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Komunistai kitose 
šalyse nebegaus iš
Maskvos sendvičių

Lyderiai turės patys 
užsidirbti algas iš 
streikų ir bedarbių

Stalinas pasakė, daug svarbiau 
kreditas negu revoliucija

Ryga, Latvija, rūgs. 13. Ko
munistų partijos agentai Euro
poje ir Amerikoje nebegaus 
“ddių” (algų priedų) už agi
tacijos atsižymojimus per visą 
ateinančią žiemą ir svetimų ša
lių komunistų lyderiai turi liau
tis klabinę Maskvą dėl naujų 
ir daugiau fondų, — toks cir- 
kuliorius tapo išleistas visiems 
komunistų partijos skyriams 
užsieniuose. Tą cirkulionų ra
do Latvijos politinė politija lai
ke kratos, kurioj tapo suimta 
20 komunistų lyderių.

Laiške pasakyta, kad IKKI- 
kymunistų partijos centTalinis 
ekzekutyvis komitetas gali su
teikti ypatingų fondų tik ypa
tingais atsitikimais, bet perspė
ja savo agentus užsieniuose, 
kad nesitikėtų riebių uždarbių 
iš savo tarnybos.
Lyderiai turės patys užsidirbti

IKKI tiki, kad ./komunizmo 
agentai gali užsidirbti sau pra
gyvenimą su pagalba intensy- 
vės agitacijos, demonstracijų 
tarpe bedarbių, streikuose ir 
viešuose konfliktuose su poli
cija.

Artistė, užsimokėjo 
$800,000 taksų

Washington, rūgs. 13. Kiek 
turto turi kino žvaigždė Ma- 
rion Davies, kuri vien tik tak
sų valdžiai sumokėjo 800,000 
nuo savo pajamų. Ir tai valdžia 
reikalavo daug didesnės sumos.

Pupos išaugo 31 colių 
ilgumo

Pawshuka, Okla. rūgs. 13. 
Ne tik vaikai Amerikoj auga 
didesni kaip Europoj, bet ir pu
pos. čia farmeris Wilson išau
gino 31 colių ilgumo pupas, 
kuomet Vokietijoj tokios pat 
pupos auga tik ligi 15 colių.

žmona katę daugiau bučiavo 
kaip vyrą 

f

Los Angeles, rūgs. 13. Mi- 
chael Grego paprašė nuo žmo
nos divorso, kam ji katę bu
čiuoja daugiau kaip jį.

Berlynas, rūgs. 13. čia laike 
žydų naujų metų įvyko eilė 
prieš žydiškų demonstracijų, 
kur 1,000 fašistų eidami gat
vėmis šaukė: “šalin žydus!” 
Kiti'įpuolė į kavines ir primu
šė ten rastus žydus.

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

Dalinai debesuota; galima 
lietus ir ne tiek šilta, vidutinis 
ir stiprokas pietvakario vejas.

Westville lietuviai 1 
maineriai Maskvai 
padarė korektorių

Tik nuėjo į mitingų ir bema
tant “pasižymėjo”

Maskva, rugs.\ 13. Kaip West- 
ville lietuviai maineriai padarė 
“karjerą” tūlam Baymond Har- 
den, 29 metų bolševikui, jis 
pats pasipasakojo Maskvos 
laikraščiams.

Harden metai atgal buvęs 
rantymo ir piaustymo mokyto
jas Albuquerque, N. 41. aukš
tesnėj mokykloj. Vieną vakarą 
Harden atvykęs į Westville lie
tuvių mainerių mitingą, kuria
me kalbėtojais buvę komunis
tų “oratoriai”. Nors Harden 
buvęs tik eilinis klausytojas, 
bet jis tačiau tiek “pasižymė
jęs” tame mitinge, kad j j mo
kyklos taryba bematant “išfai- 
riavusi”. Negana to, jis pasi
samdęs taxi ir išbarstęs kokį 
tūkstantį proklamacijų komu
nizmo garbei.

Dabar Harden yra Maskvoj, 
dirba “Mascow News” korekto
rių ir tikisi kada nors už savo 
nuopelnus gauti paaukštinimą.

Anglijoj jaunuomenė 
veliama j politikų

Londonas, rūgs. 13. Sir ir 
lady Cynthia Mosley organi
zuoja “IPionierių” jaunuome
nės sąjungą, kuri turės padėti 
sukelti Anglijoj naujo entu
ziazmo. Naujoji sąjunga atme
tanti fašizmą ir “nacional-so- 
cializmą”.

Karvės ir muzika
Berlynas, rūgs. 13. Smuiko 

arba fleitos muzikos garsai ne
užilgo pripildys visus Vokieti
jos ūkininkų tvartus; mat vo
kiečių mokslininkai patyrė, kad 
karvės, pasiklausiusios švelnios 
muzikos, duoda daugiau pieno.

Istambul, Turkija, rūgs. 13. 
“Neleiskite mano Zaro Agha 
flirtuoti su merginomis!” tokią 
telegramą gavo Anglijoje Žara 
Agha manageris iš Žaros žmo
nos Turkijoj. Žara turi 157 
metus amžiaus, o jo žmona 60 
metų. Ji pasiuntė telegramą, 
pamačiusi paveiksluose, kaip 
jos senis flirtuoja su jaunomis 
anglikėmis.

New York, rūgs. 13. Spalio 
4 dfena bus paskelbta pasauli
nė gyvulių diena, kaip prane
ša Pasaulinė Antivivisekcijos 
Lyga.

Bostonas, nigs. 13. Bostono 
viešasis knygynas įsigijo dar 
118,000 tomų naujų knygų ir 
dabar turės 1,526,000 tomų.

Londonas, rūgs. 18. Maskvos 
operos direktorius Albert Coa- 
tes praneša, kad 1938' metais 
į Chicagos pasaulinę parodą 
atvyks visa Rusijos opera.

Boston, Mass., rūgs. 18. Ad
mirolas Richard Bird paskelbė, 
kad jis ruošiąs naują ekspedi
ciją j Pietų ašygalį.
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Janina Smolenską, Lenkijos gražuolė, kurią buvo bando
ma išdeportuoti. Dabar ji apsivedė su Amerikos piliečiu ir 
galės pasilikti šioj šalyj. • j

Kaip Išteisino Voldemarą
Teismo nuosprendis. Išteisintųjų ar apkaltintųjų 
pavardės. Voldemaras apsigyveno Ežerėliuose
Klaipėda, rūgs. 12. Sekma

dienį, rugpiučio 30 d. 9 valan
dą ryto Kariuomenės teismo 
telefonai iššaukė visus advoka
tus ir kaltinamuosius, kad tuo
jau susirinktų į teismo salę iš
klausyti teismo sprendimo 
“vbldemarininkų” byloje.

Bematant prisirinko pilnutė
lė /salė publikos, kaltinamųjų, 
jų gynėjų, liudininkų, valdinin
kų, žurnalistų. Teismo nariams 
įėjus; 'visi atsistojo. Visų akys 
nukreiptos į' teismą, kokį nuo
sprendį perskaitys.

Teismo sąstatas: pirminin
kas generolas Šniukšta, valsty
bės gynėjas generolas žyme
ns; teisėjai gen. Kąmašauskas, 
pulk. Popeliučka, pulk. Uogin
tas, pulk. Banys. Visi teisėjai 
pavados uniformose, su kardais, 
baltomis pirštinėmis apsimaus- 
tę. (Pirmifiinkas, gen. Šniukšta 
pradėjo skaityti teismo spren
dimą :
Nubaustų ir išteisintų pavardės

Iš visų 24 kaltinamųjų, 14 
pripažinti kaltais, o 10 išteisin
ti. Kaltais pripažinti “už pri- 
klausimą slaptai organizacijai 
ir kurstymą nuversti esamą 
valdžią.”

Bausmės kaltiesiems nusta
tytos tokios:

Kapitonui Gineičiui 1 metai 
paprasto kalėjimo;

Algirdui Sliesoraičiui 1 m. 
paprasto kalėjimo, bet atskai
čius atsėdėtą laiką dar liko 4 
mėnesiai sėdėti, .i ».•

Steikunui 1 metai papr. ka 
Įėjimo, jskaičius atsėdėtą laiką, 
visai paleistas. Petrui Sviet- 
lauskui, Antanui Butkevičiui, 
Petrui Požėlai? Kaziui šileikiui, 
Jonui Ramančioniui, Jurgiui 
Vėžiui, Jurgiui^ Gedminui, Po- 
vylui Pakarkliui, Alberttii Dė
deliui po metus, kuriuos vieni 
jau buvo atsėdėję,- kiti dar ne
pilnai.
Julius Vaitkevičius ir Antanai 
Pupalaigis, kaip svarbiausi kal
tininkai nuteisti po 15 ir 12 

metų sunkiųjų darbų kalėjimo.
Šie visi išteisinti: Prof. Au

gustinas Voldemaras, kapitonas 
Mačiuika, kapit. Virbickas, VI. 
Milimas, Juozas Juršynas, Jo
nas Viliušis, ' Kazys Robačius, 
Jadiviga Sipkevičiutė, Jonas 
Bagdonavičius ir Ant. Povilau- 
skas.

Voldemaras apsigyveno 
Ežerėliuose

Prof. Voldemaras gavo iš 
valdžios leidimą apsigyventi 
Zarasų (Ežerėnų) apskrityje 
pas savo pusbrolį, kur jis rug
sėjo 1 dieną, tai yra tuojau po 
teismo, ir išvažiavo.

Prieš išvažiuodamas laikraš
tininkams į paklausimus atsa
kė, kad į valdžią daugiau nebe- 
grįšiąs, iš politinio gyvenimo 
atsisakęs, ar su krikščionimis 
demokratais susidėsiąs, neži
nąs. Be kitko parašęs francu- 
ziškai knygą “Rytų ir Vakarų 
problemos”.

Bolivijoj armijoj mai
šatis

La Paz, Bolivija, rūgs. 13. 
Pirmasis pulkas pakelė maiš
tą, užmušė kelis karininkus. 
Valdžia mobilizavo karo mokyk
lą. Keli vadai areštuoti.

Grįžta artistai
Valstybės teatro artistai jau 

grįžta 'dš atostogų, nes artąja 
darbo prddžia. Jau sugrįžo so
listė p. V. Zafanienė-Jonuškai- 
tė, dirigentas p. M. Bukša’ ir 
visa eilė kitų. i

Baletas jau rbgpiučio mėn. 
1 d. pradėjo darbą repeticijas. 
Daugelis šiomis dienomis turi 
sugrįžti iš Franci jos, Vokieti
jos, Italijos įr net iš tolimo
sios Amerikos. Francijoj tebė
ra operos režisierius p. T. PaV- 
lovskis, Italijoj, p. Nagrodskis, 
Čechoslovakijoj Aleks. Rut
kauskas ir dirigentas p. Talfit- 
Kelpša, Amerikoj p. J. Byra.

(Byra jau atstatytas. Red.) .

Jack Sharkey imsis 
su Primo de Carnėra 
New Yorke spalio 1

Abudu užsidėjo po $5,000 
,<• yžstąto.

New York, rūgs. 13. Jack 
Sharkey-žukauskas, Bostono 
sunkioj6 svorio svorio Čempio
nas ir \jPrimo Carnera, italų 
čempionas, abudu jau sudėjo 
po $5,000 užstato dėl kumšty
nių, kurios įvyks tarpe jųdvie
jų spalio 1 d. Ebbets Field, 
Ne,w Yorke. Per 10 dienų ^prieš 
tai abudu pakviesti' praduti 
mankštynes.

Burke-Burkauskas 
puikiai pasižymėjo 
naujose lenktynėse

šį mėnesį imsis su Bobby Jonės 
ir Ouimet

Glen Falls, N. Y. rūgs. 13. 
Po dviejų mėnesių pertraukos, 
Billy Burke-Burkauskas perei
tą ketvirtadienį, kaip tikram 
čempionui ir pridera, su pil
niausiu savim pasitikėjimu pa
ėmė Glens Falls viešąsias gol
fo lenktynes su penkiais kir
čiais skirtumo.

Burke čia atvyko pasiruošti 
busimoms golfo lenktynėms su 
Bobby Jonės ir Ouimet, kurios 
įvyks paeiliui rugsėjo 20 cl 
Greėnwich, Conn. ir rugsėjo 
23 d. West Orange, N. J.

Billy Burke puikiai. lošia .
Pereitą ketvirtadienį Glens 

Falls Burke padarė daugiau ne
gu buvo iš jo reikalaujama. Va
karykščiai jau gerokai privar
gęs, ketvirtadienio rytą jis pa
darė 71 ir pavakarį 69 kirčių 
roundus, o visą krūvoj baigė 
su 284 kirčiais prieš savo opo
nentą MacDonald Smith, Long 
Island čempioną, kurs išėjo su 
289 kirčiais.

Burke pasižymėjo savo am
žiui nepaprastu ramumu; visą 
laiką neišleisdamas iš dantų ci
garo; jis kreipė j save tūks
tantinės publikos dėmesį, kuri 
sekė jo kiekvieną judėjimą ir 
paliko juo pilniausiai patenkin
ta: Burke per visą 18 skylių 
žaidimą tik vieną kartą tevar- 
tojo tris “putts”, o prie aštuo
nioliktos skylės, kada per 12 
pėdų pataikė į tikslą, visa mi
nia jam' smarkiai nuplojo.

L

Burke prieš Jonės ir Ouimet

Bobby Jonės ir Francis Oui- 
met^ pirmasis 1930 metų, ant
rasis 1931 metų natibnal ama- 
teur golfo čempionai imsis su 
Billy Burke, 1931 metų viešo
jo golfo karalių ir George Von 
Elm, biznierių golferiu, rugsė
jo 23 d. Essex Country Club 
golfo aikštėje, West Orange, 
N. Y. Be to Bobby Jonės im
sis solo su Burke rugsėjo 20 d. 
Greenwich, Conn.

Chile sušaudė 50 
sukilėlių

Buenos Aires, rūgs. £8. Virš 
50 sukilėlių iš *karo laivyno ta
po sušaudyta, karo teismo* nuo
sprendžiu litvidavus sukilimą 
Vąlparaiso garnižone. Pasirodo, 
kad sukilimą buvo surengę nu
verstojo ' diktatoriaus-prezidento 
šalininkai, kurie buvo susitarę 
su komimistais.

Lietuvos Naujienos
—..... ...................II I .. ...................■■■ I ■

Lietuvoje nusikaltę ne
galės pasislėpti Bra

zilijoje
’ 1

Ligi šiolei daugelis Lietuvos 
nusikaltėlių pabėgdavo į Brazi
liją ir iš ten jų negalima buvo 
pargabenti. v

Dabar Lietuvos konsulas Bra
zilijoje per užsienių reikalų 
ministeriją pranešė musų krim. 
policijai tvarką, kaip nusikal
tėlius iš Brazilijos išgauti. 
Pranešime nurodyta, kad rei
kalavimas išduoti nusikaltėlį tu 
ri būti paremtas teismo spren
dimu, o galutinį nusikaltėlio iš
davimo klausimą sprendžia 
Brazilijos teismas; Brazilijos 
teismo nutarimas turi būti Į- 
vykdytas per 21 d. VisaS perve
žimo išlaidas apmoka ta vals
tybė, kuri reikalauja išduoti 
nusikaltėlį. Brazilijoj policija 
išduodamąjį asmenį palydi iki 
Europos uosto.

Ruošiamas Rokiškio 
Uk. S-gos Bankelio 

bylos finalas ,
Panevėžio apygardos teismo 

taikytojas pabaigė papildomą 
tardymą Rokiškio ūkininkų jj- 
gos byloje dėl padegimo, su
klastojimo vekselių ir t.t. Byla 
šį rudenį .sprendžiama Vyr. tri
bunole.

Perkūnas giedrią dieną
Rugp. 12 d. apie IVž vai. po 

pietų Šiauliuose esant visai 
gršžiam ir saulėtam orui stai
ga’ ir netikėtai trenkė perkū
nas. žaibas, ugnies kamuolio 
pavidalo, įsirito pro duris į vie
ną butą Pakluonių g. 109 m., 
perėjo per kambarį ir, išėjęs 
pro išdaužtą langą, trenkė į 
netoli esančią pievelę, kurioje 
žaibas paliko išrausęs apie 1 
metro ilgumo ravelį.

žaibui į kambarį įsiritus ja
me buvę žmonės smarkiai nu
sigando^ bet niekas iš jų ne
nukentėjo.

Smarki perkūnija
Viduklė. Po kaitrų ^šiomis 

dienomis užėjus perkūnijai Vi
duklės apylinkėje žmonėms pri
dirbo daug nuostolių. Palyks- 
nio km. pil. Bačiuno perkūnas 
sudegino tvartus ir daržines. 
Bet gaisras tpks keistas buvo, 
kad, pav., daržinės sienos ir 
stogas sudegė, o šieno du ber- 
tainiai, tose daržinėse buvę 
nesudegė.

Molavėnų km. pil. Tiškaus ir 
Zakaro perkūnas sudegino 
tvartus, daržines ir dvi karves.

Kutinipkuose perkūnas iš
daužė šlaite daug drebulių.

O Uvainiškių km. perkūnas 
padarė dar didesnį šposą:

Neturtingas Uvainių km. pil. 
Urbonas nupiovė savo rugius 
ir sustatė maudulius į eilę. Per
kūnas uždegė galinį rugių mau
dulį ir pavėjui sudegė visa mau
dulių eilė, sudegė visi ūkinin
ko rugiai.

Nauji fabrikai Lietuvoj
Paskutinėmis savaitėmis Pre- 

kybos d-tas išdavė visą eilę lei
dimų naujoms pramonės įmo
nėms, k. a.: alaus bravorui, šil
kų dirbinių f-kui ša'nčiuose, 
kaulų miltų f-kui, Kaune A.; 
Frėdoj, verpimo ir audimo fab
rikui Telšiuose.

Klaipėdoj taipgi steigiamas 
naujas didelis mielių f-kas.

No. 216

Kiek Lietuvoj nesumo
kėtų skolų ir kiek bu

vo varžytinių 
t

šiemet iki birželio mėn. Lie
tuvoj buvo 33.087,131 nesumo
kėtų įvairių skolų. ( Toms sko
loms išmokėti padaryta 300 ju- 
domo turto varžytinių, perkū
nas parduota turto už 165,344 
t. ir 456 ’nejudomo turto var 
žytinės, per kurias parduota 
tunto už 2,108,288. t Viso per 
šiuos metus iki birželio mėn. 
padaryta 756 varžytinės, per 
kurias parduota turto už 2,- 
273,631 lt. * x

Pernai per tokį pat laiką ne
sumokėtų skolų buvo 2,149,925 
lt., kurioms išieškoti buvo pa
daryti 205 judomo turto var 
žytinės per kurias parduota tur
to už 110,790 lt. ir 284 neju- 
domo turto varžytinės, be Klai 
pėdos krašto, per kurias par 
duota turto už 1,333,729 lt. Vi
so per 1930 m. buvo padarytos 
489 varžytinės per kurias par
duota 'turto už 1,444,529 lt.

Šiurpi šeimos tragedija 
Biržų apskrity

Del šeimyninės nesantaikos vy- 
ras pasmaugė žmoną, nušovė 
uošvę ir pats pasiskandino 
ežere

Ęygpiučio Į7 d. apie 7 vai. 
ryfo Biržų^apskr. N^ JJadviliš- 
kioValsč.v i etos gyventojai Bir
žų ežere pastebėjo plaukiančią 
valtį, prie kurios plūduriavo 
virve pririštas lavonas. Tuojau 
buvo pranešta policijai, kuri 
kartu su kriminale policija nu 
statė lavono asmenybę. Pasi 
rodė, kad tai esama vietos ūki 
riinko Petro Reii ono, 29 metu 
•a*mž. lavonas. Policija nuvyku. 
si į jo gyvenamąjį namą pama
tė dar baisesnį reginį. Jo žmo
na, Olga Reisonienė 26 metų 
amž. ir uošvė Barbora Dagi
lienė apie 60 metų amž. taip 
pat buvo nužudytos. Apžiurėjus 
paaiškėjo, kad jos yra pasmaug
tos.

Smulkiau apžiūrint P. Reiso- 
no namus, rasta jo paties ran
ka parašytas net 4 lapų raštas, 
kuris ir atidengė visos šios tra
gedijos paslaptį, šia’me rašte 
pil. P. Reisonas prisipažįsta, 
kad tai yra jo rankų darbas. 

; Toliau policija patyrė: 1930 
met. pil. P. Reišonas grįžo iš 
Argentinos ir birželio 4 d. at
ėjo į užkurius—vedė ‘Algą Bra
zauskienę. šeimininis jų su
gyvenimas buvęs labai blogas. 
Del šios priežasties ir įvyko ši 
šiurpi tragedija.

Pil. P. Reisonas turėjo 18 
ha ūkį. Iš visos šeimos gyvi 
liko tik du vaikai 8—4 metų 
amž.

LIETUVON
SionHame Pinigui Pal
tu it Telegrama. Patar
naujame Greitai, Pigiai 

. ir Saugiai.

Parduodame , Laivakortei 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1789 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
Ofisai atdarai kasdie nuo 7 iki 

< 8 valandai Šventadieniais nuo
9 Iki 1 valandai
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■ NAMŲ STATYMO 
K0NTRAKT0RIUS

6504 So. Wa»htenaiv Avė.
CHICAGO, ILL.Michigan

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KA ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St Tel. Calumet 4589
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Prieš mėnesį laiko Vanagas 
gavo pakvietimų atvykti į 
Irons, Mich., pakoncertuoti. 
Mat, Irons apielinkėj gyvena 
apie 150 lietuvių farmerių. Su
laukę rugsėjo 5 dienos, nuta
rėme šliaužti ^Kedcleku”, ka
dangi ant rytojaus turėjo į- 
vykti koncertas. Nuo Chicagos 
ligi tai vietai yra apie pusket
virto šimto mylių.

. Važiuoti sumanėme visas 
būrys: Vanagas, Olšauskas, 
Milius, Narbuto vaikas ir Pus- 
tapėdis. Bet turiu . pasakyti, 
kad su artistais važiuoti tai 
tikra bėda. Kryžius ir tiek. 
Rodosi, į “Įiedelckų” gali lįuo- 
sai sutilpti 7 dideli žmonės, 
bet kai- pradėjo į jį krauti vi
sokius baldus, tai vos beišsite
kome, keturi ir pusė. Pir
miausiai įdėjo didelį armoni
kų, kaip tautiškos bažnyčios 
vargonus. ' Paskui Olšausko 
kankles įrito, įmetė kelis bak- 
šus saldainių ir, ant galo, Mi
liaus mašinų judžiams rodyti. 
O kur dar visokie mažmožiai.

Mus tris užpakalyj taip su
rietė, kad manėme, jog suau
gsime į krūvų. Bet kų darysi, 
reikia važiuoti. Pavažiavę apie 
ketvertų valandų sustojome

sėdome vėl važiuoti. Tik štai 
pasigirdo pš-š-š... Reiškia, ta- 
jeras išleido dūšia. Gerai dar, 
kad buvome prie pat garažo, 
tai tuoj mums sutaisė “tiubą” 
ir galėjome važiuoti toliau.

Bet tuo dar nelaimės nepa
sibaigė. Apie 30 mylių nuo 
Grand Rapids truko ir kitas 
tajeras. Truko kaip tik tuo 
laiku, kai Vanagas su Olšaus
ku buvo įsismaginę dainuoti. 
Teko vėl sustoti ir fiksinti ta- 
jerų. Po to, žinoma, jau nebe
buvo ūpo dainuoti.

me jau buvo pusėtinai sute^ 
mus. Šiaip taip susiradome 
Grcičaičius, pas kuriuos jau 
buvo susirinkę keli kaimynai. 
Ten ir apsinakvojome. P-nia 
Greičaitienė pavaišino mus 
gardžia vakariene ir pusry
čiais.

Ant rytojaus sėdome vėl į 
mašinų ir ištraukėme į Irons. 
Kartu su mumis važiavo • dar 
keturi karai. Važiuoti teko 
šimtų su viršum mylių. Čia tai 
ir prasidėjo tikroji musų ek-

cementinio kelio, tad teko dul
kėti žvyriniu. Pagalios, ir tas 
užsiraukė. Todėl apie penkio- 
likų mylių reikėjo šliaužti to
kiais keliais, kuriais tik kar
vėms paranku tėra spaceravo- 
li. Lietuvoj jie paprastai vadi
nami šunkeliais.

Keliukai siauručiai. Jeigu 
sutiktum ; priešais važiuojantį 
automobilį, tai tųsyk “gud- 
bai,” — nors lipk su vežimu į 
medį ir leisk kitam pravažiuo
ti. Jautiesi žmogus lyg į Afri
kos džiugles patekęs. Tik ret
karčiais kur pamatai apgriu
vusių farmerio 
žmonės gyvena, 
tremtiniai.

Važiavome mes,
prie visko prisirengę: jei kltm 
butų buvę “kaput,” tai St. 
Bartusevičius, Grand Rapids 
graborius, butų galvų įkišęs į 
smėlį.

stubelę. Ot, 
kaip Sibiro

taip sakaht,

iki Vai va
rnuosdos fanuos. Ten jau 

buvo priruošti pietus. Greta 
Vaivados turi nedidelę farnių 
Kiaunė. Tai ponios Vaivadie- 
nes tėvas. Jis gana senas ir, 
įdomus žmogits. Pasirodė, jog 
jis gerai pažino Vanago tėvą 
ir* buvo Dr. Vinco Kudirkos 
draugas. Kai Dr. Kudirka vežė 
į Kalvarijos kalėjimų, tai ( jis 
padovanojo Kiaunei dadtų 
trauktukų ir “gradusninkų.” 
Net iki pat šiol jis su tais dai
ktais neatsiskyrė. Bet dabar
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jie pakliuvo Vanagui, kuris 
juos laiko ‘‘Margučio” ofise.

Na, tiek to
Sulaukę vakaro, visi sėdome į 
autus ir nutraukėme į Irons. 
Tai “milžiniškas” miestas. 
Pirmų kartų atvykus, visai 
lengva butų paklysti bebraid- 
džiojant po kornus. Miestas su
sideda iš keturių nedidelių na
mukų, gazolino stoties, vienos 
grosernes ir gelŽkelio stoties. 
Randasi ten ir svetaine, kurių 
pastatė lietuvis fermeris. Ir 
visai padori svetainė, kurion

su- 
ir 

pat

Apie 8 valandų vakaro pra
sidėjo -ir programas. Pirmiau
siai Milius parode krutumus 
paveikslus. O po to Vanagas, 
su Olšausku ‘atliko savo juo
kingųjų progrttmo dalį. Pro
gramai > pasibaigus, prasidėjo 
•šokiai, kurie tęsėsi ligi v 
mos.

Vakarų vedė Kiaunės 
nūs. Tai labai energingas 
draugiškas vyras. Jis taip 
yra geras lietuvis, žmonių
so susirinko apie 300. Ir jie 
programų buvo patenkinti.

Iš koncerto grįžome atgal 
pas, Vaivddus. Kadangi kai 
kuriems pritruko vietos, Irti 
turėjo .eiti pas Kiaunę. Miego
jome ant šieno. Viskas gerai, 
tik šienas perdaug pašones 
kutena.

Ryto metų apleidome sve
tingus Michigan ūkininkus ir 
išvykome savo keliais. Susto
jome Grand Rapids pas po
nus Gteičaičius ir ten pralei
dome naktį. Aplankėme dar 
keletu ir kitų lietuvių. Visur 
mus gražiai priėmė ir pavai
šino.

1 Grand Rapidąų apleidome 
antradienį ir tiesiai traukėme 
Chicagos link. Bepadarėme tik 
vienų sustojimų, būtent, paą 
p. Bachunų. Ten susitikome 
su “Maikiu” Yozavitu ir se
niu Olšausku. Praleidome ten 
apie porų valandų. Į Chicagų 
parbildėjome apie 9 vai. vaka
ro.

Šiaip ar taip, kelionė man 
patiko. Michigan lietuviai far- 
nicriai padarė itin gero įspūd
žio. — Puslapėdis.

Žaidimų pabaiga
Sunku įsivaizduoti tų pamė

gimų; kurį turėjo senovės tau
tos, graikai ir romėnai, viešų
jų žaidimų atžvilgiu; ir jų rei
kšmę tų tautų visuomeninio 
gyvenimo ' tvarkai. Iškalbin
giausi aprašymai negali per
duoti jausmų, kurie apimdavo 
ellinus, kai jie vykdavo į olim
piškus arba istmiškus žaidi
mus, arba to, kas darydavosi 
su Romos gyventojais, per 
kruvinus žaidimus jų amfite
atruose ir cirkuose.

Tų dviejų tautų viešuose 
žaidimuose, bent kiek pana
šiuose iš išsiplatinimo ir pa
mėgimo, kokius jie turėjo gy
ventojų tarpe, pačių žaidinfų 
sudaryme ir turinyje ryškiai 
pasireiškia abiejų 'tautų būdų 
skirtumas. Judresnis ir karš
tesnis ellinas ieškojo juose ne
tik pasigerėjimo ir poilsio 
nuo darbų ir kasdieninio gy
venimo sunkumų, bet ir pats 
noriai gyvai žaidimuose daly
vavo, pasirodydamas prieš sa
vo dievybes ir tautiečius visa
me jėgos ii* vikrumo gražume. 
Žiaurus rpmėpas suteikė žai
dimams visai kitokį pobūdį ir 
reikšmę. Iš pradžios paprasti 
ir niūrus, kaip pati romėnų 
tauta, žaidimai ^palengvėle iš
sivystė savo įvairumo atžvil
giu ir pagaliau būdavo šven
čiami/ esant nuolat didėjan
čiai prabangai, su nepaprastu 
ištaigingumu. .Tos tautos isto
rinio gyvenimo pradžioje {su
darydami dalį pamaldų -jfer 
dideles šventes ir būdami 
aukštai surišti -‘Su ‘aukojimais 
ir įvairiomis apeigomis, jie pa
lengva pasidarė pasaulinių pak 
silinksntinimų 'pobūdžio, ir 
kruvinos' aukos būdavo au
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[Acme-P. B A. Photo]

Minia žmonių prie’ krautuvės, kur pardavinėjama “vyno plytos”. Tos plytos yra 
vadinamos “Chlo-Vino”.
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koja mos arenoje jau ne die
vams, o romėnų tautos žiau
riam ir nepasotinamam regy
klų troškuliui. Savo turiniu 
romėnų žaidimai skirstosi į 
tris rūšis: sceniniai vaidini
mai s ir žaidimai cirkuose ir 
amfiteatruose. Žymių dalį žai
dimų cirkuose sudarydavo ve
žimų lenktynės, į kuriuos bū
davo įkinkoma du, trys arba 
keturi arkliai, žiūrovų skai
čius tokiose lenktynėse siekda
vo iki 380 tūkstančių ir jų įsi
traukimas į regyklų būdavo 
toks didelis, kad jie, anot vie
no bažnyčios tėvo, būdavo į- 
domesne regykla, kaip pačios 
regyklos. Galvatrukčiškas mo
kėjimas valdyti vežimų lenk
tynėse būdavo labai duosniai 
apdovanojamas. Tūlas Euti- 
chijus gavo iš imperatoriaus 
Kaligulos kaip dovanų už sa
vo mokėjimų tokiose lenkti
nėse 2 milijonus sestercijų, t. 
y. daugiau kaip 1,000,000 litų.

Sceniniai arba teatriniai 
vaidinimai, paimli iš graikų, 
daug kuo buvo panašus į tos 
tautos vaidinimus. Pirmas ak
meninis teatras buvo pastaty-

tais prieš K. G. ir buvo noriai 
lankomas’ to miesto gyvėhtojų. 
Artistai būdavo taip pat nore-' 
tai apdovanojami 4 malonėmis 
ir dovanomis. turnikas jRosci- 
jus padirbo pci^Tft metų apie 
60 milijonų sestercijų.
' Trečia, viešųjų vaidinimų 

žymiausia rųšis, vykdavo cir
kuose arba forume, vėliau am
fiteatruose, ir buvo iš gladia
torių mušiu. Iš pradžios jie 
buvo daromi laidojant miru
sius ir bildu vo kaip ir liekana

jusis būdavo gausiai apdova
nojamas, jį garsiai šūkaujant 
nešiodavo ant rankų arenoje/* 
o kūnų nelaimingojo nugalė
tojo huvilkdavo į tamsų rūsį 
lavonams. — A. V-kas.
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Kiekvienas

DYKAI!

mctftiš ‘prieš K. G. tokie -mū
šiai pasidarė , jųų 'savistovių 
viešu vaidiiiimu. Nuo to laiko 
jie užima pirmų vietų, Vietoje 
medinių paaukštinimų, daro
mų kiekvientun . vųidinimui 
forume, Statilijus Tauras pa- 
stųtė piiriMų akmeninį aiftutė- 
atrų.' Vėliau imperatorius Ves- 
pasijųnas pastatė ! didžiulį 
Amjihitheatrum Flavium, Ko
lizijų, talpinusį savyje iki ’37,- 
000 Žiūrovų.; Jo ’cličliiigo^ 'lieka
nos iki šio laiko yra' keliauto
jų ir smalsių turistų nuostabos 
ddiktu.

Pastarosios rųšies vaidini- 
mhose vdikių ašųienys buvo 
gladiatoriai. Jie buvo suren
kami iš tarpo vfcrgų,* karo be-’ 
laisvių ir nusižengėlių, ozvė^ 
leshiu liiiku ir iš tarpo'-laisvų' 
žmonių, už mokestį/Prieš vie
šų pasirodymų,būdavo: 'Ulbkip 
narni tam tikrose l nibkyklose 
naudotis ginklu. Pagal apgink-, 
lavimų ir mūšio rųšį, gladiato
riai buvo fskirsįomi ;į daug 
skyrių (famfliaė). į arenų iš
eidavo gladiatoriai su apnuo
ginta krutino ir paprastai ap-. 
ginkluoti įvaįriaį. Išv familijų 
vienų iš žymių vietų ;ižimda-> 
vo sttmnitai.'.Pagal1 apginklavi
mų tei gladiatoriai ..buvo...pana
šus į savo bendravardžius, su 
kuriais nustoję kariauti kam- 
paniečiai vadindavo' samriitais 
gladiatorius iš neapykantos lai 
tautai. Jie turėdavo didėlį 
pailgų skydį, tinklinį galyos 
dangalų sii veidadangčįu, 
skiauterę ir;*įŲuhksnas, antke
lį ant kairės* kojos, miuginį ar
ba odinį antrankovį- ant de^U 
nes rankos ir trumpų kardų- 
Samiiitai kaudavosi su 'trakie
čiais atba rč|iafiais. Pirniieji 
turėdavo nedidelį trakiškų* 
skydų, piautuvo pavidalo su-, 
lenkių kardų -ir antkelius aut 
abiejų kojų. Antrieji prtidėdųn 
vo mūšį su neapdengtai galvą- 
ir buvo apgihklUoti tridančiu 
ir įinklu (veie), bųriuo jie 
stengdavosi ų’pipaįnioti priešų.^

' 'I I* « .. • i 
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vo sekutoriai, apginkluoti gal
vos dangalu,- skydu ir kardu. 
Be to, žaidimuose pasirodyda
vo gailai ir mirmillonai, kurie 
nešiojo gailų ginklus, dima- 
cheriai, kurie kaudavosi su 
dviem, peiliais, essedarijai bi’i- 
tų vežimuose, sunkiai apginkr 
luoti goblomačhai 'ir raiti au- 

’dahatai.
Prįeš mūšį gladiatoriai puo

taudavo,‘dažnai paskutinį kar 
tų. Vaidinimų dienų jie iš 
pradžios apeidavo arenų vc- 
:dami saVo mokytojų (lanis- 
tae) iri paskui pradėdavo mū
šį. Nugalėtas -priešas kreipda
vosi į žiūrovus maldaudamas 
'dovanoti jam gyvybę. Jeigu 
esu žmonės ištiesdavo rankas 
Su nhįtrciptu žemyn didžiuo
ju i pirštu (pbllice verso), tai 
nugalėtojas perplaudavo ger
klę savo priešininkui. Nugale-

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite' pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalų 
“Laisvas žodis”

“LAISVAS-’ ŽODIS” rašo apie dar
bininku ir valstiečių kovų už švie
sesnę 'ateiti-ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klęrikųitr jr jozūitų juodus darbus.

AL. ' ŽODIS” 'savo 'turiniu labai 
{vairus, talpina daug paveikslų ' iš 
viso-pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesi ir 'metaihs kainuoja

tik 4 doleris
Dar gaunami- šių - metų pįrmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu“Laisvo Žodžio”

, ;■ a.li.res“'7' .
Latvija, Riga.

Gogola iela 7a-f)

BIZNIO ir
INFORM ACIJU

NAUJIENŲ

METINE KNYGA

Sausio 1 d., 1932
NAUJIENŲ” skaitytojas gaus šių 

puikia ir įdomių “NAUJIENŲ” Mėtinę' Knygą

UŽSIRAŠYKIT TUOJAU “NAUJIENAS”.
Kviečiame visu biznierius ir profesionalus gar- 
sinlis šioje žingeidžioje ir naudingoje. “NAU
JIENŲ” METINĖJE KNYGOJE.

NAUJIENOS

žeminiams dievams ir ma
nams. 264 metais prieš K. G. 
Markas ir Decimas Brutas su
ruošė savo mirusio tėvo gar
bei pirmus didelius gladiato
rių mūšius jaučių turgavietė-’ 
je (fonini boarium). Nuo to 
laiko mes sutinkame vis daž
niau panašius žaidimus ir 42 Retiarijų priešai taip pat bu Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

■3

*

U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 
VIRŠMINĖTA KAINA DABĄR GALĖJĘ ANT 

/ VISŲ MŪSŲ* LAIVŲ, •’
Del informacijų kreipkitės j lokalinius 

miisų agentus

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOJ jį 

.Į KAUNA IR ATGAL 
PER HAMBURGĄ

$173.50 •TteciaKlesa

177 N. MICHIGAN A VE., CHICĄGO - y

■
, k'.' *; , Ii.

Gaunamos “Vienybės” Knygyne
VIRYJE. Išleista 1926 metais.« Apdaryta ............... ........ .

• 1,054 patarimai kaip ^irtlMvairiųs-valgiai.
MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. < Dr. J, KvWX9 

Mokykloms ir Šeimininkėms y,adovė|is, ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ’ ir skanius’'valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams. J" ' f ‘‘ *

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..................................
šioje 785 puslatmfr knygoje „telpa davįniai pirffldlletu 
yoą žmonių surašymo. -Surašyta visi ‘Lietuvos kąiftai 
vienklenMai ir miesteliai, skaičius gyventoj 
yra ūkininkų, kaip tx>li geležinkelio šUtitft”" 
etas paštas. ?

KAUNO ALBUMAS ... ....•n.

1926 metais. ■ 
NAMŲĮ.RUOįOS VADOVUS

. ‘Z,:/ i
193 iGrWWt 1 .

Atsišaukimus
’ Lapelius
Korteles 
Programas 
Tikietus

BIZNIERIAMS
/

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

'1 Vizitinės‘Kort.ėlčs 
Vestuvėms Laiškai 

; Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

l

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos - Knygos yra 
,'M.ųsu Specialybė. Padarom jas ant speėliflio ūžs® * 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuvis 
kais.antgalviais

t o

1739 South Halsted Street,
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ĮVAIRENYBĖS
Kada žmogus esti 

sveikas •
i •

Į tai šitaip atsako Amerikos 
medicina: esti sveikas tasai 
žmogus, kuris tiek kartų eina 
lauk, kiek sykių jisai valgo per 
dieną, vadinasi 3 kartus. Poli
nezijos laukiniai gyventojai ši
tuo atžvilgiu laiko dideliu'vi
durių sukietėjimu reiškinį, jei 
žmogus tik kartą per dieną 
gali atlikti sveikatingą orga
nizmui operaciją — pašalinti 
lauk kunui nereikalingą me
džiagą. Amerikiečių “gyveni
mui pailginti draugija” paruo
šė šita prasme 16 sveikatos 
taisyklių, kurios šitaip skam
ba:

1. Vėdink kiekvieną kamba
rį, kuriame gyveni.

2. Dėvėk erdvius, lengvus 
orui susisiekti su kūno pavir
šiumi nekliudančius rubus.

3. Jei esi miestelėnas, sten
kis daugiausia būti tyrame ore.

4. Buk gerai išsimiegojęs.
5. Alsuok kiek galima giliau 

įtraukdamas orą.
6. Nepersi valgy k.
7. Nevalgyk daug kiaušinių, 

v mėsos ir sūriai pagamintų val
gių.

8. Kasdięn suvalgyk ką nors 
iš žalių daržovių ar vaisių.

• 9. Neskubėk valgydamas. Vi
sada valgyk iš lėto.

10. Nesigailėk vandens kunui 
dažniau numazgoti.

11. Dažnai valyk vidurius.
12. Stovėdamas, eidamas, sė

dėdamas visada laikytis tiesios 
linijos (nebūk susilenkęs).

13. Negerk degtinės ir kito
kių nuodų.

14. Laikyk švariai dantis, lie- 
žuvį ir visą valgomąjį.^ kūno 
aparatą.

15. Dirbdamas, linksminda- 
masis, ilsėdamasis ir miegoda
mas žinok saiką. Atmink,; jog 
kas perdaug yra nesveika.

( 16. Nebūk paniuręs.

ŠIUSKITPER
NAUJIENAS
PINIGUSLIETUVON

CHICAGOS 
ŽINIOS

Republikonai daro pas
tangas taikytis

Illinois valstijos republiko
nai, kuriuos pastaruoju laiku 
demokratai keliose žymiose vie
tose smarkiai supliekė^ ieško 
įvairių savo frakcijų taikos. 
Tuo tikslu ruošiamasi prie pa
sitarimų Emmersono, ucneeno, 
Crowe, Brundage ir gal būt 
buvusio mero Thompsono gru
pių. šių grupių vadui, planuo
jama, turi susitikti, apsvarsty
ti kiek kurie spėkos reprezen
tuoja ir pasidalinti džiabais. O 
ateinančiuose rinkimuose išsta
tyti demokratams suvienytą 
“frontą”.

Nušautas lieutvis
Cicero policija tyrinėja nu

šovimą Dominiko Klova, 42 me
tų. Nelaimė ištiko Klovą Mrs. 
Anna Zalkus namuose, 5133 
West Roosevelt road, Cicero j. 
Prieš mirtį, Frances E. Willard 
ligoninėj, Klova pasakė, kad jį 
pašovęs kitas vyras, kai juo
du atlankė p-ią Zalkus.

Policija klausinėjo p-ią Zal
kus. ši paaiškino, kad vyras, 
pašovęs Klovą, pabėgęs po įvy
kio. Anot moteriškės, pabėgęs 
vyras ekzaminavęs revolverį ir 
revolveris netyčia iššovęs. Mo
teris pasakė vyro pavardę poli
cijai, bet ši laiko ją paslapty.

Apiplėšė du banku
Praėjusį šeštadienį padaryta 

holdapai dviejuose bankuose. 
Vienas tų bankų yra feąnco di 
Napoli, adresu 
street, o kitas 
Bank.

Iš Banco di
pasišlavė $18,000. Jię pasigavo 
pinigus tik iš vienos budos. Ap
sidirbo banditai greitai.

906 So. Halsted 
Flossmoor State

Napoli banditai

Toprašo. Lietuvos žmonėsir 
pataria Lietuvos bankai

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingose

Jie buvo penki. 0 banke tuo 
laiku, kai jie darė holdapą, bu
vo darbininkų ic kostumerių 
kokios trys dešimtys žmonių.

Flossmoor State Banko, Flos- 
smoore, banditai pasipelnė tik 
$2,600. Nepajėgė dasigauti prie 
didesnės sumos.

sutaupos žuvusios. Išieškojusi 
pinigų bažnyčioj ir išlaukusi 
keletą dienų bene sugrąžins pi
nigų tas, kas juos rado, 
nesulaukė. Moteris i 
pranešė policijai apie įvykį. *

Bet 
pagalios

Illinois Darbo Federaci
jos konvencija

Galesburge^ III., šiandie pra
sidės Illinois Darbo Federaci
jos konvencija. Vienas svar
biausių klausimų, kurie, mano
ma konvencijoj svarstyti, bus 
kovos su nedarbu klausinius. 
Federacijos vadai, manoma, 
nori priimti rezoliuciją, kuri 
reikalautų sušaukti specialę 
valstijos legislaturos sesiją, 
idant ši įgaliotų dirbti eilę vie
šųjų darbų ir tuo budu suma
žinti bedarbių skaičių.

Konvencijoj tarpe kitų 
ir Illinois anglekasių unijos 
legatai. Pernai konvencijh 
priėmė

bus 
de- 
ne- 

anglekasių delegatų,
kadangi buvo tarp nacionalės ir 
Illinois organizacijos nesusipra
timų. šiemet nesusipratimai 
jau išlyginti ir todėl anglekasiai 
bus skaitlingai' reprezentuoti 
konvencijoj. 

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

Prarado $4,000 laikytus 
prie kojos

Mrs. John Holenda, 50 me
tų, gyv. 1314 Dickson st., tu
rėjo susitaupinusi $4,000. Ji 
laikė pinigus saugiausioj vie
toj, kurią tik galėjo surasti, 
būtent maišely pririštam prie 
kojos.

Praėjusį antradienį moteriš
kė nuėjo bažnyčion. Kada su
grįžo namo, tai pastebėjo, kad

Užsidaręs bankas ge 
ram stovy

Valstijos auditoris padarė 
tyrinėjimą reikalų užsidariusio 
italų banko The First Italian 
State Bank, 1201 Taylor Street.

Tyrinėtojai rado banko rei
kalus nepaprastai geram stovy. 
Banko turtas siekiąs $1,023,000 
prieš $844,000 depozitų. Nu
žiūrima tečiaus, kad ir daugiau 
turto bankas- turi.

Banko prezidentas Ariani yra 
dingęs ir nežinia kur jis ran
dasi. • i’

Kodėl /gi bankas užsidarė? 
Kolei kas nežinia, bet kai kas 
mano, kad banko vedėjai užda
re jį iš baimes.

Aliejaus tankos eksplio- 
davo, $25,000 žalos

Ekspliodavo šešios tankos, 
priklausančios Empire Oil and 
Refining korporacijai', East 
Chicago. žalos ekspliozija pa
darė $25,000.

Red. Atsakymai
Jurgiui B. W. — Nesupran

tama, suvartoti negalėsime.
Jono draugui. — Neįskatio- 

ma, suvartoti negalėsime.
Korespondentui iš Bridge- 

porto. -r- Susibarti bučernėj ar 
grosernėj dažnai pasitaiko, ip 
tokių įvykių laikrašty nesuta- 
šysi. Suvartoti negalėsime.

NAMŲ SAVININKAI
?ls apgarsinimas jums yra vertas $2.00, kadangi jus galite atsineStl ji 1 musu ofisą 
ir gauti reguliavę $3.00 narystę už $1.00. ,

MES TEIKIAME NARIAMS DYKAT
Lysus, penkių ir trijų dešimtų dienų parelSkinuis ir išpildomo juos jums dykai. Pa
tarimai apie nesusipratimus su rondauninkais. Pasitarimai dykai visais legaliSkats 
reikalas. Taipgi patarimai ir pagelba jūsų taksų Ir assessinontų reikaluose.

City Of Chicago Landlords Asšociation, Ine.
Seeond Floor <|0«4 South Ashland Avenue, 47th &' Ashland Avenue

MCHIGBČIV
TAIPGI PARDUODAME PIRMUS MO^GIČIUS NUO 

$500 iki $5,000 
MOKAME 6 NUOŠIMČIUS .

JUSTIN MACKIEWICH
M O R T G A G E B A N K E Ri .

2342 S. Leavitt St. Phone Canal 1678-9

Didelis Atidarymas
HartmanSandelioVartotuDaiktuSankrovos

153 West Pershing Road v
Ateikite pavieniui, ateikite 
visi į šį sehsacingą bargemį 
išpardavimą. Kiekvienas 
daiktas už juokingai žemą 
kainą. Visi daiktai pertaisy
ti. Įsivaizduokite, 3 kamba
rių rakandai pilnai už tik
tai $89.75. Perskaitykite 
bargenus šiame apgarsini
me. Tada ateikite. Taupin- 
kite! Ir atsiminkite, kad 
duodame lengvais išmokė
jimais.

SANKROVOS VALANDOS: 
nuo 9 vai. ryto’iki 5:30 v.

TEL. YARDS 4580
Po piet

Elektrikiniai 
'Radio!

S29.50

Kam būti be rakandų
kuomet galite pirkti iš

Hartman Sandelio Vartotų daiktų 
sankrovos ir

, MOKĖTI TIKTAI

į savaitę

Cirkuliuojantis 
Šildytojas!

$19.95
Didelis pasirinkimas. Kai
nos yra tik 50c ant dole
rio. Dabar yra laikas 
pirkti žiemai. Bukite čia 
anksti gauti geresnį pasi
rinkimą.

įmokėti, $1 į savnę.

Tik kartų gyvenime pasi
taiko tokie bargenai. Visi 
setai už nukapotas kainas. 
Gražus kabinetai. Atei
kite anksti.
$1 įmokėti, $1 į'savaitę

$1

9x12 Kaurai 
Tiktai

$12.75
Populiarių patternų 
spalvų. 5^ėra
priežasties neįsigyti.t 
$1 įmokėti, $1 į savaitę.

2 šmotų Seklyčios Setai 
Davenport ir Kėdė pilnai. Basi 
rinkimui keli dezainai, Kiekvie 
nas yra didelis bargenas. Su

kito anksti geresniam pasirin- B 
kimui. Tiktai

$1 įmokėti, $1 į savaitę

3 šmotų Miegamojo kam
bario Setas!

Lova^ Drcsseris ir Skrynia už šią 
juokingai žemą kainą. Turtin
gas riešuto baigimas. Visi pilno 
didumo, vėliausių dezainų. Pri
bukite anksti pasirinkimai. Tik- 

’tai ”

"■... $39.95
$1 įmokėti, $1 į savaitę

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTIS 

Gydo. Reutnatiima, Ranku, Kojų, 
Nugaros gkaudejima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Du»uH, Galvoa skau
dėjimą. ir taip visokius skaudėjimu* 
(tik no romu). . *
Tūkstančiai Žmonių yra iisigyde O 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Mostia yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo. 
Kaina 75 centai, $1.50 Ir $3.00, 
ir 10 centu entra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY 

O1NTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bos 352 

Hartford, Conn.

3 ŠMOTŲ LOVOS 
SĖTAS I

Plienine lova, Matrasaš ir 
Springsai. Įsivaizduokite 
šitokį pilną 3 šmotų setą 
ir už tiktai

$9.95

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

' BAGDONAS BROS?’ 
FURNITURE B PIANO MOVING 

Lotai 8 Long Distance RemovaI 
3244 S. Halsted St. 

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

Mr Padaro
Skalbimų

r Lengvų

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO,
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninkų 
LINCO WASH.

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

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

h VVISSIG,
v Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Day Beds 
Patogios. Pilnai su 
niais. Nukapotos

S7.85

f

Daktaras
Kapitonai

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai 
dykai.. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 Weit 26 St., kampas Keeler Avė., Tel Crawford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 Z*™
1514-16 Rooaevelt Rd. 

arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL..

čiuži- 
iki

5 kėdės, 
baigimas., 

stovyje, 
pirma ir

1 1 ■■■ ■ 
BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

TeL Boulevard 9336

ĮDUST FROM THE STARS
•Ar 3* V/ou/

M. J. KIRAS 
REAL bstatb 

Parduodam, mainom ir rendoojam 
namus 

3335 S. Halsted St 
TA Yard, 6894

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

VieointcU lietuvių skalbykla Bridgepor- 
to—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
T.L Boalnud 9121

GhVNOR

pHllADElPM 
GETS THE 

HONOft TH»S 
TIME 

OcT. G,1907

VJHEN B’GHT 
yeARS OLP 
THF FAMILY 
ĮAOVtD TO 
chicago 

i»
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Kaip Nuvažiuoti!
GATVEGARIU...Bile kuri sker
sinė linija iki Clark St. ar Went- 
worth ^Ave. Imkite 22 gatvekarį 
(Clark and Wentworth) iki 39 

gatvės. Paeikite pusę bloko į rytus 
ELEVATORIŲ...Visi South Side 
Local traukiniai sustoja prie 39 
gatvės. Paeikite du blokus į va
karus. X
AUTOMOBILIU ... Bile kuriuo'1 
šiaurės ar pietų bulvaru iki 39 
gatvės, tada tuja gatve iki Went- 
worth Avė.

Dylerių Domei!
Didelė nuolaida yra duodama 

visiems dyleriams

Porcelianiniu Vir
šum Stalai!

Baltai enameliuoti. Dide
lis stalčius. Kol jų ištekt

S1.95

7 šmotų Valgomojo 
kambario setas!

Ištiesiamas stalas, kėdė su at
ramomis rankoms ir 
Žvilgantis riešuto 
Visi dalykai gerame 
Kas pirmas ateis, tam 
bus patarnauta. Su
kaip niekad pirmiau nebuvote 
sutaupinę; 7 šmotai

$29.63
$1 įmokėti, $1 į savaitę
Matrasų sempeliai!

1 UnPažymėtinas Di- 
IipjhIdžiojo Atidary
ki V utfvdfl' mo Specialas.

Didžiausias bar- 
genas Cbicagoj. 

lln ?nr* \\hul Minkštus ir pa- 
\W\Avi togus. Tiktai

53.95
Hartman’s Warehouse 2nd Hand Store

153 Pershing' Road
Copyright Midwcst Feature Seryice
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Md Street » * 
B»lt 8500• TefopŠMrtl*;
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*7.00
$8.00 per 
8c per

Entered as Second Class Matter
y " *

7tH TW'r torthV PdM Office 
Chicago. III. under the act of 
tK8rdim.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
MSunadienius. Leidžia' Naujieną* Ben
drovę Chicago,
Ilt Telefonas Roosevūlt 8500.

* Vieūam menesiui ....
• , '«• -V trz

Chicagoj per išnešiotojus:
Vįraa kopija -..i ...^.^■■^1 , 

I ■ IIIM l»lfc II, |į ,!■
Rlii <»

si algas teologijos fakulteto profesoriams t Ne.Valdžia^ teologijos: fakultetą pertvarkė/ panaikindama. v j ame penkias katedras* (t. y; penkis dėstomus datykūs) su 18 Jpro± fesorių. štai kokios katedrbs tapo* panaikintos r pshicholdgi- jos, sociologijos ir tikybų istorijos Lietuvoje.’ Vietoje lietu-
fesorių. štai kokios katedrbs x----- panaikintos r pshicholdgi-

Metama ... ....... ..
Pusei meta _ _
THta mtaerans u-...-____ l.?5
Dviem mėnesiams ......... . ........ 1.25

- • Vienam minėtai....................  .75
Lietavon ir kitur uirieniUMe 

t (AtpigUU); •
Metanui ..... ...................... <8.00
Pusei metų  ........ 4.00
Trims m&Mriams-------------- 2.50
Pinigų* reikia sityrtL pašto Mohey 

Orderiu karta «a uitaoma.
. v. ’*< % • ■>!.... - ■■■ r ~

PUSIAUSVIRA TARPE GAMYBOS IR VARTOJIMO

‘ Pamatinė ekonominių krizių priežastis yra nesu-s 
balansavimas gamybos ir suvartojimo. Kai kada, beje, 
kriziai kyla ir;iš nesubalansavimo tarpe įvairių gamy
bos šakų. Amerikos pilietinio karo metu, pavyzdžiui, 
Angliją būyo ištikęs skūudtos krizis dėt'medvilnės tru
kumo verpimo ir audimo fabrikams; mat; ,t^ medvilnė 
(bfrveina) ' buvo pristatoma < iš Amerikos; ■ pietinių. t štei- 
tų,; o karas tą pristatymu "buvo sutrukdęs, šiandie- , pa- 
našių ?krizių ,nuolatos turi* sovietų Rusija,.\kuric» dirb
tuvės laikšmuo ladkd sustoja tai dėl nepvistatvmo ang- 
Jiės/,tai< dėl žaliavų (medžiagų) trukumo.-

Hfdderniškbse šalyse normaliais, laikaisi tečiaus kri> 
fciai ųvykštd <ne dėl i tfukūmo, bet dėl ^pertekliaus. Kai 
pramonė pridirba* daugiau prekių, negu jų - suvartoja-*' 
ma, tai ji turi siaurinti savo gamybą r-arba. ir Visai su-“ 
stoti.

Bet kodėl gamyba pralenkia vartojimą? -Ji5 pralen
kia ne dėl to, kad nėra’. norinčių pirkti; KUip * tiki krizio 
laiku aiškiausiai’ įpuola į akį tas faktas;, kackdaJugybei 
žmonių •- trukšta daugelio dalykų, reikalingų ^gyvenimui, 
dažrfai trūksta net ir duonos kąsnio; <

Pbekių perviršis. atsiranda iš kid/žiponė^ nepa
jėgią tiek .nupirkti; į kiek pagaminama. " O tai* savo • keliu 
kyla iš to, kad žmonių masės susideda^ iš darbininkų, 
kurie r gauna-už darbą mažiau, negu Jie - padaro. \Darbi- 
n inkai-negali5 išpirkti tų‘prekių, kurias jip< pagamina, 
kūdangf 'prekių'.vertė’yra daug didesnė;, negu*-algų.-

Į prekės verięL^eiija ne tik darbininko alga (darbo 
verte)’ bei suvartotas materiolas, bet ir-kapitalisto pek 
nas. Juo < ta®‘pętaaa didesnis, tuo sparčiau t auga prekių 
pervirši® , ant t perkamosios, darbininkų pajėgos; tilo gu 
lesnisi ktizis, gah^gale| ištinka pramonę.

šiandie visi Įieško būdų* krizini (depresijai) paša
linti.* Jišai bus pašalintas tiktai, kuomet susidarys ba
lansai (pusiausvira); tarpe gamybos ir j vartojimo? Bet 
kaip; tas balansas gali ‘ atsirasti, kuomet darbininkams 
ir dabūr mokama-mažiau, negu jie\padaro (pasinaudo-* 
darni krizių, darbdaviai dagi kapoja algas) ? Dab&rtil 
nėse sąlygose atsteigti balansą tarpe gamybds1 ir vartom 
jitno ‘galima tiktai tokiu budu, kad darbininkai perkū 
ne‘tik už tuos pinigus, kuriuos jie šioje. < valandoje už- 
ditbn, bet ir už tuos, kūriuos jie sutaupė •. “prospęrity” 
laikais. Tie su taupymai, žinoma, yra: nelabai dideli, bet 
visgi jiegali dalinai atsverti skirtumą » tarpe1; pagami
namų :prekiųį vertės ir išmokamų algų vertės/

Ištraukti1 AtoierikOs biznį iš depresijos-galėtų, ži
noma, taip j pat atsiradimas kokių vdidelių naujų‘ rinkų 
jos pfekŽmš — RUsijOje, Kinijoje ar kuri kitių.

Bet -aišku, .kad vienu arba kitu budti depresija bus 
pašalinta tiktai laikinai. Ant visados padaryti galą ipra- 
monės' kriziams gaHma tiktai įsteigus pastovų balansą 
tarpe“ gamybos ir vartojimo, t. y. panaikinus kapitalis
tų vpekitis.^0 kapitalizmo sistemoje, vienam krizini pa
sibaigus, už keleto metų ateina "kitas.; ' ■' ... ' . • ■ . v . ■»

L*840? vokiečių, prancūzų ir Wiflinėš? literatūros palikta tik visuotinės, ifteraturos katedrą (ir tai be reikąld!) su vieąū profesorium. Susiaurintos istOf rijos, pedagogikos ir kai. kūrioš kitos katedros.Bet kam tos visos • katedrįs .buvo teologijos fakultetūi ų*ei- italitogos? Juk psichologija,’ sociologija; vokiečių ir franeuzų literatūra1 yra dėstomos kituose fakultetuose. Istorijos ir pėdai- gogikOs katedras turi taip pat kiti fakultetai, todėl teologijos fakultetui-1 jos buvo visai be^ reikalingą^Vadinamoji teologija (“Dievo mokslas”) dėsto visokius' šventus1 raštus ir kūnigiškūs gudrybės, kūmoms “mokslo” vardas vargiai .ir įtinka. Bet kunigai norėjo! valstybės lėšomis nei tik’, teologiją!;, dėstyti universitete, • o ir; tokius dalykus, kūrie < su . teologijai kaipo tokia, nieko bendro 1 neturi.

sociologiją, psichologi

Kiks buvo to' tikdlūs ? ’ ’ VUnžų Žinoma,“ kunigams* tupėjo, kad -kaip galint didesnis skaičius jų inteligentų, - prasilavinusių jFrii- bourge ir kitokiose katalikiškė- še • užsienių^ mokyklbše,- gautų “profesorių” viątas.Antra, kunigams buvo svar* bu, kad bendruose. Universiteto profesorių* susirinkimuose butų didesnis skaičius profesorių, ginančių klerikalinę politi* ką. Pagaliaus, dėstydami visokius dalykas savo fakultete; kaipjąi, istorijų, vokiečių ir francu- zų literatūras ir t. t., klerikalai pritraukdavo į teologijos skyrių dąugiir tokių studentų, kuriems “šventi raštai” mažai terūpi; Į tų dalykų < dėstymų kunigai ir klerikališki profesoriai, žinoma, kišdavo ir savo religinę< propagandų.Del šitų priežasčių teologijos fakultetas buvo taip išplėstas, kad jisai buvo kaip ir visas universitetas, žodžiu, klerika- lai’- buvo sudarę universiteto viduje savo “katalikiškų”’ iini- versitefų.• Valdžia labai gerai padare, kad ji šiek'įtiek jį apkarpė. Jeigu klerikalai nori t turėt savo universitetų, tai tegu jie steigia jį skyrium ir- užlaiko savo pinigais.
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Žmonės, kurie parda- 
, vihė ja savo kuną i

ŽmonėsK. kurie nieko kito ne
beturi parduoti, kaip tik sa* 
vo kunąi — “Geras tavoras*’. 
—Kraujo pąrdavinėtojai- — 
“VaikŠčiojanty^ ■įlaitf'6nai.,t — 

, Operacijų' pardavitiėjimast 
—Gyvasis balastas.

Afižvarg^.
1©N CHANEY “UETOVYBĖ’ 

NEPASITVIRTINO->“Keleivis** rašo;“Advokatas./ N> Rastenis; norėdamas' daugiau apie* ši: tų musų , tautietį* sužinoti,* parašė į ‘Washington ‘ PosV Infohtmcijų.. Biurų * šitokį laiškų^ v ,“ ‘Gerbiamieji:
“ *Aš norėčiau Žindai, .kdkš btfvo'ttikraįp vardas ixf pavar-; d$<Lon Chaney, mirusio jt>• džių. ^artisto,r kur jis»gimė irkdkia buVo jtr tautybė? *Ąt* sakymui įdedu dviejų centų

♦ pašto ženklą.’
“Tr' štai- kdkįjįs. gavo iš to' Tnfctfrmacijų Biuro i atsaky- ‘ ..Z

(tos valstijoj,-1 ir -tenai mokinosi... / • z’ “ ‘Chaney tikras vardas.: į biivo < Afotozo - Chaney,v išta-t; riamasi čeini.i Jo’'motina bit vo pasižymėjusio coloradie- čio duktėį gi tėvas-‘bUvo ai- rys, barzdaskutys Jš ama-’ to/ ”Taigi ta pasaka, kad Lon Chaney buvęs lietuvis “Steponas Eringis”, pasirodo’, yra tuščia;
\ j—------------ ( >

į UNIMERSI^TASJ UNbVERi 
SITETELietuvos krikščidnyą: deJno> kratai * skūne^įasi, kdd -valgia “iŠąr<^” teologijos’ fakultetų (skyrių) c unįvei^itdte’, ir>todėl j iems dabar-• nebipaliekų nieko

Bėfc> k$<t<*io baisaus 
padarė Jtedlįįijos fakul-rado Springs mieste, Colora- rė? Ne. Ar ji paliovė mokėjų

Dvidešimtame ar riuo kai> kūrie> tąip u Ožiuotis, įvyksta ’ tiesiog netikėtinų dalykų. Jeigu už tūkstančio metų\ istorikams tektų spręsti;apie dabartinius laikus iš Vienoj leidžiamo medicinos žurnalu tai*pas juos susidary-; tųyvisaia nekokiai u nuomone apiei dvidešimtą amžių/Minėtame žurnale -tilpo*.pranešimaii apie žmonių pasiūlymus parduoti savo kūną, žmonės, nukamuoti bado ir vargo, kreipęsi į žurnalo' redakciją siulyjaini už tam tikrą atlyginimą parduoti savo kūną į- vairiems eksperimentams.Per pereitus tik metus tokių pasiūlymų žurnalas gavo apip šimtą. Žmonės, netekę jokios vilties, už tam tikrą atlygini mą.npąsiulė .savo .■ kūną įvaL rjems- eksperimentams arba topęracijoms.; Kaiiikūrie iš kalno - sutinka sti visomis išlygomis, kurios jiems bus pastatytos;?. reikto-. Uitoj a jiė’ tik koki'o nors pipi- giško atlyginimo. Kiti! gi bijosi pęrdaug „pigiai . parsiduoti. Vienas tiesiog’*reikalauja, kšd. už ekšperirnentus ant jo kųno butų sumokėta 2,000 šilingų, Kitas, statp išlylgąįį įkūd dakfa** ras; kėriS' nupirks jį į, ekspęri- mentams, laikytų^ jį du mėnesiu ligoninėj, oz paskui gydy-* tų nuo užkrėstos ligos. TŪC-, Člas redkalaiijn 1,000^šiliūgų ir 600 šilingų metinės pensijos. Kadangi eksperimentas gali užsibaigti - mirtimi,--tai kai ku-. rie. nori, kad po jų mirties aU lyįinįmas butų v įšiiiokėtas jų gimiifėiųs.Pasitaiko aplikūnftj,: kurie labai giria 'savo taivorą: esą j ų! kūnas visais atžvilgiais yra 'sveikas ir tinkA visokiems etošįį . perimentattis.' O*Viehasi n^įį jgįį riasi, kad jis tuyįsfatfetopkūn laikfodžib mėblū^lįias. Kitasįsitikinęs? jįjį anatotįi,nrt mn^udo6<rĘ^kokš, „neląlmingną žmogus prašo ‘ tik“* yiehos..dal^ Ws*.neužkrėstim jį “'kokia-nors* bloga liga.

įuj,, kft 'gsta di

VienaSi iš pąrduodančių sar vo kūną t matomai, šį tų girdėjo’ apię atjauninimo >operacijas ir siūlo- pasinaudoti'-juo. * Jis sutinka. už tinkamų atlyginimų atsiskirti su bite kuriuo . savo kūno organu;'
• <» "' * * i( Laikraščiai susraomėjo i tais nepaprastais pardavėjais ir padarė anketą.,) Būtų galima manyti, kad tie’ pardavėjai priklauso,, taip , šikant, visuomenės dugnui. Tačiau- surink* tL duomenys parodė- visai kų kitų. Tarp ,v parduodančių savo kūnų yra gana’ nemažai im* teligėntiškų žmonių. Vienas jų< toet baigęs universitetų.’ Tai džiugiausiai; jau / senyvi žmones, kūrinęs gyvenimas spėjo gerokai aplamdyti. > Kaip ir galima tikėtis, daūguma jų bedarbiai, kurie negali ‘nei patys prasimaitinti,, nei savo šeimų užlaikyti. Norėdami nors laikinai savo šeimas- išgelbėti nuo bado, jie sutinka’su viskuo ir perdaug nesibrangina. Mirties jie visiškai nesibijo. Vienas jų tiesiog siuloV kad jam butų išpiauta širdis: mat, jis girdėjęs, khd su išpiauta širdimi galima daryti kdkius tai įdomius eksperimentus;!Viena karininko žmona pa-, siūlė savo kūnų eksperimentams, kad uždirbus kiek pinigų savo dviejų vaikučių 1 išau- ginimui. Girdi, ji norinti, kad jos vaikučiai ■'išmoktų koky nors amatų ir tinkamai prisiruoštų o gyvenimui.- , Iš gauna** mos ubagiškos pensijos ji to padaryti negalintį.Nėra reikalo aiškinti, kad jos prašymas liko nepatenkintas. Medicinos žurnalas > paskelbė, kdd; daktarai- ir biologai ■ gyvų žmonių kimus kiek rimtęšniems eksperimentams nenaudoja; Jie gaji daryti pavojingus bdndybms su sayimi (ir dažnai daro>, bet ne su kLJeiguųaUynęgąJiu^ pąr duoti moksliškiems eksperimentams gyvų kūnųū tai! galima' pasiūlyti savo laVonų. Ttįip galvoja tie, kiirie ^lęko daugiau ne- jiėturi parduoti. Ir daugelis —• Vyriausiai senį žmonės —< su a^šiŪįėjįpiu ješko/'savo’ JaVonųi I&kĄų^į šimtai biedniokų ^čitfsi*p^ie  ̂sltefo - ir t p>iv4tinįiip kKftikų į^r i$^ lųųkia kukioįomijds ^arba^fizįilojai- jbs profesoriaus ir “konfiden-

sižyini kokiomis- taL ypatihgoj* mas. anomali jomis; kūne medil cinos moksle gali padaryti1 tikrą sensacijąVienoj, i sako NT Tasinas, “Vaiki či«5*j ančių blavohųT niet tas inepęrkė. > Būt visai kitaip yta su Budapeštu.-* T0>miesto dinikose . pasitaiko ir dar keistesnių * dalykų*) > Prieš kiek aiko išėjo aikštėn, kad profe[ šoriai — chirūrgai už gana auį- gštą atlyginimą . pardavinėjo , auniems daktarams teisę dąk ryti operacijas. Pilkėjais dau- /Ūitooj buvo jauni Aitoerikčš daktarai, kurie atVykO į Europą įsigyti praktikos. Ųžjįpk erius jiė ir pirkdavo ęperaci^ as. Į Budaįj'eštą jie važiuodak vo todėl, kad tai buvo vienin>> telč operacijoms pirkti’ rinka.! Per ilgus metus "tai būvo daroma labai/paprastu būdii- Amerikės • daktaras; kuriam reikalinga - praktikė,' eidavo pas/ profesorių (chirurgą^ ir išdėstydavo * savo * reikėląv Pitiį- f esorius' be* * jokių' ceremonijų parodydavo i savo < ta vorą*;— ir čia’‘jam* nustatydavo . kainas* Kaip .pirmos rųšjes krautuvėj, kur derėtis1 nepriimta.—Aklosios žarnos'‘Operacijūi —.2,000 pengųį;,*.tokia* jau operacija su komplikacijomis* — 3,0Q0. Yra dar ^abai sunki gaivos operacija^ bet ji kainuok 10,000 penkį.^Pigiau jokiu bur du negalimai'Tuoj ant .vietos. padaroma sutartis; ir jaunūs Amerikos daktaras, sumokėjas profesoriui pinigus, pradeda* praktikuotis. PacijentaS- mažiausia nužiūri, kad*jis pasidarė savo r'ųšiės tavoru, ’už' kurį ’ mokama pinigai.Yra dafc viena* rųšis! žmonių,
» ■ , ................. . ..................... ? v / k

A.'Vtt.
■■■■4 *

rra ne- ? pat* nsfuzij daugu-
j ama lejaojhymaž<jb^VbteW) kūtįe duodms^ikhįltf^ jai^kį^orgaūlmų;4. moj atVej^ ■•j'iįm’Š* visai nepa- žįstamų ligonių.SaVo' kraują? pardavitoėja bei- veik, išimtinai bedarbiai, ^kurie sužibo, jog už jį.4 mokAma dįnigar. Jit palieka ligoninėse savo adresus. Rįikalūi esant, juos atveža t automobiliais. Ta- 1‘pjp nustatyta? net - tanr tikia j^ainaT už* kraujo kėtvirtą litro dalį mokama nuo (7 ligi 10 dolerių. Palyginus su raudoi- nuojtt - vynu,1 kraujas yra' žy- įtoiaį* brangesnis t - Bet ' reikia ahiminti, kad1 kraujas* yra žtoiegaus ‘ gyvybės šaltiniai Ir’ jis> parsiduoda^ tiesiog >už< skati- kksl Pasirodo, i kad d žmogus pasidarė labai* pigi!; prekė,1Del vaizdo pilnumu bus nė" pro šalį ‘ paminėti žmonės, kur rie už'f'pifBĮgu^ yra * pasiryžę tarnauti gyvuoju balastu ra> ketoms'hii; “ kitokiems- v lėktui- vams, skiriamiems, skristi į ipįstoldį * ųr kur. kitur. Prieš kę^ i lėtą metų ,būvo. daug tašomaAmerikos profesoriaus Qoddardo sumanymą ^siųsti rųkietąi j .męiiulį/;. Apie 1,000 žmonių pųsisiūlė būti pųsažie- rais. Pūsė jų priklauSe ’žm’O* nėms^w kuriems nusibodo gy- yjęnri.’ Bei maždaug. ^OO reika- lavo atlyginimo, kurį turėjo gauti’jų šeimos. Jiė nesitikėję, kad išlikt gyvi, tad norėjo* aph rųpintii bėnt'šavo šeimas; Kt- sakant,’ jie už tatoi ‘Tikrų atiminimų*' norėjo pardrfofi1 savo kūnį. -

I-

TJ (Tęsinys) b - H ’ - •/ .v • t” Užkliudaim‘'kojomis• “UŽ*, ž&- įnėje sudėtų vir^storaĮs^audek^ lhis apąiutų ’ bei dideliais spo^- mariais! aijyyąitotųį siuntinių prie^siuntitiių. langelio," (kūrie dar buvo > neatiduoti), lioilaiii ir stovėdamos eilėje nusipenėjusios ponios ir gražiai pasirėdžiusios,' dažnai‘.rusiškai ar •] reiškė; savo - piktą' nepasitenfc^ niiną tuo, kad kažin kas joms 4-ne*-savo-eilė'*— ūži-* akių už*« liildęš ir neleidžiąs greičiau prie lahgeliė prieiti.J Už langelio karščiąvosi, kai jĮn<as»u— lėtai į juos atsakinėjo?' didelių, taip ir smulkmčniškų —centinių,1 apskdičiavinių;pąieųpašto ženklų,. atviručių '.ir Visokių blankeliU v pardavimo; šiandie jau galutinai sutriki dytą; ‘tarnautoja,; ir- iš. didelio* nerimo’pašto ženklai plyšo jos rankose pęt> pusę, o vietoje li-l to ir1 penkių dešimčių h centų** kūrinos ji turėjo atmesti^kaipų grąžos,1 išdavė kažin -kam '■ tikį kėturiasdeŠĮto'its 'pėhkis centus^ ir todėl kilo vis nauji nervinį gi riksmai;—kaip dš. *nuskriau-j stojo pusės,-taip jr gyvoje ląu4 kiančių jų eilėje! * nepuprastai ,ąugo • nerimavimas* ir dėl naujai braškėjo vyriškų ir mot» terįškų piliečių arti vienius prie1 kito sukimšti šonai.
1 1 * <•«' *h *« ‘ įį! iTarpe susirinkusiųjų pąiąpiniginių' Jahgėlity žiūOniU*^uJ kinosį kažin (. kokįę. įtartinos yeįdo' i&WSlto? ir| to$r kiekvienas iš susirinkusiųjų stipriai glaudė prie., sr-— VO'.. pjįnigiįes iriyiaį zf iinašhas,, arba rankdsė- suūpaū- dęš/ ątsaTgUi 1 lalfc^A pinigų^bneliai;* jų s kovoš* r

’ 4 - . . t .įr taip pat neretai pertrauk- darnas savo išsįbėgejušį - rašytinų, ' iŠ: visų j ėgų., rašė į popte- rio lakštų1, kūrį ' tūrėjo prieš save pasidėjęs, Garbaliaus išvažiavimo reikalų.Popierio lakŠl&s bUyo — bū*- vęs į negražiai“ kdturias dalis (ponaičio kišenėj^į$ sulatoidyi- ths, ir ponaitis-laikas nuo lai-kitokia kokia kdlba. R Pūstelėdavo nuo jo, kišenė-je jau, bebūnant, prilipusį- trupinį, platokąiįlar dulkę... »Garbalins; kitek1* išgirsdamasj klausėsi^ kokius ’ jainJ < klausi-* iįi«s> uždavinėjo ponaitis; -iri— prie'kitekrieno į jų pagalvbdaU

rą, pats* pirmas, ir jį iš pat ryto kai|f • 'reikiant • nenusiteikęs ponas, ten-užu-skobnio sėdė- ęs, visai* paprastai išvarė, iepdamas, ateiti* paskiau; bet r gerokai’ paskiau atėjus, kai ąu’ir daugiau žmonių .prie ęontoros durą buvo susirinkę, , is nieko gero sau neišgirdo ir odei jau visiškai buvo nusto- , ęs vilties kdd dabar kuomet nors dar iš Lietuvos išsprukti liąvyktų... Pohas iŠ kontoros pasakė, iad Šiandie jis taip pat nieko begalįs dėl iškeliavimo žmonėms pasakyti, nes esąs gavęs naujų* žinių,’ir — kad titr būt dabar‘teks tik rinktinius dar- Jrtoinkus į išvažiuojančių sąra- štos > teįrąšinčti, o apie 1 naujo surašinėjimo laiką jis, teikėsi pranešti,1 - tepaskelbsiąs paskiau.k<: JaU* visiškas - nusiminimas buvo apėmęs Garbalių, kai jis, nosį^pakabinęs ' ėj*o gatve, ir staiga-‘visiškai (netikėtai *susi- dur0 *sir‘tuo ■ ponaičiu, kuris jį 
ai#ą kartą!‘taip;piktai'buvo iš- koliojęs, Giri; kiuris** dabar,’ vis tiki**— nežiūrint to — susistab- dėi*jįi'gatvėjei ir! visai' paprastai prakalbino. •. Žybtelėjo:" vėl nauja viltis Garbaliausir. galvoje,* nes 1 tas sumaningas ponaitis be abejo^ nės galėjo jam padėti gauti išvažiavimą viš< Lietuvos^ ir todėl iGarbalius — visiškai dabar pamiršęs, tą. t gėdą’, <r kurią aną kartą , nuo to ponaičio tokią* didelę ir taip. labai kaisti liepiančią buvo apturėjęs, ir — Verstinai privertęs, save įsitverti naują akių‘kvaitulį naujoje* jo akivaizdoje, vėl — ne- drįsdalnas“ ir bijodamas iš ųaujol ponaičio gerą nusiteikimą suardyti1 ■— atsikreipė į jį, žadėdamas jau dešimts litų už ^arbą įr’ “kokį dvejetą li(ų ant popierosu” (tiek dabar Ghrba- lįus pinigų su savim buvo į !n i c s t lį atsinešęs).'j Pdhaittš, nors ir ’ “nenorėdamas antru'kartu savo rankų teptis: su * tuo nesupratingu chanui**,M vis' tik3 dešitoits litų suglamžytą *’popieriukę / ii jo iš anksto paėmė ir įsidėjęs ją į! kišeniųdyį’sui pasidiciziavi- mii ”if iš^ aukšto * (suprask, Žmogau; kad nuo* niekšingo! ir nieko poniško nemokančio suprasti vabalo a| negaliu doVa- nų* 'priimti) * paskūtinftrs' Gar- fyaliausuduv litus f‘aųt popiero- šų” priimti iškilmingai atsi- šūk& *iri v lyį* gr eikŠdeknUH ‘ sGa'r- haliūi paniekos už. tokį žemą ‘nesusipratimą' iš jo' pusės aną riarįą, nčbdpasiulč' net t’užeiti” į! bet* ‘kūrį* trttkfiėrių’*“fėikalą Ūtlik&/tv o pate1 tiesiai*’ »jį.’ atsivedė* į {pąštąy prisiglaudė!’ — žiauriai” prisistumęs'^ alkūne-

! < J 1 ' ' *• * V '• " • 9 ' « . 1llis *— L1 o ties langu ir ;

atsikreipė į jį,

rH —Kiek tau, seni metų?,.., Kbk kf-tu turi tikėjimą?... Ar* •ūotas esi?... įroningai ir pikU tąi kltohsinėjo Garbaliaus |po4 riaitiš, o šis į yisą tai kiek gai? lėdainas rimtai atsakinėjo, visiškai nuošičcįžiai m^nydamas^ f jog visi tie klausiniai yra kaipi ‘ tik* prie jd? išvažiavimo reiktom lo būtinai»reikūlirt^k -PŪtoaitis> rotšė skubėdamas ir mmlat’dr nuolat darydamas BQpieryj,e smarkius brėžinius plunksna ^tarpais net kiūvodr drysko pats1 popierius), ir buJ vįo,- milteniai- J šiand-iėn labūi blto^ai' nusiteikęs.—Stokyk Igiį tuksenąs'Velnias^ aišftratt"— sakau tatik.: — rė-i kė jis .į i visiškai* sutrikdymą Garbdliij>‘i kuris visiškai atytP žiatto:*kfusiūaLjQz klausė ir aiet jautė save ponaičio to keikj- įMmfir kolionių esąs visiškdi* vertab — dėl savo įprasto ir paprastam kaimiečiui žmogui —gal būt ir tinkamo ir labdi' yąu nevikraus galvojimo bū* p Ponaitis sutiko jį šiandie- Pūtvėje ir, kaip tas buvo keii ‘sfaK iš* sykio jį pažinęs tuoj ir prakalbino, užstodamas jam ^alygatvyje kęlią: '}-~Na, tai ką, chame, — ar gavai ką nors be manęs!?... Sakiau tau, velnie, kad jeigįj tari -X par ir pasiliksi neiš* vŪžiįivęs..'?’Iši tiesų, Garbalius atėjųį kaijjlį buvo aną dieną sakytąį ST&ndieną į enligracijOs konto-’

, sa- Lw ■ ■
visiMmvo užimti; ko |aip jpaft n<$j del^vięto,hWį»iįii Gavbalius stovėjo, apkurtę? nuo , viso to> ūžesio, prie antro

JaLpącd^včjas^prir duria, kad jo organizmas pa- akls; į prB; save fstovfnlf V# vingais mostelėjimais ranka

pme'trašbmojo skobūe-— kdip.;k(ikį, augiyuž-savo -žemesnį paval- inįx— G kr baliį. t; pijieš save asistatęs, “'nelyginant kokd se- ovėd'lalkįt ’ inUskėliškas smu- aužys jejierolas.i'jį kamanti- * r ėję, įvairiais klausimais, neva redkdJiūgais'.N priteu surašymo “dokunlehto” dėl Garbaliaus išvažiavimo iš Lietuvos.Nors ponaičio užduodamieji klausimai buvo kai kurie, rodos, visiškai prie dalyko nieko bendra negalį -turėti, bet Gar- - b’dliūs — to sumaningojo, ponaičio1 »globai • ir jo visiškam užtarimui visai atsidavęs.— į tuos klausimus > atsakinėjo rimtai; visai nieko bloga ne- . pamanydamas ir net nepaste- b’ėdamas to, kaip Jo sumaningasis ponaitis ■ kartais ‘ — lyg ko i > ptišibijodjffrfas •— dairėsi į šalis, kaLfpašto įstaigų įeidavo v kūkš nors augštesmo laipsnio ■ policininkas arba koka nors; karininkas,- arba ir ‘šiaip, koks— iš ^išvaizdos au- gštesnis — valdininkas arba šiaip-žmogus.^, , (Byą. daugiau) .
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Kai kas apie Chicagą Lietuvės AkušSrfe
Govedos (genges)

Akių Gydytojai

■ZįM.

4729

S. D. LACHAVICH

Tel. Cicero 5927

0036

AdvbkataiKltAFT
Velveeta

Tel. Prospect 1930

Lietuviai Gydytojai

—

Phone Boulevard 7042

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS

4, nuo 6 iki 
10 iki 12.

Mum patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet eiti sąži-

išgirsime kalbant 
Taigi mėginsiu 

tą apie govedas

—< lengvai 
tyras kaip

Phone 
Hemlock 9252

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THBRAPY 

B MIDWIFB

6109 South

Frederick Tra

dėt ' kad ■< neturime ii 
laidų užlaikymui aky

1327 So. 49th Ct. s
Telefoną*

Cicero 3724

Phone k Canal 2118 
Valandos: 6f—8 vaka

rden) 
lTVLS 
»mu2117.

mažoji Sicilija** su pas

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2'615

LIETUVIS GRABORIUS

nudaigojo 
iškraustę 

sandelio**;
ramumo 

kovoti su

Benizi - bažnyčia, 
o arti 

bažnyčia,

LIETUVIS AKIŲ

Ofiio valandos 10 ryto" iki 8 vakaro. 
Rcsidence' Phoųe Hemlock 7691

1900 So. Halsted St. 
4193 Archer Avt.

Valandpsf 2—4f po -piet 
Phone Lafayette 0098 

Naktinis telefonas Grdt>ėfug 1595

Tel. Central 7079 
Rez. Longbeach 9453 

sueita

1646 W. 46th St.

Telefonai
i.

Boulevard 5203

Boulevard 8413

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Žinias prie tam tikros vietos, 
kurią goveęla skaito *kaip ir sa
vo teritorija.

.LietuviaiGydytojMt
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

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

3421 So. Halsted St.
“"1 Phone Boulevard 8483

Valandos 2 iki 4 ir’6 aki 8 vakare. 
Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-

Nedėliomis nuo

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvy s Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nt

A. MONTVD), M. D.
<West Town State Bank. Bldg. 

2400 IV. Madison Sfc
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

į Td- West 2860 
'Namų telefonas Brunswick 0597

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
^ĮH^.. OPTOMETRIST

Praktikuoja vifš 20 m. 
4 6 4 9 5. Ashland Avė.

kampas 47th "St. * 
« Tel. Boulevard 6487

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South U'estem Avansu

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo' 9 iki 11 valandai ryto

* nuo 6 iki 9 valandai vakaro

LR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS. 
„ ' ' ' ; Sugtyžo iš Lietuvos 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemirn 
akių karštį, 
trumparegystę 
teisingai akinius 
egzaminavimas daromas su elektra, 
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai, , L 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

skanų naujų sūrį-.galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas,griebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos,’ žu
vies, kiaušinių,-idaržovių. 
Ir jis sveikas 
virškinusi, — 
tyras pats pienas! . ..

Pabandykit jį.-šiandie 
—dėl kepimo ir sandvi
čių. Jūsų grosęrnihkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose. _ • . - i

rai 
trečioji 
ji žeme 
luilds). 
raščius govčdų yra rečiau, o 
kai kur ištisuose blbįcuose vi
sai neužtiksime <jų.

'Kokia vieta vadinama 
“nortsidės pelkėmis”? Ta vieta 
skaitoma šiaurėj nuo vidur- 
miesčio ir' Chicagos upes . ir 
rytuose nuo upės šiaurinės ša
kos. -Rytų pusėj northsidąs 
pelkėms rubežių daro vadina
moji auksine pakrante ir bo- 
hemija arba artistų kolonija.

Valandos 1 iki 4 ir
Dr. B. G. LA!

Autą, Nosies, Gerklės Specialistas 
Instruktorius Vienuos Universiteto 

Suite 1447-49 Pitufield Bldg.
55 B. Vashington St.

* Govfldos yra i padaras noro 
gyventi grupėmiš, Rižimti tose 
grupėse tam tikrų vietų, turėti 
jose pripažiųimų. Apiclinkėse, 
kur yra govedos, .gali butu pa
rapijinės vaikų ir suaugesnės 
jaunuomenės grupės, mokyklų 
kliubai ir visa eilė kitokių 
įstaigų, prjpažiptų kaip svei
kų ir naudingų visuomenei. 
Govedos* šitokioj apielinkėj, 
kaip ir kitui£ reiškia, kad kai 
kurios šeimynos, kad mokyk
los, bažnyčios ir kitokios vi
suomenės ^organizacijos arba 
įstaigos nesugebą palaikyti žy
mių jaunuoiųenės dalį tinka
moj senesniųjų priežiūroj ir 
įtakoj. , y ' » x *

Ir tas nesugebėjimas ypatin
gai aiškiai matyti, kada žiū
rime į žemlapį (niapų), kuris 
rodo kokiu plotu govėdos yra 
išsimėčiusios. ^Tirščiausia jų 
randasi aplink vidurmiestį. 
Taip kad didžiumos govėdų 
vietas galima upapkirti į tris 
dalis. ,. ''.

Viena tų dalių tai “northsi- 
dės pelkės” (North Side jung- 

antroji — “vvestsidės ty- 
(Wpst Side wildcrness);

—pietų dalies prasto- 
(South Side bad- 

Toliau į miesto pak-

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

'Tel. Galumet 3294 '
1 Nuo 9 iki 12 tai. dienos it 

nuo 6 iki - 9 valandos vakare

JOSEPH X GRISU
> lietuvis 'Advokatas 4 

‘ 4631 -’So. ■ 'AMand iAvsu
t; • TeL SJJ
Rti. 6515 <So. Rcrktvtll Sį* JN

’ . Rępublic 9Z2$ jfig

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI . 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

/ patyrimas- \
Akiniai’ nuo $3 

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.
. DR. J. GROL’PE 
4631 S. Ashland Avė. T«l. Yards 67«0 K..GU6IS 

ADVOKATAS 
MIESTOOFISASv a

127 -N. Deatborn /foorm 1113 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 tyt©’ iki 4- ąpo Jfistl

3323 SorthJHeisted Stnat

Re*. 6600 South Artesian Aventų 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257*

DR. P. Z. ZALATORIS 
'gydytojas ir chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
chicago, ; nX.

ATSIKRATY
KI! LIGŲ PE- 
RU burnoje

* • k gerklėje

Leiskite. Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas, ■ išnaikinti pe
rus, neprileisti ligų, 

^l^abai naikinantis pe- 
”tus. Raminantis plėves

Patarnauju laidotuvėse . kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
, SKYRIUS, .!

Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kieltvitną 
vakarą, iįskynu k«tvet» 

Nedėlioj nuo 9 iki l2‘ryto

1 A. SL A-K IS 
ADVOKATAI

Miesto Ofisas -11 ^W4^Wfsl»stįSos*: St. 
Room 1502 Tek Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pistų

Vakarais) Utarn., Ketv., ir Subatos 
—t 6 flei »'

f 145 ’ Archer Avt. t TsL

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 K. 111 th St. 
Kampas Wabash Avenue 

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

“GovČda (gengė) 
Džimį”; ‘‘goveda 
šnapsų iš valdžios 
“govedos neduoda 
apiclinkei”; “reikia 
govčdomis”.

Panašių pareiškimų užtin
kame kasdieninėj Chicagos 
Spaudoj. Tokių pareiškimų ne 
stoka New Yorko, Philadelphi- 
jos, Detroito, Bostono ir kitų 
didesnių miestų laikraščiuose. 
Ir piliečius 
apie govedas. 
papasakoti Šį 
Chicagoj.

Profesorius 
sher, specialiai studijavęs govė- 
das Chicagoj, parašė pirm po
ros metų knygų “The Gang”. 
Jisai užtiko Chicagoj 1,313 go
vėdų. Tai nereiškia, kad jis 
suranda visas govedas Chi
cagoj. Čia jų yra daugiau.

'■ Bet ir 1,313, rodosi, užtenka.1 
Nužiūrima, kad 'govedoms 
Chicagoj priklauso apie 25,000 
vaikų ir vaikiozų arba jaunų 
vyrų. ■ Ir tokia skaitlinė esanti 
ne kiek neperdėta, esanti labai 
konservatyvi. Pusėtinas skai
čius, kų ir kalbėti.

Kas vadinama žodžiu “govč-

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS — 

' Gerai lietuviams žinomas per 25 mti 
tus kąipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas įvy*. 
rų, moterų ir vaikų pagal naujausiu* 
metodus X-Ray k kitokius ąleluros 
prietaisus.

Ofisas k Laboratorijai 
1025 • V., 18rh St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai , ”

Hyde Park 6755 «r Randolph 6800

3307 Auburn Avė, 
CHICAGO, ILL.

Dr. Susan A; Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

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

as milk 
itselfl

kovas bu kitoinis /govedomis, 
kurios randasi antroj upes f>u- 
sėj ir kurios yra žinomos kaip 
“westsidiečiai”. Cik’dgietis.

(Bus-daugiau)

DR. V. B., MILAS j
, ! DENTISTAS

2559 West 63rd Street 
___ kampas Rocktfell St. 

Valandos: 10 v. ryto iki 8 v. vak.
Sered. k Nedėl. tiktai pagal susitarimą

narna
Idilbusift “mirtiės'kampu” (ro
dosi, Milton ir.Oak stsį). Apt 
šio kampo tur*btit Chicagoj 
buvo nušauta daugiau žmonių, 
nei kurioj kitoj vietoj ar kryž
kelėj. Prie šios kryžkelės stor 
vi italų šv. ~ 
taipgi viešoji mokykla 
atsirado ir negrų 
kadangi pastaruoju laiku vis 
didesnis negrų skaičius čia ap
sigyvena.

šiame plote saVo laiku buvo 
paskubusio kvietkiaus vadon 
valita butlegerių govedos bu
veinę. čia randasi nątkotikų 
pardavėjų govėdos, čia /-yra 
Mafia, čia juodrankių centras, 
čia paskilbusios govėdos vaMu 
Gloriana ir “Mažoji Italija”, 
čia daugybė kitokių goyedų, 
gal ne taip pasižymėjusių kri
minaliais žygiais, kaip aukšę 
cinu minėtos, arba«visai ne
pasižymėjusių jais. Bet nega
lima nė užginčyti, kad iš to
kių govėdų dažnai verbuoja
ma nariai kriminalistinėms 
govėdoms.

Visos govėdos, esančios šia
me apskrity, yra žinomos ben
dru vardu “northsidiceiai”. 
Tos govėdos, tai viena tai kita, 
o ne retai kelios kartu, veda

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4142 Archer Avenue

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

* iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

Hemlock 8151 v •
DR/ V. S. NARES

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

•2435‘West 69th< Street 
VALANDOS: * ;

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

S. M. SKUDAS 
, Lietuvis .

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718W. 18St 
Tel Rodserelc 7532

, nervuotumo, skaudamą 
uima kataraktą,* atitaiso 

toliregystę. Prirengia 
Visuose atsitikimuose 

paro-

Telefonas Yards 1138

Stanley * P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu, automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. C. MICHEL, O. T>. 
HETĮJVJS AKIU SPECIALISTAS

Aš priskirsiu jūsų akims, 
nežiūrint kaip butu kom* 
Pakuotas darbas. Mano sis- 
tema yra posekniO 20 mo- 
tų studijų ir tyrimo. Tiktai 
tiksliausi instrumentai iyra vartojami. Mano akiniai BUgrųžina rog*ČjimQ 

ir pašalina Įtempimą. k
SPECIALE DOME VAIKŲ AKIMS 

IR AKINIAMS.
"Akinių ir KgKaminaclJos Kaina Nuo $S.

Žvairos akys atitaisomos. Žepia kaina, bo 
operacijos, lengvi išmokdjimai, nCra sugai- 
šimo.' ■ ) • •
stiklai duplikuojami ir rfimal sutaisomi 

ta pačią dieną.
DR. C. MICHEL, O. D. 
4654 S. Ashland Avė. 2-ras Augštas 
^JA^ANDęS: 10 v. ryto iki 8;;30 vai. vak.

KLO^A 

šiuo pasauliu 
1931< m., su- 

amžiaus', giries

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAIISZ ’
• . . • v'} *’' • ‘ i '

1145 MUtvauket Aioemu
Valandos: 12 iki 2 ir 6 fki S'P.’U

i Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pzgal sutarti 1

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 

.dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra jpiuk’ti jeigu gali taip 
1 J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu zmggaud 
dantis yra nešvarus, tai ^jus no
voms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-būt toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro Šveičia nedrasky* 
damas dantų emales — tas sun
kus > uždavinį* pagalio* tapo iS- 
riita*.

1 Didele 'tūbai Listerine dantų 
iepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite’ per '.savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lemi*, U. S. A.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki. 8 valandą! vakare 

'apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 62Z2

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. Yardo 1829

DR. G. SERNER
SPECIALISTAS

t Telefonas • Yards1 0994 > .

Dr. MAUMCEKAHN 
4631 South Ashland Avansu 

Ofiso valandos f
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pisi, 

7 iki 8 vaL Nedėl. ano 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 32Ų0

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

Telefonas Rępublic 7868

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

jGRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse, patarnau- 

l^hk ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

bų išdirbystės. • 
OFISAS:' ■ -•

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
lkW 323 8 S. Halsted St. 

TeL Victory 4088-

; Dentistas
‘ 1 ■ ’ . •’

4645 So. AifelilHnd A.ve.
arti 47th Street

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS ( 
South Ashland Asta., 2 lahol 

• CHICAGO. ILL.
. SPECIALISTAS l DŽIOVOS ;
\MouriIkų. Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 .vaL ryte, nuo 21 -iki 4 
yal. po pietų ir nuo -7 iki 8:30’vA 
vakaro. Nedėl. nuo. 10 iki 12 v. dieną 

Phone' Midway 2880

VYRAI IR MOTERYS ;
Sveikata yra laimė, l^epraraskitei jos! Apsaugokite savo ir savo šeimyną.^ 
American Medical Institute išrišo šį klausimą tūkstančiams žmonių. Del 
pilnos medikalės ekzaminacijos, isirguliavimų, kraujo ištyrimo, įČirškimų 

“u ‘ Amėricąn Medical Institute i 
2418 W. Madison St. Tel. West 1864

— IŠTIRKITE', MUSŲ KLIUBO NARYSTE —
.v, , Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vakaro kasdie /

t» 7337,

Namų >1. Hyde* Pąrk 33J5
s ■ ' ' ė .t •» ' * ; t 4- J : . «. '1

Štai grupe bernaičių lanko 
susirinkimus tėvų ar perdęti- 
nių priežiūroj. Ji nėra go
veda. Jų galima vadinti kuo
pa, kimbu ar kaip kitaip. Bet 
ve vaikų būrys vakare, gal ko
kių 11 valandų, slenka alėja ar 
gatve ir ot netoliese susitiko 
su kitu buriu. Iškūlė mušti
nes. šiuos du! buriu jau ga
lima skaityti govedomis.

Arba vėl grupė jaunuome
nės suorganizavo prie ku
rios didesnes draugijos kliu- 
bą šokiams arba jauktų besbo- 
lui lošti. Tai irgi nebus govė- 
da. Bet ten pulruimy susimu
šė kitas būrys, kuris gal pla
nuoja tų patį vakarų arba nak- 
itį atlankyti White City ir ten 
kų nors nemalonaus iškirsti 
arba kur nors krautuvę api
plėšti. Tas pats būrys gal ir 
besbolą lošia. Bet jo darbuo
tėj yra nekieno neprižiūrima. 
Tai jau yra govė(la.

Net lai būrys vaikiozų ife- 
papįldo sunkesnių nusižengi
mų visuomenės priimtai tvar
kai, jis visgi bus goveda, jei 
veiks kartu nekieno neprižiū
rimas.

Bendrai, goveda galima 
skaityti grupę asmenų, susi
dariusių savaime (spohteniš- 
kai), pasižymiančių vienokioj 
akcijoj. GoYčdos ypatybės yra 
daug-maž -TOcios: jos nariai 
nuolat dalyvauja kartu, jie ke
liauja kai kada kartu iš vienos 
vietos į kitų, dalyvauja susirė
mimuose su kitomis govūdo.- 
mis, planuoja savo veikimų 
kartu. Laikui bėgant govedo- 
je atsiranda kaip ir kokios 
tradicijos, išsivysto savotiškas

Ofiso Tet Victory 6893
11 > i ’ Rez. TeL Drxc1 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisast 3102 So. Halsted St., CbicagO 
arti lįst Street

Valandos:' 3 po pietų, 7—8 vsK
Nedėliomis- ir ivented. 10—12<<)6isa%

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

! JŪSŲ GRABORIAI ‘
Didysis Ofisas z%

4605r07 South Hermitage Avenue •
YARDS 1741 it 17.^2 .../y/; ,į

Graborlai
BUTKUS 

. Undertaking Cof 
Wm. A. Pakorny 

Koplylia dykai 
710 West 18th Street 

z Tel. Canal 3161

DOMINIKAS

Persiskyrė su 
rugsėjo 12 dieną, 
laukęs 4 2 metų 
Telšių ąpskr., Jlakių -parap., . Kal
čių!' kaime. Amerikoj išgyveno 25 
metus.

Paliko dideliame nuliudimš bro
lį Juozapą, brolienę On$ ir gi
mines, Lietuvoj 3 pusbrolius iu 2 
seseris.

Kūnas pašarvotas, randasi'5 133 
Roosevelt Road.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
rugsėjo 15 dieną, 8 vai. ryto' iš 
namų į Šv. Antano parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio, sieją, o) iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi-'a. a. Domininko , Klowo 
giminės, draugai ir pažįstami -|sat 
nuoširdžiai kviečiami 1 dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame- •
a

Brolis, -Brolienė >
it Giminės.

JLaidotavėse r-pa tamsu ja v»flr«bo- 
rius Eudeikis, Tel. Yar^vJ'FAL;1.

JONAS MAZUTAVIČIA į

Persiskyrė su šiuo pasauliu^ 
rugsėjo 11 dieną. 6:30 valandą 
vakare 1931 m., sulaukęs 39 metų 
amžiaus, gimęs Šidlavos parapijoj,r 
Raseinių apskr.

Paliko dideliame nubudime mo-, 
terį Mortą, dukterį Heleną, sūnų! 
Joną ir gimines. >

Kūnas pašarvotas, randasi Ur-' 
bono koplyčioj, 1125 W. .18 t. , 

Laidotuvės įvyks rugsėjo 14) 
dieną. 2:00 vai. po pietų iŠ kop-, 
tyčios bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines. ,

Visi a. a. Jono Mazutayjčiąps 
giminės, draugai ir -pažįstami ‘4«kpt 
nuoširdžiai ^.kviečiami dalyvauti, 
laidotuvėse ir suteikti jam. pasku-' 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.;

Nulipdę liekame, :!

Moteris, Duktė, Sūnūs 
ir Giminės. ‘

Laidotuvėse patarnauja , gfabo-f 
irius Urbonas, Td. Canal 0668. į*

A.X0US ,:.4 
R. ’A. VASMSB ^

• iih<i 1 kAPVOKM^I,,.^ Y *' 
11 Soėah La 8aUe : >SMM - 

Room 4934 -Tel. Ramiflph 0332 
Valandos nuo 9 -tyto iki 3<tsL rak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos —‘7 iki 9 Takatt
Olis—Utarn., Ketv. ir Snbato* rak, 
Vasalle—Pan., Ssr, ir Pėcnyčios ralu

John KurfiinSaT

Lietuvis Advokatas J 
'2221 u

J Arti Uavht iSt. V*
, Telefonas Canal 3M2

Valandos 9 ryto ik£: drakąro, 
Seredoj ir Pelnyčio j nuo 9iki-.6

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTAS!!
' 756 W. 35th St. ,

■ ■ ■„ (Cor. of 35th Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį
• ; , • į

Ofisai r Rez. Tel.,'Boulevard 5914

DR.NAIKEIIS
756 W. 35th St.

'(Cqr/ of' 35th & ' Halstid < Sts) < 
Ofiso'valandos? nuo 2-4, nuo 7-9 

iNedeldianiais pagal sutartį

JOHN B$9 
„(John Bagdžiunas

i LIETUVIS ADV
I05’ W< Ši** i

Tslephont Randpl
Vakarais TįSl 22n
j C. TeJephone 'RoostTclt. 90
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Tarp Ghicagoi 
Lietuvių

Marąuette Park

• į t
karakterio, jęgei jis niekur ne
buvo prasikaltęs ir nebuvo tei
stas, nė areštuotas. Kadangi 
Shimkus prastai kalba angliš
kai, tai jis nepajėgė net išaiš
kinti tų apystovų, į kurias pa
teko arba buvo įvteltas.

Kastas Kasper jokio, advoka
to neturėjo ir mažiausia bacis- 
mę gavo. Jis galėjo kalbėti

Apiplėšė Grigo bučernę ir jyro-langliškai. Jisai pasakė, kad 
sėmę (7200 S. Campbell A ve.) Grakauską pažinęs neseniai.

- . ... — * Gyvenęs jis, Kasper, pas Ja-
Marąuette Park apielinkėj mes Shimkų, kurį gerai paži- 

pradėjo siausti plėšikai. Su- nojęs. Pasisakė, kad jis pa- 
hatoj, rugsėjo 12, 7 vai. ryto, daręs įnagius pinigams dirbti, 
kuomet dar Grigo bučernėj Įnagiai ‘buvę padaryti Mil- 
buvo 4ik keletas kostumerių, waukee, Wis. Bet pinigai bu- 
įėjo į\krautuvę trys ginkluoti V‘ę dirbami visų bendrai Chi- 
plėšikai, įsivarė savininką į cagoj. *
kambarius ir pareikalavo, kad ... ... ,
tuojau atidarytų seifą. Iš re- Kadangi pinigus dirbo tik si- 
gisterio jau buvo jie iškraus- dabrinių dolerių pavyzdžiu ir 
tę visus pinigus. Chicagoj ir neturėjo progos

juos išleisti, tai, pasak Kaspe- 
Trims ginkluotiems bandi- ro, Grakauskas su Shimkum 

tams-Grigas pabijojo pasiprie- maišiukus sidabrinių prisipylę 
šinti. Atidarė seifą. Bandi- nuvažiavo į Kenoshą, Wis., pas 
tai išėmė visus pinigus ($400) savo gerus, draugus išmainyti 
ir išėjo prie savo automobilio, ant popierinių. Bet draugai 
kuris stovėjo čia pat gatvėj | neturėjo 
(gražus, naujas Buick). Kaip 
tik banditai spėjo įsėsti į auto
mobilių, Grigas greit pagriebė 
savo revolverį, išbėgo iš krau
tuvės ir paleido į banditus, 6 
šūvius. Banditai irgi atsakė
šūviais. Grigo krautuvės lan
ge padarė tris skyles. Reiškia 
čia buvo tikras karas, 
nok banditai nudumė savais 
keliais.

Kuomet krautuvėj buvo (la“lwaukee policija i J 
romas plėšimas, Grigo moteris K.ur pįnigai paeina, tai ji pra- 
dar gulėjo su kita mergina lo- ne§g atsitikimą Chicagos de- 
voje. Grigiene tuojau iššoko hektyVų biurui.
per langą į tarpnamį ir kad Chicagos detektyvai atlankė 
jau pradėjo skambinti kaimy- Shimkaus namus adresu 2122 
nų durų skambučius, tai visas irving Park Blv. Detektyvai at- 
moteris išgąsdino. Tik skani- Vyfco į Shimkaus namus 4 va- 
bind ir nieko nesakė. Kaimy-harKję pO pjet ir išbuvo juose 
nų moterys pamanė, kad nori Ljį valandos vakare, kol su
kas į flatus įsilaužti. Neati- iaukė Kastantąkasper parei- 
darė durų. < nant namo su mažitėmis tulšė-

Kaimynų moterys pamanė, mjg (įnagiais) tiesiai j detek- 
kad čia kas nors negerai. Tuoj tyvlj rankas; 'f 
pašaukė policiją. _ Policija PrĮ- Detektyvai išgabenę iŠ namų 
buvo į tris minutės, bet bandi-|nc j£asperęt bet ir Shim- 

kienę, kuri nieko nežinojusi ir 
buvusi ką tik sugrįžusi iš ato
stogų. Nugabeitę juos į detek
tyvų biurą. Ant rytojaus 
Shiinkienė buvo paleista. A

Visą dolerių dirbimo istori
ją papasakojęs K. Kasper, ku
ris už prisipažinimą gavo ma
žiausią bausmę. —Žvialgas.

Bet draugai 
pinigų mainams, ba 

prasti laikai. 'Taigi Grakaus
kas ir Shimkus nusitarė išmai
nyti sidabrinius dolerius ant 
popierinių banke. O banke, 
pamatę kad taip daug ir taip 
gražiai padarytų sidabrinių 
dolerių norima išmainyti 
aniuolai sargai juos sulaikę ir 
išgabenę į Milwaukee, Wis.

3 Kada Grakauskas ir Shim- 
(kus tapo išklausinėti ir Mil- 

i sužinojo iš

tai jau buvo niidumę savais 
keliais. Beje, banditai dar 
atėmė ir iš merginos, kuri gu
lėjo su Grigiene 
apie $25.

Kaimynai, kurie 
kad banditai buvo

kambaryje,

matė, sako 
apsimaska- 

vę. Vienam maska biskį nu
smuko: sako, kad jaunas vai
kinas kokių 18 metų. Ir kiti 
jauni.

Atvažiavęs paskiau vienas 
draiveris pasakojo Grigui, kad 
jis matęs važiuojant automo
bilių su išmuštu užpakaliniu 
langu ir buk tas automobilis 
nuvažiavo į ligoninę ir ten nu
vežęs vieną savo ' draugą gy
dyti.

Kiti Marąuette Parko biznie
riai turėtų apsisaugoti ir da- 
botis, kad banditai neišneštų 
jų uždarbį. — Kaimynas.

Holdapas nepavyko

gį 4

Sffe

dmtfoittT
metai. SuSt, Augustine, Fla., yra seniausias Jungtinių valstijų miestas, kuriam^ sukako 366 

kaktuvėms buvo padarytas “birthday cake”, kuris svėrė 800 svarų. Tas “pyragaitis” matosi 
' \ ‘ ' paveiksle? ,

Piknikui vieta parinkta la- 
bai graži. Piknikas bus rug^ 
sėjo 27 dieną, Mt. Greenwood 
apielinkėj, 
gojus”, 
Pradžia

“miškinė drablia 
prie Homan avenue. 
10 valandą ryto. . 
Kviečai Komitetas.

Pagijo Adv. A. A 
' Olis

sisveikinimo sii giria dainą —- 
Sudiev, giruže žalioji

Įplaukų buvo:
prie, baro ... J..........
prie saldainių L.....
prie sukimo rato ..
prie baltos košės ..
prie atskiro baro 
tikietų parduota ....

t

$55.75' 
44.92

r 25.15
10.05

.. 5.20 >
16.52

Lietuviai nuteisti ka 
lėti už pinigų 

dirbimą
Kefvirtadienj, rugsėjo 10 

federalis teisėjas Barney
d., 

nu
baudė tris lietuvius už pinigų 
dirbimą.

Vienam tų lietuvių, kaip ek
spertui pinigų dirbėjui, pas
kirta šeši metai kalėt Fort Lea- 
vęnworth. Jo vardas yra Joe 
Gray — Grakauskas.

Antrasis, James Shimkus, 
gavo dvejus metus. Tretysis, 
Kastas Kasper, nubaustas, vie
niams metams ir Vienai dienai 
kalėti.

Rugsėjo 11 dieną juos visus 
išvežė į Leavenworth kalėjimą. 
Visus jų drabužius, kuriuos jie 
nešiojo iki tos (Jienos, dabar 
gali atsiimti jų giminės, o nu-, 
teistieji gavo valdžios drapa
nas — uniformą.

Joe Gray — Grakauskas tu
rėjo- avokatą, bet ir advokatas 
nepajėgė jam daug ką pagel
bėti. James Shimkus irgi tu
rėjo advokatą, George Carmi- 
chel, buvusį keletą nietų val
stijos gynėjo padėjėju. Bet 
ir Shimkui teko kalėjimas.

Dešimtis liudininkų buvo pa- 
‘ jaukta liudyti deliai Shimkaus

f,

šeštadienį, rugsėjo; 12 , d., 7 
valandą ryto keturi plėšikai 
užpuolė Cizinausko grosernę 
adresu 1458 West 15 st. > •

Banditai išsinešdino nieko 
nepelnę, tik paleido penkis šū
vius, padarydami nuostolių 
Cizinauskui už $20. Mat, pik
tadariai stiklus išdaužė ir iš- 
gązdino tris kostumerius, ku
rie tuo laiku buvo grosernėj.

Cizanauskas, nors turėjo 
ginklą, bet negalėjo jo pavar
toti, ba kostumeriai stovėjo 
tarp jo ir banditų.

Reikia pasakyti, kad tai bu
vo jau trečias holdapas Cizi
nauskui šiemet.

Mt. Greenwood
Merginų dėmesiui.

Žiūrėk, nežiūrėk, ale skai
tyk ! Ir rengkis gražuolių no- 
minavimui.J . • * jSusivienijimo Lietuvių Ame- 
riko j-178 kuopos jaunuomenės 
sporto,,ratėli^’' rengia pikniką, 
kuriame tarp kitų programo 
punktų bus gražuolių kon- 
testas.

Dar galima į kontestą įsto
ti. Ir merginos, kurios norėtų 
laimėti gražuolių. titulą, ne
laukite ilgiau, tuojau praneš
kite pikniko rengėjams, ba 
jau trumpas laikas. Priduoki- 
te savo vardą ir adresą pikni
ko rengimo komitetui B. Wa- 
lantinui.

Kurios busite išrinktos gra
žuolių karalaitės, tai dar ir 
dovanas laimėsite .' Vėliau 
musų kolonijos lietuvaičių 
gražuolių paveikslai bus į lai
kraščius įdėti.

Sirgęs sunkia influenzos 
forma ir daktaro priežiūroj iš
gulėjęs arti dvi savaites Adv. 
Olis jau visiškai pasveiko ir ŠĮ 
pirmadienį atvyko į savo ofi
są. Kaimynas.

Susirgo Anelė 
gelionienė

Jur

staiga 
Ąnelė 
Jono

Pereitą penktadienį 
sunkiai susirgo Mrs. 
Jurgelionienė, žmona 
Jurgelionio, kurie gyvena ir
turi .biznį ant 2116 Milwaiikeą 
Avė.

Nu vežtis į šv, Elzbietos li
goninę padaryta pavojinga 
operacija, bet yr5 viltis, kad 
ligonė pakels. Ji randasi Dr. 
Lutkin priežiūroje. V. V.

Viso pajamų buvo $157.59
' •' i

Išmpkėta: ,
Kučinskui ..............  $35.85
muzikantams ............ 15.00 

^lietuviškos saldainės 10.00 
nąmų piragaičiai etc. 8.96 
“N.” garsin. ir iškaba 2.00 
komisijos išlaidos .... 3.55

... .—>

Viso išmokėta ........ $75.36
Leista laimėti dovanos, ku

rios atnešė pelno $16.52. Abi
dvi draugijos taria ačiū dova
nas aukavusiems; būtent musų 
senam pienininkui Brldgeporte 
S. Daugėlai už 11 sūrių, p-ial 
Elz. Mažeikienei už keturias 
dovanas, p. Bas&iųi už cigarus 
ir kramtamąją gumą, Singai- 
lai už gumą, Nedvarui už laši
nius, Taujiėnui/už švarą šin- 
kos ir kitiems 'paaukavusiems 
smulkių daiktų. Ačiū visiems, 
kurie tik prisidėjo prie suren
gimo šito išvažiavimo. <

' Komitetas.

oras bus už pušės valandos, 
nes oras dažnai mainosi.

Iš Pikes iPeak važiavo į 
Estes Park arba Rocky Moun- 
tain National Park. > Pabuvę 
čia, išvažiavo į Thermopolis, 
Wyoming. Toj vietoj yra daug 
karštų vandenų ir vandenys 
yra pripažinti kaip labai geri 
nuo reumatizmo. Tie vandenys 
yra indėnų dovanoti valstijai, 
ir galima tenai maudytis dy
kai. Ten susipažino su ' indėnų 
viršininku
Calf. Jaunuoįnenė j j gerai pa
žįsta, nes jis yra krutamu pa
veikslų aktorius. i 4 " ■ .

Iš Thermppoiis, Wyoming, 
vyko į - Yellowstone National 
Park. Ten buvo gražiausia. Ten 
galima matyti įvairių geizerių, 
žvėrių, kaip meškų, stepų vil-

Chief Yellow

</

MADOS 
’ ■ ■ ■ .< ' ' ' \ , Norint gauti vieną ar 

viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduota blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierą ir aiškiui parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1739 
Halsted St., Chicago, III. 

1 . » • . .

daugiau

So.

Kelionės Įspūdžiai

nes išaugina tomačių
9 pėdų augščio ir 

vienos * virkščios

Tamečių auginimo 
čempionas

< ; I > ■ ■ ■—• . t ’ ‘ .

Antanas Jocius, gyvenantis 
257 E. 115 gatvė,; yedideliame 
savo darže augina toftiates ir 
jau taip specializuojasi kelin
ti metai. Jam, matyt, tas se
kasi, 
virkštis
gauna nuo 
ąpie . bušelį "tomačių. *Jo au
gintos tomatės beveik neturi 
sėklų ; ir tokios skanios, kad 
galima valgyti vietoje mėsos. 
Kad patikrinti teisingumą sa
vo žodžių p. Jocius atnešė į 
Naujienas beskę shvo augin
tų tomačių parodyti. Ištik
tųjų tomatės' yra labai geros.

< Rypkevičia.

Išvažiavimo atskaita
Rugsėjo 6 dieną p. Kučinsko 

darže įvyko dviejų draugijų iš
važiavimas, būtent Lietuvos 
Dukterų ir Motferų Draugijos 
Apšvieta. Išvažiavimas buvo 
rengiamas naudai esančių Oąk 
Forest prieglaudoje lietuvių.

piknikas phvyko. Paba^ ’at
lankysime juos jrz duosime 
jiems gardžius lietuviškus pie
tus, su programų, šio mėnesio 
27 dieną. "f j ■

Išvažiavimas, įvykęs rugsėjo 
6 d., davė pelno $8^.23. Kaip 
šiais prastais laikais, C tai pel
nas ne visai mažas^ z nes dau
gelis žmonių susilaiko nuo iš
laidų, O kiti tąi ir, iš napių at
siveža ^pakankamai gėrimų * ir 
valgimo. šiaip išvažiavimas bu
vo linksmas ire draugiškas. Nė 
jokių nesusipratimų \nejvykį*:f 
Pasišokę, • padainavę, parėmę 
kilną labdarybės dąrbą, vakare 
grįždami namo "užtraukėme at-

Savaitė atgal grįžo iš vaka
rų pusės trys bridgeportiečiai, 
būtent: Povilas Ridikas, Algir
das Kukuraitis ir Antanas Phi
llips/Jie buvo išVažiavį atosto
goms. Pirma vieta, kurią jie 
aplankė, buvo Pikes Peąk, Co- 
loradoj. Pikes. Peak yra augš- 
čiausias kalnas pasaulyj, ant 
kurio automobiliai užvažiuoja. 
Kalnas yra 14,109 pėdų virš 
juros stalo. Ima 2y2 valandų 
pasiekti viršų. Viršuj oras la
bai šaltas; tuo lįiku buvo apie 
23 laipsnių šilmhoS, buvo pra
dėję snigti, bet-valiau ėmė lie
tus lyti, Žmonės/ kurie gyvena 
arti to kalno, nežino koks

M I I M I■ |l r 4 ■ »'l I II H ■    

SERGANČIOS MOTERYS!
PRIVATINEI PAŠNEKUSIAI , 

DIDŽIOSIOS /.OlDYTOJOS
HELENOS MmANSKIS

Pasaulio Žymiausia Žolių' Gydytoja, ku
rios pastoMtinds gydymo pajėgos tūkstan
čius kenčiančiųjų ifigydfi pdr pastarupsius 35 
metus, teiks nemokamus pasikalbėjimus apie 
Sveikatą naudai sergančiųjų moterų. Tuke- 
tahčiai giria la kaipo turinčia nepaprastą 
sugabumą ir išgale pasakyti kas kenkia ir 
išgydyti jus. • JI pasako,, tiesą paprastu, 
teisingu ir atviru budu.A Ji Jaučiasi turinti 
atlikti savo pareigą ir suteikti Šimtams.'ser
gančiųjų lietuvių moterų dykai paturimus 
kaip išsigydyti su žolfyms. Jos patarimai 
neįkainuojami, bet jie bus duoti dykai,

. Jeigu Jus kenčiate rtUO' moteriškų pakri
kimų, nereguliarių ■ mėnesinių,' mėnesinių 
skaUdfiiimų, kurčių dieglių nugaroje, krau- 
japlndžių, galvos »kaUd<5jiiiių, kvaitulių ir 
svaigimo (Priepuolių, nervlSktimųi ir nuovar
gių, Saitų rankų ir kojų, prakaitavimo, 
prakaituojančių delnų ir kitokių moterims 
ypatingų ligų, bųtlnai . ateikite blle dieną. 
Vertingos informacijos* dykai ir sempelio 
bonka dykai kiekvienai, Jcuri atsilankys, Jo
kių pareigų nčra>

. ' . 1721 W. 47th St. » ’ 
J ' CHICAClO, ILL. , : .

——...... ... 1 ''' ''

Ar įdomu kam btrtų susipa-

MV®* x

t?

ko j? Klauskite“Pietų Amc- 
rikos Naujienų”. Kaina 'lt 
centų. Galima g auti “Nau- 
Jienose”* "■ ; * <■.

■ ' • • ' & v;
•*•>? f
y s. . jl

3119

• , (Vardas ir pavardė)
• ' ' «.!> u ■''■■■

; (Adresas)
i

«XsTaUMa^

!’.< A

kų (coyotes), briedžių, buffa- 
loes ir t. t. Yellowstone PUrk 
yra kaip ir kokia mokykla, 
kur galima pramokti g< afi- 
jos ir zoologijos labai lengvai.

Iš Yellowstone Park grįžo na
mo per Black Hills^ South Da- 
kota. Ten. labai gražų dalyką 
matė: apie 6000 pėdų aukštu
moj nuo žemės yra iškalti • iš 
granito musų trijų prezidentų 
paveikslai, būtent George Wa- 
shington, Abraham Lincoln ir 
Jefferson. pastarųjų prežlden-' 
tų veidaį dan nėra'Užbaigti. La
bai dideli,' nes, kai Mu žmonės 
buvo ant Waghingtrono no^ės, 
tai atrodė kaip tik musės.

Kelionė buvo labai smagi ir 
Įspūdinga^ kurią grfeitu laiku 
negalirpa užmiršti.' -

iiridgcportietis Antanas 
Phillips (Pilipavičius) yra ge
rai žinomas grabbrius ir kar
tu su p. Masalskiu darbuojasi 
savo profesijoj jau virš dviejų 
metų./ , v

---- f........................................ r--------------  
' PILĖS IŠGYPOMOS ‘

Aš kenčiau nuo Pilės ir noriu, kad 
kiti žinotų kaip aš pasveikau be tfhirur- 
gijos. Aš nieko neparduodu. Prisiųs- 
kit savo užadresuotą konvertą su pašto 
ženkleliu, adtesu:

L. J. POLMAN
69Ž5 S. Justine St.

Sugrįžęs iš kelionės yra pil
nas energijos ir yra pasiryžęs 
patarnauti kuo geriausiai sa
vo profesijoj.. Reikale kreipki
tės adresu 3307 Auburn Avė., 
Boulevard 4139. — Re p.

PRANEŠIMAI
r / ? ’/ ‘ 1

Chicagos Lietučių Auditorijos Korpo
racijos, -direktorių ir Draugijų atstovų 
mėnesinis susirinkimas įvyks pirmadieny, 
rugsėjo 14 d., Auditorijos svetainėj, 
3133 So. Halsted St., 8 vai. vakare. 
Visi direktoriai ir atstovai būtinai atsi
lankykite į susirinkimą. Valdyba.

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

CLASSIFIED ADS.i

Specialistas gydyme chroniškų Ir nauja li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 

i. Mano pilnas iSegzaminavt- 
tnas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei ai apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus just} 
i_
po

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis m vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk t 

INTERNATIONAL BA&BER 

COLLEGE.
672 West Madison Street

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYST5 IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

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

rikos Lietuvių 
okykla

3106 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

kyklt pas mane.
mas atidengs jūsų tikrą
I__ ‘'J ".'-'—________________________ _ ________ __
kit pai’tikrą speciali s tą, kuris neklaus jūsų 
eur Ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino ifregzaminavimo—-kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackton Rlvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių • 

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

lio j nuo 10 rvto iki 1 oo Dieta. x
A - • ■ • ■,

20 St.

po

Teinančiai
. ________ _  - -

REAL ESTATE BONAI
Visos laidos perkamos Ir parduodamos. 

Del geresnių kanių matykit 
CITY INVESTMENT CO..

' 105 W. Adams St..
tel. Central 7832

Dresių Dezaininimas 
Madų Dailė
Kostiumų Braižymas, 

' ifes teikiame ekspertu instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žema kaina. Šio 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. Rąžykite dėl 

knygutes apie kursą, kuriuo 
Mu" įdomaujate.

Madingų Skrybėlių 
Mokykla
Mokina kaip dezalninti ir da- 
sidarytl, naujausias skrybėlės 

✓T kaip pačiai sau. taip ir bizniui. 
t Rašykite dėl knygutes.

MA8TER COLLEGE
100 N. STATE RAN. 2718

MALEVA
Gatavai sumaišyta, galionas 

už ...........—.„.-t..........

Fiat Paint
Vertės $2.40,(galionas už

Varnish
Vertės $2.50, galionas už

. $ 1.40

$1.85
-IKI

$1.49 
t

Enamel Paint
Turi gražų blizgėjimą, ga-

’ lionas už .........   $2.50

HaYdware and Wall
Paper 

WHOLESALE IR RETAIL 
200 įvairių rūšių nuo 5 c. ir 

' augščiau už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius me- 

r levotojus ir popieruotojus.

J. S. Ramančionis
3147 So. Halsted St.

STEL. VICTORY 7261

Automobiles
M. B K. MOTOR SALES 

Chrysler 75 T6wn Sodan; Al — 
Auburn Del. Sėd.: 6 w. w.: s. m. 

4-dr. ____
_ 14 s. m. —

6 Sėd.: 4-d.< w. vr.— 
Hudson Del. Sedan; s. m.----------

Graham-Palge Del. Sėd.: s. m. — 
Pontiac Rdstr.: 6 w. w.. s. m. — 
Ford Town Sodan: kaip naujas — 
Pontiac Del. Sedan: 6 w. w.------
Cadillac 314 Sedan; 5 pase. -------
Chevrolet Coach: radio; Al____
Ford Spt. Coupe: rumb. seat  
Ford Tudor Sedan; mažai važ. — 
Roosovelt Del. Spt. Coupe----------

$585 
585 
575 
575 
525 
405 
495 
465 
435 
435 
435 
395 
365 
365 
365 

.. 345

•29
•80__________
’30 Viklng Sodan; 5-pas.,
•30 Studcbaker Pres. 8 Sėd, 
30 Nash Ady. 6 Sėd.: < 2
•30
•30
•30
30

’28
■30
•31
•31
•30 ________  ___ ___ __ __
•29 Nash Conv. -Coupe: Al cond. ------ 345
DAUG KITŲ. MAINAIS AR ISMOKfiJIMAIS 
6811 S. Halsted St. Wentworth 2727

LINCOLN vėlaus modelio 7. pas. 
sedanas, puikiame stovyje, 5 nauji rai
tai. Bargehas? $150 pilna kaina.

B. 8 W. Ąotor Co.. 827 W. 35 St.

Buick 5 pas. Brougham $725 
FAGET BUICK CO.

6455 S. Western Avė. Prospect 0500

29—41

, Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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 valgomojo setą. 2 pilnus 
riešuto' miegamojo setus, lempas, cedar 
chest, gražius mažus kaurus, indus, elek- 
trikinj radio, valytoją, f trankąs; parduos 
už i dalį originales kainos.

7816 S. Marshfield Avė.

STORADMAUS RAKANDŲ BARGENAI _
2 šmotų seklyčios setas-----------į--—. $17.50
Wllton Kaurai tiktai $5 Ir augs.
3 Šmotų miegamasis setas ------- -—$22.50
7AME^Yc.<Nlr<STOR\GEaBFURNfTŪRE$1C(L0 
6701 S. Halsted St. ir 423 W. 63rd St.

739 S. HalstedSt., Chicago. 
ia įdedu 15 centų ir pfaiau 

. ‘ * ■ ' . ■ ■ • ' \ . .• • !

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halated'S.t»- Chic: 
čia įdedu 15 centų ir px

atsiųsti man pavyzdi No. ....
Mierps .....................  per krutinę

‘ Į
. ‘ '_______ ’_______

Galima3119 7-r, Baliui suknele, 
siūdinti iš -naujos, permatomos mate
rijos', atba lengvaus šilko. Sukirptos mie- 
ros 14, 16, 18, 20, taipgi 36 ir 38 co
lių per krutinę. .

■•* . • ■ ■1 • - ■ ■

Rudeninė ma4q knyga. Joje rasite 
daug įdomių rudeninių ir žieminių mo
delių. Taipgi aprašymų taip pasirink
ti materijolus ir kaip pasisiūdinti pigiai- 
ir lengvai reikalingus rubus. Kaina tik 
10 tentui

TURIU PAAUKOTI brangius rakandus, 
vartotus 4 mčnesius, seklyčios, valgomąjį, 
miegamąjį setus, Victor radio, 9x12 Domes- 
tic Orlental kanrą. įvairias kodea, dreipsus, 
etc. Parduosiu labai pigiai.

5042 W. Washington St. 
Tel. Columbu® 4180

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemS Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšier 
Nėra skirtumo apielinkes ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas. .

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 2 flatų, 6 i|. 6 kambarių, 

7 metų senumo, karštu vandeniu apšil
domas, mūrinis 2 karų garažas, lotas 
321^x125. Gera vieta, arti mokyklos. 
Parsiduoda deki nesutikimo partnerių.

Kaina $11,900,
4227 S.tiCalifornia AveiS. ^Zalifotnia Avei




