose sulig išgalės 
darbuojąsi. Todėl Nįidwest sankrovos 
savininkas užsitarnauja visos apielinkės 
paramos. Ir ne tiksli minėtos prie
žasties, bet ir dėlto, kad kostumeriui 
bus naudinga pirkliauti Midwest san
krovoj, nes čia jis raš tensingą patarna
vimą ir žemas kąina$z (

’ - . - L • • : } į,'
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Paskui prikaišiota V(TM be
buvo priekaištas.—Rep.),vkad 
tą vakarą žurnalistei buVę pas 
kokius ten katalikų veikėjus. 
Taį jau perdaug: Kiek aš ži
nau, tai minėti žmonės yra 
“Naujienų” skaitytojai. O ant
ra,; koks čia skirtumas pas ką 
buvo užėję. Mes galime į tuos 
svečius žiūrėti šaltai arba drau
giškai.' Bet ką tie žmonės turi 
bendro, pas kuriuos užeina kas. 
Nieko butui , j ei juokingoj for
moj tas butų paminėta. Bet ko
respondencijoj buvo gana rim
tai rašoma ir suminėta visa ei
lė namiškių, kurie nieko neži
nojo.—Pustapėdis.,

Penktadienis, rūgs. 11,1931

PRANEŠIMAI
PRANEŠIMAS

Naktiniu išvažiavimas įvyks 
subatoj, Rugsėjo-Septcmber 12 
jdieną, naujame G. Chernaus- 
ko darže, Justice Park, 75 St. 
ir Oak Grove Avė., paminėji
mui varduvių dienos Edna 
KumpjLis. Visiems atvykti* 
sienis į virš paminėtą paren
gimą bus veltui Chiken Din- 
ner. Taipgi prie geros mu
zikos galėsit pasilinksmint.

Kviečiam visus draugus 
pažįstamus atsilankyti.

Edna ir Henry 
Kumpus.

ir

Roseland Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio susįrinkimas įvyks rugsėjo 11 
d., 7:30 v. v., B. Liutkevičiaus na
muose. 9756 Indiana AVe. Nariai-ės 
kviečiami skaitlingai ir laiku ateit, nes 
turim apsvarstymui daug svarbių klau
simų. Vasaros sezonas baigias, reikia 
rengtis prie žieminio sezono, taipgi vi
sokie raportai nuo buvusiu išvažiavimų, 
namo bendrovės, bankos stovio ir tt. 
Žinote, kad kiti musų organizacija ne
sirūpins, jeigu mes patys nesirūpinsime.

Antanas Jocius, rast.

Kriaučių lokalo 269, A. ę. W. of A., 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rugsėjo 11 
d., Amalgamated Centro name, 333 So. 
Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. šia
me susirinkhųe bus daug svarbių rei
kalų. * Tad malonėkite dalyvauti visi.

F. Prusis, sek r.

MADOS

kuopos pasiskubinkite užinį- 
ti savo parengimams svetainę, F . I » i

Pęas A. Jocius, automobilįų 
mekanikas, turi savo maiįą 
dirbtuvėlę adresu 257 East 1^5 
streęt, >,Chicągo, IŲ. Labai sėk
mingai įir žemomis j6ihčįmis^įs 
taiso i^okių^i^dirbj^ii auto
mobilius’) Tad įtart) reikalinga 
kokio taisymo, jis pataisys 
jums gerai ir pigiai.

Korespondentas.

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE
RU

Leiskite Zenite ilva- 
lyti susikimlusias at
matai, išnaikinti pe
rus. neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
ras. Raminantis pUfes

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašalpos nariai kurie turėsite kokį 
reikalą su draugija kreipkitės šiuo ant
rašu: X. Saikus, 1907 Evergreen Ave„ 
tel. Humboldt 6677. X. Saikus.

Joniikiečių L. K. Kliubo piknikas 
įvyks ateinantį sekmadienį, rugsėjo 13 
d., S. Svelainio darže, priešais Tautiškas 
kapines. Pi-asidės dešimtą valandą iš 
ryto ir linksminsis iki vėlumos vakaro. 
Užparšo visus lietuvius ir lietuvaites.

Komitetas.

Marųuette Park S. L. A. 260 kp. 
susirinkimas įvyks 13 d. rugsėjo, 2 vai. 
po pietų, K. J. Mačiuko raštinėj, 6812 
So. VVestern Avė. Visi nariai ir narės 
esate kviečiami, nes yra daug svarbių ta
rimų. Sekt. M. Pallack.

Chicagos Lietuvių Choro Pirmyn 
praktikos įvyksta kiekvieną penktadienį, 
Meldažio svetainėj, 2244 V7. 23rd PI., 
8 vai. vakare.

Draugystė Lietuvos Vėliava Amerikoje 
No. 1 laikys mėnesinį susirinkimų 13 d. 
rugsėjo, 1 vai. po piet, Antano čėsnos 
svetainėj, 4501 S. Paulina St. Malo
nėkite' atsilankyti, nes yra daug svarbių 
dalykų apsvarstyti. Nut. Rast.

SpectaUstM gydyme chroniškų tr^BMja li
gų. Jei kiti negalšjo jumis išgydyti, atailan- 
kykit pas mane. Mano pilnas IšegzanriuaTi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir Jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pa* tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iftegzamlnavtmo—kas jum* yra.galutino iftegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambary* 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo oieto.

20 St.

po 
Nedė-

Drešių Dezaininimas 
J Madų Dailė z 
i Kostiumų Braižymas
I Mes teikiame ekspertų Instruk- 
I . d jas Aluose kursuose. Dienomis 
a ar vakarais. Žema kaina, šie 
A amatai yra patraukiantys ir 
(Lgerat apmokami. Rašykite dėl 

knygutes apie kursi), kuriuo 
jus Įdomaujate. >

fe Miadingų Skrybėlių *
■V Mnlrvlrln Specialia kainos v immyKid, i|ą gavaJtę 
* Mokina kaip dezaininti ir pa- 
B atdaryti naujausias skrybėlės 
C kaip pačiai sau. taip ir bizniui. 
' Rašykite dėl knygutes.

MASTER COLLEGE
190 N.^STATE RAN. 2718

CLASSIFIEDADS.
Personai

Asmenų Ieško
$10.00 REWARD

Paieškau Kazimiero Visboras arba 
Cbarlie Wisbar, pirma gyveno 2533 W. 
46 PI., Chicago. Jis atvažiavo iš Lietu
vos jau apie 6 metai, paėjo iš Rokiškio 
apskn, J u rk tipų kaimo, turi 26 metus, 
aukščio 5 pėdų 8 colių, sveria apie 140 
svarų, plaukai šviesus, akys tamsios. Jei
gu kas žinote arba matysit jį, meldžiu 
aranešti policijai arba man pačiam.. 
Paul Baubly, 5240 Sp. Parkside Avė., 
Chicago, III. Pbone Prospect 0397.

Help Wanted7—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris nevedus 45- 
50 metų prie plovimo indų į kitą mies
tą. Atsišaukite pas M. Jurgelionis i 
Naujienas.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

6348 S. Campbell Avė.

JAUNA pora tuojaus paaukos gražų 
seklyčios setą, 9x12 Wilton kaurus, 9 
šmotų riešuto valgomėjo setą, 2 pilnus 
riešuto miegamojo setus, lempas, cedar 
cbest, gražius mažus kaurus, indus, elck- 
trikinį radio, valytoją, firankas; parduos 
už i dalį originalės kainos.

7816 S. Marsbfield Avė.

STORADZIAUS RAKANDŲ BARGENAI
2 Arnotų seklyčios setas------------------ $17.50
VVilton kaurai tiktai ------------- $5 ir aura.
3 Arnotų miegamasis setas---------------$22.50
7 Arnotų valg-omasis setas ------  $17.50

AMERICAN STORAGE FURNITURE CO.
6701 S. Halsted St. ir 423 W. 63rd 8t.

KENDŽIU storo fixturiai, fontanas, 
karbonatorius, parsiduoda labai pigiai. 
Kreipkitės 1342 Sangoman St.

KENDŽIŲ storo fixturiai, fontanas, 
karbonatorius, parsiduoda labai pigiai. 
Kriepkitės 1342 So. Sangamon St.

TURIU PAAUKOTI brangius rakandus, 
vartotus 4 mėnesius, seklyčios, vaisomai!, 
miegamąjį setus. Vlctor radio. 11x12 Domes- 
tie Oriontal kaurų. įvairias kėdės, dreipsus, 
etc‘. Parduosiu labai pildai.

5042 W. Wanhington St. 
Te!. Columbua 4180

For Rent
PASIRENDUOJA 3801 S. Damen 

Avė., naujas 6 kambarių apartmentas, 
garu šildomas, janitoriaus patarnavimas, 
tile maudynė, išeinantis į parką. 

TRUST DEPT.
STOCK YARDS TRUST 8 

SAVINGS BANK 
Tel. Yards 1220

Vakarais tel. Beverly 2298

M A OV A '
datavai sumaišyta; galionas

už ..........-——-..J:................. $1.40

FlątPaint
Vertės $ 2-4 6,. giHięnjis už $ 1.85

j1 . Varikish
Vertės $2.50, galionas už $1.49

Enamel Paint
Triri grąžų blizgėjimą, ga

lionas už ................... . $2.50

Hardware and Wall 
. Paper 
WHOLESALE IR RETAIL

200 įvairių rūšių nuo 5c. ir 
augščiau už rolę.

Taipgi užlaikome patyrusiu? - me- 
levotojus ir popieruotojus.

J. S. Ramančionis
3147 So. Halsted St.

TEL. VIČT0RY 7261

■ i   —i   .i.      i 
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CLASSIFIED ADS

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys dėl vai

kino ar merginos, su valgiu ar be val
gio. 4550 S. Whipple St.

Educational
Mokyklos___

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO 

t
Dienomis ar vakarais. Del informacijų 

šauk arba rašyk:

, INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

Financial
Finansat-Paskolos

REAL ESTATE BONAI
Viaoa laidos perkamos ir parduodamos 

Del geresnių kantų matykit
CITY INVESTMENT CO..

105 W. Adams St.. 
tel. Central 7332

REIKALINGA paskola ant pirmo 
morgičiaus ant gero namo ir geroje 
apielinkėje. 4706 W. Harrison St. Tel. 
Estebrook 1590.

PASIRENDUOJA kambarys su vir
tuve. galima gamintis valgį, vedusiai 
porai arba pavieniui. Garu Šildomas, 
prie 63 ir Kedzie gt. 6216 S. Whipple 
Street. t

Business Chances
Pardavimui Biamiaį

PARDAVIMUI Beauty Parlor, gerai 
įrengta ir sėkminga vieta, už pirmą ge- 
riausį pasiulijimą. Tel. Victory 1076.

GROSERNĖ arba fikčeriai pardavi
mui, stakas, geri fikčeriai, pigi renda. 
2862 W. 38th St.

PARDAVIMUI bučernė lieuvių ap
gyvento j vietoj. Renda $40.00, pragy
venimui 4 kambariai su maudyne. $250. 
Knygynas. Box 15, 3210 S. Halsted St.

Farmg For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI geras 40 akrų ūkis 
su visais padargais ir gyvuliais tiktai už 
$1,000. Atsišaukit laišku: Bell and 
Zadeikis, Cornell, Mich.

Jie niekad jos 
nekviečia

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

kurios niekas neat
buvo priežastis, 

nėra reikalo turėti 
Gerktls , Plbvi-

klaida, 
leidžia, 
Jums 
halitosis,
massu Listerine tuo jaus su
naikina dvokiaiitj kvapų it ' 
sustabdo įdegimų. Varto
kite jį kasdie. Lambert
Pbartnacal Co.,< St. Louis,

I IC TMlfilkiE ĮrE^BIME

- 331
3 .318 - 

suknele. 
Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44 
46 colių per krutinę.

Norint _
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduota blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, ;
miera ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavarde jr adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept, 
Halsted St, Chicago, III.

Automobiles
M. 8 K. MOTOR SALES 

'29 Chrysler 75 Town Sedan; Al__
Aitburn Del. Šed.: 6 w. w.; ,s. m 

Vikingr Sedan: 5-paB., 4-dr. __ _
Studebaker Pres. 8 Sėd,: s. m. __ 
Nash Adv. 6 Sėd.; 4-d.» w. w__
Hudson Del. Sodan: s. m. ______
Graham-Paigre Del. Sėd.; s. m.__
Pontiąc Ėdate.: 6 w. w„ s. m, u_ 
Ford Town Sodan; kaip naujas „ 
" ■' “ ' ~ ; 6 w; w. __

v B ■■ ■■

radio: Al____

Augesnei moterei rudeninė 
Tinka iš sunkesnes materijos.

30 
'30 
'30 
'30 
•30 
'30 
'30 
’30 __ _________
'30 Ponttac Del. Sedan. _ ... ... _ 
'28 Cadillac 314 Sedan: 5 pass. . 
'30 Chevrolet Coaeh; radio: Al . 
'31 Ford Spt. Coupe: rumb. .eeat . 
’31 Ford Tudor Sedan: mažai važ 
’30 Rooaevelt Del. Spt. Coupe __

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

■so
•iŠ __ ____ __  ______ _______ ___
'29 Nash Conv. Coupe: Al cond. —u.. 345 
DAUG KITŲ. MAINAIS AR ISMOKftJIMAIS 
6811 S. Halsted St. Wentworth 2727

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimai

Paul M. Sriiith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namas, 

lotas, farmas, biznius visokios rųšie*. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgags 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
įf'eL Lafayette 0455

gauti vieną ar

blankui
daugiau

— “ ->

arba pri-
pažymSti

1789 So,

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St, Chicago.
čia idedu .45 centu ir prašau 

.. <'i!• j'''j.!• ■ •’ i’-;! 'X1; ’ t ■ ,' ' 
atsiųsti man pavyzdi No. ............
Mieros por krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija).

$20 ĮMOKĖTI, 18 MĖN. IŠSIMOKĖTI
1928 Packard Club sedan; 6 w. w,
1930 Buick sedan ...
1930
1930
1930
1930
1931
1929
1930
1929
1029

Auburn sedan ---------------------------
Reo sedan _______ _____________
Hupmobile sedan _____________
Pontlac coupe --------------- --------

Ford coupe, rutnble seat______
Nash sedan ------ -------------- -—.
Oldsmobile conv. coupe ----------
Oldsmobile sedan --------------------
Chrysler sedan, model 75 ____
30 kitu karų jūsų pasirinkimui. 

HAMILTON MOTOR SALES. 
7136 So. Halsted St. 
tol. Triangle 9330.

$075 
$675 
$576 
$575 
$525 
$385 
$350 
$350 
$525 
$425 
$525

CADILLAC 5 pas. sedanas, perdSm pirmos 
klosos stovyje, geras dėl tikros transportą- 
cijos, $150 ISmokdjimais. B. & W. Motor 
Co., 827 W. 35 St.

1929—58—5 pas. Coupe .......... $795
FAGET BUICK CO.,

6455 S. Western avė. Prospect 0500

Šituation Wanted
Darbo Ieško

DAR iš Lietuvos patyręs dunokepis 
(bekeris) t ieško darbo Chicagoje, ar 
kur kitur, pas gerus žmones. Kurie ga-
lėtų duoti darbo prašau rašyti: Jbseph 
Sakai 1309 64th SU Kenosbai Wis.

’ ..r

Sakal, 1309

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 2 flatų, 6 ir 6 kambarių, 

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

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

• PARDAVIMUI pigiai . medinis biz
niavas namas, arba mainyčiau į priva- 
tišką namą. Namas randasi 2438 W. 
47 St. šaukit Kenwood 5653.

SOUTH WEST SIDĖJ
Pardavimui pigiai — Vienas akras su 

dviem namais, šešių it keturių kamba
rių, du garažai, barnė, vištihinkas, van
duo, gasas ir elektra. Vaismedžiai ir 
uogos.A Vienas blokas nuo cementinio 
viešeklio. <

3243 W. 109th Su Chicago.

PARDAVIMUI bizniavas namas, 2 
štorai, 3 flatai. Moderniškas. Kainavo 
$25,000.00. paaukausiu už $15,000.00 
reikia nemaŽiaus kaip $2,000.00 cash. 
3471 Elston Avė., Nortbsidėj.

i




