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Japonijos miesto reginys
paveikslas yra perduotas iš Japonijos per telegrafą tiesiai į Chicago. Čia matomas Tokyo 

priemiestis ir Lindbergo orlaivis, apsuptas japonų valčių.
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Japonai Užėmė Visą
Pietų Mandžiuriją

Rusai Mobilizuojasi
Kiniečiai pasiuntė 
Japonams ultimatu
mą kad atsitrauktų
Tautų Sąjunga jokių priemonių 
nesiėmė konfliktui likviduoti

Peiping, Kinija, rūgs. 20. 
šiandien japonai jau šeiminin
kauja visoj Pietų .Mandžuri- 
joj, per 24 valandas užėmę 
693 mylių plotą pagal Pietų 
Mandžurijos gelžkelio, su mies
tais Mukdenu, Neuchvvang, 
Kwangchentse. Nanling ir daug 
kitų. •

Smarkiose’ koyose, kur buvo 
vartojamos armotos, bombos ir 
kulkosvaidžiai, nukentėjo apie 
400 žmonių: apie 44 japonų už
mušti ir 74 sužeisti; kiniečių 13 
užmuštų, 15 sužeistų ir 800 pa
imtų nelaisvėn. Kitomis vėl 
žiniomis, kiniečių yra nukentė
jusių apie 300 žmonių.

Kinų ultimatumas Japonijai
Kinijos valdžia pasiuntė japo

nams ultimatumą, reikalaujant 
atsitraukti iš užimtųjų mįęgtų? 
bet japonai laikosi, tvirtai ir 
rengiasi įvesti karo Valdžią’ Už
imtuose miestuos(j.

Tautų Sąjungoje toks netikė
tas karas iššaukė sujudimo, bet 
japonų atstovui užtikrinus, kad 

- japonai toliau karo veiksmų 
neplėš, Tautų Sąjunga tuo kol 
kas pasitenkino.

Kiniečiai kaitina japonus, 
kad jie jau per kelis mėnesius 
rengėsi tam užpuolimui ir tik 
laukė progos, kurios kiniečiai 
japonams nedavę. Visą šį 
užpuolimą japonai patys išpro
vokavę.

Rusija mobolizuojasi?

Maskva., rūgs. 20. Raudono
sios armijos batalionas mobili
zuojamas Mandžurijos pasienyj 
ir visa sovietų armija Sibire 
ruošiama manevrams. Rusija 
su dideliu atsidėjimu seka Man
džurijos įvykius ir Maskvoj 
kalbama, kad sovietai nepakęs 

Japonų įsigalėjimo Mandžurijoj. 
Pravda, oficialis komunistų or
ganas, jau rugsėjo 9 dieną įspė
jo, kad japonai puls Mandžuri- 
jų-
Abi yra pasirašę Kellogo paktą

Wash’ngtonas, rūgs. 20. Ame
rikos valdžia žiuri į Japonijos 

* ir Kinijos karišką konfliktą 
kaip j atskirų kariuomenių da
lių žygi, ne kaip į oficialį val
džių karą, ir todėl tiki kad Ja- 
panija su Kinija likviduos kon
fliktą be tarptautinių sutarčių 
pagalbos. Mat ir Japonija ir 
Kinija yra pasirašiusios Kellogo 
paktą, kuriuo atbidvi yra pa
sižadėjusios nekariauti ginklu.
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Burtininke mirė
, Anna Eva Fay, viena labiau
siai žinomų minties atspėjikių, 
mirė automobilio akcidente, 
New Yorke. Ji įvairiuose vode
viliuose su dideliu pasisekimu 
spėdavo žmonių mintis.

10,000 minia buvo 
užpuolusi moterų 

žudytoją linčuoti
Policija beatąigynė su bombo

mis ir kulkosvaidžiais
„ „ r . •

Clarksburg, W. Va.t rūgs. 20.- 
Pereitą naktį ir šį rytą 10,000 
žmonių minia laikė apgulusi 
Harrison kalėjimą, norėdama 
yaru atimti iš policijos žmog
žudį Ilary Povvers, dviejų mo
terų ir trijų vaikų žudiką.

Policija su ašarų bombomis 
ir kulkosvaidžiais vieną ^sykį 
minią atmušė ir minia atsi
traukusi į laukus išsirinko ge
resnius vadus naujam šturmui, 
bet kol minia sugrįžo policija 
suskubo žmogžudį 
benti į tolimesnio 
j imą J -

Minia buvo tiek
rengėsi su ginklais kovoti prieš 
policiją, reikalaudama išduoti 
Powers, kurį minia rengėsi su
draskyti. Skubiai iššaukta dau
giau policijos ir milicijos, bet 
minia, patyrusi, kad Powers iš
gabentas, pati išsiskirstė.

slapčia išga-
miesto kalė-

iniršusi, kad

Amerikoj važinėja 95
400 busai

Washington, rūgs. 20. Išilgai 
700,000 mylių , vieškelių Ameri
koj kasdien važinėja 95,400 mo
toriniai busai, tai yra apie vie
ną busa ant kiekvienų 100 my
lių.

Mirė prof. David Starr 
Jordan ,/

• Stanford, universitetas, Cal. 
rūgs. 20. čia mirė garsus Ame
rikos mokslininkas ir edukato- 
rįus David Starr oJrdan, • bu
vęs Amerikos universitetų pre
zidentas ir Stanford universite
to dekanas (dean), parašęs eilę 
rimtų knygų.
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Lietuvos Atstovybę
Pietinei Amerikai

» \ • »

steigs Argentinoj
Uždaromas Lietuvos
Konsulatas de Žaneiro

/

ORfl
Rugpiučio mėnesy 197 

030 automobilių

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

Greičiausia debesiubta; gAli- čių mažiau kaip 
ma lietus ir vėsiau; didokas piet- ir 16 nuošimčių 
vakarių vėjas.

Profesorius padąrė 
lietų: iš orlaivio 

pravirkino debesį
Smarkus lietus aplijo 6 ketvir

tainių mylių plotą 
t 

rūgs. 20. 
Rijawijk 
bandymą 

Dideliame or-

Haaga, Holandija, 
Profesorius Veraat iš 
padarė pasekmingą 
su dirbtinu lietu, 
laivyje jis pakėlė .5,000 pėdų 
aukštyn 3,000 svarų “sauso le
do” milčiukų arba carbon diox- 
ide ir išpylė juo sant debesio iš 
viršaus. Po trumpo laiko de
besis pradėjo smarkiai lyti ir 
nulijo 6 ketvirtainių mylių plo-

Pasirodo, kad tos carbon di- 
oxide dulkės ore prisielektrizuo- 
ja ir pavirsta smulkučiais, lie
taus lašeliais, kurie sujungia 
apie save debesies drėgmę ir 
padaro stambius lašus, kurie 
nebeišsilaikydami pradeda kris
ti žemėn.

Prof. Veraat sako, kad da
bar bus galima turėti giedrą ka
da tik norint: payyzdžiui, ryt
metį anksti bus galima debesis 
išlydinti, ir dįėn^ įjus Skaisti.

.. .. • J

Gandhi reikalauja 
$3,000.000,000

Flaperkos mumija 
rasta Europoj gal 

2000 metų senumo
Mumija turėjo kelis puodus 
/ pudros ir dažų

Rusijoj leista samdytis 
savo darbininkus

Maskva; rūgs. 20. Sovietų 
oficiozas nežymiai paskelbė, kad 
Rusijos industrijai nuo šiol lei
džiama samdytis darbininkus, 
nepriklausomai nuo valdiškų 
unijų.

Nesiseka kolektuot 
taksas nuo pelno;

šįmet dar mažiau
Rugpiučio mėnesį mažiau kaip 

liepos ir kaip pernai

Anglija turinti apmokėti 
metų nuostolius

100

Londonas, rūgs. 20. Mahatma 
Gandhi rengiasi 'patiekti Ang
lijai trijų bilijonų dolerių są-, 
skaitą, atlyginti Indijai už nuo
stolius, kokius Anglija padarė 
per 100 motų bevaldydama 
diją ir imdama mokesnius 
pusbadžių indi jonų./

Viena, Austrija, rūgs. 20. Ne
toli Budapešto iškasta kalnų 
uolose mumija kokios tai Ro
mos karalienės iš 225 metų pirm 
Kristaus laikų.. • ,

Šalę . mumij os padėta veido 
tepalų puodasfH pudros milčiukų 
puodas, trys bonkos su kvepa
lais, viena kerpė veidui ..“paude- 
riuoiti”, daugybė perlų ir slonio 
kaulo karoliai,, kaulo šukos ir 
špilkos, 'Odos^sandalai ir vario 
adata kojinėms! lopyti.

Pudros milčiukai yra papras
ti ryžių miltai, bet veido tepa
lai yra kur kas raudonesni, ne 
kaip dabar moterys vartoja.
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Deportuoja čigonų ka
ralių, karalienę ir 

karaliukščius
New York, rūgs. 20. .Rač La- 

či XXXVI, kurs sakosi esąs 
Vengrijos čigonų dinastinis ka
ralius, su visa savo šviesiausia 
šeimyna, ponia karaliene, prin
cais ir princesomis, ir dar su 10 
čigonų muzileantų sėdi Ellis 
Island ir laukia deportacijos. 
Belaukdami “karaliaus” muzi- 
kantai bandė suminkštinti val
dininkų širdis savo muzika, bet 
tai nieko negelbėjo.

Hooveris išvyko į le- 
gijonierių kon

venciją

D a rb o Federacija 
reikalauja bankų 

atsakomybes
'Galesburg, III., rūgs. 20. Illi

nois Darbo Federacija vienbal
siai priimtoj rėzoliucijoj reika
lauja, kad valstijos legislatura 
išleistų naujus įstatymus, kurie 
uždėtų atsakomybę bankams ir 
apsaugotų investorių įdėlius. 
Taip pat rezoliucijoj nurodoma, 
kad darbininkų organizacijos 
neturi teisių su kitomis, 
biznio, pramonės organizacijo
mis ir reikalauja; kad ir strei
kams milicija, padėtų, kaip kad 
Oklahoma ir Texas valstijose 
milicija padėjo aliejaus kainų 
kare.

Per
17

Washington, rūgs. 20. 
rugsėjo pirmąją pusę, ligi 
dienos sukolektuota ant $82,- 
000,000 mažiau/kaip pernai tuo 
pačiu laiku.

Per 17 dienų šiemet sukolek
tuota $197,131,452; pernai per 
17 dienų buvo sukolektuota 
$279,410,511. Nuo liepos 1 d. 
šiemet sukolektuota pelno tak
sų $243,710,918; pernai tuo pas 
laiku sukolektuota $335,276,- 
235.

New York priėmė 
$20,000,000 bedarbių 

reikalams

Kalbės prieš pensijas ir 
nusiginklavimą

už

Washington, rūgs. 20. Prezi
dentas Hooveris išvažiavo į De
troitą, į Amerikos Legijono 
konvenciją, kur šį pirmadienį 
per radio pąsakys svarbią pra
kalbą, ragindamas legijonierius 
nereikalauti šiais sunkiais lai
kais visų savo bonų ir pensijų 
ir paremti jį derybose dėl nu
siginklavimo.

Valgykite obuolių 
ves

zie-

Washington, rūgs. 20. Moks
liškai patinta, kad obuolių žie
vėj yra 6 kartus daugiau vita
mino C negu pačiame obuoly, 
todėl patariama nelupti obuolių, 
o valgyti su visa žieve.

Albany, N. Y. rūgs. 20. Šios 
valstijos senatas ir legislatura 
priėmė $20,000,000 sumą be
darbių pagalbos reikalams. Su
ma bus sukelta asmeninių pel
no mokesnių pakėlimu ligi 50 
nuošimčių.

Po to legislaturos ekstra se
sija išsiskirstė.

Dangaus sūnūs prašo 
divorso

Iki šiol veikęs Rio de žaneiro 
mieste (Pietų Amerikoj) Lie
tuvos generalinis konsulatas bu
vo uždarytas rugsėjo 1 d. ir 
atidaroma Lietuvos pasiuntiny
be Pietų Amerikai su reziden
cija Buenos Aires mieste.

Švenčionyse nusižudė 
100 meti# senutė

*. _______________

švenčronys. čia įvyko nepa
prasta savižudybė. Vienam ap
linkinių kaimų gyveno šimtą 
metė senutė, kuri dėl neišaiš
kintų priežasčių įšoko į šven 
čionių .^klebonijos šulinį.

Dirbą gelžbetoninį tiltą
Iš Kauno pakeliui į Prienus, 

kur plentas perkerta geležin
kelio liniją, plentų valdyba dir
ba geležbetoninį (tiltą. Tiltas 
eina virš geležinkelio. Darbai 
bus užbaigti šį rudenį.

Kaune žymiai pakeltas 
butų mokestis

Kauno miesto savivaldybė da
bar išsiuntinėja piliečiams ra
ginimus kiek mokėti uMoutus 
mokesčių. Pažymėtina, kad šie
met bujį mokestis miesto sa
vivaldybei yra 3—4 kartus di- 
desnisrnęgu pernai. e

Texas gyventojai bėga 
nuo Meksikos banditų

______ Z, <
Marfa, ^Tex., rug£. 20. Rio 

Grande paupio gyventojai sku
biai traukiasi į tolimesnius 
miestelius, bijodami banditų už
puolimų iš Meksikos pusės. Del 
gautų žinių, kad bandos ren
giasi pulti į Amerikos pusę iš 
Meksikos pusės, sustiprinta pa
sienio sargyba ir atsiųsta kele
tą kariškų orlaivių.

Meksikos Miestas, rūgs. 20. 
Greit bus sujungta Meksika su 
Amerika dideliu vieškeliu tarp 
Nogales, Ariz. ir Męksikos MieS’ 
to. *

Paryžius, rūgs. 20. Amerikie
tė Mrs. Paul Dupuy organizuoja 
$400,000 fondą remontui ir at
statyti senoms Franci jos baž- 
nyčioms.
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Tientsin, Kinija, rūgs. 20. 
Ponia Pu-Yi, buvusi Kinijos 
imperatorienė, apskundė savo 
vyrą, prašydama divorso, dėlto, 
kad jos vyras buvęs “Dangaus 
sūnūs” yra pergenąs ir neįver
tina jos nukirptų plaukų ir šil
kinių kojinių. Pats “Dangaus 
sūnūs” iš savo pusės skundžia 
žmoną, kam ji tepa dažais są 
vo veidą ir ruko.

• i

majų Kaliforniją,

f
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Paryžius, rug.s. 20. Franci  jos 
premjeras Lavai rengiasi atei- 
načią savaitę lankyti Vokietiją, 
o vėliau žada atvykti į Ameri
ką, padaryti vizitą Hooveriui,

fe
.*■

•K' •
•V

.....

rėjo parlėkti bet nieko 
girdėti, kur jįę dįpgo. ,

Small nori būti Illinois 
gubernatorių

2,000 Ohio mainierių su
streikavo

Athens, rūgs. 20. 2,000 mai- 
nerių, United* Mine Workers 
oficialų vadovaujamų, išėjo į 
streiką prieš Suntfay Creek Coal 
kompaniją, reikalaudami, kad 
darbdaviai ueatstatįnėitų tos 
unijos narių ir kad nemažintų 
uždarbių. Streikas prasidės 
antradienį. ‘

Indijoj yra 350,353,678 
gyventojai

Simla, Indija, rųgs. 20. Cen
zas parodė, kad Indijoj šiuo 
momentu yra 350,353,678 žmo- 
nes, iš kurių hindų yra 238,- 
330,912 ir moslemų 77,743,928. 
Kaikurios kastos kaip tai Sikhs 
padaugėję abi 33 nuošimčių. 
Parsees (žemiausioji kasta) ant 
5 nuošimčių.

Kankakėe, III., rūgs. 20. Len 
Small, buvęs gubernatorius nuo 
1920 ligi 1928 metų, pareiškė, 
kad jis nominuos į Emmersono 
vietą ateinančio balandžio 12 d. 
nominacijose; Jo kampanijai 
padėsiąs bilvęswmajoras Thomp
son Maskva turi radio stotį 

New Yorke

Lima, Peru, Srugs. 20. šios ša
lies indi jonai sukįlo prieš sa
vo baltyeidžius ponus ir už- 
inušė keletą/ civylių gvardistų. 
Pašaukta kariuomenė.

'"‘V...... ' " - • '

New York, rūgs, 20. šiemet 
per rugpiučio mėnesi pagamin
tą 197,030 naujų automobilių 
ir trokų. Tai yra 12 nubšim- 

liepos’ mėnesį 
mažiau, kaip 
mėnesį. esti.pernai rugpiučio

Washin$ton, rūgs. 20. Arti
nasi laikai, kada didžiaisiais 
keliais bus važinėjama auto
mobiliuose po 100'mylių į va
landą. Pradedama susirūpinti, 
kas tuomet bus su pėkščiai- 
siais, kuomet ir pb 30 mylių va
žiuojant tiek daug akcideritų

Surasti lakūnai vėl 
dingo?

Seattle, Wąęh., rūgs. 20. Don 
Moylė ir Č. Ą. AĮlen, Ameri
kos lakūnai, ktį^ųoš rusų laivai 
rado ant negyvenamos salukės 
Kamčatkoą pakraščiuose, išskri
do skersai' Pacifiko sąsiaurį, 600 
mylių plątų i .geattję; ir’ jauiitu- 
rėjo parlėkti, bet nieko nebė-

Vaikas pagavo gyvatę 
su 2 galvomis

Millbųrn, N. Y., rūgs. 20. 
William Allbfi. 12 metų paga
vo gyvatę su dviem galvomis. 
Gyvatė atiduota j gyvačių far- 
mą, Washin^on camp<

•i :i. ,'<»........   n...

Ęųgene, Qr^/ rūgs. 20. Mrs. 
Ęųgeiria Alyman per 20 metų 
mokindaniosi po valandą kitą 
atliekamomis valandomis, pa
baigė universitetą ir gavo Bac 
helor of Arts lainsnį.

New York, rūgs. 20. Policija 
kelintas mėnuo seka slaptą bol
ševikų radio stotį New Yorke. 
kuri perduoda rddio žinias j 
Maskvą, bet stoties negali siir 
rasti.

Pereitą sausio mėnesį buvo 
susekę ties Ėmtpire State ną- 
mu, bet stotis buvo ką tik iš
gabenta kitur. *

; — y...  ..u,.  i 
. Meksikos Miestas, rūgs. 20. 

šešios dešimts namų sugriau
ta ciklone, kurs praūžė per že 

Meksikoj.
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IŠEIS

Polemika ir Kritika

RADIO SUKAKTUVIŲ
paraše

PHILCO

MUŠIC MA’STER

9, tubų rAdio

177 N. MICrtIGAN AVĖ

PHILCO Vertės $125,

FIELDŠ vertės $95,

BOSgJJ vertės $150.

VICTOR vertės $150,
$8.00

GENERAL MOTORS vertės $105,

NAM

skriausti 
kelioms

nors į
Brid-

{2.50

$l«50

” vėliati 
lenkams

549.00
579.00
579.00

Tulžkioti ekskursi 
ninko Įspūdžiai

rosi. EksKpr 
sako ne vad

Ant kiekvienos bulvės 
po darbininką

ledainės už'žemas kainas, $1 os

ių, atfč žetnini- 
tautMsy Todėl

ekskursijos vadaš švilptelės 
kuriahr laivui, susodins' kelei
vius — ir plaukia į Klaipėdą!

o Londono kontora jair iŠanks 
to (ne tuprtjet;* 
Ldndono1 .. išplžt' 
autartį- wt 
iiie. Tai Vi$į|L

' AntVa
kursi jos, nėP-jok

Sausio 1 d.,1932' 
v -" 1

Kiekvienas *‘NAUJIENŲ” skaitytojas gaus šią 
puikią ir įdomią “NAUJIENŲ” Metinę Knygą 
DYKAI!
UŽSIRAŠYKI T TUOJAU “NAUJIENAS”.
Kviečiame visu biznierius ir profesionalus gar
sintas šioje žingeidžioje ; ir naudingoje “NAU
JIENŲ” METINĖJE KNYGOJE.

NAUJIENOS

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

s ; karūnos, 
arddi ir kU

skanų naują sūrį galima 
tarpiiiti,' raikyti; tėptH

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio' skonis pritinka prie 
kitų valgią! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas 
virtyinasi, — 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl’ kepimo^ ir sėndvi- 
čiųl • Jįusų’ 7 gfbseminkas 
turt> jį pusės* šVaro pake* 
liųose;- •. . s . .

.%ai cksihiVsijd ;/išįįkpl&as’ iš 
Nęw Yorkb/vKoįnpanija tele- 
įįrafuoj a savo MnflO*'

Beieškant darbo prie bulvių 
kalimo, farmose daug ko nati- 
jo galima patirti. Patirti, kaip 
darbininkas darbininką neap
kenčia ir kdip farmeriš, kuris 
yra kapitalistų išnaudbjamas, 
nepraleidžia progos 
darbininką, kurį jis 
dienoms pasamdo.

Skirtingose vietose 
ko ieškoti darbo apie savaitę 
laiko. Tačiau pasirodė, jog aš 
jau žymiai paisivėlinau; Kiti 
darbininkai jau prieš dvi ar 
tris savaites’ Čia suvažiaVo iš 
skirtingų valstijų su! autais. 
Tie S'obinaiitrėmpai” ‘kartu1 su 
savimi atsivežė* ir šeimynas, — 
moteris bei vaikus. Kai kurie 
jų tiesiog badauja, dės' neturi 
nei cento1 prite dūšios. Jie verk
dami prašo darbo už bile kokį 
atlyginimą. Pasinaudodami tuo, 
farmeriai už bušelį bulvių pri- 
kasimą moka tik tris ar ketu
ris centuš, ir tai darbininkas 
turi pats sau valgį pasirūpinti. 
Todėl aš, kaip yra sakoma, bu
vau “out of luck”, nes visi dar
bai jau buvo užimti.

Teko kiek plačiau pasikalbė
ti su vientf farmeriu. Pasisakė, 
kad jau farmeriaująs apie 30

Kad p. Steponaitis galėjo ir 
žiūrėdamas nematyti, ar klau
sydamas negirdėti, tai jau jo 
individualia reikalas. Bet k,ai 
jis kalba visų ekskursininkų 
vardu ir<lar autoritetingai raL 
šo tokius dalykus, kurių vi
siškai nebuvo, lai jau dau
giau, negu keista. Štai ką .jis 
rašo apie sėdimą į laivą “Bal- 
tavia” Londone, kur buk tai 
tyčiomis lietuviai buvę kem
šami į blogesnius kambarius, 
paliekant geresniuosius len
kams (!?) “Vėliaus paaiškė
jo” — rašo p. Steponaitis, — 
“kad pusėtinai ir lenkų turėjo 
važiuoti tuo laivu į Danžigąi 
Jų vadas atėjo išanksto ir sa
vo žmonėms užsakė geresnes 
vielas... Išbūti prieplaukoj iki 
12—vėl*piktumas. Juk galėjom 
atiduoti bagažą nuo keturių, 
o patys sueiti prieš pat ląivo 
išplaukihią. Lenkai taip' ir pa
darė."

Jei laivus birių galima pasi
rinkti ir juose, vietas’ .užšisaky-

crofoną kožna vakaru Dalyvauja daug artistų.
KIEKVIENAS' PIRKĖJAS PIRKDiAJitAS GAUS-

DYKAI DOVANĄ

aukso, taip 
didžiausiomis 

Čia taipgi su- 
atžymėji* 

Tą visą 1 ekskursininkų 
grupe apžiurėjo, tik s"u ja bu
vęs vargšas p. Steponaitis 
“nieko nematė,” nes nežinojo 

.•“nei kur eiti, nei kur kokius 
įbįlietukus naudoti (!)” O ro- 
,dos ten visur 'yra parašai ir 
daugybe istoriškuose parėduo- 
se sargų-rodytojų, kurie vi
siems mielai yiską pasako ir 
parodo, jei kas ir paklydęs bu-

. ■■ i,r—■■■■!.

kdraĮalčių tilį?6ši
sjdį)fctrti. , ,.
tos ‘ karališkosios didybės ič 
galybės žymės ir jrAnktfciL čiat 
galima paniAtyli didžiausią ir 
įvairiausią & ijrangaknftųių 
rabinų.' Pav. ImperatdHškoji 
Valstybės Karūna turt tiek 
papuošalų: 25 safyrai, 297
perlai ir 2870 deimantų, kurių 
viršutinis (puikiausias) * yra' 
Auyirš 309 karatų svorio, Jur
gio V karūna išpuošta 6170 
deimantų. Kitos visos kartinos 
ir karališkosios atžymės, nu
kaltos iš gryno 
pat papuoštos 
brangenybėmis, 
dėti visi ordenąi 
mai

Kai kurie siūlosi1 dirbti po 
pusę ar centą pigiau nuo buše
lio, bile tik gavus darbo; Esą 
jie atvažiavę^ l,d00 mylių dar
bo beieškodami, tad nenori be 
nieko grįžti.

žinoma, atsiranda farmeriu, 
kurtė tik ir laukia tokios pro
gos'. Teko girdėti,1 jog kai kuį 
rie farrheriai darbininkams už 
bušelio bulvių prikasimą temo
ka tik pustrečio cento. Ir tai 
darbininkai turi patys savo 
valgį turėti. \

Senam Petrui prie bulvių ka
simo niekur nepasisekė gauti 
darbas, ir jis buvo priverstas 
tą apielinkę apleisti.

Vietos laikraščiai rašo 
šiemet Red River 
vės labai gerai užderėjo 
tik Minnesotos dalyj bulvių bu
sią prikasta' ligi 27,000,000 bu
šelių. Atrodo, kad iš bulvių 
farmeriai šiemet padarys kur 
kas daugiau pinigų, negu iš 
kviečių. —Senas Petras.

metų, bet tiek ‘bedąrbiį, kaip 
šiemet; dar ‘niekuomet nemn- 
tęs: Trys saVaitėš prieš pradė
jimą bulvės kasti kiekvieną 
dieną atvažiuodavo nuo trijų 
iki šešių automobilių su darbi
ninkais, norinčiais- darbo gauti-. 
O kiek dar ateidavo pėsčių! 
Tiesiog ant kiekvienos bulvės 
šiemet’ yra po vieną .darbihin-

Radio ir Fonografas Krūvoje
Groja Rekordus Labai Garsiai

yfa'uMmnjHį, 
daVpaWG? :■ 

KAUNO* ALBUMAS; ,...
Knyga,įayeįkstu i: 

VINCO
LIETUVIŲ...KALBOS RA

Rašybos vadovėlis

VADOVĖLIS’

kad 
klonyj bul- 

Vien

“NAUJIENŲ” 

METINE KNYGA 
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Lithuanian Business Directory

Kai p. Steponaitis rašo, kad 
jam nepatiko Londonas tik to= 
dcl, kad jis ne toks, kaip A- 
merikos “šviesus, švarus mies
tai, kur judėjimas gyvas,” tai 
tas dar nereiškia, kad ir vi
siems kitiems Londonas nepa
tinka. Juk tūkstančiai turistų, 
mokslininku bei dailininkų 
kas mot suvažiuoja į Londo
ną pažiūrėti ne šviesių aukštų 
namų, bet to didžiausiojo pa
sauly miesto įdomybių, keis
tumų, jo istorinių liekanų: Jie 
moka kelionės išlaidas ir vieš
bučių sąskaitas, kad tą' visą 
pamačius. Gi Spaudos ekskur
sijos dalyviai gavo pamatyti 
Londoną visai nieko neprimO- 
k ėdami prie savo keliones. To
dėl tai ši ekskursija ir buvo 
surengta per Londoną, kati 
keleiviai turėtų progos pa
matyti tą pasaulio metropolį-

Paskui p. Steponaitis priė- 
kaištauja< kad ekskursininkai 
buvę “kompanijos žmonių iš
sklaidyti į tris viešbučius,” lyg 
nežinodamas, kad ekskursijo
je keliavo ekskursininkų ne 
tik trečioje, bet ir turistinėje 
ir antroje klasėjb. Kam gi taid 
keleiviai mokėtų brangiau už 
turistinę ar antrąją klasę, jei 
jie butų laikomi draugėje sli 
trečiosios klasės keleiviais lai
ve: ir viešbučiuose. Juk' aišku, 
kad brangiau niokėsi, tai’ 
giau ir patogumų gausi. Laiyty

Toliau p. Steponaitis, bepei 
kdamas tą Londoną, 
jau tikrą marmalienę. 
ko: “...ėjom pažiūrėti 
tai]) vadinamą “Tower 
ge”,, tai serioves’ kalėjimas.. 
tikėjomės ką nors pamatyti 
bet ką čia matysi; bilietuką 
tuojau išsibhigč, o taip vadi 
namo1 “guide” (vedėjo) netu 
rėdanti nežinojome nei kur ei 
ti, nei kokius bilietukus varto
ti. Taigų čia nors ir 
įnybių, bet... nieko 
grįžom į viešbučius.”

Ar ne keista? Juk 
Bridge” tai ne kalėjimas, tik 
tiltas. Nebūtų jau taip navat- 
na, jei p. Steponaitis nuėjęs 
ant to tilto neperdaugiausia 
įdomybių butų radęs: nuo til
to matysi tik upę Thames ir 
miesto vaizdą. Bet p. Stepo
naitis su ekskursininkų grupe 
buvo ne ant tilto, tik garsia
me “Londbh ,Tower” paštaty- 
tame dar 1066 metais. Jame 
buvo iŠpradžių karaliaus bu
veinė, paskui tvirtovė, o vė
liaus — politinis kalėjimas, 
čia buvo kankinami‘ir žudo
mi šalies išdavikai ir kara
liaus priešai; čia buvo nukir
sti: garsusis Essex, Ona Bol- 
eyn, Lady Gray, Katarina 
Howard, Lordas Lovat, kuni- 
gaištis Monmouth ir daug ki
tų istorijoje žymių asmenų. 
Čia taippbt karalius Richar
dus III1'užsmaugė - du’karalai
čiu — Edwafldą V ir jo? brolį.

Kadangi: visų kambarių ir 
urvų apžiūrėjimui tuose bai
senybių romuose reikėtų kele
to šašaičių laiko, kdd išstudi
javus pasmerktųjų išskaptuo
tus akmeninėse sienose ženk
lelius ii4 parašus, bei įvairius 
tuščius kalėjimo kambariu?, 
kurie daugiau įdomus istori
jos tyrinėtojams, negu ekskur
sini ūkams, todėl šioji lietuvių 
grupė apžiurėjo tik . svarbiau
sias vietas: ' žudymų ir'kanki- 
pimų kambarį, kuriame te*

Tūkstančiai Radio vėliausią isdirbyseią- už 
stebėtinai’žemas kainas.

Pasirinkimas naujų parior setų, 3 šmotų, 
^'siimažin^aeF-'k^nus 
Elek

PER BAMBU R G Ą;

i
r Ū. Š. Karo Mokesčiai' AUkMi- ’ 

VIRŠMINĖTA KAINA DAWr'“ GALYJE” ANT ' 
visų Musų laivų, (.. .

Del infofmaęijų kreipkitės į lokalinius 
musų agentus

Btivęs katalikiškojo’ “Garso” 
zecėriš, p. J. Stėponaitiš, kelia
vęs į Lietuvą su “nekatalikiš
ka” Amerikos Lietuvių 'Spau* 
dok ekskursfjd, surengtąja lai
kraščių* “Vienybės”, hNa\ijie- 
nų” ir “Dtt'vos’Glaivu Aųuita* 
nia- birželio f8, nesenai rašy
damas “Vienybėje” savo įspd- 
džius “IŠ Kėlirionės į Lietuvą”, 
prirašė tokių dalykų, kurie ne 
vien tik neatitinka teisybei, 
bet dar kiškiai rodo rašyto
juos palinkimą išpeikti rengė
jus ir tvarkytojus, bei atgra
sinti skaitytojus nekeliauti 
daugiau tuo keliu į Lietuvą. 
Jis tą daro negudriai iškraipy
damas faktlis ir saUžiriliigai 
išsvajodamas tokius dalykus, 
kuriu visai nebuvo.

kai’ reik’riš
J pd’dhr^ 

lalvuTliO vietų ją- 
"1■■ < j
-^oUio3 lenkų eks- 

•jokio lenki} vacįo 
laive “Baltu ViaY'pfš'df \n e buvo. 
“Baltavios” ;-^p^iuUihioVdieno- 
jc atvyko į Ėobddhą aštuonio
lika lenkų ^,lprb “Mdjestic ” 
Kadangi jieitįs nereikėjo Lon
done nakvotųGįtai JU bagažus 
iš stoties niiVeŽė1 stačiai į lai-1 
vą, o keleivius’’ pavėžino po 
Ipiėst'ą, kaip 4išt:ibiiifet daromh, 
«• atvežė į “Bąltavia” velialĖ 

rietės taip Jiems 
kaip ir lietuviams, buvo kom
panijų užsakytos dar jiems iš
plaukiant iš Nėw Yorkd. LaiVo 
“Bhltuvia” valdyba, vengdą* 
ma, kad lietuviai nesimaišytil 
su lenkais ir esant1 lietuvių di
džiumai, paskyrė jiems visą 
laivo denį; o lenkams phliko 
tik keletą kadibarių kitaiųe 
dėn^jė tarp anglų ir* škotų*. 
Prieš tokį logišką patvarkymą 
lermas buvo visai bereikalim’ 
gas.

No tik kad jokios pirmeny
bes tame laive nebuvo teikia
ma lenkams, bet kaip tik at
virkščiai. Jau; ' kdip1' pats * p? 
Steponaitis prisipažįsta 
laiviiš “Bdltkvia” pri’dŠ' iŠJ 
pl auki mą iškėlė n e lenkų, bėt 
LiieUvos * vėliaVį, 4r ’ nūiHad- 
kė tiesiai į < Lietuvos uostą5 
Klaipėdą'' pro pait'Ūdiikiį' Gdan
ską, ar Gdynę, tenai nesustd-' 
damas. Išleidęs lietuvius Klai*: 
pėdoje, laivas “Ųaltavia” grįžo* 
ątgal^su lenkais į jų uostą! 
Lenkai jaors xjuko ir keikė; bėt 
lokių• nesąmonių^ kaip «p. St4- 
ppriaitią, laik^aščiuoąe nepaęU-

udymų ir kanki- 
1 -

Bėra originale kalade ir kir
vis galvų kirtimui; giiikliny- 
čią, kurioje sudėti ' įvairus 
ginklai nuo seniausiųjų hįįkų 
iki dabarties; istorinę 'koply
čią': kiemą “Towėr Hill”; Iš
davikų Vurtup (.Trailors* 
Gatei: kdrkli^K'ąjj ku- 
rįaittė sudėtos Anglijos karali
jos, o taip pat Brjtąųijps įm-

Garsinkitčs “N-nose 
*tW" '** *’*...... **»' *

—r ..... .......... .. ......... . ............ ...............................

i. ..... ..............................................

K,aip kiekvienas biznierius* 
stęngiąsi savo ,/^į0n.|us kogė-i’ 
riausia pątenkjpt, .taip- -ir 
Spaudos Sąaugos; ekskursijos 
rengėjai įr( Cųnard laivų konį- 
pąniją dėjo, ir visuomęt dds 
pastangų keleivių pilnam pd- 

Bet ne taip lengvai jau tas d a- 'tenkinįmui, 9 nef 1 darymdi
■ - ■ ... - - ■■ - »-"- v ■ 1 ‘ ■», '* ■ r*' f‘. 1 i

NĖATB.ŪWA>PAwiri5^':’" ■

CHRYSLER
Kiras Motor Salės,inc. 
3207-09 So. Halsted Si Tel. Calufn^t 4588

■M NUMAžINtOS Į ABI PUSB8 KAUSTOS’' MM J j' 
■ I KAUNA IR ATGAL ■

Jos. F. Sudrik Ine
34I7-2I Sfelfolsted.St

KIlAFT^Sr 

Velveeta

198 Grattd'Streetu
♦ v • V . fį , *

busai paima iš visų viešbučių 
keleivius, kurie tik nemiega 
ir dat-pajėgia J autobusą Jlip- peri jos karėfitį, karalienių

IŠPARDAVIMAS
BUDRIKO Krautuve mini dviėjų metų Rūdio Sukaktu-

' I'f yu J.U.JT ĮUNII

KORESPONDENCIJOS
l1 ri

-NAUJOS KNYOOS
. Gaunamos “Vienybės” Knygyne 

VIREJE. Išleista 1926 inetkis, Apdaryta ,,v.u..'................
1,064 patarimai kaip virti įvairius' valgiai?' .

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS,' Drį J; Kvėto

vaiKW8 K ligoniams. k /
LIETŲVŲS APGYVENTOS VIETOS .....

... ir

tomuosę 1

• r 'V 5 . -

skaitkU' i* biudžeto Kdti .b'

,,m ■



Arkadij Averčenko

inzonai

išplaukė į

230. Bajoriškos degtinės

ĮVAIRENYBĖS

4OYEARS

Narimskiui

padaryti

STAR DUST

conTracT
,wn

vox sTuoios

rankomis 
iki tolimo

sūdytų 
alaus 
9,300

BORN <
ChPECOD/ 

mSSACHUSETTS
AUG.9, 
1905 1

35(4-16 Rooievelt Rd. 
arti Sl Lpuh Ava. 
CHICAGO. ILL,

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB 8 PIANO MOVING 

Lota! 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
OHie. Tel. Cilomet 339» 

Rm. Tel. Yard. 3401

tu nepranešei
kad jas Taikai,

Narimskis saldžiai miegojo

DEKEN'S O1NTMENT CO. 
P. O. Ępx 35? 

Hartford, Conn.

Second Fluor 4654 So. Anhlund Avė.

LISTERINE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų

— 700 pūdų, 
5000 pūdų, ki-

4000 kfbi-
— 150 kibirų, 

100 kibirų, mėlynių
200 kibirų, aniso — 
šviežių obuolių —

4,000 pūdų,
83,500 pūdų

kvaso -
— 2,800 kibirų

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muverial vietoj* ir 

toli, patarnavimai gera* ir pigai. 
817 West 34th St 
Te L Boulevard 9336

moKfttt 50c ar 
rauti retu dantų

___  ne Tooth Poste, 
didelis tūba* parsiduoda ui 
25c. Ji valo ir apaauvo dan
tis, 3_. L_ __'___
98. ui kuriuo* ralite ausipirk- 
tl pirlC- 
Lambert

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

301NEO AN_ 
ORPHEUM ACT, 
tURING VACaTioN 
'MHICH V4OUND 
. UP IN 
l-OS ANGELES

—Ko jums reikia?
—Privalote įleisti mane dėl 

kratos“ pas tave padarymo, ku
ri yra reikalinga 
agentūros įsakymu

—Ar jus turite įgaliojimą? 
—greitai paklausė Narimskis.

A U JIE N V 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto Iki 1 v. p. p.

Reglttered Patent Attorney 
43-A Seearity ievine* A Csmm«relsl 

Benk Bulldlnt

(Directly acr*p Street from Pelene Office) 

KABHINOTON. D. C.

Rusijos carų 
venimo

justam eilRA 
INAMOB“ 

GCENE. 1

LEAD 
IN

VAKCK SENHiff 
COMEOIES

Phone Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS 
. NAMŲ STATYMO. 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. Mashtenau) Avė, 
' CHICAGO, ILL.

dykai. OFISO VALANDOS:'Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai it nuo 5-8 valandai vikare. Nedėliomi* nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 Su, kampas Keeler Avė., . — - -

|//*BAKINC 
IVVl>QWDER 

t

Pastebėkite puikią (ri
fų kaip piragai 

laikosi švieži.

smėlio 
jo ant 

AkMdiė^o * kelity, kuris 
rankomis

,■ —Žinoma, brangus. Sugrįžus 
į Rusiją, tau teks sumokėti 
apie dešimts tūkstančių pa
baudų arba sėdėti kalėjime 
apie pusantro šimto metų. '

Patylėjęs nuoširdžiu tonu 
pridūrė: • >

—Duok, Dieve, tau\sveika- 
tą, ilgą gyvenimą ir turtą.

.(Galas)

V/ENY to 
PUBLIC 

SCHOOLS 
OF 

CAPR COD

THGN CAMC 
sevbnTh HCKVBN 

ANC»
THE. STREET ANGEL

GAYNOę 
Ano &UCCESS

i DYKAI
KN*Y(1FX£

Record of In- 
Nleko nelmern 

„ J. 8u*l- 
naHlaptyje. 

rūpestingas pa-

paaiškino paniekin- 
Malonėkite 

atiduoti man savo šautuvą po 
raščiuku, dėl saugojimo kol 
dalykas bus išspręstas.

—Atiduosiu aš jums! šautu
vą aš radau, o ne jus!

—Radybų tau priklauso už 
šautuvą vienas trečdalis... — 
pradėjo Provas, „bet pajutęs 
šių žodžių tuštumą, piktai už
baigė :

—Jus dargi neturite teisės 
medžioti!

—Del ko?
—Dar nebuvo Petrinių! Įs

tatymo nežinai, ar ką?
—Ar jus turite kalendorių? 

—pašiepdamas paklausė Na
rimskis. '• -* ‘ •

Provas pagalvojo, žengė žin
gsnį koja už kojos ir piktai 
pareiškė:

—Tokiam atsitikime aš tave 
areštuoju už ardymą ramybės 
ir šaudymą. • < ,

—Areštuokite! Jums reikės 
duoti man prieglaudą, maistą 
vaikščioti* su-manim ir vedžio
ti mane ant pasivaikščiojimų!

Akacievas pradėjo akimis 
mirkčioti, patraukė pečiais ir 
dingo tarp medžių.

Narimskis grįžo kitu keliu.
Eidamas per sugriuvusių 

medžių laužus, mažą upelį, 
pamate jis antram upelio kra
šte stulpelį su kokiu tai para-

Akacievas sunkiai atsiduso, 
griebėsi sau už galvos ir kan- 
kindamasis garsiai sušuko iš
lėkdamas iš kambario laukan.

Per dvi valandas prieš pra
švintant, bėgiojo jis prie lan
go ir šaukė:

—Atsiminkite, jog aš ma
čiau pas jus knygas.^ Jeigu jos 
yra priešvalstybinio turinio, o 

vyriausybei, 
esi kaltas...

P. VOLTERAMS 
Automobilių Taisymo 

Ekspertas 
Seniausias Chicagoj - 

Pigiai taisys jūsų namuose 

Tel. Lafayette 1329

BORROWED 
ar liasky
x FOR.
Old e
IRONVDES

“Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

*LfcTER Attendeo

Narimskis 
namo vidų 

Juros 
skrynią su 
ir bačkutę

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

kurios niekas neat
buvo priežastis, 

nėra reikalo turėti 
Gerklės plovi-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET ■—mm iiiiih^įi

’ Tel. Kedzie 8902

Jie niekad jos 
nekviečia

Prisiartinęs perskaitė:
—Per tiltą važiuoti žingsniu.
Paspaudė pečiais, pasilen

kė, kad tyriu vandeniu numal
šinti savo troškulį, jis pamatė 
upelio krante akmenį, ant ku
rio buvo parašyta;

—Negerkite žalio vandens! 
Už nesilaikymą šio įsakymo, 
kaltininkai bus tardomi...

Po sočios vakarienės Na
rimskis savo šiltame patale, 
kuris buvo padarytas iš sausų 
lapų, užmigo. Viduryj nakties 
Narimskis išgirdo kokį tai 
barškėjimą. Atidaręs duris pa
matė prieš save piktą, pajuo
dusį ir griežtą Provą Akacie-

xĮ(l Nebesirūpinkite su nie*<
K-B <««>. Unčlą oda. plelskano-
V ||| **x~ mis, iĖMrimaia, epuo-VjloanB rais lr kitais odos įde-

«. rimais. Gaukite bon-
ką vėsinančio, gydančio 

antiseptiko Žemo — sau rus u įtikimas 
būdas pafialinti neižAjtmo kankine. Pa-

torus vartoti bile laiku — Jo nematyti. 
Pas aptiekinlnkus, 36c.. 60c.. ir SI.00.

Tvaikas danr relfikia 
prie patentų. Nerizl- 
kuoklt vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prisiųs- 
klte brnliirų ar mo
delį dėl Instrukcijų, 
arba rašykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutės "How to Ob- 
taln a Patent” f " 
ventlon” formos, 
tif. Inforinaeljas ko daryti 
rašinėjimai laikomi 
Greitas, atsargus, 
tarnavimas.

NAUJAS) IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą. Ranku, Kojų, 
Nugaros akaudejima, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimo, ir telp visokius skaudėjimus 
(tik ne ronas ). .
Tūkstančiai žmonių yra ilsigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, gi .50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra ui persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius telp 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY

Vokietijoj Universitetą 
STATE STREET, 

CHICAGO. ILL.
R-tas AugAtas

PėtnyčIonilH uždaryta
MILWAIJK.EE AVĖ. 

» P. M 
P.'M,—5 P. M.

šiurkščiai užklausė jį: 
Turi savo pasportą?

Nuogas Narimskis išskėtė 
šlapias savo rankas:

—Nėra pasporto. Nuskendo. 
Akacievas susiraukė.
—Tokiam atsitikime aš bu- i

siu priverstas reikalauti...
Narimskis naiviai nusišyp

sojo.
—Aha... į Niekur neištruksi!
Provas, kasinėdamas pa

sturgalį, stenėjo iš nuovargio 
ir paskui tylėdamas, nuogas, 
nubrido į salos gilumą.

apgarsinimas jums yra vertas $2.00, kadangi Jus galite atsinettl Jj J musų ofisą 
ir gauti reguliarų $3.00 narystę už $1.00.

MES TEIKIAME NARIAMS DYKAI
Lysus. penkių ir trijų deAimtų dienų pareiškimus ir ifipildomo juos jums dykai. Pa
tarimai apie nesusipratimus su rendauninkais. Pasitarimai dykai visais legoliškais 
reikalas. Taipgi patarimai ir pagelba jūsų taksų lr assessmentų reikaluose.
City Of Chicago Landlords Association, Ine.

47th & Ashland Avė. Valandos nuo O r. 1ki 8 vak.

« y . ■ t ,.»»■ f , ■ * V’ Jut • ■ •/

kampu Keehr A v*., • Tet Cravvford -5573

klaida, 
leidžia, 
Jums 
halitosis. 
mas su Listerine tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį - kasdie. Lambert 
Pharmacal Co., St. Louu,

Kai garlaivis skendo, išsigel
bėjo tik dvejetas žmonių:

Povilas Narimskis — inteli
gentas.

Provas Ivanovas Akacievas 
—buvęs šnipas...

Nuogai išsivilkę, abu nušo
ko nuo skęstančio garlaivio ir 
smarkiai pradėjo 
dirbti, kad išplaukti 
kranto.

Provas pirmas 
krantą. Jis išlipo ant akmfe 
nuoto kranto, palaukė Narini 
skio; kai tasis uždusęs prade 
jo ropoti per šlapius akme 
nis,

GYSLOS
AMŽINAI IŠGYDOMOS PAGELBA 

VfiLIAUSIO EUROPOS 
IŠRADIMO

*i« - pastebėtina* < • trcatrnentau yra tei- 
kiamm* kai jųa dirbate ar valkstote. Ji« 
yra be ekauRfhe Ir abaoUučiai Raugu*. Po 
kelių treatmentų jų* nebeturėaite SKAU
SMU. MfcžLUNGIO. SUTINIMŲ IR NUO
VARGIO JAUSMO. Varicoee Gydo* 1A- 
nyk* Ir nebn* jokio ženklo, kuria rody
tų. kad jų* kada nor* esate turėję vari-, 
eone gy*la*. KOJŲ ULCERIAI. ATDAROS 
ŽAIZDOS, PHLEB1TI8. KOJŲ SUTINIMAI 
isigydo | Htcbėtinai trumpą laiką.

EGZAMINAC1JA DYKAI 
KAINOS ŽEMOS

Lindijimni suteikiami ant pareikalavimo.

DR. L. A. BEHLA
Baigė* Beri Ino

190 N. __
RoomCH34

Kamile 10—5:30,
SKYRIUS.: 2483 

Utarn.. Relv.. Bubatoį 7 P 
PA|*#čiomia

PaniklauRykit musų kalbos apie Sveikatą 
iš W.IKS Htotle* Pan. ir Sercdoj 1:15 P.M. 
Stoties WE1)C Utarn. ir Ketv. 8:40 A. M.

WISSIG, 
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus

[Acme-P, « A. Photo]

George R. Johnson ir Robert Shippee, ekspedicijos vadai;
Ekspedicija praleido Peru džunglėse devynis mėnesius

jis pasiėinė šautuvą ir nuėjo 
gihimon miško medžioti.

Visą laiką paskui save jis 
jautė tylumą, be triukšnio 
perbėgančią nuo inedžid prie 
kito figūrą, kuri slapstėsi užu 
storų medžiu stiebų, bet į tai 
jis nekreipė jokio dėmesio. 
Pamatė jis perbėgančią ožką, 
prisidėjo šautuvą ir iššovė.

Iš už medžio iššoko Provas, 
sugriebė Narimskį už rankos 
ir sušuko:

—Aha! Pakliuvai... Ar tii tu
ri leidimą šautuvą nešiotis?

Lupdamas nušautą ožką, 
Narimskis, neapsikęsdamas* 
paspaudė pečiais:

—Ko jus lendate prie ma
nęs? Geriau jus savo reikalais 
rūpintumėtės.

—Aš-gi ir užsiimu savo rei
kalais 
tas Akacievas

Be kitų trobesių Rusijos ca
rai .turėjo vadinamus ginklų 
rumus, kuriuose buvo saugo
jami jų ginklai, auksu bej 
brangiais akmenimis padabin
ti, o taip /pat vėliavos ir kiti 
carų įrankiai. Apačioje rūmų 
buvo maisto1 sandėliai. Kas 
tuose sandėliuose buvo laiko
ma, liudija šie apie caro Alek
siejaus laikus vieno virėjų, 
Grigorijaus’ f Kotošichino, 17 
amž. pasakyti žodžiai: “Gėri
mų kiekvienai dienai, išskyrus 
tuos, kurie' yra nešami carui, 
carienei, carukams ir carai- 
tėms,. išeina kasdien arti ,100 
kibirų; alaus su midum 400h~ 
500 kibirų, ~ kitą kartą, kada

Kartą Narimskis, maudyda
masis juroj, kurios vanduo 
buvo nuo saulės kaitros įšilęs, 
nuplaukė taip toli, kad pailso 
ir pradėjo skęsti.

Jausdamas kojose traukimą, 
jis sukaupė visas savo jėgas 
ir instinktyviai pradėjo šauk
ti. Tuo gi laiku Jis pamatė 
amžinai slapsčiusį krūmuose 
ir sekiojusį paskui Narmiskį, 
Provą, kuris skubiai iššoko, 
puolėsi visu greitumu į jurą ir 
plaukė prie skęstančio.

Narimskis atsidūrė 
krante. Jo galva gi 
Provo 
triusėsi ir rankomis trynė 
skenduolio krutinę ir rankas.

—Jus... gyvas? — išgąstin
gai paklausė Provas, prisi
lenkdamas prie jo.

—Gyvas.—šiltas jąusmas, 
malonumas ir pasigailėjimas 
sukrutėjo Narimskio sieloje.— 
Pasakykitę... Jus gi rizikdvpt 
savo gyvastį dėl manęs... į Išl 
gelbėjot mane.. Tur būt, visgi, 
aš esu jums brangus, a?

Provas Akacievas atsiduso, 
parbėgo įgriuvusiomis savo 
akimis begalinį juros horizon
tą, apšviestą saulėleidžio rau
dona liepsna, — ir paprastai, 
be melavimo, atsakė:

pasitaiko švenčių ar šiaip var
dinių bei gimimo dienų, išge
riama vyno 400—-500 kibirų, 
alaus su midUm po 3, 4 ir dau
giau tūkstančių kibirų. Be to, 
avietinis alus ir kitokių rūšių 
gėrimai drauge su užkuriniais 
(užsieniniais) . sulig nerody
mais, yra kasdien duodami 
tiems, kurie jų reikalingi yra. 
O kiek išleidžiama pinigą tam 
1’ėikąluL ir aprašyti negalima. 
Maisto sandėliuose gėrimams 
rusių bus daugiau kaip 30, be | 
rūsio su užjuriniais gėrimais. 
Visuose rūsiuose gėrimai sto- 
yi ledais apijauti, nuo kovo 
men. ligi kovq.” Be gėrimų, 
maįsto sandėliuose buvo (laiko
mi įvairus vaisiai:, obuoliai, 
kriaušės, f įnikai,, vyšnios ir tt. 
Kiek butą atsargos, liudija, kad 
ir 1702 m. padarytas sandėlio 
“proc|uktų” surašymas: vyno 
1 rūšies 125 statinės, bažnyti
nio 
800 kibirų, vyno paprasto 
20,000. Vaško - 
medaus Iros — 
tų rūšių medaus 
rų, gonobobelio 
bruknių 
sunkos - 
80 pūdų 
46,000 pūdų, džiovintų obuolių 
— 5,000 pūdų, kriaušių šviežių 

7,300 pūdų, kriaušių džio
vintų 
slyvų 
4,200 kibirų, 
kibirų, brogos 
žvakių vaškinių 53,300.

štai kaip gyveno Rusų val
dovai.' Gėrė ir valgė, o apie ry
tojų mažai tegalvojo. Tat ne
nuostabu, kad likimas žiauriai 
atkeršijo savanaudžių carų gi
minei, palikęs šiandien be pa
stogės ir duonos kąsnio.

Daktaras
■< Kapitonas

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialilkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvbs skausmus, ąkausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti n*-VIRINIMO, 

TRINIM0, ( 
LAŽURKAVIMO.

Klauskite pas savo gtosernih|cą 
LINCO WASH. , ‘

Pardavinėjamas kvortinėmis lan
komis ■— po 20c už bonką.

Išdirbėjai i( i

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, m.
Tel. Pullman 6201

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom it Mnduojam 
namus 

8335 S. Haląied St 
T.L Y.rd, «»94

PASKOLOS MOI<G?CIU
- TAIPGI PARDUODAME, PIRMUS MORGIČIUS NUO

- $500 ikį $5,000
. . MOKAME 6 NUOŠIMČIUS I '

JUSTIN MACKIEWICH 
į. ’ M O R T G A G E B A N K E R 

2342 S, Leavitt St. Phone Canal 1678-9

Narimskis po truputį pradė
jo taisytis sau pašiurę. Surin
ko krantan išmestus laivelių 
laužus ir kitokius iš laivų iš
mėtytus daiktus ir . pradėjo iš 
visų tų laužų namus statyti.

Provas atsidėjęs sekiojo jį, 
slapstydamasis tankiuose krū
muose ir žolėse trindamas lie
sas nuogas rankas. Pamatęs, 
kad Nąrimskis jau krauna 
medines sienas, Akacievas 
slaptai prisiartino prie jo ir 
garsiai sušuko:

—Aha! Pakliuvai! Ką tu 
čia darai?

Nusišypsojo Narimskis.
—Virtuvėlę budavoju. ‘ .
^Ne/ne... Tu šlamamą bu- 

davoji! Gerai.. Ar tu žinai 
statybos patvarkymus?

—Nieko aš nežinau.
—Ar leidimą nuo statybos 

komisijos ir gaisro departa
mento turi?

—Ar jus atsitrauksite nuo 
manęs?

—Ne, neatsitrauksiu. Aš 
tau uždraudžiu šitą statybą be 
leidimo.

Narimskis nekreipdamas 
daugiau dėmesio į Provą, nu
sijuokė ir pradėjo duris dėti.

Akacievas sunkiai atsiduso, 
pastorėjo ir po to ramiai nu
ėjo salos gilumon.

Pastatęs namą 
pradėjo įrengti 
kaip galima patogiau 
krante jis rado 
knygom, šautuvą 
lašinių.

Vienok, kada 
atsibodo valgyti tiktai lašinius,

Padaro

Lengvą j T1

Naujas Išradimas
Dabar j jis" galite skalbę 

’savo drapanas;

Buy gloves with what 
it savęs

Mara reikalo 
su. kad 

I4*ta 
tnbos

Be to rollte sutaupiau 
iirittnaites ~iūr k* kitą.

I Pharmacal Co.

PATENTS

DOUBLE 
ACTING

Stop
Įtching
1 Skin

MILLION5 OF POUNDS USED 
BV OUR GOVERNMENT

žemo
DR SKIN iRRiTATIONS

■ / 111i v/ T ' K H

O A
y,.-.

MILWAIJK.EE


!'i

t 
,v,

,Pin^adienis, rūgs. 21, 4931
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Paskutiniu ąrba dabartiniu 
.laiku daug .a kalbama, aVąrato-

ų ruošos, o skaiį 
kai! jiem tai ne-į

svai, “grinoriam’J 
loja, valymas ir
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tfiet plausimas, k#s ... ;
Yra seplais, pastebėta faktas,* ’k^Lę^^ngiausiaš 

šeimynas paprastai a^ugiųa kaip tik" biedniausi tęvai. Į

.PAJUOKAI ^Al^Ė

.Daug buyo ir <įl^r .tebėra kalbama apie .bedarblį t ‘ /tt 1'. t . t ’••, - I-v-, -z «v ■*>/*<*• <,~n* tt'r--r . ii

v

,kyt. jiems, kad ten maloniam-

;.«W# 'r i> i.?SHi;W HMww relk

• • * > • > * • •• ’.<4 Vi <*• K1* D I į A t- ./ t jJ' \ v' » * V-

Brailsford. nurodo, kad ,fcrizio priežastis buvo finane . . . i? r r» / r ■” .r’-ū- ‘ . # *<?
niaiWS»T ’ r -■

Utad Ąnglijos bankininkai ^er gil^ 
4p$4įų jmdavo, pą^kįjas už 3 nuošimčius išy^įpęyps ir 

igus;

P turei°,
r() ----------- x x_ .

š&aanjune 
dubiai j 
0^0,000 
payojųje 
reikalaut 
šieji kreditoriai buvo fiją^n

1*!

lipius. Kuomet šią v|ąęi^ą >y$kjĮetp^š

al 
ir

__ bsi hėmoką.. DSugunias njiy;, 
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mie ir su; liętuyiąis U^tuyip|ęaį 
kalbėt; ‘ tėvai privalo žinoti 'kur j-*:a y*!** s '■

£ičpet anglųj kre4itQrwi,.WSiga.n4o ir ..ėiųę 
jai savo trumpalaikių mskgįų. Stamį>iaų| 

fiįąncuzįai,' .ir “jie jštraųkew dau^ 
o jš Anglijos: banko.

naujų' paskolų Wall-stręęt’yjė ' *

yąlįįsia suhaiąįĮSUp^ų sayo biudže^į, ’£ ąplę^ppda^ą^'išjąiį-. 
das ir tuo-budu panaikipdama deficitą, ^ftapitąlistinė 
sP,a^a t S*.suvertė visą ^dą ant /nedarbo apdribs.

»Bet, tkaip matome, Jneęįąrbo apįdrąųįa \ Jųri .Mab^į 
maža bendro su trio krizjįu. Ji, be abejonės, reiskįa^rieį 
nąeplęą naštą Anglijos valdžios ižduiį bet iš -kitos' pusės 
tie pinigai, kutiuoš gaupa, kaipo įpąšalpas,1 bedarbiai 
grįžta ;apyva^ton, nes .bedarbiai ^pefk^i 7 mai« 
rubus ir kitas gyvenimo reikmg^š.! ! '

, 4ngl/jos3^9įp^ąi,, ,^ęk$jmda-

Wi>VoĮoe^oje; Pa-
šaulio ,.ekqwninis .gyvenamas šįąę^įe^yyą> įąip susijęs, 

<kad • keblumai vienoje šalyje tuojau^ atsiliepia * ir^ kito
se šalyse.

«

/cy'rthn/d frtir.aiL— K-j 
t?Sf‘SW jA’0 vc-
iava. ' ' , . - <

• ■ vi

- Voldemaro pranašystes.
*»*»*— T . «•* t- '-i * t « »

Su to- 
uX

i jMipa--

Pr«A|»J:sk, W rAPĮPte 
« 4SP.TOd® \E2?Mc A° 
.. wwyuw-,. ‘

ms ir demokratijos krizis.iEių 
su . žymiais < boilšet..kt'PP,a1tWv«m‘i lt- 

<:« j tempimą ir stovinti£agL ribps/ 
Išėjimas iš susidariusios' ^a- 
Sl^s; ?3ąs '■s^s*a8 (.Hi°i’“s:

I.*,Jei kbvą laimėsianti, t. y. 
-—-atlaikysiant? savo padėtį ,dę- 
niokrati j a, < tai; ji hėišVengi a-, 
mai turėsianti, talkbS?ir ramu- 
mo‘J keliu ęeidamė,- prieiti Ver
salio sutarties revizijos. ,ĮRe" 
zultate — Vokietijai ’ busianti 

’gčųžinta Silezija it koridomis, 
•o.-Lenkija v. busianti'-kompen
suota Lietuvos T sąskdilon! (t. 
y.r — išėjiihas jutdh* per Klai-

. _ ? - ..n. 
laimėsianti,; tai Eutopbj, bruz- 
•cfant^ teistams,/kilšl^Š ‘ didelis 
:karas; rezultate’ k6^įsigaiėįiąs 
komunizmas?

Faktas, kad demokratija 
laimėjus peržiūrėtų’ ne tik 
yer^įio, bet? ir kitds sutartis. 
fTik 'įneš netikim, kad demo
kratija “kokiipensu6tų Lenki
ją 1Lietuvos *'sąskaitom” ’ jDe"- 
hiokratija greičiausia atimtų 
iš : Lenkijos* užgrobtus krabus 
ir atiduotų JUdš kam prikjau- 

C \ f t , » . v V iso'.7 ■ - I .
Charakteringiausias Volde

maro .‘‘pranašystės” pa; 
nis posmas? čia fąšiznm - 
Lietuvoje aižiai pUsfšako, 
.y: . ' į'-*^
■ ■^ĮiiiĮjįiiiiin! m i i j , ii i>Vii iw? - -—®

šeima.

fašizmus yę<Ja J^ne didelio 
^aro • jr yrio komunizmo įsi
galėjimo. ' s'

Nors fšjtie žodžiai . pasakyti 

ji^suompjįiė is to lun padary
ti tinkamas išvadas. ’ 1 ‘ 
-.^tes ^enąi7žiuom, kad f ašis- 
“'■v® vc?« >Fic ka- 
ro, 9.sykiu ir / L;:. „..i„ 

’njio? T^ęl ^ues prieš Rasizmą 
kovęjam . ir t‘.tt. kovosim.

yaMi'Y!H“feg;,ę
A . • ■ l-r---

pirmoje ;o apąiręįžkiįno sta-

■ ®sWJ i h?v?j i ,*,$“$*si1.de- 
inokrątija irgi vaidina svar
bų yąjdmenj, kądangi ’’ dalis 
musų t visuomenesv ąpsikrėtus 
*ąitątliga*,*'o tėvynė Lietilva jau 
penkti metai merdi po fašis
tų letena. * ‘ h

—Giraites Žentas.s-*

t m t'f" ‘ f 71 y. »■ ■’< VI ’ “ 1 ■' ♦-

miesteliai svetirų.tąi^ių. ranko- 
fse., . . . .. . .

ųJdolševikui' bijosi opozicijos
*'#W' '

..“^įpyės” ■ 205 , num.; ;visi

"V“115 
svė” dąrp nesupratau, j kol 

vigais, jje man pąrėiįkė,. 7 kad 
t^rųs^ka ^ietųtių 
rtarpe /turi <d^ig gąlįęš. ?gfrdiį 
“Laisvė” .ąp^įę^įąlino
.^u^Ratersono' w
'įeįkejo leisti / Prpęikąi $fubėL 
ti, iijęr^ikęjo, girdi,Vjo šmeižti, 
nes išfto' nąutia. išėjo’ tikįj^rui 
seikai. Girdi,; lęidd /katalikui 
kalbėti ir<£rųseįka britų pdkal- 
b^jęš Už streiką daf’ gėriai!,'ne,- 
W'‘Bimba?W ■-'<?■--7 >

zJPru^e|ka, ęsą, .ę^toj . ateity’

A?rW?B -w- Al;.; O. jai .demokratija' prą^
lįonftmisįų.. pąrtiją< tjfc, bus, opę,. - - - - - - • • - f -
Sisjioj i K-iP-g Mfite ( CentAo 

f^įwui--t-? n, 8Ro«feUoj..Einįbai;
;^1 “Wim” ir. “Yftfeip”'-

Pinigų, sako, jis turėsiąs,, 
nęs moka prie žmonių prieiti. 
Jr plrriiiąu, esą,' k^oįnet aLais-' 
:^ Wigaavo 'pinigų, -tai L 
*‘4svietą0 sįiįsddvę PriAeiką Ir<

Y«f-..-. W>
^pjšęvi^ų puęisią ,šu , Prūseliai..

Taip sako žymus Bostono*
Paii

Mr.i

14
i ir ptie. kom,uniz-

>i

Kbl dar nevelu, visa demo- 
turi su-

svar-

<No. 1344 .“Kęvgą” gau
tas šiandie. Kajįna įLOc. 
Klauskite Naujienose.

, -.BW ■««««•

.vaikai.u.^ 
augę, pripratę, skųles išėję, 
i^p ,^a , juos ^įksb LįęįųVon 

. Tokie ąsįne-

ir lietuvybei aukautų, savo ,da* 
ro, ir atbulu lietuvybei į dėl’ 
vaikų “mįfes” nusistatyBtfe 
^«RfeBPw keW 
Skagdii minžt, teįįąu tokių y^š 
djįciąi pa^įiį tauŲ&ų. tarpe.

R ^ąAsueit4 čia gimusį lie^ 
tųy| ■ jąunuolį, ^9 .

įd.rąąim pareiškė: ‘.'^iąan.o |ėVa*i 
'pehor važiuoti Lietuvon, 6 jpąi^

1...” ^^ ^ mestum Liėtm 
”Je’

gii, ■'?kad aš; būdamas lietuvį

jo n^ipirj 
ma ąujienose. Kai-

Reikalaukite “NAU- 
JIENAS”. ant kilę .kam
po, kur parduodąinijai- 
krdMąVPardavėjas lai- 
Mttu ‘ tniš gatavas

guhiai, 'bet Jusij p^to- 
fetno delei. '

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

GarsinRitės “N$pse”
bolševikai. Ar taip bus?

"gyvenšim, pamatyšiih.

nybę!!... t
Visam pasauly darbo klasę

no; ne kur vaikai vakarus , rrocjos 
įleidžia, nė i.su’i kuom sėbrauja. v . wvvo^fro,, idnmn

' gu, 1 kad aš; būdamas lietuviu 
turiu -savistovią %ąlj.”
tau tokias- ihintis apie Lietuvi 
suteikę.?” tęirąyąus toliau ’ 
“Vjenas bųy^Į^leritis pas įnlti: 

a .■ t j gyveno, t,gražių^dalykų prip&į-
JO vaikas, ar mergaite ĮK

siau, kaip arabiškų pasatų. 
Dabar,' ąŠ ųžsįr^ęs iš, Lietuj;

minėti, o tųkių, jei nėdaupa,^, 
ĮM i^M^^tėYžs^uvo valM- 
še galėtų iįatyį.-?Tik lai jėvąj 
stei$įąsi s y^įkųš Juokinti, b^'n^ 
i*s, W'4^n?V*”• i’nt’ i w 

, 4Šrl,YftiM ir. ,tŠXX.W»W
:.. ...... .Arimantas. ?

-------— .
.TPITMP AT

kitis

.ja. "J e.

man sma-
fe* u •

fe 'r*~!.j!<

lę^gąife v^ąąra' 
praleidžia ir su kuom sėbrai!jM

įšeigąį irK sugrįžimui, o( nė;ka-

kubjn^^ų’’yąįkas ar dukra sėb
rauja;, jų pareiga nedaleist;, su 
žemo elgesio asmenim se 
Sakoma: \^u J; kuom sėbrausi,

pasakis tinka augusiam, tai ke-

‘Karį’ ir trimitą’ skaitau.’ 

minėti, o 1

.. .. .A W' ■■• '.Ui’ 4 ’J’-V -,f
;PJ^WMfiUF»WUW
.ta gictėįjs Srtiugis' ’/Jai' tferpdyfl 
ta, kaip, galingi • tdąrbįnmkai? 

organizūoti-.
s;W.? aA®^08 įiferH.

ninku minios ne kovingos; J)®1 
sy^ibs, įieoęganizucįloii A -

)eje,

^IKųjį^-SUS^^O

Pt^a su Jdųss^ięju *g^darė. (tąikų, ir Jęą. Dąjyirtijii;:

tGIovani Giurati

lis sykius geriau tinka jauni
mui, kurio pobūdis vos žie- 
ūžiama. -•

ė tame, , ki iPvarįf 
,;<ir ,M>ps

Hpril
Us aų

tų augusi ir kiįip 
p^VzdWI

kad bžįįu mokyki1
'wereiktą*»as

:y

w5
■l

A f:

jpamfršr

vi

rdlw
•f

MNH

Katalinų Akcijos draugi jose fašizmo* prie savo W4
>i.
k

<

k

: ‘“v ž5f j 
B \ b

iš’.palygftuibas ųetu- 
#g»«WU-rpaJvoj 
ures . miestelį, janie 
gyVWSJv-Iš M net

1 ' į';- ' • ’

riųp), kurie siūlo -bedarbių- 

stinipi ' išbado. ’rv- > * \ 
wir , ėia -d^’bįninjęų v kraujai

i®?!

MVjykraštad;' ■ )v:■,..», "t
' J'^UU' nueito ktauįp,’betJbe

pa- Į Ir tąipJmes 'stoyrni^dldėhuv
Ok- įvykių išvakarėse? Darbo klaį-1

T

f V. ■ ■ . :.■! ?

Kiekvienas kas idįmaUįą ir, kam rupi šiandie Vilnius 
įdomią ir gabiai

< . - I. w ^rąšytą knygelę. ■* '
t Gurinys

^ntijpi,kaip lietuvius krikštyti, kad 
Sliiilžt lietuvius naudoja pjąeš stačiati- 
^tonįs, protestonus ir eretikus.
fėhkų ’ herbai, atlaidai ir jie^aliaūjami 
iSneČiams — baudžiava ir dangus.

H

IV. Kunigų fanatizmų politika — silpnina vąftsty 
V. Vargas migino! ^aręaą lenkino. š

VI. Velniai, Raganos jr Te^Jc^įat ? <
VII. ‘‘Ponus gerus ir įęįajtų^i nevalę ima”. 

įVIII. Kunigai klupdo lietuvius priei carą ir. dvarą, 
v IX. Tegu meldžiąs, vargsta it vargdieniais

X. Taip klydo LietuVps nekfaidiugiejt. "

nevalę ima”.
H 4 * *’•' p. II- «

vargdieniais miršta.

Išleido Naujienų Bendrove
’ > ’ ***10** '**«*• »)•

Siųskit money orderį

Wlturi« budėti, v tuH į .ruoštis?
WuyąUeW^
ai Wbutų iperyėĮd. r

__ „JesAfetuviąi, i kaipo^dar- 
b'd*m3ėš^<W

■‘A'i
,».A ...,., . , . ^ .... .. ,. .............................
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ronas Republic 0083

DR. BERZMAN
G o vedos (ge ilgės)

Jubttb* pakako bomba sprogo

Hemlock 9252

irbtuvė

Duokite Savo akis išegzaminuoti

Hemlock 815 i

apart'' Iventddienio ir ketvirtadienio

‘vakari’
Ofiso įr ReZ. Tel. Boųlęvąrd 5913

k1 ir pa^ 
otuvese

Universiteto studentė 
sugauta bevagianti

nuliudi-

„ ,1a Dovanai 
visokiems reiloU

Seritfojir Pėirf

, bų išdirbystfs.
OFISAS: , 

58; w. 18tbr .‘Siti 
Tek ?CanaF<6174

SKYRIUS:

1327 So. 49th Ct
*

•Telefonai-fr> ‘ 

Cicero 37244

Mtisų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale- visuomet estirs^« 
ninga. it nebrangu, to
dėl, kad neturime H-

ietollevicz gimines; 
žilai kviečiami daly

te Halsted ;Sts) 
Įrpį, nuo 6}j0-8: 
pagal sutarų - 

ri^emi;5^

v Naktį iš 19 į 20 d. rugsėjo 
policija padhrc ' kratą,1 Vanity 
Fair kavinėj, 803 Grace strėet. 
Suimta 16 vyrų 'ir nugabenta 
policijos stotim‘Policininkai už
tiko kavinėj ir apie tuzinų mb- 
terų. Jos tečiair visos buvo pa
lieptos važiuoti namo. Kavinėj 
rasta įrengimai gemblerystei.

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioja pagal' sutartį' •'

Da¥ vieitabomba 
sprogį

Suimta 16 asmenų kra 
(4 padarius

jos btlVo 'apsistojusios, detek- 
tyVaP suVado- dar už apie’ $9bo 
vogtų dtyktų. b >

AsHaudAve.
47th Street _

Ęlfektra užmušą 5 mėty 
bernaiti

CHIRURGAS 
■>£, Suite 3

Madison, Wis., universiteto 
studentė, Violėt Ihrke. 22' me
tų, ir jos draugė, Helen Miller, 
18 mėtų,’sugautos kai jos užsi
vilkusios "brangius plosčiųs me-

.vųrtojae 
ir paftal

Tek Central 7079
Į>t, Rez*. Longbeach 9453 

Valandos T iki 4 ir pagal susltarim;

Dr. B. G. LAMBRAKK
Atutį, Nosies, Gerklei Spraalisifs 

Instruktorius ‘ Vienuos' Universiteto 
Suite 1447-49 Pittsfield Bldg.

„ 55 E. Wasbington St,

Undertaking Co.
Wn. A. Pairom, 

Koplyčia dykai 

710 Wėrit 18th Street 
Tel. CanaI 3161 ’

. Ateinančio šeštadienio naktį, 
iįksliau pasakyti, ateinančio 
jSękmadięnio * rytą (2 valandų, 
lįugs. 27 d.) laikrodžių rodyk
lės bus paąuktos ątgąl viėną 
yalandą. Taigi su ta diena, pa
sibaigs vadinamas dienos švie
sus tdupiiiittib sezonas.

4442 * South Westeėri Averiaėf" 

k Tel/ Lafiiyettt 414®* ' 
VALANDAS: r

nuo 9 iki' 11’ valandai ryto 
«Uot 6 iki 9 valandai vakaro

Duokite savo akis išegzaminuoti

SPECIALISTAS 
Lietuvos

6641 So.Ąlbany Ate.
TeL PrOspect 1930

ądbesV ' 6242 - North 
CampBėH avenuė. ' Cieaty yrd 
elėktrikų unijoj finansų' sekre- 
torius. k

1900 So. Halstei
403. Archer ' 

Vala^doi 
.Phone 

Naktini

Gerai lietuviams žinomas pef 25. 
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir, akušeris. i

; Gydo staigias ir chroniškas. ligas ry
tėtų ir vaikuipagal naujausius 
r X-Ray ir kitokhu 'flektroe

Ofisas xir ' Laboratorijas 
lStb’Si., netoli

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mittoaakes Aventu 

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

Nedėfioj' pagal 'sutartį

metodus ‘ 
prietaisus, 
■■ - y 

1025 W. 18th St., netoli lirirgan St, 
Valandos: nuo 10—12 pietą ir 

nuo 6 iki 7:30 vai vakari
Td. CahįF 3110 " 

Rezidencijos telefonai
Hpde P«F 6755 ar Randolpb 6800 
<• “ • V* M I [M " I i ' ' - I WJ ■ ’ :

S. D. \vien
LIETUVIS GRABORIUS

Tel. RobseveE” 2515 arba 25)6

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

1439 S. 49 Court, Cięero, IJL
. T«l.i Cicero 5937

žįstamiesatnuošį^..^. ,^__ .
ir suteikti jam paskutinį1 patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liefcrimę • * . , , 4

Laidotuvėse patarnauja grabdridsvEsųdeii^8į;)^tel.’ Yards
1741; ‘ : ... . ■ : ,

PRANEŠIMAS?
DR. MARGERIS , ; ''ii

Sugrąžo iš Lietuvos ir priiminėja 
ligonius

nuo 10 ryto iki 2 po pieta ir 
nup 6:30 ikT8:30 vakafr 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St, 
Phbde Boulevard 8483

Dr.RRZALLYS 
DENTISTAS 

30 E; Uiti: St 
Kampu Wab<uh Agentu 

Tel. Pullman 0856 
Gazas, X-Ray; etc

^.tanįšlov, 
ntaną, dukterį Zofi-

ir ^entą Jurgį, 

ntartą ir gimi- 

vocat raridasi 4629

4«1 K
Tei. Bo 
Re*. 6515< _____
Td, Rw>uMk tlM

_ _A_ <Xel> Xenwood 5107

F?ed Ndts, 5 metų bernaitis, 
gyvenęs pas savo dėdę Mclh- 
tyre, 3240 Maypole avenue, žai
dė sir draugais1 po ’ eleVatbHu 
Ldkė gatvėj ’^prie Kėdzie avė.'

Vaikai, dabodarili ’trattkiliiilk 
pravažiuojant, matfį1 žiežirbai 
birant nuo* relių.1 Jie susiginči1 
jo kodėl tos žiežirbos trikšta. 
Fred pareiškė, kad1 tai mažoš 
žvaigždės byra iš bėgių. Ir 
spėjama, kad jis užlipęš1 ant 
elevatoriaus tų “žvaigždžių” pa
ieškoti. čia palietęs' elėktrikinį 

buvęs užmuštas vietoj.'

Ofisas Ir Akinių 
WWėsO®, 

karikai' Halsted' St? 
<ndos, nuų 10—4, nqo 6 iki 
iedėlidmis nuo 10 iki 12.

2418 W. Madison St. Tel. West l864
— IŠTIRKITE MUSU KLIUBO NARYST® i-,) 

Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 yk vakaro kasdie

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI IJBL ŠERMENŲ

Telefonas Yatds ‘ 09*94^

DY. MAURICE MN
4631 SotUb^ Aebland Aoenuą 

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

7 iki 8 vai. Neda, nuo 10 ikiz12 
Rež. Telepbbne Plaza 3200

Dr. Susan A. Slakis 
SpeciaĮUti.

U v Telefonas Boulevard ' 19^9 t .

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30,i|u 9:30 iv.

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

Telefonai Yardir 1138- ’

Stanley P. Mažeika
Graborius ir- 

Balzamuotojas
,v ,> , ‘ •"i;: ■ - • ■' •

Modemųka-Kokplyėi;
Turiu automobilius’ Visi 

lame. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
' Z.. , n-Gf

DR:T€.rMi5eia^ o. d.
LIETUVIS ’ AKIŲ SPECIALISTAS

Aš prl8klr*lu? jūsų akims;

‘ a yra pasekmė J?Q_, me- 
JlUuŪUt ir tyrinto. Tiktai 
lianai instrumentai yra 
nial BURT-ųžlna fegSjimn

AKIilS r

g^rai^los. lonffvi iSniokOjilual, nSra sugpi« 

r8“<U BUtato<^.

l €binii?ga»
r 3^«k>? H«š8t^ Street1

. cTel. įCalu^ 3294( , 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Tel. Boulevard 7589
Ofiso valąmdį»bĮ0rrym^iki 8 vakirpr 

Reiidcnle Pbone" Hemlock 7691 ;

r"7

Tef,\ lUrterHė 7532 ':
J___ , ■ I^.Kf ■!____ __

j.f: kadžius 

PIGIAUSIASCL1ĘTU VISL' 
GRABORIUS ^HICAGOJį

ir '-pi

Pietuose nuo kilpos, daug 
maž su 16 gatve, prasidedi! 
juodasis ruožtas. Jis eina iki 
(fe- gatvės — kokias šešias my
lias. čia' tarpsta daug juodveh 
džių' govedų; ypač1 biėdiiUbThd- 
nčs apgyventose sekcijose. O 
labiausia susimetusios jos yra 
yadiriariiose krinililalčsė dėmė
se, kur išsiplatinę^ gemblferia- 
vimaš, siaučfti’ plėšiniai ir pa
pildoma galyažudysčių.

Wentworth • avenue, galima 
sakyti, yra' kaip ir koks rubej- 
žius, skiriąs baltveidžių ir juod* 
veidžių’ apgyVenths vietas. B1LU 
kas-kitas į vakarus nuo' čia nu
tiesta gęlžkelld linijai Abiemis 
šio gelžkelid pusėmis,, nUo Alt. 
cher avenue ir net iki 63 gat
vės, eina siauras ruožas, kuris 
skaitoma Shlbldėrs ir Dukies 
govedų' teritofija.

Šios govėdoš pasižymi prasta 
reputacijd. ’ Ypatingai nejku^ 
kiOs tos govėdOs randasi vadU 
namam “Canaryvillc” plote, 
ties stokjardaiš, tuoj į vakarus 
nuo Halsted gatvės. Apie gd* 
vėdų: narhi^,' kilusius iŠ šio: plo
to, sakoma, kad jie išėję ČA-' 
naryville šaudytojų mokyklą?

Mūsiškiam Bridgeporte u£- 
tikšfrnd'keletą' govčdi^ kurių 
narių- didžiumą sudaro lietuviiį 
vaikai;1 Bet; abėlnai; visarriė 
Bridgeporte gyvena daugiai! 
lenkų, nei lietuvių. Ir lenkij 
govėdų čia yra daugiau, ne kad 
lietuvių. Be to, Čia' randasi 
maišytų1 govėdų; būtent tokių; 
kurių nariai yra kilę iš įvairių 
tautų: Bendrai; tenka' pasaky
ti’ kad lietuviai! duoda dauį 
mažesnį nuošimtį goVČdų narių,’ 
negu lertkai, italą! arba airiai:

Bėt Bridįepč(rtui‘ priklauso 
visgi viena žymiausių viettp 
Chibagds ‘ goVedų’ istorijoj: SeJ 
niausiąs užsilikęs rekordas apie? 
govėdas Chicagoj* yra iš Bnd- 
geportb. Tas rekordas-* kalbtf 
apie goVėdą veikusią Bridgė- 
I>o rto apielinkėj‘' <lar 18^7 mė- 
tąis, kuri ^susidėjo iš tūžirio ai- 
rišių1 amžiuj’ ndo IT ikP22? m^ 
tų*.' Vienas^pehiirtghitikžų šids 
govėdos pdjatnų šaltinių buvęs 
atimti pinigus iš darbininkų, 
kurie grįždavo namo su algd- 
mis.

' Kita žymf gOVėddmiš viėta 
tai vadinamas Towri of take, 
čia govėdų yra1 visokių’ Užtik- 
sime tokias; kurioms priklau
so vaikai ; nub; 7 iki* 12 metų, relę

rirffi>a<Henfe, riigg. M, 1931
govedų Vaikidzų anl^iuj' 

nuo 14 ar ,15 metų iki‘ 201 ar 
Ž2’ rhetų. Vra ir pilHki šųHųg|it" 
šių ‘gdVėddk

Mažieji.' iškrušto pasigerti-' 
šio kičines.' Diidėsnieji prąelVį 
pfisMaukia pilniau, o paskui' 
jį /'apvalo”. Šuaiigušiėji' pa
prastai tokiais menkniekiais nė.-’ 
siįėrlioja, kaip’ j tumesniej i: jie 
randa pelningesnio užsiėmimo.

Blokai, kurių rubėžius sudk- 
rų Racinč, 51; * Ashland it 47 
gatvės, skąitomi tokie nejaukus 
deliai govėdų, kad sakoma, (jp- 
gei policijos viršilos, noredariii* 
nubausti eilinį gatvių jpatro-.’ 
liuotoją, patekina jį šiam plb-' 
t ui patroliuoti; Tas plotas ^gat
vės kalba yra žinomits kaip 
“Bush”. * 7

Aukščiau suminėjau vietas, 
kuriose govėdų esania tirščiau. 
Bet jas užtiksime ir tokibše 
ąpielinkčse, kur susispietus pa
siturinčių žmonių klėsa. Yra 
govedų Hydė Pdrko apielinktij. 
Bašime jų prie Cottage GroVe 
ir 63 gatvių. Pastaroj apielln- 
kej ypatingai ątsĮžymČ.jŪši go- 
vėda vardu “Dirty Dozen”. Bet, 
abelnai, pasiturinčių gyventbjų 
apielinkėse gbyėdų mkžiau.

. Dabar paduosiu keletą skait
linių apie govėdų sudėtį. Tra- 
sher ir jo bendradarbiai mėgi
no išskirstyti» 880 govedų su
lig tautorąis. Tiksliau- bus pa
sakyti, sulig govėdų narių kil
ime.

Iš tų 880* govedų Trašfter su
rado; kad’ 351 nariai thiVo nihi- 
'syt'oš kilmės? jų nariai buyo 
vaikai anie'rikdtių; lenkų, italų, 
čekų;* žydų, etč. Maišytų goVė- 
,dU! nariai šudkro’ kuone 40 ndo- 
šiničių1 viso' goVėdų narių' skai- 
čiauš.

Lenkų govędų iš minėto skai
čiaus buvo 148; jos davė apie 
17 nuošimčių viso govėdų 'įta
rių skaličįatte. Toliaii sekė ita
lai su 1P nuošimčių, paskįui 
juos ainiai su 8 nuošimčiais, 

t| negrai su' 7 nuošimčiais ir tt.
Mažiauši&'( govČdU' Trashėr, 

matyti,1 užtiko1 HetuViųL Iš tį 
88'6 govėdų jisai -pažymu lietu
vių tik 6.

Keikia tečiau atminti tas 
faktas, kad ' lietuvių--Chicago, 
yra mažiau, nei lenkų, airių, 
čekų arba žydų.

(Bus daugiau) Chicagietis.

(Tęsinys)
Trečioji’ didelė govedų ' dalis 

randasi pietryčiuose nub Chį- 
cagos up5s‘ pietinės šakos ir 
tiesiai • pietdbše nuo kilpos

b A* .V
ADVOKATAI

Roohį 1934 .TeL Ran
Vriahd6i nub >9 Tyto t ikF 

3241 vs;^."Ls'7 9V Olb^Utttfe? 1U&A k Si 
Va^Ue—r-Pafu ’ Srifc ir
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US IR BALS

4654 S. Ashlafcd' Avjr, 2-r; 
VALANDOS: 10 v. ryto iki 8:81 
-j' O >>■».! Y '.‘“A /

«* Kazimieras Hevicz
Persiskyrė su šiito pasauliu rugsėjo 19 d., 3 vai; ryte/ 

1931 m., sulaukęs 49 metų amžiaus, gimęs Vilkmergės 
- apskr., Pagirių^ parap. ir mieste. * Amerikoj* išgyveno 24 

metus. Paliko didehame: nuliūdime moterį Anthnirią, po 
i tėvai?‘ Leckaitę,’ sūrių; Frabciškų, du* brolių -- Petrą ir 

Juozapu iy dvi' brolienes' Agniešką4 ir '.Elzbietą' ir gurti-
. .nes, "o Lietuvoj rnd'tlną” E^bietą ir sesferį JiėYą’ Paškąus- 

kienę. Kurias' pąšfft^otfcs" rflhdasi 8026 *S. Carpęnter St.
LaidotuVės įvy|&‘ Utarrrinke, rugsėjo 22*- d;? 8 vąl. ry

te iš nandų į šv; Kryžiaus parapijos bažnyčią/ kiiriojje atr
ysi bus gėdulingospamala

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISA^
4729 South Ąetdand Avė., 2 luboi 

CHICAGO, ILL.,_l 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterilkų, Vyrilkų ir Vaikų lin 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10’Iki 12 Vaf 
▼ai. -po pietų ir ni 
vakaro. Nedėl. nuo

DENTISTAS
2559 West 63rd Street 

katodai Rocktfell St. 
Valandos: 10 v. ryto iki 8 v. vak. 

Sered. ir Nedėl. tiktai pagal susitarim?

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

10 iki* 12 ryto?r6:36 ikF'8:3O vak.

w-w.. 
... (Čok of 35* 
ISO valandos:

»• Akių Špeehliitas. Viri ’15f tnerif ’

, Akiniai nuo $3 
Vaiahdčs f> 9 ryto iki’19 vak. kasdiė.

DR. J. GROUPE J
4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

J* GYDYTtfjAs’lR'ėlti^bRGAS s

Of Sd. HaWtf Strėėt
c *: \’Ofho.‘'< • Viėtp'rf '-

Rez. Tcl. Hemlock 2615

i A. MONTVID; 1MB D.
‘ 1 T&fa ŠtM 'feakir

i..' 2400 IV. Madiion St.
Vai. f 1 Iki 3 po^ pietų, 6 iki 8 vak. 

Tali Weaf 2860
telefonai Bninsvick 0597

SVARBI ŽINUTE

P Lietuvys Gydytojas
i it Chirurgių1''
Perkėlė abu savo ofisu i naują vietą po nė. 

4645 > So;,! Ashland’ Avė. 
: Valandos' 2, iki 4. . ir 6 iki 8 vakari.'

Ne4ėįdj pagal sutarti.

...........' i i‘ i" ■!'!—

A. -A SUUŠ
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
Vairiais: Ūtarn., Kefei' k. SuBitėV

♦ Ui'Y3V 

Nam’ų Tel/fiycit PaA >39#

MARIJONA AUGŠTKALNIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 20 dieną,- 7:10 valandą 
ryte 1931 m., sulaukus apie 66 
metus amžiaus, gimus Žvingių 
parap., Gulbiškių kaime, Taura
gės apskr. Amerikoj išg 
metus. Paliko" dideliame

4 sūniju 
Juozapa^lF 
ją Jokimauskienę ir ; 
o Lietuvoj dukterį Domicėlę Bar 
borienį ir žentį 
nes.

Kufrai paša
S. Paulfha' St

Laidotuvės/ įvyks sejedoj, rug
sėjo 23 dieri^,' 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. JKryžiaus parapijos baž
nyčią;!' kurioje attibus gedulingos 
pamaldos už vėlįonės siefį, o iš 

riten>bus nulydėta į Šv. Kazimieto 
k^kapihėš.1

Visi a. a. Marijonos Augštkal- 
nienės giminės/ draugai ir pažįšta- 
mi esat' nuoširdžiai kviečiami ‘ da
lyvauti' laidotuvėse' ir suteikti jai 
paskutihį' patarnavimą ir atsisvei
kinimą.,

i-1 Niiliudf liekame, 
tSuhdi1,' DiiktS/ Žehtas ir Giminės.
i --Laidotuvės^ batarnauja’ gralio-- 

U'rius 'I. 'J. Zofp,” Tcl.'Boulevard 
5203.

3307rs“rn Ave- CHICAGO, Itl).
- f į< * ’ •“ U •« y t.'Ą % V

M j . z«p
Pigiausius Lietuvis
Graboriųs Chicagoj

1646 W. 4«th Sc.
T.ltfon.i ’

Boulevard 5203
,* ' ....... v ' v > -

Boulevard 8413

STOJAS IR CHIRURGAS 

tt W 22nd Stfeet 
Valandos: 1—3 ir 7—4., 
ųis ir n^dėllomis pagal 'sutartį. 
ttija 6628 So, Ricbmond Stttet 
Telefonu Republic 7868

ABOI 
Didt:

Ofiso TeL Victory 6893’. 
Rez. TtL Drexel 9191

OK. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS \ 

Ofiuut 3101 So: Hdliud St., Cbicogh 
arti. 3 lat Street

Mes visuomet’ teįd 
pątarnaviin®; kuomet j ia yra lobi

J. P. EU0Ew
ĄI>ORW

Sveikata yra l^imė. Nepraraskite ’josi' Absaugok^ savo šeimyną.
American. Medical Institute išrišo Šį klaūširtią^ tukstančiamš žmonių. Del 
pilnos medikalčs ekzaminacijos/ptirguliavimų^ kraujo ištarimo, įčirškintų 
ir t. t. Ą 1 IVIiaflino 1; Tiiafiif-Jifiia .

Nknrir<ęTrW‘ 
•yni?1'V y1 *'■ <■ T"1

drDYrow m. tįiimęAs
* 4142 Archer Agentu

Valandos U ryto iki 1 po pietų, 2 iki
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną. •_ . .
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

•

Re*; 6600 Soiith Artesian Agentė 
Phone Prosįiect .6659?

Į Dk P: Z." ZALAtORĮS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

S 1821 Sb. Haltiėd Stri^' 
CHICAGO; ILU

LIETUVIS, Ai
. • Sugtyii

Palengvins akių įtempimą, kuris fstil 
priežastimi galvos ■skaudėjimo, svaigimų,] 
akių aptemimo, nervubtųmb, skaudamą' 
ak(tf karštį; nuima kataraktą; atitaiso ww^vixwra 
egzaminavimas datoriU’'su elektra, paro- l 
danČia mažiausias klaidas. Speciali atyęįįd 
atkreipiama i mokyklos’vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 811 vai. į

'• UUUiAmoi ■ b.
i .Mm-ro ' «-• 7’i,y.’

4712 Sęųth AsMąndh Avė.
I ^honc BotiĮevard 7589

*’ Tef. Yardr 1829

lįMiKMft. Ad KtJI B JARUSH
II PHYSICAL 

therapy
- b midwife

EW:W61O9 South



naujienos, i, M
A

Tarp Chicagoš 
Lietuvių

'

Atsakymas Dr. Grai 
čiunui

——..... '
Kiti ankšti miesto' tėtušiai 

aštriai kritikuoja valstybės gy
nėjo ofiso vyriausią tyrinėtoją 
^atričką Roche už tai, kad jis 
nepridavęs Heitlerio laiško 
grand džiurei, dirbusiai nuo 
sausio iki ' rugpiųčio mėnesio. 
Th grand džiurė kaštavusi tak
sų mokėtojams $39,000 • ir ieš
kojusi kaip tik tokių informa-

Say Doc! Nejaugi keli mė
nesiai čia ar ar ten sudaro to
kią baisią konspiraciją1? Juk 
per 40 metų S. L. A. komisijos 
nebuvo išdavusios jokių rapor
tų, tad dabar dėl kelių mėne
sių negalima skųstis.

Kaip ten nebūtų — neužil
go “everybody will be bappy”, 
nes I?inansų Komisijos rapor
tas jau virš savaitės laiko kaip 
buvo išsiųstas j “Tėvynę” ir 
tuoj galėsite matyti visus “de- 
faults”. Advokatas.

cijų, kokių teikiąs kalbamas 
laiškas.

Bet kaip bus toliau, tai pa
matysime. Tuo gi tarpu Ca- 
pone, pareiškęs, kad ir kalba
mas laiškas ir visa jo istorija 
esanti suplanuota tikslu sukel
ti prieš jį, Caponę, publikos 
sentimentą. Mat, jo * teismas 
nebetoli, tai ir norima išvysty
ti neprielankią jam teisme at
mosferą.

MALEVA
Gatavai sumaišyta, galionas 

už ............... ;........ i

Vertės

Vertes

■* A'-5

$1.40

$1.85

$1.49

Iš Marųuette Parko
James H. Doolittle su savo lėktuvu. Jis greičiau negu kas kitas, perskrido per Ameriką.

.1 • .< ■ . ,3 ; t ■ '

P-nia S. Lenkauskiene jau 
namie

Lenkauskienė, gyv.
2423 West Marąuette

P-nia 
adresu 
Road, buvo sunkiai susirgusi.

Lenkauskiene 
kad randasi

atlankyti, ir

Northsidicčių Lietuvių Mo
terų Kliubas susiorganizavo 
vos kokie trys mėnesiai, bet 
jau spėjo surengti net du iš
važiavimu, o šis išvažiavimas 
man labiausia patiko. Kredi
tas tenka northsidietėms už jų 
draugiškumą. Ir nepajutom, 
kaip pradėjo temti. Ątsisvei- 
kinę su draugais ir puošniais 
ąžuolynu ir lazdynais grįžome 
j surukusią Chicago.' B. S.

•r

dar randami didelis užsisuki
mas, kur tankiai pasitaiko ne
laimių su automobiliais. Taigi 
sumanyta kelias padaryti tie- 
senis.

Patiekė projektą 
nas W. A. Rown, o 
nasuoja Hegewish 
of Commerce.

aldcrma- 
darbą fi- 
Čhamber

Pirmądięnig, rūgs. 21, 1931 
!y„.lt|l..^ii M|.niiWiii * ............ ..... . ——V-.........

► tji ■ •>* . rl- *•- .. •OadkAk-'-Aok ♦ . * *

CL ASSIFIE D ADS

1028
1927
1928
1928

Automobiles
FAGET BUICK COMPANY 

Buick modtl 47—6 pai. sedanai 
Buick. modvrn, 5 pas. _________

Buick, modtl 68, 5 pas. Coupe 
Buick. mod: 61, 5 pas. Sedanas 

0466 S. Western Avė. .
Prėipect 0600 
-------O -

$545
$305
$545
$596

M. 0 K. MOTOR SALES 
Jluick 4 Door 8edan A-l ____ !

tudebaker Dietator eedan A-l __
Willye oaupe rumble eeat barbena* 
Naeh apeciM 6 2 door aedan. retas 
Hudaon nedan aide mounte .... 
Pontlac Rdstr.. 6 w. w.. e, m 
Ford To«n sodan; kaip naujas 
Pontlac Del. sodan. 0 w. w. ... 
Cadillac 314 nedan: 5 pas. ... 
Chevrolet couch; radio; A-l ... 
Ford Spt. coupe: rurab. seat ... 
Ford Tudor 'nedan; mažai važ. 
Chryeler 75 Towp setian; A-l 
Auburn Del. sėd.: 6 w. w.; s. 
Vikinr sodan; 5 pas., 4 door 
Nash Conv. o

1927
1928
1931
1928
1930
1930
1930
1930
1928
1930
1931
1931
1929
1930
1930 _____  _ ____ ___ __ Į
1929 Nash Conv. coupe; A-l eond........ 345
DAUG KITŲ, MAINAIS AR IŠMOKĖJIMAIS
6811 $. Halsted St. Wentworth 2727

$186 
346 
336 

i 266 
495 
466 
435 
435 
435 
395 
366 
365 
685 

m. 685 
__ 675

cija.
Dabar p-nia 

tiek sustiprėjus, 
namie.

Galima ją ir
p-niai -Lenkauskienei, be abe
jonės bus malonu kai draugai 
atlankys. Rep. Chicago Ridge

North Side
North West Lietuvių Moterų 

Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks ne šį mėnesį, bet atei
nančio menesio pirmą antra
dienį, t. y. spalių mėn. 6 dieną, 
Almiros Simons svetainėj, 1640 
Hancock Street, 7:30 vai. va
karo. '

Kurios moterų norėtų prisi
rašyti prie musų kliubo, tai 
malonės dalyvauti ateinančiam 
susirinkime. Raštininkė.

North Side
West 
turė-

esą, tik 
ten ir 

užtiksi*

smages-

Rugsėjo 13 d. North 
Moterų Lietuvių Kliubas 
jo draugišką išvažiavimą rie
šutauti. Nors oras buvo nepa
prastai šiltas, bet išvažiavi
mas pasirodė gan skaitlingas.

Pasivalgę skanių pietų va
žiuojame komitetų nurodytais 
keliais. Pavyksta gerai suras
ti girias, bet northsidiečių iš
važiavimo nesurandam.

Na tur būt grįšime be riešu
tų namo. Bet musų sąkelei- 
viai sakos tiek to, važiuokime 
prie šulinio, atsigersime, gal 
smagiau pasidarys. Ėmėm 
pumpuoti vandenį, štai ir atei
na p. Šileikis.

Klausiame jo, ar ir jis nesu
randa išvažiavimo. Jis atsi
liepia: kaip tai, mes ir lazdy
nus aplankėm ir riešutų prisi
rinkom. O tamstos, 
pavažiuokit pakalnėn, 
kliubiečių išvažiavimą 
.te.

Žinoma, pasijutome
ni, bet nusitarėm barti komi
tetus, kad mes ilgai nesura- 
dom vietos. • •

Pavažiuojam į pakalnę. Su
eiliuota kekliolika automobi
lių. Visi northsidiečiai pažįs
tami. Pirmiausia • pasitinka 
išvažiavimo komitetai: p-nia 
Grakauskiene, ’ p-nia Indrelie- 
ijė ir. p-nia. Drulienė. Vaišina 
mus riešutais, kurių jau buvo 
prisirinkusios. Ir taip visi 
draugiškai ir linksmi, kad mes 
ir nebarėm komitetų. •

Vieta išvažia'vimui buvo pa
rinkta gan puiki, šimtametis 
ąžuolas paskleidęs šakas, ap
linkui lazdynų krūmai, vidu
ry graži žolė. Čia susėdę kas 
užkandžiauja, kas riešutus 
gliaudinėja, kiti šnekučiuojas, 

mes vis nerimaujam, nes 
mums butų įdomu matyti laz
dynus su riešutais.

Susitarėm buryš ir einam 
ieškoti riešutų. Teisybė, rie
šutų stebėtinai daug, bet labai 
daug ir lazdynįr'

• Laukiama parašo
Couth Chicago Chamber 

Commerce sekretorius L. 
Jonės prašo merą Cermaką pa
siskubinti su parašu ir leidi
mu, kuris liečia 103 ir 110 gat
ves, kad Niekei Plate gelžkelis

of

šitas miestelis yra mažai 
kam žinomas. Jis randasi1 galėtų greitu laiku pradėti sa- 
tarp miškų, už Chicagoš rube- 
žiaus. Susisiekimas yra gali
mas tik gelžkeliu arba auto
mobiliu.

Gyventojų jame nedaug. Vi
so ajrie 150. Randasi Čia dvi 
dirbtuvės. Viena jų uždaryta 
jau apie trejetą metų, ir net vi
si langai išdaužyti:

Kita dirbtuvė tai Mather Car 
Co. Ji taiso senus tavorinius 
vagonus, ši dirbtuvė užsidėjo 
prieš aštuonerius metus. Kom
panija valdyti dirbtuvę turė
jo savo skyrių Chicagoš stok- 
jarduose. Bet tas skyrius vi
sai užsidarė, ,o kai kurie jo 
darbininkai tapo perkelti čia į 
Chicago Ridge.

Perkėlė ne visus, 
kad vietos dar neturi parūpinę 
visiėms. Bet dirbtuvės virši
los tikrina, kad busią vjsi dar
bininkai priimti; kurie tik 
grįš.

Dabartiniu laiku kalbama 
dirbtuvė dirba gan gerai, -net 
su viršlaikiu. Naujiems tę- 
čiau darbininkams, kurie hera 
dirbę tai kompanijai, tai sun
ku darbas gauti, 
bai nori ir kalbėti 
davimą naujiems 
kams. Jie sako, 
niuose laikuose tai 
gauti darbininkų, 
duosią pirmenybę senesniems.

Goresniuose laikucfee mažai 
tfas norėdavo važiuoti taip to
li iš miesto. B. S.

Sako,

Bosai ne la- 
apie darbo 

darbinin- 
kad geres- 
negaledavę 
Tad dabar

South Chicago
Mirė pirmutinis plieno dar

bininkas .

Šiomis dienomis čia mirė 
Thomas F. Ahearm, sulaukęs 
72 metų amžiaus.. Jis buvo 
pirumtiniš Illinois Steel Mills 
darbininkas ir pirmutinė šios 
dirbtuvėj,-relę (Šėnę) per volus 
ištraukė ’1882 (metuose. /

Dės elektrikines šviesas i

. Miesto komisionierius W. A. 
Jackson pranešė, kad artimoj 
ateity bus įtaisytos elektriki- 
nės šviesos netoli Stony Island 
Avenue, tarp 80 ir 94 gatvių. 
Iki šiol čia šviesos buvo labai 
prastos ir darė prasti įspūdį 
visai apielinkei. ’ į

Išties kefią
Pradėtas darbas keliui taisy

ti ir vadinamam^ įpirties užsi-’ 
sukiniui panaikinti ties 134 
gatve ir paties tilto Calumet 
apielinkėje.

čia kelias labai

vo dirbtuvių statymo darbą, 
šiam darbui, sakoma, busią 
išleista apie $5,000,000.

šį visą planą miesto • alder- 
manų taryba yra priėmusi lie
pos 30 dieną šių metų. Tik 
meras vilkina pjano vykinimą 
nepadėdamas savo parašo.

Nori prieplaukos
Calumet apielinkė nori įsi

gyti savo prieplauką.. Įvairios 
bizniškos orgdnizacijos turėjo 
pasitarimą ir išdų'Įjp planus 
prieplaukai - statyti. ’<>

Planai ir dokumetnai lie
čiantys juos tapo pasiųsti Su
vienytų Valstijų kongresui su 
prašymu leisti prieplauką sta
tyti. Manoma, kad ir visa 
apielinkė pakiltų prieplauką 
pastačius. . R. S. i

f ■V' ' J | '

CHICAGOŠ ŽINIOS
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Užsinuodiju grybais,
mirė ''

■, ■ .

•Pavalgiusi nuodingų grybų 
Mrs. Ida B. Schmidt, 55 matų, 
pati vieno pramoninkų iš Elgin, 
III., mirė/ ’ * „ -
* Jos vyras, kuris valgė rų pa
čių grybų, serga. ; • 
Perkėlė 71 policininkų

Policijos komisipnierius John 
Alcock perkėlė |š vienų polici
jos stočių į kitas 71, policinin
kų. Abelnai, šiuo laiku varomą 
intensyvus vajus- prieš gemble- 
riavimo ir ' ištyirkimo 
Chicago j.

vietas

Apvogė lietuvį ’
Paul Balchitis gyvena adre

su 3159 So. Halsted Street. 
Dirba jis naktimis.

Naktį iš 17 į 18 d. rugsėjo, 
kai Balchitis buvo darbe, va
giliai įsibriovė į jo butą išne
šė $10 pinigų, marškinius, rin
kinį senoviškų pinigų, kai ku
rias vertas, jam popieras. Dau
giau nieko neėmė.

Atrodo, kad vagiliai įėjo vi
dun buto duris atsirakinę.

Vagiliai, be to, buvo pasiė
mę dėžę, kurioj radosi banko 
knygutė ir kitokios popieros. 
Tą dėžę jie išmetė alėjoj, kur 
ją rado T. Petkus (704 W. 31 
Street) ir atidavė savininkui.

, Rep.

The Bridgeport' Knitting Shop
Neria'plonus ir storus vilnonius svederlus ir 
pančiakas. Talsom sėniis svederlus. Mes 
parduodam žemom kainom idant galStumCt 

sutaupyti nuo 75% iki 100%.

F. SELEMONAVICIA J
504 West 38rd St. ‘

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 3486, 
Atdara dienomis ir vakarais.

PRANEŠIMAI
/ , * . X F
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Pametimas Chicagoš Lietuviams Vy
tams it Moterim^ ' Paduoti ’ prašymą 
įstoti Chicagoš. Lietįuyių . Dr-jon S. P. 
yra galiiha' pas *bi!e viemį Šios' Dr-jbs 
narį arba malonėkite.' kreiptis tiesiai į 
Dr-jos pirmininką J. Mickevičių, 3653 
o. Halsted St. Tel. Yards 47?4 — nuo 
ryto- 8 iki vakaro’ 8 va!/ Aplikacijos 
naujų narių bus priimamos iki Spaho- 
October 13 dienai. Narįaįs priimami nuo 
16 iki 45 metų.,—•. vyrą! .ir, moteris. 
Chicagoš Lietuvių Dc-ja- Savitarpinės Pa
šalpos,- yra*vieną- didžiausių ir -turtin
giausiu . lietuvių organizacijų Chicagoje. 
Yra trys pašalpas, skyriai s ligoje: $6, 
$10, $16 —. savaitėje. Pomirtinė $250 

apmoka pati Draugija. Pašalpa ser
gantiems, nariams'išmokama bite kur gy-i 
veliantiems Jungtinėse Valstijose. Del 
platesnių informacijų kreipkitės virš pa
žymėtų pirmininko adresu. Kviečiami 
Chicagoš ir apielinkių lietuviai dėtis prie 
Šios organizacijos.

Nudaigoto , gengsterio 
laiškas iššaukė su--

Pirm poros dienų pasirodė 
laiškas tulo^ fctėitlerib, .kuris 
užsiimdavo Chfčagoj buiMege- 
riavimų ir ląik^davo užeigas 
gembleriuoti ir1 įStvičkauti.

Heitler laišk^ sakosi pri
klausęs kurį laiką Caponės sin
dikatui. Bet nusikaltęs. O ka
dangi pasijuto/ JSg'ėi jo buvu
sieji ' bendrai' 'paimti jį* 
“rakiui”* tni parašęs laišką 
valstybės gynėjui ir palikęs to 
laiško: kopijas savo dukteriai 
ir buvusiai pačiai. Kalbamam 
laiške,1 jis, Heitler, išdėstąs nud 
kjeno /rankų’ Jis bijąs žūti.

Kuriam ' laikui praslinkus 
Heitler rasta nudaigotas.

Dabar tečiau laikraščiai’ kai-
• . t A ■ba, kad Heitlerio laiškas iš val

stybės gynėjo ofiso kokiu tai 
budu buvo patekęs j Caponės 
rankas. - - '' t'

Toliau. Kalbamam laiške mi
nima, kad iCaponės sindikatas 
taręsis pašalinti. ‘‘Tribūne“ re
porterį -Lingle. Ir Lingle, kaip 
žinoma,' buvo, nušautas. Vienok 
kada . grand džiurė tyrinėj usi 
taip Lingle nužudymą, kaip ki
tokią gengių darbuotę, šis laiš
kas visai nebuvęs parodytas 
jai* •. r/->'YrP;..*

Be to, Heitlerio laiške mini
ma ėįlė policinįnkh* policijos 
kapitonų ir žemesnės eilės po
licininką, kuriįę ^gaudavę kyšių 
iš Caponės sindikato*

Paskelbimas spaudoj Heitle
rio laiško ,ir komentarai prie jo 
sujudino kai kųyiuos miesto te> 
iušiųsį ; . Jiev.day^ jjriląda jfra-

. tyrinėjitn^ ^ė^ięaltinimų, 
joįėį policija! priete-
liškus .ryšius su sin- 
^iįatų, Tyrinėji: r: 
įvijos depaO 
tarnybos komiai.
ryba,-."/

» 'H*- 5’>f ? P .\

rjlarysią po- 
tttas, civilčs 
fe jųiesto £a-

JT ■ - >r '

Valstybės S\vanson
pareiškė

siauras ir Si Pl Vaidybai
• • / f ’ . t

;>sis tyrinė- 
bū

du jo'ofisui rąįt|O' laišku pa- 
teito j: Caponęę.^^.

GERB, /klkaityto-
jos ir skaitytųjai prašomi 
pirkinių reikąląU eiti f tąs 
krautuves, kifirioą skelbiasi 
Na u lieatft7 :■

- s dJ.&b

Specialistai irydyme ęhronlžkų ir sauja U* 
ru. Jei kiti negalSJo juinii išgydyti, atulan. 
kyklt pai mane. Mano pilnas ižegzaminavl. 
mas atidengi jura tikru ligą ir jei ai apil- 
imilu jųa gydyti, avelkata jumi lugryl. Ei
kit pai tikrą epeciallitą;'kuria neklaua juau 
kur ir kaa jutna akauda, bet pats paaakyi 
po galutiųb ižegzaminayimo—kaa lama yra

»Dr. J. E. Zaremba
20 Jackson Rlvd., netoli State St 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvro iki 1 no Dietų.
i 1 »

Fiat Paint
$2.40, galionas už

Varnish
$2.50, galionas už

Enamel Paint
Turi gražų blizgėjimą, ga

lionas už ..   $2.50

Hardware and Wall' 
Paper

WHOLESALE IR R^ETAIL 
200 įvairių rūšių nuo 5c. 

-> augščiau už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius me- 

levotojus ir popieruotojus.

J. S. Rantančioms
3147 So. Halsted St.

TEL. VICTORY 7261 .

1930 Ford Tudor Sedanai ...........  $300
kaip naujas, mažai važinėtas. Paaukojimas. 

B. & W. MOTORS CO. 
827 W. 35th St.

ir

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisal

TURIU paaukoti gražias 4 kamba
rių augštos rūšies rakandas, kaaras it 
radio. Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė.
----- O.....

TURIU PAAUKOTI branriua rakandus, 
vartotus 4 mėnesius, seklyčios, vaisomąjį, 
miegamąjį setus, Victor radio. 9x12 Domes
ne Oriental kaurą. Įvairias kėdės, dreipsus, 
etc. Parduosiu labai piriai.

5042 W. VVashinrton St. 
Tel. Columbus 4180

MADOS

r 5372

Augesnei motėrei suknelė.3372 — Augesnei motėrei suknelė, 
paplonins jūsų figūrą ; ir duos jaiJ* 

gražias linijas. Sukirptos? mieros 36, 
38, 40, 42< 44 ir 46 colių per' krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę įr adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus peikia 
adresuoti : / .

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

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St.. .Chicago.
čia Jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. w 
Mieros ...... ..... .......... per krutinę

| *

(Vardas ir pavardėj

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
'• į'1." • Į'!*.. . .. "I—-T^*

fallkhonmm.
..... iii 1 ■■1,1 r1".1 ———■— -ą-*r
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Rudeninė triadų knyga. Joje riąite 
daug įdomių rudeninių ir žieminių mo
deliu Taipgi aprašymų kaip pasirink
ti mattriįolus ir kaip pasisiūdinti pigiai 
ir lengvai .reikalingus rublis. Kaina tik 
1g rintųi it . •; "

. Dresių Dezaininimas 
Madų Daile

| Kostiumų Braižymas
■ Mes teikiame ekspertų instruk-
■ cijas Šiuose kursuose. Dienomis. 
Mk ar vakarais. Žema kaina. 8ie 
Pamatai yr£ patraukiantys ir 
l^gerai apmokami. Ragyklte dėl

knygutfis apie kursą, kuriuo 
^■Jųs Įdomaujate.
Madingų Skrybėlių
Mokykla 8p^11“,s*avXno*
Mokina kaip dezaininti ir pa
sidaryti naujausias skrybėlės 
kaip pačiai sau. taip ir bizniui. 

RaSyklte dėl knygutes.
MA8TER COLLEGE

190 N. STATE RAN. 2718

RAMOVA
I iTHEATREi^ 

35 U Halsted Sts. 
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie

“Night Nurse”
Sujudinanti drama iš slaugių 

gyvenimo

Dalyvaujant

BARBARA STANWYCK.
LYON, JOAN BLONDELL ir k.

BEN

/Taipgi

'Komedija, Žinios, Pasakėčios, 
Margumynai.

CLASSIFIED ADS
Educational 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomis \ar vakarais. Del informacijų 
Aauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

, 672 West Madison Street

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
Amerikos Lietuvių Mokykla yxa vie

nintelė anglų kalbos it: mokslo ištaiga 
Amerikoje. , Čia mokinama kiekvieni 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
jai'. rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
erantuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose; nurodome kaip pas dirbtuvės 
>osą prašyt darbo; išaiškiname taisyk- 
es mašinėle rašyt, stenografuot, skait- 
iuoti, taip pat prirengiame prie pilie- 

tystėi, ir daug kitų mbkslp paslapčių 
atidengiame. Už mokslą, mokestis dabar 
gymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradekit mokytis 
iiandienl

, Amerikos Lietuvių.
- Mokykla

3106 So. Halsted St
CHICAGO. ILL.\

Financter
Finansai-Paskolos

t REAL ESTATE BONAI
Visos laidos perkamos Ir parduodamos 

Del geresnių kanlų matyklt
CITY INVESTMENT 00..

105 W. Adams St..
tel,. Central 7838

, UŽ PILNĄ KAINĄ 
AS priimsiu jūsų 

CHICAGOŠ * REAL ESTATE PIRMO MOR- 
GI0IAUS GOLD BONUS AR KITOKIUS BO
NUS - be jokių -kaltu - ar parelru H' jūsų 
pusės. Rąžykite tlandie, kad ralėtumėm 
tuojąus vienas 4u kitu susižinoti.

Box 1864.
1789 Sb^RMsted 811

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai ____

TURKI jaunus šuniukus dėl medžio
klės “fox hunt” veislės po $10.00.

4652 S. Western Avė.

Furnished Rooms
RENDON kambarys dėl vieno ar 

dviejų vaikinų su ar be valgio prie ma
žos, švarios šeimynos. Pigiai. 6609 S. 
Campbell Avė. Tel. Hemlock 0010,

For Rent
PASIRENDUOJA 3 ofisai. Renda 

$35. 2419 W. Marųuette Rd. Tel. 
Republic 5864. 

--------- O——

PARENDUOSIU 3 akerių farmą, 6 
kambarių namas, vištinyčios, elektriką, 
vanduo i A visi įtaisymai už $30 mėne
siui, H mylia nuo Blue Islaftd. 10934 
Prospect Avė. Tel. Beveriy 2677.

/ Personai f
Asmenų lefiko

PAJIEŠJCAU gyvenimui draugės, naš
lės, ar merginos, nuo 40 iki 55 metų, 
ir kuri nevartoja svaiginamus gėrimus. 
Aš era 49 metų vaikinas, nevartoju 
svaigių, -būtina, kad turėtų kiek turto. 
&u pirmu laišku prašau prisiųskit' savo 
paveikslą. .Atsakymą duosiu kiekvienai.

P J. A.
2713 S. Emerald Avė., Chicago, UI.

Situation Wanted - 
Darbo Ieško 

PAIEŠKAU darbo prie namų arba 
vaikų prižiūrėjimo.

3423 So. Emerald Avė.

HelpWanted—Malė 
Darbininkų reikia

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokintia 
Elektros ir Acetylene Veldinlmo ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei
kite čia ir mes išnokinsime jus i kelias sa
vaites. Mes nepaisome, kad jus negalite 
kalbėti angliukai. Tai yra geriausias pas- 
torus amatas Amerikoje. Mes pagelbėsime 
jums įsigauti i rerą darbą, kaip tik juo 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING, , 
514 N. La Šalie St.

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

REIKALAUJAME 10 lietuvių vyrų 
su biznio patyrimais ir gerais paliudiji
mais. Tokiem turime gerą progą, su 
geru uždarbiu. '

Atsilankykite nuo 9 iki 5.
GULF COAST DEVELOPMENT CO. 

Room 1001 
29 So.‘ La Šalie St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai__

PARDAVIMUI BUČERN6 
; šalę Chain Štorio, 

Pigiai.
0655 S. May St. 

—-o—;

VIENA iŠ geriausių bučemių 63 gat
vėj, Marquetfe x Manor. Biznis išdirb
tas per 8 metus. Modemiški fixturiai. 
Pigi reAda. Gera vieta, tarp 3 čainšto- 
rių. ' Parduosiu pigiai už cash. Aplei
džiu miestą. t

šaukite
- Republic 5070

"■ o *•-

DELI6ATESSEN, $390 paims vis
ki. vertas $1,200 ar daugiau: arba gali 
pasilikti. Puiki vięta, pigi renda. Bar- 
genas. 6825 S. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemfi Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL'ESTATE

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus,' farm»A biznius visokios rųiiet
Perkam, pa:

Nėra skirtumo apiellnkės ir kur yra ar 
kas yra., Perkam notas. 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd jnortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

Tel, Lafayctte 0455*




