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‘Eltos’ bendradarbis suimtas Kaip šnipas
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Jonas Karosas šnipinėję 
svetimos valstybės naudai

Gyveno gerai su dviem 
pačiom, kol abidvi pa

čios susipešė

Buvęs amerikietis, redagavo klerikalų 
“Darbininką” Bostone

Lietuvos Aidas” neberiša Ka- 
plečkailiniukais”. Rug

sėjo 2 dienos leidiny “Lietu
vos Aidas” jau praneša taip:

“Del J. Karoso suėmimo iš 
patyrėme štai ką: pa- 

“Eltcs” tamau-
Karoso bute krimina-

Ni.*,W YORKAS, rugp. 16. 
Brooklyne tapo areštuotas vie- 
nas krautuvės tarnautojas, 
Frank Saal, 29 metų amžiaus- 
Kaltinamas dėl bigamijos. Saal, 
pasirodo, buvo vedęs dvi pa
čias ir su abiem viename kain- 
bary gyveno. .lis pakliuvo, kai 
abidvi pačios tarp savęs susi- i 
pešė ir ji išdavė.

Kauno “Lietuvos Žinios” rug
pjūčio 1 dienos leidiny įdėjo reso su 
šitokią “Eltos” — oficialus L’J 
tu vos Telegrafo Agentūros — 
žinią:

“KAUNAS. VIII. I. (Elta). “Eltos
Padariusi kratą “Eltos” tarnau- dariusi kratą 
tojo KarOzo Jone hute, krimi- tojo J.
nulinė jclicija rado daug kom-linė policija rado daug kompro- 
promituojančios medžiagos, i o- * matuojančios medžiagos, rodan- 
dančios ji palaikiusį baudžia- čtos jį palaikant baudžiamus 
mus santykius su svetimas vai-• santykius su svetimos valsty- 
stybės vyriausybe.” bes vyriausybe.”

Tą pačių rugpiučio 1 dienų -----
“Lietuvos Aidas, 
valdžios organas, 
taip:

“AREŠTUOTAS
PLEČKAITININKU 

VEIKĖJAS”

“šiomis dienomis areštuotas 
“Eltos” tarnautojas J. Karosas. 
Teko sužinoti, kad jis yra kal
tinamas turėjęs ryšių su pleč- 
kaitininkais ir šnipinėję^ sve
timos valstybės naudai/’

Bet ant rytojaus tas pats

Žmonių lygybė Rusi
joj lame, kad visi ly

giai skursta
Taip sako amerikietė, kuri per 

keturias savaites važinėjo po' 
bclšcvikų vadinamas 
ninku tėvynę”

■
B

16 milionp dolerių me
dicinos centrui New 

Yorke
NEW YORKAS, rugį). 16.— 

New York Hospital ir Cornel 
Medical College netrukus pra
dės stalyti naujų medicinos cen
trų, kuris pastatyti pareis, kaip 
apskaičiuota, 16 milionų dole
rių. Centras, kurio 13 trobe
sių užims teveik tris miesto 
blokus palei East River, neto
li nuo Rbckefellerio Instituto, 
ims trejus metus pastatyti.

Mukdenas mobilizuo 
ja 60,000 karinome 

nes Sibiro sienon

Kinų pasiuntiniai grįžo 
iš Mandžuli i Harbiną 
HARiBI'N'AS, Mandžurija, rug- 

piuėio 16. — Trys Kinų dele
gatai — ču Saojang, atstovau
jąs Nankino reikalams; Tsai 
Jungsien ir Li šukun, atsto
vaują vietos mandžurų intere
sams, — iš Mandžuli vakar va
karą sugrįžo į Harbinų.

Kinai dar daugiau rusų 
deportuoja laukan

TOKIO, Japonija, rugp.. 16.
Iš Harbino praneša, kad Ki

nų vyriausybė be atlaidos areš
tuoja malkontentus, sovietų Ry
tų Kinų geležinkelio tarnauto
jus, ir juos deportuoja. Pačia
me Harbine areštuota 260 ru
sų, Hailare — H0, Džareinore 
ir kitose vietose — dešimt.

LIETUVOS ŽINIOS
Moteriškė nusinuodijo 

dėl sunkaus šeimyni
nio gyvenimo

Alytaus mieste, 24 liepos apie 
12 vai. išgėrė acto esencijos Ka- 
leckienė Leonora ir po pusva
landžio mirė.

Nusižudymo priežastis —•. 
sunkus šeimininis gyvenimas 
ir nesantaika su vyru.

“darbi-

Kas užgirs ūkininko 
balsą

ZARASAI. Daugelis ūki
ninkų nusiskundžia, kad dabar 
nors ir neprižėlusios pievos ir 
dobilus reikia sunkiai piauti, o 
po savaitės reikės eiti rugių 
kirsti.

Bet rudeniui artėjant ir sko
lų sumoms didėjant viskas bu
sią pigu: vasarojus esąs blo
gas, pievų šieno mažai — tai 
gyvuliai bus pigesni už malkas, 
rugiai nors geresni, bet tąjp 
pat pigus.

Todėl ūkininkai klausia, kas 
pasirūpins skolų ir kitų mokes
nių pratęsimu, nes žemės mo
kesnį-iš ūkininkų prievarta ieš
ko dar tik metams praslinkus, 
o šiemet nuo pirmo gegužės po
licija gyvulius surašo. Nors 
yra'Zarasuose ap. 9 pieninės, 
kurios kas savaitė pagamina 
apie 135 statinaites sviesto ir 
gauna už jį virš 56,000 litų, 
bet vis tik kasdieniniams ūki
ninkų reikalams visame apskri
tyje tų pinigų yra per .maža.

Sovietai taip pat traukia 
jėgas palei Mandžuriją; 
gari upėj pasirodė rusų 
laivai

savo
Šun
ie aro

[Pacific and Atlantic Photo]

Gen. Budennyj
Garsus kazokas, raudonosios 

armijos kavalerijos vadas, da
bar pašauktas į Tolimuosius 
Rytus reikale karo su Kinais.

Komisaras- Litvinov 
Stalino šalinamas

- iš vietos
LONDONAS, rugp. 16. — 

Daily Mail telegrama iš Rygos 
sako, kad sovietų Rusijos pa
siuntinybė Latvijai paskelbė, 
jogei sovietų diktatorius Stali
nas įsakęs reorganizuoti užsie
nio reikalų komisariatą. Mak
simas Litvinovas, užsienio rei
kalų komisaro padėjėjas, esąa 
pasalinamas iš vietos.

Voldemaro: “Lietuvos Žinios” dar paste- 
pranešė ši- bi, kad Jonas Karosas yra ge- 

. rai žinomas Amerikos lietuvių 
klerikalų] veikėjas, buvęs 

| Amerikos Lietuvių Rymo Ka
talikų Susivienijimo sekreto
rius ir klerikalų “Darbininko” 
(Bostone) redaktorius. Jis esąs 
artimas vyskupo Karoso gimi
nė. Pasižymėjęs vertiniais iš 
anglų kalbos. Iki paskutinių 
laikų buvęs Vyriausiojo Ame
rikiečiams priiminėti komiteto 
sekretorius.

SVARBUS

Tarptautinis skelbi-' Balutis nugina žinias 
mų kongresas Ber 

lyne pasibaigė
apie žydų pogromus

Lietuvoj I
16.

skel-
UEKLYlNAb, rugp.

Laikytas čia tarptautinis 
bimų kongresas, kuriame 
vavo apie 5 tūkstančiai 
giltų iš įvairių pasaulio 
tų, vakar pasibaigė.

Kongreso uždaromoj kalboj ko, 
pirmininkas Charles C. Youngs- apie 
•green pasakė, kad tai buvęs [?] 
didžiausias, koks kada įvykęs, turi 
sfavo rųšies suvažiavimas, ir kad

VVASiHINGTONAS, 
[ŽTA]. — Lietuvos 
Washingtone, p. B. 
tis, atsiuntė Žydų 
Agentu ros korespondentui, rašy
tų pareiškimų, kuriame jis sa- 

kad paskleisti pranešimai 
neva įvykusius Slobodkoj 
pogromus prieš, žydus ne
pamato. P. Balutis sako, 
tuos gandus skleidžiu žy- 

las suvažiavimas parodęs, kad dų komunistai tikslu diskredi- 
skelbimai yra gtdingas fakto- tuoti Lietuvos valdžią, 
rius pasaulio taikai ir gerovei.

delc- 
kraš-

rugp. 16. 
ministeris 
K. Balu- 
Telegrafo

Generalinis iMississippi 
prokuroras inkrimi- . 

nuotas
Uždarė komunistų 
banką Paryžiuje

16.
in-

JACKSON, Miss., rugp.
Valstijos atstovų butas 

kriminavo generalinį valstijos 
Jis 

tar-
prokurorą R. H. Knoxų. 
kaltinamas dėl netvarkos 
nyboj. suktybių ir korupcijos.

Francuzų vyriausybė susekė 
banką apgavingu budu ope
ravus

NUŠOVĖ SAVO ŽMONĄ;
ŠOVIKAS PASISLĖPĖ

DANVILLE, III., rugp. 16.
Vietosi gyventojas Ogden 
\Vheatfield, 45, nušovė čia sa
vo žmoną, Idą, penkieriais me
tais už jį vyresnę, šovikas pa
sislėpė ir policija jo ieško.

O R H
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesiuota; kartais 
gali būt lietaus; nedidele tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
taip 56° ir 79° F.

Šiandie saule teka 5:59, lei
džiasi 2:52 ryto.

PlARYžIUS, rugp. 16. — Vy
riausybė vakar čia oficialiai už
darė komunistų vadinamų Dar
bininkų ir Valstiečių Banką 
kaip prigavingų įstaigų. Visi 
banko dokumentai tapo suim- 

! ti ir padėti po antspaudu, o apie 
trobesį pastatyta policijos sar
gyba.

Oficiali banko knygų revi
zija parodė, kad $1,000,000 
banko kapitalo buvo gryniau
sia fikcija, ir kad vietoj taria
mų $120,000 gyvais pinigais, 
kaip kad knygos rodė, banko 
kasoj rasta vos $3,200.

Užantspauduoti buvo taipjau 
dvidešimt keturi banko sky
riai, kuriuos Darbininkų ir .Val
stiečių bankas kontroliavo Pa
ryžiaus apylinkėj.

Darbininkų ir Valstiečių Ban
kas buvo įkitrtas 1926 metais. 
Jo fiktyvių dalininkų sąraše bu
vo visų komunistų vadų var
dais Beveik visi depozitoriai 
buvo biednų daflbininfcų šei
mos, kurių depozitai įvairavo 
tarp $10 ir $50.

BERLYNAS, rugp. 
Nevvyorkietė Mrs. Mary 
viena tos arti šimto amerikie
čių biznierių grupės, kuri per 
keturias savaites važinėjo po 
sovietų Rusiją, grįžus į Berly
ną pasakoja įgytus sovietijoje 
savo įspūdžius ir prityrimus. 
Mrs. Pierce buvo ne tik Mask
voj ir Leningrade, bet taipjau 
Pavolgčj, Totorių respublikoj 
pietuose ir naujuose Rusijos 
pramonės centruose. Ji sako, 
kad kur tik ji buvus sovietijoj, 
ji visur mačius tą patį vargą 
ir skurdą, neturtų ir budėji
mą.

“Iš to, ką pastebėjau, ir kas 
mums buvo papasakota, sąly
gos per pastarus trejus metus, 
be abejo, kiek pagerėjo,” sako 
Mrs. Pierce. “Mes matėme stei
giamus naujus fabrikus. Mums 
rodė naujas elektros įmones- 
Tačiau žmonių masės vis dar 
tebėra alkanos ir nuskurusios. 
Rusai kalba ^pie žmonių tei
sių lygybę. Viename punkte 
ta lygybė iš tikrųjų yra pra
vesta iki galo: lygybė tame, 
kad kiekvienas yra lygiai bied- 
nas ir lygiai skursta. Jie yra 
taip biedni, kad turi eksportuo
ti savo sviestą, savo pienų, sa
vo kiaušinius. Tuo metu, kai 
mes buvome Rusijoj, ne vie
nas rusas negalėjo pirktis dau
giau, kaip vieną svarų sviesto 
mėnesy.”

Atsimindama maistą, koks 
amerikiečiams buvo pateikia
mas per bankietus Rusijoj, 
Mrs. Pierce pasakė, kad jei kas 
norįs nusimesti kiek nuo savo 
svorio, lai padarąs “tripų” į 
sovietų Rusiją.

16. — 
Pierce,

4 Čilės parlamento na
riai suimti už puolimą 

ministerio
BUENOS AIRES, Argentina, 

rugp. 16. — Iš Santiago, Čilėj, 
praneša, kad Čilės vyriausybės 
įsakymu policija areštavo ketu
ris opozicijos partijų parlamen
to narius, 'kurie slaptoj atsto
vų buto sesijoj, svarstant kra
što finansų klausimus, aštriai 
kritikavo Pablo Ramirezų, fi
nansų ministerį. Areštuotas ir 
vienas studentas. Sako, kad esąs 
duotas įsakymas dar kitus ke
turis suimti.

WASHINGTON, Ind., rugp.
16. — Mrs. Annie Reasley, 33 
metų amžiaus, keturių vaikų 
motina, norėdama greičiau 
jkurti krosnį, pylę kerosino. Ke- 
rosinas ekspliodavo. Moteriškė, 
baisiai apdeginta, netrukus mi
rė.

Fašistų “milžiniškas 
progresas” Amerikoj 

iš piršto laužtas
VVashingtono vyriausybė nugi

na Italijos fašistų pasigyri
mus savo propagandos vai
siais Amerikoj

LONDONAS, rugp. 16. — 
Reuterio telegrama iš Mukde
no, Mandžurijoj, praneša, kad 
Mandžurijos valdytojas, gen. 
Čang Hsueliang, užmušto mar
šalo ir buvusio Pekino dikta-j 
toriaus čang Tsolino sūnūs, įsa
kęs mobilizuoti į Sibiro sienų 
60,000 kariuomenės. Vakaruo
se, pusei jos vadovausiąs mar
šalas Vang Šičen, su centru 
Mandžuli, o antrai pusei, ry
tuose, — gen. Ho Jukuan, ku
rio štabo centras busiąs Sui- 
fenho, rusų vadinamame Po- 
graničnaja.WASHINGT()NAS, rugp. 16.

- Rbmos spaudoj paskelbtus 
praeitų šeštadienį/ Piero Pari- 
ni, fašistų organizacijų sveti
muose kraštuose sekretoriaus, 
pranešimus, parodančius “mil
žinišką fašistų propagandos 
kampanijos tarp italų Jungti
nėse Valstybėse progresą,” Wa- 
shingtono vyriausybė laiko fan
tastiškais, taikomais veikiausia 
“for home consumption.”

Purini savo pranešimuose sa
ko, būtent, kad Jungtinėse Val
stybėse ir Meksikoj esą 35,000 
italų studentų, laikomų Itali
jos valdžios teikiamomis subsi
dijomis. Purini departumentas 
esąs įsteigęs Jungtinėše Val
stybėse 351 italų kolegijų “pa
triotizmui ir Italijos gerbimui 
auklėti tarp italų piliečių Ame
rikoje.”

Tiek federalinis imigracijos 
biuras, tiek švietimo biuras ši
tuos Parini pranešimus vadina 
pasakomis, švietimo biuras sa
ko, kad, kiek jam esą žinoma, 
Italijos valdžia nesubsidijuoja 
nė kokių mokyklų Jungtinėse 
Valstybėse ir nėra čia nė vie
nos mokyklos nė kolegijos, kur 
butų propaguojamas fašizmas 
italų studentų tarpe.

Susikirtimas tarp kinų 
ir sovietų rusų at-1 

sikartoja
ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 

16. — Susikirtimai Mandžuri- 
jos-Sibiro sienoj atsikartoja. 
Vyriausybės gauti iš Harbino 
pranešimai sako, kad sovietų 
kareiviai puolė Čaosinsienų, pie
tiniame Amūro krante, Man
džurijos pusėj. Po kelių valan
dų kautynių, rusai pasitraukė- 
Šlako taipjau, kad Rusija trau
kia savo kareivius palei Amū
rą Sungari upės linkui, kur jau 
pasirodė keli sovietų karo lai
vai.

Kinai nenusileisią rusams
Japonų Rengo agentūros pra

nešimu, vienas Kinų užsienio 
reikalų departamento valdinin
kas pasakęs, kad nors situaci
ja Mandžurijos sienoj esanti 
labai įtempta, tautinė Kinų val
džia esanti nusitarus nekeisti 
savo nusistatymo ir nenusilei
sti sovietų reikalavimams. Bet 
koks rusų bandymas įsibriauti 
į Kinų teritorijų' busiųs pasi
tiktas ginkluotu pasipriešini
mu.

Zeppelinas perskrido 
Uralo kalnus

Associated Press praneši
mais vakar vakarą, skrendąs 
į Japoniją , vokiečių dirižablis 
“Graiff Zeppelin” perskrido per 
Uralo kalnus ties Nadeždinsko 
miestu, apie 350 mylių į ž:e- 
mių vakarus nuo Permės, ir 
per Sibiro tundras lekia toliau 
rytų linkui.

Zeppelinas, be 40 įgulos žmo
nių, gabena dar 20 pasažierių.

Naminio alaus butelys 
užmušė vaiką

ALEXANDRIA, Va., rugp. 
16. — Vietos gyventojo Wil- 
liamo Germondo sūnūs, 11 me
tų vaikas, nešė tlėvui butelį na
mie daryto alaus. Butelys spro
go ir jo šukės sulindo vaikui 
į gerklę. Vaikas mirė -gabena-j 
mas į ligoninę.

Chicagos Fieldo muzie
jus gaus 4,000 spe- 

cimenų
HONOLULU, rugp. 16. — Į 

Hcnolulu atvyko Haroldas 
Coolidge, buvusio prezidento 
Gaivino Coolidgeto giminaitis, 
gamtininkas. Jis grįžta į Jung
tines Valstybes iš Francuzų In- 
do-Kinų, praleidęs ten ištisus 
aštuonis mėnesius. Jis gabena 
Chicagos Fieldo muziejui 4,000 
žinduolių, šliaužlių ir paukščių 
specimenų.

Streikas Dubline
DUBLINAS/ Airija, 

16. — Čia kilo busų ir 
vajų tarnautojų streikas.

rugp.
tram-

Maskva- iš anksto ruo
šia žmones karui

MASKVA, rugp. 16. — So- 
vietų vyriausybė nebando slėp
ti, kad padėtis tolimuose “ry
tuose yra labai rimta. Kom
partijos organas Pravda, kuris 
kartu yra Kremlio balsas, pir
mame puslapy deda gųzdinah- 
čią, per šešias skiltis, antraš
tę: “Kinų generolų akiplėšru- 
mas kasdien didėja.” Ir po jos: 
“Sovietų sąjungos darbininkai 
reikalauja iš savo valdžios, kad 
ji* imtųs griežtų priemonių prieš 
tuos (banditus.”

Atrodo, kad Kremlis jau yra 
beveik netekęs vilties ginčų tai
kos keliu likviduoti, ir stengias 
iš anksto prirengti visuomenę 
galimam karui su Kinais.

Ginklai ir “samo- 
gonka”

Pas pil. Kulčicką Aleksandrą, 
Piplių kaime, Zapiškio v., poli
cija rado šovinių, parako, kap
sulių granatoms, kaspinų kul
kosvaidžiams ir “samagonkos”. 
Šio “sandėlio” savininkas sulai- • 
kytas.

Šaudymas ties demar
kacijos linija

KAUNAS. — Liepos 24, apie 
22 vai. 30 min. prie adminis
tracijos linijos lenkų pusėj ties 
Vilniškių dvaru buvo girdėti 
šūviai pirmiau parebelių, o po 
to ir šautuvų. Viso paleista 70 
— 100 šūvių. Kulipkos krito 
musų pusėj. Vilniškių ir Ka- 
liakiemio kaimuose.

15-kos Metų 
Patyrimas

Išmokino Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
riaus Vedėjus surasti greičiausius ir tik
riausius kelius pinigų siuntimo Lietuvon.

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausj 
laiką. < •

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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—Kaip sau nori, — sako, — —Dėkui tau, geras žmogau, tokią kietaširdybę, nors ir žino-į. - - 1 '-1 '-'-Mni. kaituodami jūsų tinginiui, tuš- išeis į gatvę ar aikštę, susitiks

ei w mums vis tiek: mes ją parduo- už malonų žodį; bet mano ne jo, kad tūkstančiai yra tokių tybei ir prabangai, dar kiek, ką nors, sulaikys jį, įsikalbės
i U r ai k u Išminčius Diogenas sime kitoj vietoj — kokiam ka- toks vargas, kad jį lengvai ga- žmonių, ir kiekvienas iš jų gy- kaip sakai, gauna iš jūsų pra- su juo ir pasakys jam ką nors

M
Į j P. J. Birinkovas

raliui ar kunigaikščiui. Už jos lėčiau užmiršti. vena daugelio varguolių kentėji- gyvenimui. Bet kiek, atsimink, naudinga; o tuo metu prieis dar
Verte P. S. gražumą daug duos! AtsisveiKino Diogenas su se- mais. Užsidegė jo širdis skaus- nelaimingų žmonių visiškai ne- kiti, susirinks daugiau kiaušy-

Taip aš jų ir negalėjau pa- niu ir sugrįžo atgal. Jam reikė- mu, ir pasipylė jo žodžiai upe- gali tavo įgeidžiams tarnauti, tojų, ims jį klausinėti, ir jis
jo eiti pro Cherejo sodą, ir ja
me susitiko su pačiu šeiminin
ku.

Cherėjas kartais iš smalsu
mo ateidavo pasiklausyti Dio
geno. Ir Diogenas matydavo,

liu.
—Vargas jums, turtuoliai! 

žiuriu aš į jūsų rumus, sodus, 
paveikslus, statulas, auksą,. si
dabrą, dramblio kaulus, į jūsų 
žaislus ir teatrus, ir už jų ma-

kiek paliegėlių miršta neturte 
ir varge! Atsimink nekaltą mer
gaitę, kuri nupiešta tavo pa
veiksle. Tu tokiam paveikslui 
moki baisiausius pinigus, tuo 
tarpu kaip puse tų pinigų gale-

pradės juos mokyti.
Diogeno šeimininkas, Ksenia

das, leisdavo jį kada norint iš 
namų išeiti, ir Diogenas dažnai 
vaikščiodavo po įvairius mies
tus; bet daugiausia mokė žmo-

(Tęsinys)
Nesulaukdamas atsakymo, 

Diogenas tęsė toliau:
—Turtingas ir dosnus šeimi-

| lo Diogenui senio, atsisėdo prie 
jo ir sako:

—Ko verki, seneli? Gal ko iš 
juros lauki?

Ak, mielas žmogau, kaip aš

lenkti. Nežinodamas, ką daryti, 
nubėgau pas savo buvusį poną, 
Cherėją; jo sodyba čia, netoli. 
Aš pas ji pirma vergu buvau, 
bet išsipirkau iš jo ir dabar 
žvejyba verčiuos, žinau, kad jis 
be galo daug pinigų turi. 'Pasi
gailės, manau, seno tėvo, savo 
buvusio tarno. Atėjau pas jį, 
puoliau po kojų, prašiau, pra
šiau...

Ne, sako, dovanok man, 
dabar neturiu atliekamų pini-

ninkas — tai gamta; svečiai — 
tai žmonės jos pokylyje. O go-

neverksiu! Turėjau jauną, dvi
dešimties metų, dukrelę, viena-

kad Cherėjui sunku jį suprasti, 
bet dar sunkiau permainyti sa-

tau dešimtis tūkstančių alkanų, 
sustipusių žmonių, kurie neturi

tum visam laikui išgelbėti ne
laimingą mergaitę nuo paleistu-

nes Atėnuose ir Korinte. Į Atė
nus eidavo žiemą, o' vasarą pa-

dus svečias — tai tas turtuolis, tinę paguoda savo žilai galvai. vo gyvenimą, nes turtą mylėjo kur pasislėpti nuo darganos tik vybės, į kurią tu ją stumi. O silikdavo Korinte. Apie save jis
kuris susirenka sau iš visų že
mės kraštų maisto ir gėrimo ir,

Tai buvo gražuolėlė, tokia iš
mintinga ir gera, jog ir apsa-

labiaū už savo sielą.
Pamatęs Diogeną, nudžiugo

dėl to, kad jus gyvenate mar- 
moriniuose rūmuose. Jie neturi

kiek apleistų našlaičių privalo 
aprūpinimo! Suskaityk, kiek

taip sakydavo:
—Aš esu kaip koks persų ka-

gyvendamas žiemiuose, būtinai 
nori misti pietų vaisiais, o žie
mą valgyti vasaros daržoves.

kyti negali. Kartą ji išėjo ant 
kranto pasivaikščioti, akmenė
lių pasirinkti. Tik tuomet pri-

Cherėjas ir tarė maloniai:
—Sveikas, Mokytojau! Užeik

kuo savo nuogo kūno pridengti, 
nes jus su savo vergais žvilga
te grakščiais, iškilniais drabu-

tūkstančių žmonių turi vargti 
tik dėl to, kad vienas iš jūsų 
dešimtis ir šimtus tūkstančių

ralius: vasarą praleidžiu vienoj 
savo viešpatystės šaly, žiemą — 
kitoj!

Teima kiekvienas tai, kas šalia plaukė prie kranto laivė su j u- gą.
Nusigręžė jis nuo manęs ir 

nuėjo šalin. Sugrįžau į krantą. 
Plėšikai laukia. Pamatę mane 
be nieko parėjus, pastūmėjo lai
vą nuo kranto ir nuplaukė jū
ron. Aš taip ir sugriuvau be są
monės. Atsipeikėjęs žiuriu — 
laivas vos bematyti juros žyd
rumoj. Dabar kasdien čia atei
nu ir žiuriu į jurą, vis manyda
mas: o gal dar sugrįš mano 
brangiausieji dukrelė!

Ir vėl ėmė verkti senis.
—Gaila man tavęs, — tarė

pas mane; aš tau parodysiu žiais; neturi ko pavalgyti, nes kasmet išaikvoja! Jus turėtute Daugiausia Diogenas pasipik-
jo yra, ir tevalgo tiek, kiek rei- ros plėšikais. Ju la’ivas stovėjo naują paveikslą. jus pokyliuose suryjate savaiti- gera daryti vien neapykantai tindavo žmonių veidmainiškumu
kia alkiui numalšinti, ir tada 
mes iš gamtos užustalės pakil
sime sotus ir sveiki, štai kas 
atsitiktų, jei žmonės gyventų

toli nuo kranto, juros dugnan 
inkarą įbedęs. Mano dukrelė ir 
nepastebėjo, kaip jie prie jos 
prisėlino ir pagriebė ja. Ji ėmė

Užėjo. Cherėjas parodė jam 
paveikslą, kuriame buvo nupieš
tos trys nuogos moterys, o ap
link jas - daugybė gėlių ir pe-

n j tūkstančių pragyvenimą! Bet 
ką aš Čia be reikalo tauškiu: 
juk jums ką nors sakyti — vis 
tiek, kaip sienoms: neišgirsite.

nuo savęs nustumti, kurią kelia 
žmonėse jūsų beprotiškas išlai
dumas. Daug, daug žmonių, ne
žiūrint į sunkų darbą, negali

ir fariziejiškumu, ir be paliovos 
tikindavo žmones nedangstyti 
savo sielos netyrumo nei išei
giniais drabužiais, nei turtu, nei

mano taisyklėmis. Ir kaip aš no
rėčiau, kad kuo greičiau tas lai
kas ateitų!

—Nežinau, kada ateis tas lai
kas, — atsakė Kseniadas, 
bet tu, Diogenai, ką galėjai, vi
sa padarei, kad kuo greičiau tas. 
laikas prisiartintų.

rėkti; aš atbėgau i jos riksmą, 
keliaklupstas prieš juos šliaužio- 
jau — nepasigailėjo. Pasikalbė
jo kaž ką tarp savęs, priėjo vie
nas prie manęs ir sako:

Mes grobinio medžiojame. Ta
vo dukrelė puiki paukštytė — 
mes už ją daug pinigų gausime.

leliskių. Į tą paveikslą buvo net 
sarmata žiūrėti, o Cherėjas sa
ko:

—Na, ką Diogenai, ar ne tie
sa, puikus paveikslas? Ar ži
nai, kiek aš jam mokėjau? Ne
brangiai — tik keturius talen
tus. ,

—Keturius talentus! Ak, Che-

Tarytum, kažin, ką duočiau, kad 
man bent vienam iš jūsų pasi
sektų pasigailėjimo jausmą su
žadinti !

—Tu mums esi neteisingas, 
mokytojau, — atsakė Cherėjas.

Ir mes ne be naudos kitiems 
gyvename; tik pamanyk, kiek 
žmonių minta iš musų sumany
mų, kiek darbo mes duodame 
kitiems. Tuo mes palaikome 
pramonę, dailę ir prekybą!

savo vaikams tiek uždirbti duo
nos, kiek jus liepiate kasdien 
duoti savo šunims suėsti. Pa
galvok apie tai, Cherėjau, ir su
siprask!

IX.
Veidmainy bes ir kitų ydų 

plakimas

viešpatavimu, nei valdžia ant 
žmonių, nei pasididžiavimu sa
vo žiniomis ir mokytumu.

Kartą jis pamatė jaunuolį 
brangiais, švintančiais drabu
žiais. Jo veidas spindėjo išdidu
mu; matyti, pats turėsi ne bet 
kas esąs. Bet jo kalbos išdavė 
jo tuštumą ir nedorovingumą.

• . vm. :

Senis ir beširdis turtuolis

O kas ją iš musų nupirks — 
mums vis tiek; nori — ir tau 
parduosime. Gerbdami tavo ži
lą plauką, iš tavęs pigiau imsi-

Diogenas, — bet nežinau kuo 
tau padėti. Tik tiek galiu pasa
kyti, kad nereikia verkti: juk 
ašaromis jos nesugrąžinsi. Ge-

rėjau, Cherėjau! Ir tu negalė
jai seniui vieno talento duoti, 
kad sugrąžintų savo dukterį iš 
nelaisvės, o keturius talentus

Taip Diogenas plakė nedory
bes ne tik beširdžių turtuolių, 
bet ir daugelio kitų, kuriuos\tik

Priėjęs prie jo Diogenas ir sa
ko:

—Kai pamačiau ir išgirdau 
tavo žodžius, tai man pasirodė,

Kartą išėjo Diogenas iš Kar- me — duok už ją vieną talen- riau dirbk savo darbą, ir dar- tokiam šlamštui aikvoji! Per —Nesakyk man to, Cherėjau. pastebėdavo netiesą ir pirktą tarytum kas butų prieš mane
tageno pasivaikščioti. Nuėjo jis' tą (Skaitant prieškariniu kur- bas palengvins tavo vargą. Gal kelias dienas tau tas paveikslas Tu pats gerai žinai, kad ir gaiš- darant. ištraukęs atšipusį, surūdijusį
Į pajūri ir mato — sėdi ant su, tai bus 1300 sid. rub.). pasitaikins tau gauti kokią ki- nusibos, tu į jį ir žiūrėti nebe- re gali gauti ugnies savo lem- Savo pasikalbėjimams jis ne- kalaviją iš puikių, auksu ir
kranto senis ir žiuri i tolį, į j u- —Ką jus manote? Pasigailė- tą dukrelę, įdukrą. Tu ją pa- norėsi; o senas tėvas vis verks pai įžibinti, bet niekas nepasa- ieškodavo tam tikros vietos, ne- dramblio kaulais išpuoštu makš-
ra, lyg kaž ko laukia, ir jo kitę! Už savo dukterį visą ta- milsi savosios vietoj, ir pasida- ir niekados nenurims. kys, kad tai yra geras dalykas. reikalavo, kad jam pastatytų čių. »
skruostais rieda ašaros. Pagai- lenta mokėti!c i’ys lengviau. j Sunku buvo Diogenui matyti Yra nemaža tokių, kurie, pra- kokį namą ar mokyklą. Būdavo, (Bus daugiau)
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"P-L Ė RAMOVA” — FAUSTA LEPPA,
Paėmusi gražuoles prizą Naujienų Piknike ir Ramove teatro titulą. 
Pasirodys scenoje pilname savo' gražume ir priims laimėtąją 

dovaną $100.00 — nuo Ramovos Teatro.

HOVVARD PRESTON,

Chicago Civic Operos baritonas. Dainuos su symfonijos orchestra prolo
gą iš operos “Pagliacci” ir kitus klasinius kurinius. •

ANTANAS VANAGAITIS

“Juoku ir linksmybes karalius”, talentingas artistas muzikas. Jis' krės 
fones ir dainuos kupletus

LITTLE SYMPHONY ORCHESTRAS
grieš lietuvių dainų poupori ir A. Vanagaičio galingąją dainą “Mes be 

Vilniaus nenurimsim”

GEORGE DASČH,
dirigentas Little Symphony Orchestros. Per 21 metu buvęs antruoju 
dirigentu garsiosios Chicago Civic Symphony orchestros. Jis patieks sa

vo ir kitų pasaulinių symfonijos veikalų

IŠGIRSITE DIDELĘ SYMFONIJOS ORCHESTRĄ 
GRIEŽIANT LIETUVIŲ DAINAS IR PAMATYSITE 

SAVE IR SAVO DRAUGUS KRUTAMUOSE 
PAVEIKSLUOSE

Vitiifume girdėsite vėliau^ muzikai j veikalą 
“Fox Follies”

“Muvėse” matysite Naujienų pikniką ir konteste da
lyvavusias gražuoles', ligonines pašventinimą ir pa
veikslus imtus 1919 metais' Lietuvių Laisvės Varpo 
išleistuvėse.'
Tikietus bus galima gauti tą pačią dieną šalę teatro 

įėjimo
Tikietų kaina $2.00 ir aukščiau

Programas prasidės lygiai 7:30 vai. vakare.Little Symphony Orchestra of Chicago, kurios vedėju yra George Dasch

3518 S. Halsted St. — Chicago

Programe Dalyvauja Geriausi Muzikos 
ir Scenos Talentai



šeštadienis, rugp. 17, 1929

Plaukimas prasidėjo 
Windsore ir baigėsi 

Lietuvoje
Detroit News aprašymas apie 

vieną jauną lietuvi Narmon- 
tą, kaip jis nuo East Wind- 
sor, Ont. nuplaukė ligi Kau
no, Lietuvoje.

“Kalbant apie perlėkimus be 
sustojimo, padarytus Ceppelino 
ir orlaivių pilotų, stot k karų 
vežikų ir kumpanagių finansie- 
rių, Mr. Felix Vladimir Nor
mantus, imigrantas iš senojo 
pasaulio, yra pats savo rųšies 
tipas.

Mr. Normantus, reikia pasa
kyti, galbūt juokingai, perplau
kė savo kelią iš East VVindsor, 
Ont. ligi Kauno, Lietuvoje, ne
sinaudodamas St. Lawrence 
vandens keliais*.

Mr. Narmanto nelaimei, jo 
atsiekimai nenueis ligi tarptau
tinių sporto rekordų sykiu su 
lenktynių bėgikais ir ilgiausio 
išsėdėjimo ant stulpo rekordų 
laimėtojais. Mr. Normanto plau
kimo rekordus galima rasti tik 
Jungt. Valst. Imigracijos Ofiso 
rekorduose.

Reikia paaiškinti, kad Mr.
Normantus pralaimėjo istorišką 
atsiekimą dėl dviejų dalykėlių: 

motivo reikalas ir vienas su
stojimas.

Nt itsilaikomas patraukimas
Mr. Normantus stovėjo an

tradienio naktį (rugpiučio 7 d.) 
prie Detroit upės kranto ties 
East Windsor, ir galvojo. Jis 
emigravo iš Lietuvos liepoš 
mėn. 1928 m. iš geresnio į blo
gesnį. Jis gyveno Windsore 81 
mėnesius be darbo.

Jis žiurėjo į Belle Isle ir mą
stė apie Belle Isle tiltą, Jeffer- 
son avė. ir darbą. Jis jautė ki-j 
šeniuj $12 bilas, ir nutarė per-| 
eiti į šią pusę. Galbūt jis jaul 
žinojo, kad šmnglerių turgaus 
kaina yra $150 nuo galvos ir 
kad jie negabena per C. O. D. 
Kaip ten ir butų, bet Mr. Nor
mantus pasinėrė į šaltą vande
nį, savo batus prisikabinęs pi'ie 
pilvo, ir pasuko link Belle Isie, Į 
tilto ir darbo.

Mr. Normantus apsiriko tiki 
dėl likimo painiavos. Jis nepa
siekė Belle Isle ir jis dabar tu
ri 'tiesiogini tikietą i Kauną, 
Lietuvoj, su visais valdžios 
komplimentais’. Tai nėra tik jo! 
kaitė. Victor Hugo tai pavadin
tų likimu. Imigracijos inspek
torius vadina tai upės srove.

Aiškina plano pasikeitimą
Mr. Normantus šį trečiadie

nį išaiškino imigracijos autori
tetams savo planų netikėtą per
sikeitimą.

“Jis tik aiškina jums’’, išver
tė blondinė interpreterė, “kaip 
jis vargo plaukdamas ppeš sro
vę’’. Mr. Normantus linktelėjo' 
galvą. Jis ir daugiau plaukimo 
demonstracijų parodė.

“Jis sako, kad jam betruko

Štai tos dainos žodžiai
Lucky Strike išdirbėjai gavo tiek į 

daug prašymų žodžių dainos “This 
is My Lucky Day”, kuria' pradeda-Į 
ma Lucky Strike valanda, per radio 
kiekviena šeštadieni, kad čia tuos 
žodžius paduodame:

Oh Boy! ,I*m lucky!
1’11 say I’m lucky!

This is my Lucky Day!
Now I’m in elover 
I’m glad all over

I wąnt to shout Hooray!
I found a horse-shoe, x 
Couldn’t go wrong!

And then of course t
You happened along!

Oh, Boy! I’m lucky!
1’11 say I’m lucky!

This is my Lucky Day.
Jus prisimenate. kad lybiai 10 

vai. kiekvieno šeštadienio vakarą 
pirm negu paskelbiama Lucky Strike 
valanda, pasigirsta maloni muzika I 
su choro pritarimu: “This is 
Lucky Day’’. Tai dainai žodžius 
parašė B. G. de Sylva.yo muziką 
Ra y Henderson. Ji buvo dainuojama 
George White “Scandals” aštuntoj 
metinėj laidoj. -

Puikiausi šokių muzika, griežia
ma geriausio šokių radio orkestro. 
Lucky Strike Dance Orchestra, yra 
perduodama visoms Jungt. Valsti
joms, nuo Maine iki Californijos ir 
nuo Meksikos iki Kanados pagelba 
46 radio stočių. Apskaičiuojama, 
kad kas šeštadieni tos muzikos klau

nuplaukti ligi Belle Isle tuk 100 
yardų”, aiškina vertėja. “Jis sa
ko, kaip jis ištisas valandas ko
vojo su srove. Jis sako, jam 
rųdėsi Kad jis plaukia atgal’’.

Mr. Normantus turėjo ilgą 
plaukimą. Nuo tos vietos, kur 
jis’ pradėjo, jis tapo nuneštas 
4 mylias pavandeniui, tačiau jis 
nebuvo nusiminęs. Jis vis dar 
mėgino pasiekti Belle Isle, kuo
met jis pamatė internacionali
nio tunelio paromą, kurs yra 
priankeriuotas prie Randolph 
Street. Nukamuotas jis užsika
bino ir palipo. Jis turi 28 me
tus, plačiakaktis, mus'kulingas. 
Tai yra geras daiktas. Kitaip 
jis butų prigėręs. Jis sakosi 
buvęs vandeny keturias valan
das, per kurias reikia pasakyti
jis kuogeriausia stengėsi patap
ti Amerikos’ adoptuotiniu.

Darbininkai atrado
Jis galbūt pasilsėjęs butų ta

čiau atvykęs čia (j Detroitą), 
bet jo muskulai nuo privargi- 
mo buvo mėlyni ir jo nuogos 
kojos papūtę. Kada šį rytų ve
žimas atvežė darbininkus ant 
paromo darbuotis, jie rado Mr. 
Normantą netvarkoj — rankas 
už galvos pasidėjus} ir vande
niu nuo drabužių varvantį. Dar
bininkų formanas jį ir nugabe
no į Imigracijos ofisą.’’

(Musų korespondento)
Anglų laikraštis “The Bor- 

der Cities Star” įdėjo ilgoką 
straipsnį apie minėtą lietuvį. 
Minėtas laikraštis pajuokdamas 
sako, kad tas lietuvis per ke
turias valandas plaukė kaip 
anas VVrigley marathoner’is, bet 
tikslo nepasiekęs tapo ištrauk
tas iš vandens’ baisiai suvargęs, 
kojos sutinę, išbrinkę nuo van
dens, jo muskulai pamėlynavę 
nuo peršalimo.

Šis faktas yra pamoka vi
siems Kanados lietuviams. Lie
tuviai atvykę Kanadon ir pen
kis metus išgyvenę gauna Ka
nados pilietybę, tuomet laisvai 
kuomet nori gali eiti i Jungti
nes Valstybes. Todėl Kanados 
lietuviai neklausykite visokių 
agentų, kurie siūlosi slaptai per
vežti į Jungt. Valst., nes tas 
yra prieš Kanados ir Jungt. 
Valst. įstatymus, agentai pasi- 
pelnimo tikslu jus nori tiktai 
apgauti. Be to, jus’ darote gė
dą visai lietuvių tautai sulau
žydami duotą Kanados vyriau
sybei pasižadėjimą gyventi Ka
nadoje ir dirbti ūkio darbus. 
Jus atiduodate savo paskuti
nius pinigus agentui už slaptą 
pergabenimą ir tuomi pelnote 
areštą, kalėjimą, teismą ir de
portavimą atgal į Lietuvą; ir 
netenkat teisės kada nors gau
ti leidimą atvykti Kanadon ar 
Jungt. Valstybėsna. Slaptai per
ėjus’ i Jungt. Valstybes nega
lima gauti pilietybės ir reikia

Bronislavos Poškaitės
MUZIKOS STUDIA

Mokinama Piano, Smuikos, Saxa-
phone, Klemeta, Kornetą, Trombone,
Mandolinos, Gita
ros, Balai a i k o s, 
ant visokių stygi
niu instrumentų, 
balsas lavinama, 
etc. Del platesnių 
informacijų kreip
kitės:

BRONISLAVA 
POŠKAITĖ

4262 Archer Avė.
Telefonas 
Lafayette 4787

NAUJIENOS, Chicago, III. 3

I slapstytis visą gyvenimą įtar
si pikčiausiam banditui. Nors 
ir keliolika metų išgyvensi slap
tai įvažiavęs į Jungt. Valst., 
bet jeigu sugaus vistiek busi 
deportuotas į Lietuvą. Daugu
ma lietuvių ūkio darbininkai, o 
ūkio darbininkai daug geriau 
apmokarhi Kanadoje, negu J. 
Valstybėse. Lietuvis.

korespondencijos]>i .. ■■■■—
Indiana Harbor, Ind.
WelLwell ir vėl išvažiavimas

Ateinantį septintadienį, rug
piučio 18 d. Ind. Ilarboriečiai 
ir kitų apielinkių lietuviai tu- 

i rėš puikią progą pas p. Chas. 
(BelU) Balčiūną Cedar Lake, 

' Ind. Kaip žinia, tai SLA. 343 
kp. ruošiasi savo antrą puikų 
išvažiavimą. Šį kartą bus ge- 
riausi patarnavimai, nes p. C.. 
Balčiunas atiduoda puikią sve
tainę, kur jaunimas galės lin
ksmai pasišokti. Taip ir visą 
savo biznį paveda SLA. 343 
kp. naudai. Taip kad atsilankę 
svečiai bus kuogeriausiai už
ganėdinti. Vieta labai puiki, 
prie ežero gražiais miškais ap
augusi. Mokantys plaukioti ga
lėsime pasimaudyti tyrame 
vandeny. Naudokimės proga 
kol dar galime, juk jau nebe- 
užilgo negalėsime maudytis, 
bus per šalta. Kurie norite va
žiuoti, prašome sustoti pas 
p. St. Bartkaus prieš 1 vai., iš 
ten mes nuvažiuosime kartu. 
Tik nepamirškite laiką ir kur 
reikia važiuoti. Bukime visi 
Cedar Lake, Ind. pas p. Chas. 
Balčiūną ant visos dienos va- 
kacijos. —Busiu ir aš.

siliepė jo motina. Marijona Ma
žeikienė, gyv. Šančiuose.

MIKULĖNAS, Antanas ki
lęs iš Radeikių k., Daugelių 
vai., Utenos apskr.

MIKULIČIUS, Mykolas kilęs 
iš Lapių vai., Kauno apskr.
1911 metais gyveno 636 Med- 
bury avė., Detroit, Mich.

NORiEIKiAiI, Kazys ir Jokū
bas kilę iš Kvėdarnos vai., Tau 
ragės apskr. Prašomi atsiliep
ti reikale jų brolio Liudviko 
Noreikos palaikų.

NORVAIŠA, Petras kilęs iš 
Tirkšlių vai., Mažeikių apskr.
1912 metais gyveno Cleveland, 
Ohio.

PALIULIS, Leonas, kilęs iš 
Pikelių k., Vaiguvos vai., Šiau
lių apskr. Gyveno kadaise ad
resu: 722 W. 21 Place, Chica
goje.

PELECKIS, Vaclovas iš Šiau
lių miesto. Prieš karą gyveno 
Chicagoje.

SADAUSKAS, Juozas, 1921 
metais gyveno Oklahoma City, 
Oklahoma.

SADAUSKIENĖ, Kazimiera 
Usaite. duktė Motiejaus, kilusi 
iš Krekanavos vai., Panevėžio 
apskričio.

ŠIMKIENĖ, Liuda Usaitė, 
duktė Motiejaus, kilusi iš Kre
kenavos vai., Panevėžio apskr.

ŠALTENIAI, Anicetas ir 
Boleslovas kilę iš Kurklių mie
sto, Ukmergės apskr. Nekurį 
laiką gyveno 2323 So. Leavitt, 
St., Chicagoje.

ŠATK AUSKIS (Satkovskis), 
Ignas kilęs iš Macaliunų kaimo, 
Drisvetų vai., Ežerėnų apskr. 
Kadaise gyveno adresu: 12060 
Stigal St., Detroit, Mich.

SENIENIENĖ, Jadvyga, ku
rios adresas prieš du metų 
buvo: 3314 So. Morgan St., 
Chicago, III.

ŠTENDERIS, “Karolis. Ka
daise gyveno Waukegan. III.

STRAIGIS, -Adomas. 1923

m. gyveno adresu: 8714 Came- 
ron Avė., Detroit, Mich.

ULBIKAS (Olbikas), Kazys 
1914 metais gyveno Sandwich, 
III. Atsiliepė jo žmona, Mari
jona Ulbikienė.

VANČYS, Jurgis, kilęs iš 
Sartininkų vai., Tauragės ap
skričio. Gyveno kadaise Can- 
ton, Illinois.

\VIT\0LAS, Kazys, kilęs iš 
Žagarės miesto. Kadaise gyve
no Oregon City, Oregon. Atsi
liepė jo žmona, Elena Vitolienė.

VASILIAUSKAI, Juozas, 
Vincas, Antanas ir Ona (vaikai

Vinco), kilę iš Skaudvilės vai.,. 
Tauragės apskr. Prašomi atsi
liepti reikalu jų dėdes Juozo 
Vasiliausko palaikų.

CHAŠANTAUSKAT, * Paulina, 
Emilija, Bronė ir Cezaras. Ki
lę iš Stulgių parap.. Raseinių 
apskr. Kadaise gyveno apie 
Paulina St., Chicagoje.

ARVASEVIČIENĖ, Ona. Iš 
Stulkių pamp.,

Kadaise gyveno apie Paulina 
St., Chicagoje.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti, ir kiek
vienas kas ką nors apie juos 
žinotų, yra prašomi suteikti 
žinių. Bet kokia žinia bus bran
giai įvertinta.

LIETUVOS KONSULATAS, 
Rm. 1032—608 S. Dearborn st..

, Paieškoma
■ ■ ■■ III ■ ■ ■ I I «

šie asmenys’ gyvena Ameri
koj yra ieškomi:

MAŽEIKA, Feliksas 1924 
metais gyveno Chicagoje. At-

Skeibimai Naujienų^ 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

Jus 
Dr.

esate kviečiamas pasitarti su 
Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.

R. G. A. Radiolas

46 Model kaip ant paveikslo

$175.00
44 Model

$110.00
66 Model '

$225.00
Lengvi išmokėjimai

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3417-21 S. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

Universal State Bank

Raseinių apskr. Chicago, III.

Tarnavo šiai apielinkei per pereitus tryliką metų, pa- 
I tarnaudamas kaip biznio įstaigoms, taip ir pavieniems 

žmonėms.

Nuo susikūrimo UNIVERSAL STATE BANK nuosavy-^ 
bes šioje apielinkėje savo vertėje pakilo trigubai. Todėl 
kodėl neatlikineti visus savo reikalus savo apielinkės ban
ke ir nopirkliauti namie, tuo keliant savo apielinkės įstai
gas? Pradėkite dabar ir pradėkite tuojaus atidarant tau- 
pimo ar komercinę sąskaitą šiame banke.UNIVERSAL STATE BANK
Po Valstijos ir Clearing House Priežiūra

I
 Šiaurvakarinis kampas

33-rd ir Halsted gatvių
Turtas arti $4,000,000.00

Vėliausi Ir geriausi 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni
škų, Nervų, Krau
jo. Odos, F ‘ PuhI3«, dlaplmoal 
visų Privatinių Litrų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rte kenčia nuo lyti
nio silpnumo.
Dr. Ross 30 metų 
sekmlng-a prakti k a 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra 
užtikrinimas. kad ■ , .pacientai buu gydo- Specialistas 
mi veiksminga, ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi išmokėjimai. Iš prie
žasties jo imamos žemos mokesties, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda Jokių iš Jūsų pu
sės prievolių. Neatidėllokit, bet atal- 
krelpkit šiandie pasitarti apie sveikata. 

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

kertėj Monroe St„ Crilly Buildlng. Im
kit elevatorių iki penkto augšto, kam
barys 600 dėl vyrų, kambarys 608 dol 
moterų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kaselio 10 iki 6, Nedė
tomis 10 iki 1 vai. po piet. Panedė- 
lials, Seredomis ir Subatomis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Inkatu, ® -|o«l ir £

First Hand InformationTUBBY
/ SEETHAT BlG RED BuTLDiM' 

THJEPF 'THATS THE
HOSP1TAL VJHE&E W u M.f.'.C 
GEORGE HAD HlS OPERATIOA'.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telcphone Roosevelt 8500
Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

$8.00
4.00
2.00
1.50
.75

3c 
18c 
75c

Apžvalga
kun. Faidutti lankyt tą Lietu
vos Macochą!

MENKAS ARGUMENTAS

KOMUNISTAI TEBEAGITUO- 
JA Už KARĄ

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia ‘‘Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Ghi- 
cago, 111. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ............ .............
Pusei metų ...... _............ ....
Trims mėnesiams ...........
Dviem mėnesiam ______
Vienam mėnesiui ....... ......

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 
Savaitei ...... ........................
Mėnesiui ___________ ......

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams_________________ $7.00
Pusei mėty --------------- 3.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams ________ 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ___ _____________ _ $8.00
Pusei metų  ____________  4.00
Trims mėnesiams .............. ..... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

SENSACINGAS SUĖMIMAS KAUNE

Oficialė Lietuvos telegramų agentūra, “Elta”, rug- 
piučio 1 d. paskelbė sensacingą žinią apie pačios jos 
bendradarbio, Jono Karoso, suėmimą. Kriminalinė po
licija, girdi, padariusi p. Karoso bute kratą ir užtikusi 
daug kompromituojančios medžiagos, rodančios jį pa
laikiusį “baudžiamus santykius su svetimos valstybės 
vyriausybe.”

Oficiozinis “L. Aidas” pradžioje, pranešdamas apie 
tą areštą, pasakė, kad “Eltos” bendradarbis Karosas 
esąs kaltinamas turėjęs ryšių su “plečkaitininkais”, bet 
sekančią dieną valdžios laikraštis jau nemini “ryšių su 
plečkaitininkais”, tik pareiškia, kad “J. Karosas šnipi
nėjo svetimos valstybės naudai”.

Taigi atrodo, kad tapo sugautas svetimos valsty
bės šnipas, sėdėjęs valdiškoje žinių agentūroje ir ėmęs 
iš Lietuvos iždo algą, kaipo tarnautojas. Ir pasirodo, 
kad tai yra pažįstamas amerikiečiams žmogus, ilgus 
metus gyvenęs Bostone ir redagavęs klerikalų šv. Juo
zapo sąjungos organą. Apie jį kauniškės “L. Žinios” 
rašo taip:

“P. Karosas gerai yra žinomas Amerikos lietu
vių veikėjas, buvęs ten Amerikos lietuvių Rymo ka
talikų susivienijimo (tur-but, Šv. Juozapo Darbi
ninkų Sąjungos. “N.” Red.) sekretorius ir ‘Darbi
ninko’ redaktorius.

Rašydamas apie rusų ir kinų 
susirėmimus' Mandžurijos pasie
niuose, Amerikos komunistų 
“Daily Worker” tarp ko kita 
sako:

“Vienas Raudonosios Armi
jos kraujo lašas yra branges
nis, negu visi carai, karaliai, 
prezidentai, kapitalistai ant 
žemės kamuolio.

“Šitų kareivių kraujas šau
kiasi atkeršymo...”
Tai yra aiški agitacija už ka

rų prieš Kinus'. Amerikos komu
nistai, kurie visai baigia bank- 
rutyti, norėtų karo tarp sovie
tų Rusijos ir Kinijos, nes jie 
tikisi, kad karui kilus, Maskva 
turės skirti milžiniškas sumas 
propagandai užsieniuose ir tuo
met visos' kominterno sekcijos 
gaus daugiau pinigų. x

KĄ SAKO KAIRIEJI 
KOMUNISTAI

“Jis yra artimas vyskupo Karoso giminė. Pa
sižymėjo vertimais iš anglų kalbos. Iki paskutinių 
laikų buvo Vyriausiojo Amerikiečiams priiminėti 
komiteto sekretorius.”

0 dabar jisai suimtas už šnipinėjimą svetimai val
stybei (tur-but, lenkams) ! O t, jums ir katalikiškas vei-

Kairiųjų Vokietijos komunis
tų vadas, Urbahns, laikrašty 
“Die Fahne dės Komunismus” 
(Komunizmo Vėliava) paraše 
straipsnį antgalviu: “Salin ran
kos nuo Kinų”. Urbahns sako, 
kad Kinai, paėmę j savo rankas 
Rytų Kinų geležinkelį, atsiėmė 
tik tą, kas jiems' priklauso. Ry
tų Kinų geležinkelio užėmimas 
esąs pirmas kiniečių žiriksnis 
prie išsivadavimo iš svetimųjų 
vergijos.

Per penkerius metus, anot Ur- 
bahnso, Kinuose neprivalo likti 
nė vieno privilegijuoto svetim
šalio.' Kiekvienas Kinų darbi
ninkas turįs teisę sukilti, nes 
Rusijos bolševikai įvedą Man- 
džurijoje blogiausią kolonialę 
sistemą.

Vadinasi, Vokietijos kairieji 
komunistai pripažįsta, kad da
bartiniame rusų-kinų konflikte 
tiesa yra kinų pusėje. Šituo at
žvilgiu jie visai skiriasi 
mūsiškių “baltrušaitinių’ 
švietiečių, kurie aKlai 
Maskvos imperializmą.

Del vienos neseniai tilpusios 
“Naujienose” pastabos čikagiš- 
kis Marijonų laikraštis reiškia 
nusistebėjimo, kad mes neat- 
skirią religiško auklėjimo nuo 
komunistų propagandos, ir taip 
mus “mokina”:

“Ar socialistams nežinoma, 
kad religija moko apie Die
vą, pasaulio įkūrėją; moko 
tiesų, kurias kiekvienas žmo
gus privalo žinoti, o komu
nistai savo propaganda nori 
priversti pasaulį prie anarchi
jos, kursto žmones viens ki
tą žudyti, veda (agitaciją?) 
prieš tikėjimą, pldtina pra
gaištingą žmonijai bedievy
bę.”
šita “Draugo” pasaka yra vi

sai ne vietoje, kadangi savo 
pastaboje mes kalbėjome ne 
apie tai, ko mokina religiški 
auklėtojai ir komunistai, bet 
kaip jie auklėja.

Komunistai, kaip buvo pra
nešta spaudoje, kokioje ten 
“kempėje” verčią vaikus nuo 6 
rpetų amžiaus' kasdien “atkal
bėti komuniistiškus pasižadėji
mus”. Na, o religiški auklėtojai 
ar nesielgia panašiai, versdami 
mažus vaikus kasdien kalbėti 
poterius, kurių prasmė vaikams 
yra visiškai nesuprantama?

Kad religijos mokymų turinys 
esąs priešingas komunizmui, tai 
tas irgi netiesa. Jeigu “D.” re
daktorius bent truputį nusima
nytų apie istoriją tos religijos, 
kurią jisai bando ginti, tai jisai 
žinotų, kad pirmųjų krikščionių 
ir vėliaus už juos gyvenusių 
“bažnyčios tėvų” (pav. šv. Au
gustino) mokymuose buvo gal 
daugiau kofaunizmo, negu pas 
šių dienų bolševikus' komunis
tus.

DVIDEŠIMTAFJIS AMŽIUS
Pažinkim Pasaulį, Kuriame šiandien Gyvename.

Rašo Juozas Pronskus

nuo
’ ap- 
remia

LIETUVIŠKO “SELKORO 
LAIŠKAS Iš PRO

VINCIJOS

yra tei- 
žmonės. 
partinę 
norite:

Karosą padarė “veikėju” kun. F. Kemėšis. Kemėšio 
pastangomis jisai pateko į “(Darbininko” redaktorius ir 
veikiausia taip pat per jo protekciją gavo vietą “Eito- 
je”.

PRALOTO OLŠAUSKO

L. žinios” rašo, kad

BYLA

AUDĖJAI PAĖMĖ VIRŠŲ

Lokautas, kuri Anglijos audimo ir verpimo pramo
nininkai buvo paskelbę prieš 500,000 darbininkų, tapo 
atšauktas ir manoma, kad pirmadienį arba antradienį 
jau visi 1,800 fabrikų bus atidaryti. Fabrikantai suti
ko priimti atgal visus darbininkus senomis sąlygomis 
ir savo ginčą su jais dėl algų pavesti arbitracijai iš
spręsti. Arbitracijos komisija bus sudaryta iš penkių 
asmenų: du išrinks darbininkai, du darbdaviai, o penk
tasis bus paskirtas abiejų pusių susitarimu.

Tai dar nėra visiškas ginčo užbaigimas, bet darbi
ninkų laimėjimas šitame lokauto atšaukime jau yra ga
na didelis. Visų-pirma fabrikantai buvo priversti atida
ryti dirbtuves ir mokėti darbininkams, iki arbitratoriai 
padarys savo sprendimą, senąsias algas. Antra, fabri
kantai sutiko eiti į arbitracijos teismą ir paskui, nežiū
rint, koks bus arbitrą torių sprendimas, jam pasiduoti.

Pirmiau audimo pramonininkai tokių dalykų neno
rėjo nė girdėt. Jie buvo nutarę nukapot darbininkų al
gas 12^ nuošimčių, ir kai darbininkai atsisakė šitą at
lyginimo sumažinimą priimti, tai darbdaviai, nieko ne
laukdami, išmetė juos į gatvę. Prieš pat lokauto pa
skelbimą darbininkų unija siūlė darbdavių asociacijai, 
kad algų klausimas butų pavestas arbitracijai, bet fab
rikantai šitą pasiūlymą atmetė.

Jeigu darbdaviai butų pačioje pradžioje sutikę su 
tuo, ką jie priėmė dabar, tai nebūtų buvę nei streįko, 
nei lokauto, ir nebūtų reikėję visai pramonei per pus
trečios savaitės stovėti. Fabrikantai turėjo nuo savo 
aukšto žirgo nulipti, kuomet jie įsitikino, kad audėjų 
vienybę sulaužyti nebus galima, kadangi valdžia tuoj 
po lokauto paskelbimo ėmė mokėti nedarbo pašalpas iš
mestiems į gatvę darbininkams.

Tas faktas, kad Anglijos valdžia šiandie yra Darbo 
Partijos rankose, pasirodo, turi didelės svarbos ir eko
nominei darbininkų kovai.

Kauno 
Apygardos Teismas praloto Ol
šausko bylą svarstyti paskyrė 
spalių 1-5 d. Praloto Olšausko 
gynėjai busią pris. advokatai 
Tumėnas ir Šeremetjevskij. Li
gi šiol nėra išspręstas klausi
mas', ar praloto Olšausko byla 
bus svarstoma prie atdarų du- 

’rų, ar ne. Manoma, kad ji bus 
svarstoma prie uždarytų durų; 
nes joje bus paliesti intimiški 
dalykai.

Tas pats laikraštis praneša, 
kad . <

“Pralotas Olšauskas buvo 
padavęs prašymą, kuriame 
nurodydamas, kad kalėjimas 
kenkiąs' jo sveikatai, prašė 
ligi teismo paleisti jį už ata
tinkamą užstatą. Šiomis die
nomis praloto Olšausko ka
merą aplankė teismo įstaigų 
atstovai. Pripažinta, kad pra
loto Olšausko prašymas nėra 
pagrįstas, nes jo sveikata 
esanti patenkinančiame sto 
vy. Tokiu budu pralotas Ol
šauskas už užstatą nebus pa
leistas iš kalėjimo.”
Tas dvasiškas tėvelis, kaip 

žinoma, yra kaltinamas, kad ji
sai pasmaugęs Birštone savo 
meilužę, našlę Ustjanauskienę. 
Policija prieš jį turi tiek daug 
įrodymų, kad jisai tapo suim
tas ir nepaleidžiamas iš kalėj i 
mo net po kaucija.

POPIEŽIAUS PASIUNTINYS
PAS PRAL. OLŠAUSKĄ

Kauno vai. liaudininkų dien
raštis rašo:

.“Šiomis' dienomis popie
žiaus atstovas kun. Faidutti 
aplankė sunkiųjų darbų kalė
jime sėdintį pralotą Olšauską 
ir teiravosi jo sveikata.” 
Puikioje rolėje pasirodo 

“šventasis tėvas”, siųsdapias

ofi- 
laiką 

be paliovos rašo iš provincijos 
laiškus koks’ tai valdiškas “sel- 
koras” (kaimo korespondentas). 
Tuose laiškuose, selkoras filo- 
sofauja visais' tais klausimais, 
kurie Kaune jo ponams malo
nus: ir partijas peikia, ir de
mokratizmą “kritikuoja”, ir 
rinkimų “nenori”, ir kaimiečių 
ištikimybę bei pavaldinybę pa
dangėn kelia.

Bet sunku ir selkorui išsilai
kyti neprasitarus tokių dalykų, 
kurie “dėl šventos ramybės” 
jam pačiam norėtųsi verčiau nu
tylėti.
Demokratija nieko nepadariusi

Oficiozo korespondentas sako: 
“Madų yra visokių. Vienos 

jų labiau vilioja moteris, o 
kitos vyrus. Ar tik negalin- 
giausia, labiausia vyrus vilio
janti mada, tiesa, šiandieną 
jau silpnėjanti, yra demokra
tija?...

“Ir vieni ir antri demokra
tai yra pasiilgę demokratiz
mo, kaip gerve giedros. Bet, 
ką jie yra padarę demokrati
jai, ir tai tikrajai pas mus 
įsigyventi? O gi nič nieko, 
jeigu neskaityti Pajaujo už
simojimų, Tauragės pučo, 
Plečkaičio žygio paimti Aly
tų.”

• z /

Selkoras kalba už liaudį
“Vieni ir antri demokra

tai visai net nepamanė, kaip 
į juos ir į jų demokratišku
mą žiuri provincija, sodžius? 
Jo neboti — butų lyg kad 
nedemokratiška. O • gal tik 
mums, provincialams, taip ro
dosi?

“Gal jiems dar ir dabar 
rodos, kad mes esame tais 
mieste dažnai nešiojamais 
žmogiukais, iš vielų padary
tais, kurių visi galai dreba- 
juda virvelę patampius? Gal 
jie dar ir dabar mano, kad 
užtenka jų agitatoriams pasi 
mus atvažiuoti ir riktelti: 
mes demokratai — ir mes sa
vo balsus jiems atiduosim?”

Lietuvos “tautos vadų” 
cioze “Liet. Aide” kurį

Liaudis nenori pakiarytiis 
ponams

“Kokią atgailą yra padarę 
Tikrųjų’ ir ‘krikščioniškųjų’ 
deinokratų vadai ir vadokliai ? 
Mums tokia jų atgaila ligi 
šiol nėra žinoma. O kol j oš 
nebus, tol mes nepatikėsime 
kairiųjų ir dešiniųjų demo
kratų demokratiškumu: tol 
mes nepatikėsime jų saldiems 
žodeliams.”
Patys užmiršo savo cenzūrą

“Tikras partijos vadas nė
ra vien aklas neigėjas to, ką 
pozicija teigia. Tikri partijų 
vadai pozicijos teigimams sta
to prieš savo teigiamosios pro
gramos punktus. Jie 
giami, o ne neigiami

“Vartykite musų 
spaudą kiek
jus joje šalia neigimų nieko 
teigiamo nerasite. Be to, tik
ras partijos vadas šalia savo 
teigiamos programoa^yra rim
tas žmogus: jis rimtai su 
garbe savo programą plėtoja; 
ją nuo priešininkų kritikos 
tauriai gina. Analizuokite, 
kiek tik norite musų kairio
sios ir dešiniosios opozicijos 
vyrų bei vadų -vadoklių žy- 
gius-elgseną, nieko panašaus 
jus ten nerasite.”
Tai yra tipingas dabartinių 

Lietuvos oficiozų tonas. Jie ty
čiojasi iš kitų nuomonių, peikia 
ne savo partijų ir grupių va
dus, terlioja žmonių įsitikini
mus ir labai dažnai asmenis, 
kaip tai visai nesenai padarė su 
Dr. Grinių, ir dar stebisi, kad 
su jais' niekas nesiginčija, kad 
jiems tinkamai neatkerta, nu
duodami net nežiną, kad cenzū
ra kitiems nei prasižioti nelei
džia.

Kita oficioziška savybė, tai 
jų drąsa kalbėti liaudies vardu: 
mes, girdi, jiems balsų neati- 
duosim, mes jų saldiems žode
liams nepatikėsim.. Kam ta 
šnekta, jei treti metai niekam 
balsuoti nei tų “saldžių žode
lių” paklausyti neleidžiama. Jei 
neleidžiama, reiškia, ta provin
cija, tas sodžius visai kitaip 
mano, ir jo nuomonės bijomasi.

Oficiozas prisimetęs naiviu 
kūdikiu, reikalauja, kad opozi
cija pastatytų prieš jų “prog
ramą” savo teigiamą programą. 
Bet juk teigiama programa yra 
galima statyti tik teigiamose 
sąlygose.

1 Kur oficiozai tik vieni šneka, 
o opozicijai leista tik tylėti, ro
dos, aišku, kad tokioj tvarkoj 
greta neigiamos valdovų prog
ramos' negali būti teigiamos 
opozicijos programos. Ji gali 
būti tik normalėse sąlygose, —\ 
prie parlamentarizmo sistemos, 
visus karo stovio ir valdiško te
roro skorpionus panaikinus.

Oficiozo selkoras kvailiu pri
simetęs, skaito demokratijos žy
giais Pajaujo užsimojimus, Tau
ragės pučą, Plečkaičio žygi. To
kių jis galėjo dešimtį kartų 
daugiau priskaityti. Bet tai nė
ra demokratijos žygiai. Tai yra 
pačios despotijos žygių vaisiai. 
Tokių žygių nebuvo, kol dabar
tinių sąlygų nebuvo, jais nega- 
liga afišuotis, nes ‘tai yra kru
vinos žaizdos' ant Lietuvos kū
no, iššauktos dabartinių sąlygų, 
ir jų nebeliks taip greit, kaip 
demokratija Lietuvoj sugrįš.

O kad ji sugrįš, tai perdaug 
gerai žino ir dabartiniai valdiš
ki selkorai. Kitaip jie nesisteng
tų kalbėti už Lietuvos liaudį. 
Kalbėdami už liaudį iir tyčioda
miesi iš demokratijos “mados”, 
jie nori kiek galima ilgesniam 
laikui dar pasinaudoti savo įves
tąja Lietuvoje kruvinos betei
sės mada.

tikrojo mokslo 
amžiaus, religi- 

nesiskyrė nuo 
spekuliatyvic

(Tęsinys)
Matthew Arnold: Religija 

yra “moralybė praskiesta emo
cijomis. Etika, pakili, sušvel
ninta, jausmų įkaitinta.” Geo
rge Santyana: “Musų religija 
yra poezija, į kurią mes patys 
tikime.”

Tuo tarpu Chicagos universi
teto palyginamosios religijos 
prof. Eus'tace Hayden sako: 
“Religija pati per save nėra jo
kia vertybė. Religija atskirta 
nuo politikos, nuo industrijos, 
nuo socialio gyvenimo nėra re
ligija. Teisėtumas, sąžiningu
mas, žmoniškumas, padorumas 
kasdieniniuose musų privačio ir 
viešo gyvenimo elgesiuose, yra 
musų religija.”

Religija pirmesnė už dievus
Maždaug ligi 

aušros, ligi 15 
ja arba niekuo 
taip vadinamo
mokslo, arba ir tą patį mokslą 
laikėsi pakinkiusi tik savo mis
teriškiems samprotavimams. Per 
tą jau laiką religija nebepažįs
tamai pasikeitė. Kol mokslo vi
siškai nebuvo, tol buvo tik re
ligija, kaip žmogaus savotiška 
strategija likimo akyvaizdoje.

Pirmykščias žmogus pradėjo 
savo religinę strategiją nuo to 
laiko, kai pradėjo pastebėti jam 
nesuprantamas apsupančias 
gamtos pajėgas, žmogus savo 
pirmosios kūdikystės dienose ne
pažino savo pasaulio, bet jis 
vienok turėjo tam pasauliui pri
sitaikyti. Savisaugos jausmas 
buvo jame stiprus. G. F. Moore 
rašo: “Savisaugos instinktas 
savy nieko religingo neturi; jis 
yra žemesnėj savo formoj gry
nai biologinis. Ir jei žmoguj bu
tų padėtas į pasaulj, nd'r jam 
negręstų keisti pavojai, ir jis 
tikrai sugebėtų patenkinti savo 
reikalavimus ir pageidavimus, 
jis neturėtų jokios progos ieš
kotis religijos. Tačiau, tikrasis 
gyvenimas, kokiame gyvena 
laukinis, yra visai kitoks; jis 
nėra saugus ir jis nėra savim 
tikras. Jis apsuptas pavojais, 
kurie gresia jo laimingam gy
venimui ir pačiai jo ekzistenci- 
jai, ir jo pastangos patenkinti 
savo butiniausius reikalus, daž
nai tampa paverstos niekais.”

Primityvė religija buvo be 
dievų, žmogus tebegyveno 
nių ir pojūčių amžiuj. Kas 
atsitiks; kas nors kažką 
padarys. Bet kas tas kas
jis dar negalėjo įsivaizduoti, 
nes jis dar permažai teturėjo 
idėjų. Tada buvo pajėgų religi
ja; daiktų, kurių reikėjo bijotis 
ir maldauti. Vėliau žmonės pra
dėjo asmeninti tas pajėgas ir 
daryti iš jų dievus, dažnai pa
tys ant savo paveikslo. Religija 
patapo praktika su dievais. Vi
sas nematomasis pasaulis tais 
dievais prisipildė. Dangus pasi
darė jų gyvenimo vieta.

Visi tyrinėjimai parodo, kad 
dar ir dabartiniai laukiniai žmo
nės, kaip prosenovės laukiniai, 
tikėjo į dvasias. Dar daugiau, 
tada religija buvo ne tiek daug 
mąstoma, kiek šokama, šokiai 
buvo ir tebėra visų primityvių 
žmogiškų pavidalų viso “dvasi
nio” gyvenimo išraiška, žodžiu, 
religija buvo savotiškas skirtu
mas tarp paprasto, kasdieninio, 
ir nepaprasto, retai ar pirmą 
kartą pasitaikančio. Primityvj 
žmogų priversdavo “galvoti ” 
kas nors, kas jam krito į akį 
keistesnio, nesuprantamo, bai
saus. O kadangi jis dar nieko 
nežinojo, galime įsivaizdinti, 
kiek jis kiekviename žinksny 
susitikdavo tų baubų ir keiste
nybių. Tad jis suprato, kad rei
kia prisigerinti.

Kilas religijų gimimo aksti
nas buvo, tai kad primityviai 
žmonėr gyveno ir veikė grupė
mis. Laukinė draugystė yra 
gaujiška; jos nariai laikosi tik' 
kartu, o religijos dar ir dabari

jus- 
nors 
jam 
yra,

JUOKAI
— Kartą keliavo asilas, 

priėjo plačią, didelę ir gilią upę, 
kurios nei perbristi, nei per
plaukti, nei kaip nors kitaip per
eiti negalima. Ar nežinai ką tu
rėjo tada daryti asilas, kad upę 
pereitų ?

— Nežinau.
— Taigi ir tas asilas neži

nojo.

Jis

tebėra socralis, burių reikalas. 
Individualas, kaip asmuo dar 
neturėjo savo atskiros sąmonės, 
kaip nepriklausomas. Įsitikini
mai, papročiai, budai buvo ben
dri. Toliau, lauke, už savo gru
pės pasaulis buvo jiiems miglo
tas.

Tokie apsireiškimai, kaip mir
tis, jam gręsė iš visų pusių, o 
mirtis, ypač jos dar priežasčių 
ir pavidalų nežinant, buvo ypa
tingai baisi. Nieko tada dar ne
buvo nustatyta. Viskas tebetu
rėjo magišką priežastį. Keisti 
akmens, tamsios daubos, žvė
rys, gyvatės, visa tai pasidarė 
paslaptingi ir sukelianti emoci
jas. Nieko tad stebėtina, ' kad 
žmonių giminė pradėjo žiūrėti 
į pasaulį su baimę ir pagarba 
ir bejėgiai jam atidavė savo 
baimes ir viltis. Vaizduotė ir 
emocijos pasidarė kaip ir kokie 
švyturiai, kuriais tik vienais 
žmonės bandė išaiškinti, kas čia 
dedasi.

Religija patapo visos žmo
gaus natūros išraiška. Joje mes 
randame baimę, žingeidumą, vil
tį, buriavimo instiktą, ir pir
mykščių inteligenciją. Religija 
nėra koks specifiškas instink
tas, bet yra instinktų rinkinys, 
jo reagavimas į aplinkumą.

Kaip žmonės pasidarė dievus
Vienas iš moderniškųjų ant

ropologų Taylor tvirtina, kad 
pirmykštis žmogus gyvo nuo 
negyvo neskyrė, tik jis manė, 
kad gyvame daikte yYa koks 
tai kitas daiktas, kurs jį judina, 
o kai tas judąs daiktas nustoja 
judėjęs, reiškia, tas kitas, neži
nomas daiktas yra iš jo išėjęs. 
Tai ypatingai jam patvirtino 
sapnai, kur jis matė mirusius 
ir senai nebegyvus savo arti
muosius, arba matė kaip jis 
pats sapne kur nors buvo nuė
jęs, ką daręs, ką susitikę 
kai atsibudęs klausė, 
jam tvirtino, 
šiai visą naktį gulėjo ir miego
jo namie. Iš to gimė dvasių ti
kėjimas. Dvasiomis žmogus pri
pildė visą pasaulį. Visa kas ju
dina, kas sapnuose rodosi, kas 
laimę ir nelaimę neša, turi būti 
kokios nors nematomos geros ir 
piktos pajėgos, dvasios.

Besidairydamas plačiau ir 
begalvodamas daugiau žmogus 
pamatė, kad kas tai yra ir už 
dvasias galingesni: metas į me
tą ateina pavasaris, atneša žie
dus, saulę, džiaugsmą, po to pa
reina vasarą, — atneša vaisių, 
maisto, vėl ateina ruduo, nuveja 
tą vasarą maitintoją, o žiema 
net šilumą pavagia. Dar užeina 
baisus griausmai danguose, ret
karčiais užtemsta saulė, kas tai 
bandą ją praryti. Reiškia, yra 
koks tai bončius labai didelių 
ir galingų pajėgų.

žmones, tebebūdami 
ir absoliučiai nuo tų 
malonės ir nemalonės 
sydami, matė, kad piktumu nei 
•grąsinimais nieko nepadarys, 
nusilenkė ir pradėjo tų pajėgų 
maldauti susimylėjimo, pasigai
lėjimo, palankumo, — šokdami 
joms, aukaudami savo vargais 
negalais Surankiotus vaisius, 
užmuštų gyvulių dalį, o kadan
gi matė, kad los pajėgos labai 
dažnai užmuša ir paęius žmo
nes, tai galop žmonės patys iš
simanė jiems po vieną kitą 
žmogų paaukauti iš savo arba 
iš savo priešingų giminių tarpo, 
tikėdami, kad laisva valia duo
dant auką tos dvasius su mažiau 
pasitenkins, žmogus darė vis
ką, kad galėtų išsilaikyti tame 
jam nelabai palankiame pasau
lyje. Stipresnės tautos pradėjo 
spėti, kad kuri nors pajėga 
jiems ypatingai padeda, ir ap
sirinko ją už savo gynėją ir pa
dėjėją. Taip gimė giminių die
vai.

(Bus daugiau)

s, o 
tai kiti 

kad jis ramiau-

bejėgiai 
pajėgų

priklau-

ATĖJO “Kuituros” No. 8. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

i
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Jau trys mėnesiai 
sukako nuo naujos 
Peoples Furniture 
krautuvės atidarymo

Sekmadienį, rugpiuČio 11 die
ną, sukako trys mėnesiai nuo 
to laiko, kai tapo atidaryta nau
ja Peoples Furniture krautu
vė — tiksliau pasakius, kai ji 
tapo perkelta iš 18-tos gatvės 
apielinkės į Mar<|uette Parką, 
adresu 2536-40 West 63rd st.

Tai jau ketvirtadalis metų.. 
Kaip einas lietuvių ^didžiulei 
krautuvei naujoje vietoje? Su
maniau' atlankyti.

Iškaba matytis nuo \Vestern 
itvenue. Krautuvės frontas — 
vienas didžiulis šlifuotas stik
las. Viela parodavimui, ką va
dinsime langais, bus gerokos 
krautuvės apemio.

Viduje — erdvu. Eilėmis su
krauti rakandai — minkštos, 
puošnios sofos, krėslai, komo
dai, stalai, ir staleliai; pasie
niais lentynos — čia išdėstyta 
smulkesni dalykai, reikalingi 
namų papuošimui. Ar reikalin
gi jie? Kai kam gal nereika- 
Ifngi. Bet gyvenantiems Ame
rikos žmonės jie reikalingi. Juk 
musų gyvenimas nesusidaro 
vien iš to, kad pavalgome ir 
bet kur prigulame, šiandien 
tur Init mes daugiau išleidžia
me vadinamiems smagumams, 
negu valgiui 
turi taip būti: 
m e, kad 
linksmiau,

juk mes dinba- 
galėtumėm gyventi 
smagiau, maloniau.

žinoma, smagu
mams nelygus: vieni mėgia šo
kius, kiti snapsą, treti šuniu
kus ar arkliukus lošti. Bet vi- 
sij smagumų tarpe, be abejo
nės, vienas sveikiausių yra no
ras turėti gražiai įrengtą gy- Į 
venti vieta — namus, butą.

Ir kaip 4 i k šios rųšies s m a-
gurnui Peoples Furniture kom-1
panija savo krautuvėse M ar-1
(Įiiette Parke ir ant Archer
avenue (1J77-83 Archer avė.)
turi visus reikalaujamus į re n-
gimus, visus rakandus.

Pirmasis aukštas pilnas ta
voro. Jo, rodosi, užtektų. O 
kur kili aukštai? O kur skie
pas? Visko nesuminėsi. Prisi
eina tik pasakyti, kad čia ga
lima gauti visą, kas tik įeina 
į namų parėdymą, į furniture 
reikmenų'eilę.

Užklausiau pp. Kruko, 
Furniture kompanijos 
supii kimo prižiūrėtojo, 

Peoples 
tavorų 
ir p.

krautuvės perdėtinio, kaip eina

Ruel Lumber Company
7337 Stony Island Avenue

Tinime pardavimui viską, kas tik reikalinga seno namo patai
symui ar naujo pabudavojimui, naują ir seną lumberj, taipgi “wall 
board” ir “plaster board”, stogų popiera, malevą, plumbingo reik
menis, paipas ir t. t. — Turime dideli pasirinkimą stiklų ir kitų 
reikmenų dcl oranžerčjų (green house).

ŽIŪRĖKITE — Garažas dėl dviejų karų už $126.00. Naujas 
pirmos klesos luniberis, darbas, stogas.

Ateikite arba telefonuokite HYDE PARK 1726, o sutaupinsime 
jums pinigų. •

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevett Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

I biznis naujoj vietoj. Atsakė, 
kad gerai. Biznis smarkiai pa- 

| didėjęs. Ypačiai padidėjęs biz
nis su svetimtaučiais, kurie su
daro gal' apie 75 nuošimčius 
kostumerių.

Bet ir lietuviai neužmirštą. 
Jie atvažiuoja iš 18-tos gatvės 
apielinkės, iš Btridgeporto ir iš 
kitų lietuvių apgyventųjų kolo
nijų.

— Ar ne per toli jiems va
žiuoti? — paklausiau. Paaiški
no, kad ne. Žmonės turi šian
dien automobilių. Susisiekimas 
gatvekariais taipjau parankus. 
O čia apielinkė graži, nauja, 
švari. Atvažiuoti j šią krautu
vę reiškia lyg turėti smagų pa
sivažinėjimą. Be to, rakandai 
tai ne svaras duonos nusipirk
ti: žmonės nori pirkti iš pa
tikėtinos vietos, iš kompanijos, 
kuri garantuoja perkamo tavo
ro gerumą ir kainas.

Išsikalbėjome. Pp. Krukas ir 
Nakrošius paaiškino, kad jei
gu ir ateinantis pusmetis bus 
toks sėkmingas, kaip pirmasis, 
tai šiemet tikimasi padaryti biz
nio per milioną dolerių. Šie
met tikimasi parduoti ypatin
gai daug muzikalių instrumen
tų — pianų, gramafonų, radio 
setų.

Publikos skonis šiandien au
kštai išvystytas. Taigi krautu
vės priverstos turėti rakandus 
paskiausios mados. Ir Peoples 
Furniture kompanija turi. Di
delė apyvarta padeda tai at
siekti. 0 ir tas faktas, kad 
kompanija turi savo šapą, gelb
sti nemažai. Pavyzdžiui, jei ku
ris kostumeris nerastų, saky
sim, kanapos, krėslo ar kurios 
kitos rcikmenės, kad ji tiktų 
jo skoniui, tai galima pagei
daujamą reikmeuę užsakyti ša

S $165
Neapsigaukite! Tvirtesnio — ge
resnio — su gražesniu ir malo
nesniu balsu kito tokio Radio 
Amerikoje nėra kaip Fada Radio. 
Persitikrinkite musų krautuvėje.

General Radio Store
Didžiausia Radio Lietuvių Krau

tuvė Brighton Parke
3856 Archer Avenue

netoli Rockvvell St., 
Telefonas Lafayette 6195 

Chicago, III.

MALT TON IC - EITRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne- 
t

gali būti be

šei- 
Kas 
per-

po j e, ir ji bus padaryta, kad 
ir kažin kaip parinkto rašto 
(design).

Bet tai ne viskas. Štai 
myna nupirko rakandus, 
nors atsitiko — ar vaikai 
vertė kėdę, ar smogė kuo lo
vą, ar kurį kitą dalyką sulau
žė, nubruožė, — Peoples Fur
niture pasiunčia savo žmogų 
pataisyti arba paima į šapą pa
taisyti. Ir tai ji skaito ne ko
kios malonės padarymu, bet tie
siog biznio patarnavimu. Žmo
nės pirko, mokėjo pinigus, tad 
kompanija skaito savo parei
ga pirktus iš jos dalykus pa
dėti pirkėjams išlaikyti kaip 
naujus. Peoples Furniture ve
dėjai, faktinai, kviečia savo 
kostumerius pataisymo reika
lais kreiptis tiesiog į juos.

Peoples Furniture Kompani
ja Marųuette Parko apielinkė- 
je yra nauji biznieriai. Bet se
nieji biznieriai priėmė juos no
riai į savo tarpą. Ir ne stebė
tina: tokią krautuvę mielu no
ru pasitiks bet kurios apielin
kės biznieriai: juk ji koncen
truoja biznį, sutraukia žmones, 
kelia vertę apielinkės žemės ir 
kitokios sąvasties.

Mokame nuošimčius ant visų taupimo sąskaitų.

CENTRAL““ BANK

Atneškite savo finansinius klausimus mums ir mes 
pritaikinsimo taupimo pieną, kuris jums patiks.

ir mes pagelbstim jiems pateikdami taupimo patar
navimą, kuris atitinka jų ypatingiems reikąlams.

Niekurios iš populiarių taupimo sąskaitų yra: Ka
lėdinis Kliubas, Vakacijų kliubas, reguliarė Taupimo 
Sąskaita, Ypatingo Tikslo Sąskaita (savaitiniai depo
zitai — dėl taksų, apdraudos apmokėjimui, morgičių 
nuošimčiams ir tt.) ir Bonų Pirkimo Biudžeto Pienas.

z TRUSTINfi KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
, . Chicago

VALSTIJINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS 
> I

Saitas Oras Ateina
Pasiskubinkit

Veikit tuoj, nes žiema netrukus bus čiaTaigi neatideliokit ilgiau
Jeigu norite plentą įsitaisyt patys, tai musų inžinierius padarys planą ir išdėstys darbą 
taip aiškiai, kad net mažasis jūsų sūnūs galėtų padaryt darbą.
Mes paskolinsim jum visus reikiamus šiam darbui įrankius veltui.
Mes laikom taipgi visas, tvirtai garantuotas, reikmenis plumbingui sutaupinančiomis 
pinigus kainomis ir parduodame jas taipjau lengvais išmokėjimais. Atlankykit mus, 
pirm negu pirksit kur kitur, ir įsitikrinkit, kad mes esam tie žmonės, su kuriais jum 
parankiausia turėt reikalas. ,
Jus galit pasiteiraut apie musų patikėtinumą ir sąžiningumą pas šį patį dienraštį, ir 
jie rekomenduos jum pirkti reikmenas iš musų, ba jie žino musų sutaupančias pini
gus kainas ir teisingą pirkliavimą su lietuviais per pastaruosius 25 metus. Nusitarę 

} atlankyt mus, bukit tikri, kad užeisit rcikiamon vieton.
Musų vieta yra amt bloko tarp 21st ir 22nd Sts., puses blogo ilgas geltonas namaš, mū
rinis, su dideliu užrašu ant namų:

Daugiau 
Nebeatideliokit

Gaukit sau šilumą Į laiką. Jus * nieko nesutaupinsite 
laukdami iki paskutinės minutės. Padarykit dabar ir su- 

taupinkit sau pinigą ir nesmagumo
ffį Kodėl laukti kol jum reikės mokėti 30 iki 40 nuoš.

'O® tjįfc daugiau už medegą apšildymui? Kodėl nepadaryti to 
dabar ir sutaupyti visus tuos pinigus ir išvengti rupes- 
n*0, įsitaisykit.apšildymą laiku. Nepaisykit dabartinio 
karšto oro, nes į 60 dienų jums bus jau malonus šil- 

|| tas namas. Jūsų pačių naudai mes patartume jums 
ar* veikti tuojau.

Pašaukit mus telefonu arba atlankykit musų ofisą, o 
" musų inžinieriai, atsisėdę su jumis, mielu noru ap-

svarstys apšildymo reikalus ir išaiškins jum, kaip 
/ galit įsitaisyt šilimą savo namuose sekančiai žiemai,

j* ® kad nesutrukdžius kasdieninių darbų. Visa, kas jum 
reikia, tai Įmokėti tik tiek, kiek galite, o balansą mo- 

mažomis mėnesinėmis mokestimis duosim laiko 
net iki dviejų metų.

mVl»ORATlH» 
>000 fO« CONVAl-eSC*NT»

MFUKSHlNO
QOOD FOATHl

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus

■mv

Del aplinkinių miestelių kreipkitės pVie St. Bartkus,

3824 Dcodor St, Indiana Harbor, Indiana
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Musų South Chicago Skyrius randasi prie
9300 Commercial Avė. Telefonus I.visus departamentus

2117-29 South State Street
Atdara vakarais iki 8 vai. Telefonai

Atdara nedaliomis iki 1 valandos po piet Calumet 0642-0613-0644-0645
> 'Mes Kalbame Lietuviškai

Musų Kostumeriai 
Ta u pina Pinigus

AbeI n a i. i ma n t, Peoples Fu r- 
niture kompanijos žmonės jau
čiasi smagiai naujojoj vietoj. 
Jie. norėtų matyti ir daugiau 
lietuvių biznierių atidarant biz
nius šioj apielinkėj — ypač to
kių, kurie yra pratę valyti biz
nį ir su kitataučiais. Visi da
viniai rodo, kad šiai apielin- 
kiai kilti yra labai daug pro
gų. Šiandien pat, pavyzdžiui, 
švariai užlaikoma lietuviška 
restoracija galėtų daryti pui-

Peoples Furniture kompani
jos tavorų supirkimo prižiūrė
tojas, p. Krukas, šiomis dieno
mis išvažiavo atostogų savai
tei-kitai į Woodboro, Wis.

' Chicagietis.

Bridgeportas
Dar vieni lietuviai atidarė 

biznį BridgepOrte 

Adresu 3538 Sd. Halsted st-, 
apie mėnuo laiko atgal, lietu
viai atpirko iš svetimtaučio Eco- 
nomy Meat Markei. Tai yra 
bučernė ir grosernė. O vardai 
lietuvių, kurie šiandie yra krau-

tuvės šeimininkai, tai pp. Viš- 
niauskas ir Cinikas.

Teko būti seniau toje krau
tuvėje. Vertėsi joje svetimtau
tis senelis. Ir krautuvė išrodė 
sena, kaip jis pats, šiandien 
kas kita. Pati krautuvė rodosi 
kita. Tvarka pavyzdinga, vis
kas vietoj, visur švaru. “Musų 
lietuviai tečiaus Višniauskas ir 
Cinikas, ir tuo nepatenkinti. 
Artimoje ateityje jie rengiasi 
visą krautuvę permalcvoti, šė
pas ir lentynas parėdyti nauju 
rubu, kad kostumeriairts butų 
malonu ir užeiti ir palaukti kol 
gaus reikalingų jiems dalykų. 
Nors laukti jierps nereikės il
gai: dalykas toks,„ kad naujie
ji savininkai lietuviai yra darb
štus žmonės ir patarnauja man
dagiai ir greitai.

Bet nė vien švarumas ir 
greitas patarnavimas svarbus 
yra šiandien geroje krautuvė
je — parduodamo tavoro švie
žumas, jo prieinamos kainos, 
o taipgi ir tai, kad krautuvė
je galėtumei žmogus gauti rei
kiamo dalyką, turi gal dides
nės reikšmės. šiuo žvilgsniu 
kalbama krautuvė tapo žymiai 
patobulinta ir vis tobulinama.

Mėsa joje pirmos rųšies, švie
žia kasdien ir parduodama pri- 
ėmamiausia galima kaina. Kos- 
tumeriai čia randa ir visus gro- 
sefio tavorus, kaip kenuotus, 
taip popiera pakuotus, daržo
ves — žodžiu, visą, kas galima 
tik gauti didžiulėse bučernėse 
ir grosemėse.

Krautuvė atidaroma kiekvie
ną dieną nuo 5 valandos ryto 
ir laikoma atdara iki 8 valan
dos vakaro. O šeštadieniais ji 
esti atdara net iki 10-11 va-

P Kone Virginiii 2 0 54

JOSEPH VILIMAS
N a m u S t a t y m o 

<*- KONTRAK TORIUS
<556 So. Rockwell St„ Chicago, UI

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai 

landos. Sekmadieniais atidary
ta nuo 7 iki 10 valandos ryto«

Report.

NUOLATINIS 
TROŠKULIS

Vasara verčia prie tankių van
dens permainų, kas sugadina vidu
rius.
TRINERIO KARTUS VYNAS 
yra malonus taisytojas. Jis išvalo 
vidurius, pagerina bendra padėti, 
paskatindamas apetitą, virškinimą ir 
eliminaciją. Imk kas pusvalandį 
prieš valgį. Visose aotiekose.

Lietuvos Laisvės 
Bonų 

vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien. 

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

|

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Kig'htcenth Bond &, Mortgage Orgranization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski> ižd.

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

suteikti, tuomet pašaukite

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



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ramova
Ramcva atsidaro rytoj.

Bridgeportas išpuoštas
Visas

Halsted gatvė pasipuošusi 
nuo 31-mos iki- 38-tos ar 39- 
los. Didžiulės vėliavos arti vie
na kitos plevėsuoja abiem jos 
pusėm. Kodėl čia tos vėliavos? 
Kokių iškilmių laukiama?

Atsakyti nesunku: sekipadie- 
ni atsidaro puošnusis Bridge- 
porto teatras, kurį pastatė ady. 
Olis ir kiti lietuviai.

— Atsidaro teatras! — pa
stebės kai kas — didelis čia 
daiktas.

Taip lai taip. Bet nuperka
ma krautuvėlė už porą trejetą 
tūkstančių dolerių, ir tai jau 
yra musų gyvenime įvykis, jei 
nuperka ją lietuviai. Suruošia 
draugija pramogą — mes apie 
ją kalbame ir rašome, nes tai 
yra musų žmonių darbo pase
ka, suteikusi smagumo vie
niems, pridavusi energijos ki
tiems; ba tai yra musų, lietu
vių, darbuotės paseka.

Bet čia — brangiausias Brid
geporte trobėsis. Jisai kaštavo 
pusę miliono dolerių, o gal šim- 

brangiau.
Tai trobėsis,

7:30 vai. prasidės naujame tea- 
Ramova — programas.

Pirmas programas lietuviams. 
Gal daugiau tokių programų ir 
neteks matyti, ba teatras iš- 
nuomuotas kitataučiams, kurie- 
pradės varyti reguliari biznį 
regis nuo 21 dienos šio mė
nesio.

Programas lietuviams. Jisai 
i susidės iš krutamųjų paveikslų 

ir numerių, kuriuos išpildys 
artistai.

žmogus mėgia save matyli 
paveiksle. Jeigu nemėgtų, tai 
neturėtumėm liek, fotografų, 
žmogus mėgia dar labiau nu
lyti save “gyvą” paveiksle. Jei
gu nemėgtų, tai milionai žmo
nių nelankytų kasdien kruta
mu jų. paveikslų. Jie lankosi pa
žiūrėti į kitus, į aktorius. Tuo 
įdomiau bus pamatyti pačius 
save.

Keleto tuksiančiu lietuvių 
buvo nuimtes filmos “Naujie
nų” piknike. Gal vienas kitas 
iš musų ir nebus pilnai lygus 
John Barrymore. 
sos manyti, kad jie bus m 
pažįstami. Vienas gal kiek 
siraukęs, kitas išsišiepęs, 
čias linksmutis žinote, 
priklauso kokioje pozoje ir 
krame “upe” pagavo mus 
ma. Ir norėčiau tiesiog bely
ti, kad musų gražuolės, daly
vavusios “Naujienų” .piknike, 
filmose išrodys šaunesnės už 
Hollyvvoodo gražuoles. Betina-

Iro

Bet imu drą- 
ums 
su

tai 
ko- 
fil-

■ :

NAUJIENOS, Chicago, III,

[Atlantic and Pacific Photo]

Aplink pasaulį per porą savaičių. Vokiečių Ceppelinas skren- 
New Yorke pro Woolworth namą.

ba smuikuoti! Tas koncertas 
parodys ką reiškia gabumas 
muzikoj, o antrą — ką reiškia 
geras muzikos mokinimas, tai 
yra, tinkami mokytojai ir mo
kytojos. Mergaitės gros parin
ktus garsiuosius muzikos ku
rinius.

Musų Petras Sarpaiius įgro
jo 10 melodijų į O-Keh rekor
dus. Įgrotos melodijos susideda 
iš polkų, mazurkų, valsų. Re
kordai bus paleisti į krautuves 
rugsėjo mėnesio pabaigoje. 
Šaunusis “Birutės” daininin
kas, Siaurusevičius, įdainavo į 
tuos pačius rekordus keletą 
dainų.

da

Ateinančio Chicagos operos 
sezono pabaigai diriguoti or
kestrui yra pakviestas Emil 
Cooper. Rodos, kad tūlą laiką 
vienas Cooper yra dirigavęs 
Lietuvos valstybės operos or
kestrui Kaune. Bene bus Emil 
Cooper tas pats asmuo, kuris 
dirigavo Kaune?

Kai kurie žmonės abejoja ar 
kartais Emil Cooper nepasiliks 
Chicagos operoje. Dalykas 
toks, kad eina gandų, jogei 
dabartinis vedėjas p. Polacco 
turis nesusipratimų. Bet kolei 
kas nieko tikro nežinia.

— Report.

šeštadienis, rugp. 17, 1929

Visuomet Yra Gerai
Turėti Taupiamąją Sąskaitą

ATIDARYKITE TAUPIAMĄJĄ SĄSKAITĄ ŠIANDIE IR 
KAS SAVAITĘ AR KAS MĖNESĮ ATIDĖKITE DALĮ 

i SAVO UŽDARBIO
Jus greitai pastebėsite smagias pasekmes

Daugelis tūkstančių musų draugų lietuvių visus savo ban
kinius reikalus atlieka šiame dideliame West Sides banke. 

Kur jiems smagu atlikinėti savo biznio reikalus 
Kur yra specialės bankininkavimo valandos depozitorių 

patogumui
Kur yra užtikrintas draugiškas patarnavimas, ir
Kur kalbama jų prigimta kalba.

Mes mokame 3% ant taupimų

The West Šiite Irusi & SavingsBANK
Roosevelt Road at Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
A Clearing House Bank 

Resources over $14,500,000.00
BANKAS ATDARAS:

tą-kitą... tūkstančių 
Tai krūva pinigų.- 
turįs reikšmės visai apielinkei. 
Jei tokie trobesiai yra statomi 
musų Bridgeporte, tai bėdos nė
ra mažesniesiems, dar apielin- 
kė į laužą nevirs.

Pasipuošė Bridgeportas lauk
damas sekmadienio, kada 7 va
landą vakaro atsidarys pirmu 
kartu naujo teatro durys. Kaip

arabų pasakos iš 
ir Vienos Nakties 
tuvės produktas, o

DVI KNYGOS

sapnų

sapnuoja, 
žinoti kg

Šios dvi knygos reikalinga tu
rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS
Knyga išguldymui 

reikšmės
Kiekvienas žmogus 

Kiekvienam yra gerai
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rą atneš; prisisapnavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.50

MĮSLIŲ KNYGA

Išguldymai ir palyginimai 
tūkstančių mįslių

Jei nori būt mėgiamas drau
gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
į tave tuojaus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviui.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

su 
gyvenimo?
vos operos
kauskaitė,

kartais

tai yra, 
valandą 

muzikantus,

O kur kiti paveikslai iš mu- 
amerikoniškojo lietuviško 

Kur šiandie Lietu- 
dainininkė, p-lė Ra- 
Birutė ir dar kai 
būti, kad tos lietu

viškos filmos pasirodys pirmą 
ir paskutinį kartą pas mus Chi- 
cagoje.

Važiuojame mes į vidurmie- 
slį. Mokame stambius pinigus, 
kad pamatyti vaidinimą, išgir
sti tą ar kitą operos daininin
ką, tą ar kitą paskilbusį or
kestrą. O kas yra didesnis spor
tas ir pajėgia dar dolerį-kitą 
pridėti, Vai užsifundija 
ir Ravinia teatrą.

Ramova teatre rytoj, 
sekmadienį, apie 7:30 
tuos šauniuosius
kuriuos laikraščiai bubnija die
ną ir naktį, pamatysime ir iš
girsime “savo” Bridgeporte; 
klausysimės jų muzikos, jų dai
nų.

Neapsieis ir be mūsiškių dai
nininkų ir artistų. Vanagaitis 
s^ecialj programą turį paruo
šęs. Programas rengiama Ra
moves atidarymui toks, kokio 
dauguma lietuvių gal bu t dar 
neregėjo.

O ir pats teatras — yra ko 
pažiūrėti. Dar jo durys užda
rytos. Bet man teko jau būti 
viduje. Išpuoštas jis. Išmargin
tas. Įeini — viršuje dangaus 
mėlyne, aplink pasieniais — na
mai, trobesiai atsiskiria nuo 
sienų. Malonios spalvos. Ro
dosi, kad iš pasakų karalijos 
tie “trobesiai” atvežti ir su
rinkti čia. įsivaizduoju, kad 
uždegama elektros šviesa tea
tre. Viskas susilieja, viskas ži
ba, mirga ir žeria. Arba — 
pritems ta šviesos. Matai lyg 
per miglą dekoruotas sienas, 
viršuje spindi dangaus mėly
nė, mirga žvaigždės, ir rodo
si, kad atiduriai šalyje, kur

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atšilau- 
kykit pas mane. Mano pilnas ISegzamlnavi- 
mas atidengs jiigų tikrų\]igrų ir jei aS apsi- 
irnsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iSegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto ki 1 po pietų.

Tčmykite
1) APDRAUDA (Insurance f Nuo
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliaa ir «*riauaiiu kompa
nija.. ’

2) REAL ESTATB: Tūrių giri 
bargenų visose Chicago* dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
TeL Rooaevelt 8500

Parduodam
1-mus MORGICIUS

mokam

ruksiant i es 
ne vaiden- 
tikrenyibė.

Report.

Washington Heights 
miškely

Pereitą nedėldienį įvyko trys 
piknikai—du West Pullmanic- 
čių, būtent Dr-stės Šv. Juoza
po ir Labdarių, ir roselandiečių 
Dr-stės Ražancavos, kuris buk 
buvęs surengtas Visų šventų 
parapijos kunigo Paškausko 
naudai, kaipo atsidėkavojimas 
už tai, kunigas 
draugystei veltui 
rytinėj svetainėj 
laikyti.

Publikos buvo
lankę i miškelį. Dr-stės džiau
giasi visos padariusios neblo
gai biznio.

Ateinantį nedėldienį miškely 
turės išvažiavimą Drs-tė šven
tos

School „Band, mokins 
pučiamus instrumentus 
bresinius. Čia norisi pažymėti, 
kad Fitzek yra pasižymėjęs 
tarp gerųjų muzikos mokytojų 
Chicago j e. Jų pamokos yra ne 
tam, kad išduoti diplomą, jog 
štai tas bernaitis ar mergaitė 
mokėsi tiek ir tiek laiko ir 
gavo “diplomą”, bet kad tikrai 
ištobulinus mokiniuose ir mo
kinėse tai, ką geriausia jie tu
ri muzikai.

Šios muzikos pamokos bus 
di oda mos p. Petro Sarpaliaus 
namuose adresu 814 W. 33-rc 
Street.

N

Utarninke ir Subatoj
9 v. ryto iki 8 v. vak.

Kitomis dienomis
• 9 v. ryto iki 3 v. po piet.

GARSINKITeS “NAUJIENOSE”

Ražancavos 
leidžiąs baž- 
susirinkimus

nemažai atsi-

Onos iš Roselando. —š.

Bridgeportas
žiemos sezonui artinantis 

darys gerą muzikos mokyklą. 
Sarpaiius įgrojo O-Keh re
kordams valsų, polkų ir ma
zurkų.

ati

Spalių mėnesio , (October) 1 
dieną Bridgeporte atsidarys 
gera muzikos mokykla. Piano 
skambinti joje mokins B. Fit- 
zek, smuikuoti — J. Fitzek. Al- 
fred Gražius, kuris yra direk
torius St. Mary’s Training

S’t.

po

Galit atsiimti pinigus ant 
. pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678 P

Kitas įvykis, kuriuo vertėtų 
susidomėti juo platesniam Chi- 
Cagos lietuvių skaičiui, ypač 
kurie turi auginamų vaikų, tai 
keturių jaunų merginų kon
certas. Pabaigoje spalio mėne
sio bus duotas koncertas Lie
tuvių Auditorijoj. Jo nume
rius išpildys H. Kellner, Cor- 
nelia Ardido, A. Rossean ir 
Birutė Sarpaiius. Tai jaunos 
mergaitės. Bet ateikite ir pasi
klausykite ką jos gali parody
ti, kaip jos gali skambinti ar-

Screen-Grid
Atwater Kent 

RADIO 
PUOŠNIAUSIAME CONSOLE

Ideale Radio kombinacija — Atwater Kent Screen 
Grid Radio, žinoma, Electro-Dynamic, puošniame 
specialiai dėl Budriko darytame Console! Tas se
tas daug daugiau išgauna iš oro! Jautriausias, 
kaip per plauką, nustatymas užtikrina gražiausį 
ir aiškiausi balsą ir geriausį pagavimą.

Pilnai su CUNNINGHAM 
TŪBOMIS 

ir įbudavotu

ELECTRO-DYNAMIC 
KALBĖTUVU 

Pilnai
190

*159
$10 įmokėti

Dykai Aptarnavimas Per Dvejus Metus 
Dykai Įvedimas

Didžiausia Lietuvių Radio Sankrova
Nebus daroma pastangų pa

lenkti jus prie kito radio. Ką 
Budrikas skelbia, tą jis ir par
duoda. Jus perkate su pilnu pa
sitikėjimu ir pasitenkinimu, kad 
jus gausite čia geriausias sąlygas 
geriausius radio ir nėriausi ap
tarnavimą.

Dykai demonstravimas na
muose.

Telefonuokite Boulevard 4705
Stalo Modelio Receiveris (TOD 
55 be tūbų U>OO
Vartojantis naujas Screen Grid 
tubus.
Electro-Dynamic Stalo (F O/į 
Kalbėtuvas

DRES1Ų DEZAININIMAS
Mes išnokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesija. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
N. State St. cor. Lake St.

10 auditas
JOS. F. KASNICKA. principalas

LINKSMAS IŠVAŽIAVIMAS
Draugystes Atgimties Lietuvių Tautos, 

Moterų ir Vyrų
Nedėlioj, Rugpiučio 18 d., 1929 m.

Justice Parke, Kačinsko Pleise,
\ Prieš Tautiškas kapines.

Bus labai juokingas programas. Kas laimes, tas gaus 
gražių dovanų...

Kviečiame visus senus ir jaunus, praleisti linksmai laiką prie 
geros muzikos.

Įžanga ir užkandžiai veltui Pradžia 11 vai. ryto.
Kviečia KOMITETAS

SVARBUS PRANEŠIMAS CHIGAGOS MOTERIMS
Nepaprasta proga Chicagos ir Chicagos apie- 
linkių lietuviams moterims įsigyti kailinius 
kautus (Fur Coats) pigia kaina. Dabar yra 
geriausias laikas pirkimui kailinių kautu. 
August-Rugpiučio mėnesyje žydeliai daro išpar
davimus senų Fur Coat, o pas mane gausite 
naujausios mados ir nupiginta kaina — savo 
kostumeriams parvežam tiesiai iš dirbtuves vi
sai naujus Fur Coat’us. Mes garantuojam vi
siems savo kostumeriams, kad musu kautai yra 
visi naujausi, musų krautuvėje nėra nei vieno 

senos mados kauto.
Moteris, kviečiam Jumis naudotis musų siuli- 
jimu šiame August-Rugpiučio mėnesyje, nes 
specialiai kainos papigintos — platus pasirin
kimas. Laukiu Jūsų. Su tikra pagarba Jums, 

BURBOS CLOAK SHOP
3214 So. Halsted Street

Tel. Victory 2477

Geriausia vieta Radio pirkti

Jos. F. Budrik, m.
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705
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Kodėl aplikacijos su 
prašymu pilietybės po- 

pierų buvo gražintos

Mėgino sulaikyti barnį 
— pašautas

Thomas Novotny, savininkas 
soft drinks parterio prie 17- 
tos gatvės ir String street, ir 
jo drangas Edvardas Sipek sė
dėjo kambaryje, užpakaly krau
tuvės. Krautuvėn įėjo vyras ir 
pradėjo kelti triukšmą. Novot
ny ir Sipek išbėgę krautuvei!, 
kad nuraminti triukšmadarį* 
sis paleido į juos porą šūvių 
ir pabėgo. Novotny ir Sipek 
sunkiai sužeisti. Jie nugabenti 
ligoninėn. Užpuolikas buvęs 
girtas.

Tyrinėja kai kurias 
real-estate firmas

Illinois valstijos valdžia da
lgu- daro tyrinėjimus dėl skun
dų kaikurių žmonių real estate 
transakcijose. Keletą dienų ty
rinėjimai daryta Rockforde, ty
rinėtojai pirmadieni atvyks 
Chicagon, vėliau atlankys 
kitas vietas valstijoje. Skun
dams tyrinėti komisija aplaikė 
skundų 400 ar 500 ypatų. Su
ma pinigų, ant kurios tie žmo
nės buvę apgauti, sakoma, sie
kianti 3,000,(K)0 dolerių. Viena 
priemonių naudota prigavimu! 
buvusi ta, kad kaltinamos fir
mos parduodamos sąvastį iš
duodavo pirkėjams neva kon
traktą, jogei jos parduosian- 
čios į paskirtą laiką tą sąvas
tį su pelnu pirkėjui.

Aplikacijos, gautos apskrities 
direktoriaus natūralizacijai, Fe- 
derrliame trobesyje, kai kurios 
buvo grąžintos. Dalykas toks, 
kad aplikacijos pilietybės po- 
pierems yra pasiunčiamos na
tūralizacijos' distrikto direkto
riui, kuris savo keliu pasiun
čia jas į vielą, Lper kurią apli
kuotai nurodo įvažiavę šion ša
lin. Po to, aplikacijos yra gra
žinamos apskričio direktoriui 
Chicagoje ir jis pakviečia ap- 
likantus atsilankyti prelimena- 
riam kvotimui. Čia aplikuotas 
išpildo prašymą Fcderaliani Cir
cuit arba Superior teismui dėl 
paskutinio kvotimo arba išklau- 
simo pilietybės reikale.

Daug aplikacijų, išpildytų 
prieš liepos 1 dieną, tapo grą
žinta atgal su patarimu išpil
dyti jas išnaujo, prisilaikant to, 
kaip reikalauja naujasis natū
ralizacijos įstatymas. Tai atsi
tiko todėl, kad išpildytos apli
kacijos nespėjo pereiti tą visą 
procedūrą prieš liepos 1 dieną.

Teismo tikslas buvo ir pasi
lieka padėti apli'kantams kiek 
tik pajėgiama. Natūralizacijos 
Įstatymus tečiaus daro Kon
gresas ir pasirašo Prezidentas. 
Tiesioginis fcderalės valdžios 
atstovas čia Chicagoje yra na
tūralizacijos distrikto direkto
rius, kuriam visi tie reikalai

turi kreiptis p Natūralizacijos 
Departamentą Federaliame Tro
besyje arba į Superior ir Cir
cuit teismo klerko ofisą, kam
barys 437 County Building.

Šį įspėjimą pasirašo M. S. 
Szyniczak, Superior teisino 
klerkas. i

Grabo riai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
[Pacific and Atlantic Photo]

John C. Dona, plačiai žinomas 
knygininkas, mirė Newark, N. 
J., liepos 21 d. sulaukęs 72 m. 
amžiaus.

turi būti skiriami. Circuit arba 
Superior teismai veikia tik kaip 
padėjėjai.

Visi, kurie turi sunkumų, 
idant suprasti naują įstatyihą 
reikale aplikacijų pirmoms ar
ba antroms popicronis gauti,

Lietuves Akušeres
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA 
t Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

PRANEŠIMAI

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai- ’ 
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 

ir Balsamuotojas
Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18tli Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, leuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.-------o-------

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St Chicago, UI

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 8201 Soath Wallace Street
—.... o--------

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Suite 206, 1579 Mihvaukeo Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Qanal 8257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So,. Ashland Avė.

VALANDOSi
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet
Telefonas Canal 0464

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakar* į
Telefonas Canal 1912 >

Residence Tel. Fairfak 6353 1-------------------------- -------------------- — įj 
Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH / .
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas UŽ-

Specialistas moteriškų, vyriški 
vaikų ir visų chroniškų ligų11“ 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chfcb 
arti 31st Street

Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. « 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų

Advokatai

Autas užmušė lietuvį
Automobilis sužeidė pereitą 

ketvergą Petrą Markūną, 47 
metų, gyv. 305 East 154tli st., 
ties namais, kuriuose jis gy
vena. Markūnas mirė penkta
dieni ligoninėje.

Traukinys užmušė ke
tonus

New York Central gelžkelio 
traukinys užbėgo ant auto, ku
riuo važiavo keturi žmonės iš 
Mankalo, Minn* Nelaimė atsi
tiko netoli (lai y. Kai trauki
nys sustabdyta ir atbėgta pa
žiūrėti važiavusių autu, tai vi
si buvo jau nebegyvi.

Mandagus plėšikai
Du banditai padarė holdapą 

marškinių krautuvėje adresu 
1028 Lawrence avė. Jie įvarė 
krautuvės prižiūrėtoją į kam
barį užpakaly krautuvės. Pasi
ėmė iš registerio $475. Tuo 
laiku krautuvėm Įėjo vyras 
marškinių pirkti. Vienas ban
ditų buvo taip mandagus, kad 
patarnavo kostumeriui — par
davė marškinius. Bet, supran
tama, pinigų į registerį ne- 
įpunčiavo.

PRANEŠIMAS T
Pranešu visiems savo pažįsta

miems, draugams ir visiems lietu
viams, kad aš nupirkau nuo P. 
Rashinskio Vyriškų ir Moteriškų 
drabužių Storų, taipgi laikysiu vy
riškų, moteriškų ir vaikų čeverykų. 
Numažįsiu ’/i kainas ant visų daiktų.

Kviečiu atsilankyti ir persitikryti 
apie kainas pirm negu kitur eisi.

CARL CLARAS
4903 W. 14th St., Cicero.

.Viekšniečių Kliubas rengia “bas- 
ket” išvažiavimu, nedėlioj, rugpiučio 
18 d., paprastoj vietoj, kur visada 
viekšniečiai važiuoja. Bus muzika 
ir visokiu žaismių. Važiuoti reikia 
pro Tautiškas kapines iki 95 gat
vei: 95 gatve, po dešinei, važiuoti 2 
mylias iki žvyro kelio, tuo keliu po 
dešinei važiuoti 1 % mylios, tada pa
sukti po kairei ir ten aplink mažų 
farmerių būrelį, ant kalno, viekšnie
čiai šoks ir dainuos. Visi kliubo 
nariai ir rengėjai kviečiami dalyvau- 
t. —Kliubas.

North Siete. — S LA. 226 kuopos 
Baseball jaukto išvažiavimas įvyks 
nedėlioj, rugpiučio 18 d., Jeffersono 
giriose, išvažiavimas bus įdomus, su 
laimėjimais didelių dovanų. Tiki
mas daug svečių turėti.—Komitetas.

PRANEŠU savo pažįstamiems ir 
draugams, kad aš nupirkau barbernę 
1326 So. Ashland Avė., kuri pir- 
miaus buvo svetimtaučių rankose. 
Todėl kviečiu lietuvius atsilankyti, o 
aš duosiu kuogeriausių patarna
vimų.

JOHN RAČKAUSKAS, 
4326 So. Ashland Avė.

Leb. G. D. L. K. Vytauto ant Bri- 
geporto susirinkimas įvyks rugpiučio 
18 d., 12 vai. dienų, Lietuviu Audi
torijoj, 3133 S. Halsted St. Visi na
riai malonėkite laiku pribūti, nes 
susirinkimas bus svarbus. —Valdyba

Town of Lake. — Teatrališkas 
Kliubas “Lietuva” rengia “beach 
partv” sekmadieny, rugpiučio 18 d., 
A. J. Kareivos vietoj, ųetoli Michi- 
gan City. Malonėkite susirinkti 
punktualiai 9 vai ryto.prie Wm. J. 
Kareivų, 4644 S. Paulina St.

Komisija.

Bridgeportas

M. J. Kiro dar keletas 
naujų mūriniu namų li

ko neparduotų.

Tautiškos Draugystės Liet. Dukte
rų mėnesinis susirinkimas įvyks ne
dėlioj, rugpiučio 18 d., Mark VVhite 
Sųuare svet., 1 vai. po piet. Drau
gės malonėkite atšilau kvti būtinai.

Nut. Rast.

Phone Grovehill 0264 
Valandos nuo 1 iki 8 P. M.

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPRAPATHB 

Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

A. A. ALENĄ LORANCAITĖ, 
kuri mirė rugpiučio 13 dienų, 
1929, ir palaidota tapo rugp. 
16 d., o dabar ilsis Šv. Kazi
miero kapinėse, amžinai nuti
lus ir negalėdama atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jai pasku
tinį patarnavimų ir palydėjo jų 
i tų neišvengiamų amžinybės 
vietų.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimų iš musu 
tarpo, reiškiame giliausių pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja- 
me musu dvasiškam tėvui, 
Kun. Vaitekahčiųi, kurs atlai- 

• kė įspūdingas pamaldas už jos 
siela: dėkavojame graboriui 
Eudeikiui, už gerų ir mandagų 
patarnavimų, dėkavojame gėlių 
aukotojams, mergaitėms gėlių 
nešėjoms, grabnešiams ir vi
siems giminėms, draugams, pa
žįstamiems if kaiminams, kurie 
tik kokiu nors budu teikė pa
guodos šioj nuoliudimo valan
doj ir pagalios dėkavojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms; o tau mutu my
lima dukrelė sakome: ilsėkis 
šaltoj žemėje.

Anksti užgeso musu vos pra
švitusi žvaigždute; mirtis iš
plėšė iš musų tarpo mylimų 
dukrelę. Ilsėkis ramiai o mes 
Tavęs savo širdy niekad neuž
miršime.

Nuliudusi
Lorancų šeimyna.

JONAS ŠEŠTOKAS

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos; nuo 1 iki 8 vakare 
‘ Nedėlioj nuo 10 iki 1 
3265 SA Halsted St.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti 
-- o--------

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Modemiška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. X ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

Ą. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiškų 

patarnavimų 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

, 4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesnį kas 
da siūlo už dykų egzaminavimų, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tukstąnčių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 ..........
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phonę Kenvvood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

DR. A. J. KARALIUS

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

I

4645 South Ashland Aven«e 
Ant Zaleskio Aptiekoi 

CHICAGO, ILL.

. K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

. Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarų, išskyrus ketverge. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St. 
VALANDOSi 

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phonc Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukce Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimų

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Fran'klin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare
52 E. 107th St.,

kampas Michigan Avc.
Pullman 5950

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Dabar yra geriausia proga 
pirkti nuo jo namą, nes tų na
mų kaina yra labai pigi. Jus 
užmokate tik tokią kainą kaip 
pirkdamas paprastą bungalovv 
arba dar pigiau, o jus čia nu- 
perkate 2 aukštų mūrinį namą, 
2 flatai po 5 kambarius, su 
aukštu anglišku skiepu ir už
daromais stikliniais porcinis.

Todėl gerai apgalvok ir pirk 
tuojau vieną šių namų, nes ži
noma, kad gyvenimui namas 
yra reikalingas kiekvienam 
žmogui.

Del platesnių žinių kreipki
tės prie,

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

Pilna Fizine
1 ir Analitinė j

Egzaminacija ;
$5 " |

Tegul Dr. C. C. Singlev patars 
jums; jįą specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio paįrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 16-15
Phone Harrison 1950

Vai.; nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėk 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

» ---- ----- ------ ----- ------ ------

Mirė rugpiučio 13 dienų, 11 
valanda ryte, 1929 m. sulaukės 
12 metu amžiaus, A. a. Jonas 
gimė liepos 13, 1917, Chicago, 
III. Paliko dideliame nubudi
me motinų Kotrinų, tėvų Bal
tramiejų, 2 seseris — Marijo
nų 15 metų, Julijonų 2 K* metų 
ir brolį Andrių 5 metų ir pus
brolį Izidorių Radzevičių, dėdę 
Jonų šeštokų ir gimines. Ku
lias pašarvotas 8849 Houston 
Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
rugpiučio 17 d., iš namų 8 
vai. bus atlydėtas į Šv. Juoza
po parapijos bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas i Šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus ir 
mus dalyvauti šiose 
vėse.

Nuliude liekame.
Tėvai, Seserys, 
ir Gimines.

Simpatiškas —- 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairficld 
Tel. Lafayette 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct.,

Tol. Cicero 3794 
SKYRIUS

8201 Auburn Avė. Tel Blvd.

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

Tol. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Avenue 
0727

Cicero

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

3201

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 Iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

visus 
pažįsta- 
laidotu-

Brolis

Laidotuyėse patarnauja gra- 
borius Zolp, Tek Boulevard 
5203.

Sąžiningai 
pigiai patar
nauju dienų ir 
naktį v i suse 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininka.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Vark 797

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
(Corn. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplevvond Avė.

Telefonas Republic 7S68 
CHICAGO, ILL,

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3114 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAIIN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubo»

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. no pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 

‘vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dienų i
Phuiie Midway 2880

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 —

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

lOHN B. BORDEN 
(Jonaš Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 rvt«. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Tahnan Av. 

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North I,aSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S, Union Avė, 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Mėgino sulaikyti barnį 
— pašautas

Tliomas Novotny, savininkas 
soft drinks parterio prie 17- 
tos gatvės ir String Street, ir 
jo drangas Edvardas Sipek sė
dėjo kambaryje, užpakaly krau
tuvės. Kraut u vėn įėjo vyras ir 
pradėjo kelti triukšmą. Novot
ny ir Sipek išbėgę krautuvėn, 
kad nuraminti triukšmadarį, 
šis paleido į juos porą šūvių 
ir pabėgo. Novotny ir Sipek 
sunkiai sužeisti. Jie nugabenti 
ligoninėn. Užpuolikas buvęs 
girtas.

Tyrinėja kai kurias 
real-estate firmas

Illinois valstijos valdžia da
lau* daro tyrinėjimus dėl skun
dų kaikurių žmonių real estate 
transakcijose. Keletą dienų ty
rinėjimai daryta Rockforde, ty
rinėtojai pirmadieni atvyks 
Chicagon, vėliau jie atlankys 
kitas vietas valstijoje. Skun
dams tyrinėti komisija aplaikė 
skundų 100 ar 500 ypatų. Su
ma pinigų, ant kurios tie žmo
nės buvę apgauti, sakoma, sie
kianti 3,000,000 dolerių. Viena 
priemonių naudota prigavimu! 
buvusi ta, kad kaltinamos fir
mos parduodamos sąvastį iš
duodavo pirkėjams neva kon
traktą, jogei jos parduosian- 
čios į paskirtą laiką tą sąvas
tį su pelnu pirkėjui.

Autas užmušė lietuvį

Automobilis sužeidė pereitą 
ketvergą Petrą Markūną, 47 
metų, gyv. 305 East 154th st., 
tiest namais, kuriuose jis gy
veno. -Marktinas mirė penkta
dienį ligoninėje.

Traukinys užmušė ke- 
turius

N'cw York Central gelžkelio 
traukinys užbėgo ant auto, ku
riuo važiavo keturi žmonės iš 
M’ankalo, Minn. Nelaimė atsi
tiko netoli (iary. Kai trauki
nys sustabdyta ir atbėgta pa
žiūrėti važiavusių autu, tai vi
si buvo jau nebegyvi.

Mandagus plėšikai
Du banditai padarė holdapą 

marškinių krautuvėje adresu 
1028 Lavvrence avė. Jie įvarė 
krautuvės prižiūrėtoją į kam
barį užpakaly krautuvės. Pasi
ėmė iš registerio $175. Tuo 
laiku krautuvėn įėjo vyras 
marškinių pirkti. Vienas ban
ditų buvo taip mandagus, kad 
patarnavo kostumeriui — par
davė marškinius. Bet, supran
tama, pinigų į regis terį ne- 
jpunčiavo.

Bridgeportas

M. J. Kiro dar keletas 
naujų mūriniu namų li

ko neparduotų.

Dabar yra geriausia proga 
pirkti nuo jo namą, nes tų na
mų kaina yra labai pigi. Jus 
užmokate tik tokią kainą kaip 
pirkdamas paprastą bungalovv 
arba dar pigiau, o jus čia nu- 
perkate 2 aukštų mūrinį namą, 
2 flatai įio 5 kambarius, su 
aukštu anglišku skiepu ir už
daromais stikliniais porčiais.

Todėl gerai apgalvok ir pirk 
tuojau vieną šių namų, nes ži
noma, kad gyvenimui namas 
yra reikalingas kiekvienam 
žmogui.

Del platesnių žinių kreipki
tės prie,

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

Kodėl aplikacijos su 
prašymu pilietybės po- 

pieru buvo gražintos
Aplikacijos, gautos apskrities 

direktoriaus natūralizacijai, Fe- 
deraliame trobesyje, kai kurios 
buvo grąžintos. Dalykas toks, 
kad aplikacijos pilietybės po- 
pierems yra pasiunčiamos na
tūralizacijos' distrikto direkto
riui, kuris savo keliu pasiun
čia jas į vietą, per kurią apli- 
kantai nurodo įvažiavę šion ša
lin. Po to, aplikacijos yra gra
žinamos apskričio direktoriui 
Chicagoje ir jis pakviečia ap- 
likantus atsilankyti prelimena- 
riam kvotimui. Čia aplikuotas 
išpildo prašymą Federaliam Cir
cuit arba Superior teismui dėl 
paskutinio kvotimo arba išklau- 
simo pilietybės reikale.

Daug aplikacijų, išpildytų 
prieš liepos 1 dieną, tapo grą
žinta atgal su patarimu išpil
dyti jas išnaujo, prisilaikant to, 
kaip reikalauja naujasis natū
ralizacijos įstatymas. Tai atsi
tiko todėl, kad išpildytos apli
kacijos nespėjo pereiti tą visą 
procedūrą prieš liepos 1 dieną.

Teismo tikslas buvo ir pasi
lieka padėti aplikantams kiek 
tik pajėgiama. Natūralizacijos 
įstatymus tečiaus daro Kon
gresas ir pasirašo Prezidentas. 
Tiesioginis federalės valdžios 
atstovas čia Chicagoje yra na
tūralizacijos distrikto direkto
rius, kuriam visi tie reikalai

PRANEŠIMAI
PRANEŠIMAS T

Pranešu visiems savo pažįsta
miems, draugams ir visiems lietu
viams, kad aš nupirkau nuo P. 
Rashinskio Vyrišku ir Moteriškų 
drabužių Storą, taipgi laikysiu vy
riškų, moteriškų ir vaikų čeverykų. 
Numažjsiu ’Zt kainas ant visų daiktų.

Kviečiu atsilankyti ir persitikryti 
apie kainas pirm negu kitur eisi.

CARL CLARAS
4903 W. 14th St., Cicero.

.Viekšniečių Kliubas rengia “bas- 
ket” išvažiavimą nedėlioj, ruą-piu^io 
18 d., paprastoj vietoj, kur visada 
viekšniečiai važiuoja. Bus muzika 
ir visokių žaismių. Važiuoti reikia 
pro Tautiškas kapines iki 95 gat
vei: 95 gatve, po dešinei, važiuoti 2 
mylias iki žvyro kelio, tuo keliu po 
dešinei važiuoti 1 Yi mylios, tada pa
sukti po kairei ir ten aplink mažą 
farmerių būreli, ant kalno, viekšnie
čiai šoks ir dainuos. Visi kliubo 
nariai ir rengėjai kviečiami dalyvau- 
t. —Kliubas.

I^orth Side. — SLA. 226 kuopos 
Baseball jaukto išvažiavimas įvyks 
nedėlioj, rugpiučio 18 d., Jeffersono 
giriose, išvažiavimas bus jdonius, su 
laimėjimais didelių dovanų. Tiki
mas daug svečių turėti.—Komitetas.

PRANEŠU savo pažįstamiems ir 
draugams, kad aš nupirkau barbernę 
1326 So. Ashland Avė., kuri pir- 
miaus buvo svetimtaučių rankose. 
Todėl kviečių lietuvius atsilankyti, o 
aš duosiu kuogeriausią patarna
vimą.

JOHN RAČKAUSKAS, 
4326 So. Ashland Avė.

Leb. G. D. L. K. Vytauto ant Bri- 
geporto susirinkimas įvyks rugpiučio 
18 d., 12 vai. diena, Lietuvių Audi
torijoj, 3133 S. Halsted St. Visi na
riai malonėkite laiku pribūti, nes 
susirinkimas bus svarbus. —Valdyba

Town of Lake. — Teatrališkas 
Kliubas “Lietuva” rengia “beach 
partv” sekmadieny, rugpiučio 18 d., 
A. J. Kareivos vietoj, ųetoli Michi- 
gan City. Malonėkite susirinkti 
punktualiai 9 vai ryto .prie Wm. J. 
Kareivų, 4644 S. Paulina St.

Komisija.

Tautiškos Draugystės Liet. Dukte
rį! mėnesinis susirinkimas ivyks ne
dėlioj, rugpiučio 18 d.. Mark White 
S(iuarc svet., 1 vai. po piet. Drau
gės malonėkite atsilankvti būtinai.

/ Nut. Rast.

Pilna Fizinė
1 ir Analitinė 

Egzaminacija 
$5 -

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialiu ligų, viduriu ir 
nervinio paįrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jusu kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jaukson Boulevard 

Suite 1615 
Phone Harrison 1950

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

(Pacific and Atlantic Photo]

John C. Dona, plačiai žinomas 
knygininkas, mirė Newark, N. 
J., liepos 21 d. sulaukęs 72 m. 
amžiaus.

turi būti skiriami. Circuit arba 
Superior teismai veikia tik kaip 
padėjėjai.

Visi, kurie turi sunkumų, 
idant suprasti naują įstatyihą 
reikale aplikacijų pirmoms ar
ba antroms popieroms gauti,

Lietuvės Akušerės
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

A K U š E R K A 
, Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Phone Grovehill 0264 
Valandos nuo 1 iki 8 P. M.

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPRAPATHB 

Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

..... ... ... Ilinu .. ..... ........... .. .........■HM......... T

PADĖKAVONĖ
A. A. ALENA LORANCAITĖ, 
kuri įniro rugpiučio 13 dieną, 
1929, ir palaidota tapo rugp. 
16 d., o dabar ilsis Sv. Kazi- 
miero kapinėse, amžinai nuti
lus ir negalėdama atsidčkavot 
tiems, kurie suteikė jai pasku
tini patarnavimą ir palydėjo ją 
i tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja- 
me musų dvasiškam tėvui, 
Kun. Vaitekatčiui, kurs atlai- 

1 kė įspūdingas pamaldas už jos 
siela: dėkavojame graboriui 
Eudeikiui, už gerą iv mandagų 
patarnavimą, dėkavojame gėlių 
aukotojams, mergaitėms gėlių 
nešėjoms, grabnešiams ir vi
siems giminėms, draugams, pa
žįstamiems ir kaiminams, kurie 
tik kokiu nors budu teikė pa
guodos šioj nuoliudimo valan
doj ir pagalios dėkavojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms; o tau mutų my
lima dukrelė sakome: ilsėkis 
šaltoj žemėje.

Anksti užgeso musų vos pra
švitusi žvaigždutė; mirtis iš
plėšė iš musų tarpo mylimą 
dukrele. Ilsėkis ramiai o mes 
Tavęs savo širdy niekad neuž
miršime.

Nuliudusi
Lorancų šeimyna.

JONAS ŠEŠTOKAS
Mirė rugpiučio 13 dieną, 11 

valanda ryte, 1929 m. sulaukės 
12 metu amžiaus, A. a. Jonas 
gimė liepos 13, 1917, Chicago, 
III. Paliko dideliame nuliūdi
me motina Kotriną, tėvą Bal
tramiejų, 2 seseris — Marijo
ną 15 metų, Julijoną 2Vi metų 
ir brolį Andrių 5 metų ir pus
brolį Izidorių Radzevičių, dėdę 
Joną šeštoką ir gimines. Kū
nas pašarvotas 8849 Houston 
Avė.

Laidotuvės ivyks subatoj, 
rugpiučio 17 d., iš namų 8 
vai. bus atlydėtas i Šv. Juoza
po parapijos bažnyčią, kurioj 
ivyks <» gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas i Šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę liekame.
Tėvai, Seserys, Brolis 
ir Gimines.

Laidotuyese patarnauja gra
belius Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

turi kreiptis p Natūralizacijos 
Departamentą Fedcraliame Tro
besyje arba į Superior ir Cir
cuit teismo klerko ofisą, kam
barys 437 County Building.

Šį įspėjimą pasirašo M. S. 
Szymczak, Superior teisino 
klerkas. i

______Grabo riai________
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 

ir Balsamuotojas
Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAV1CZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III,
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Modemiška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas 
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

,4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairficld Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tol. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininke.
2205 Lake St.'

Tel. Melrose 
Vark 797

* «

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, Turis 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
‘ Nedėlioj nuo 10 iki 1 
3265 SA Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tukstąnčių ypatų ir turiu 20 
metu praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 ..........
1649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt BIdg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tol. Calumct 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.
Tel. Brunsvvick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenvrood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

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

(Corn. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8: Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplevvood Avė.

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL,

Lietuviai Gydytoj ai__
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St Chicago, III 
----- o ■ —

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 82D1 South VVallace Street

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukec Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Ganai 1257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti 
-- o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS I

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekou 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401.
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS-.
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonus Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3111 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. M AURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubon

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyrišku ir Vaiku ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. no pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 

‘vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną
Phuiie Midvtay 2880

......... Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet

Telefonas Canal 0464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakaru 
Telefonas Canal 1012 

Residence Tel. Fairfax 6353

Ofiso Te!. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgą?

Specialistas moteriškų, vyri ši 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chict 
arti 31st Street

Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 pu 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų

Advokatai

, X K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. DUS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai. 7-9 Utarnįnko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Fran'klin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare
52 E. 107th St., 

kampas Michigan Avė. 
Pullman 5950

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

a: a. slakis
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 —

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

-JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams S’t., Room 2117 

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 rvte. Tel. Rfepublic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin. 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. I4i Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Lncal Office: 1900 S. Union Avė, 

Tel. Roosevelt S710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Educational
Mokyklos

KEIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
h p Ii kac ijos
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.—O----

Financial
Finansai-Paekolo*

Furnished Rooms

------- o-------  
-GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šaky. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelnų mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokyto įas
3106 S. Halsted St.

CHICAGO. ILL.
-------o------

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATHONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimti. 
Rungus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service

1728 W. Chicago Ava.
Kampa* Hermi tag® A v®

RUIMAS ant rendos pavieniui vy
rui $2.00 i savaitę, su valgiu $8 i 
savaite. 501 W. 82nd St.

RENDON kambarys merginoms 
arba vaikinam arba vedusiai porai. 
Garu šildomas, visi patogumai, 7034 
So. Rockvvell St. Ist fl. •

DEL išrendavimo Šviesus apšil
domas kambarys dėl pavienio arba 
dėl dviejų ypatų. Kreipkitės vaka
rais. 1805 So. 4<)th Ct., Cicero, III. 
Antros lubos.

KAMBARYS rendai, vienam vaiki
nui be valgio. 3237 Auburn Avė. 
2nd floor.

RENDON kambarys vaikinui prie 
mažos šejmynos.

Tel. Victory 2039 
---------------------------------- ---------------

RENQON 2 kambariai, vaiki
nams , merginoms arba ženotiems. 
1523 So. Fairfield Avė.

RENDON kambarys, prie mažos 
šeimynos vaikinams, 740 W. 31 St.. 
2 lubos.

Automobiles

RENDON kambarys vienai arba 
dviem merginoms, šviesus, apšildo
mas. Kreipkitės j pirmas lubas, 6722 
So. Maplevvood Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

<& Hardware Co., 
HARDVVARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decoratora

J. S. KaMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

IŠIMTINA PROGA
NASH vėliausio modelio 4 durų 

sedanas, paaukosiu pigiai, nes man 
reikia pinigu. Vartojau tik šešis 
mėnesius. Užbaigimas, motoras iv 
išmušimas yra kaip diena išėjus iš 
dirbtuvės. Visai nauji balloon tai- 
rai, 4 ratu brėkiai. Karas yra kaip 
naujas kiekvienu žvilgsniu. Paleisiu 
ji už $375. Atsišaukite nedėlioj,

2231 North Kedzie Avė., 
Ist apartment- ■■■■■ o -

RENDON kambarys vaikinui, pa
geidaujančiam ramaus gyvenimo. 
Galima matyt vakarais po 6-šiu ir 
nedėlioj visą dienų. 7037 So. Arte- 
sian Avė.

KAMBARYS ant rendos vienam 
arba dviem vaikinams, be valgio; 
yra maudynės ir visi patogumai 
4630 S. Whiple St.

For Rent

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vyras su karu, 
geros išvaizdos, turi būti virš 30 me
tų amžiaus, rūpintis lietuvių preky
ba Chicagos mieste. Gera mokes
tis, puiki ateitis. Nepraleiskite šios 
progos.

Kreipkitės greitai. Pamatykit

J. Stankus
2341 W. 95th Street

Beverly 9102

Business Chances
PardaviinniBlzniai

PARDAVIMUI restaurantas, vieta 
išdirbta, parduosiu už $100 su visais 
įtaisymais, nes išvažiuoju Lietuvon. 
Wm. Markevičia, 1703 S. Canal St.

PARSIDUODA restaurantas ir 9 
kambarių ruming hause ant didžiau
sios gatvės Chicagoj. Ateityje dide
lė proga padaryti pinigų; galima 
nupirkti su mažai pinigų.

Kreipkitės:
2216 W. Roosevelt Rd.

Tel. West 5743
Chicago, 111.

PARDAVIMUI bučernė iš priežas
ties ligos. Tikras bargenas. 3946 S. 
Albany Avė.

Real Estate For Sale
_____ Namai-Žemė Pardavimui

BARGENAI
1) Emerald Avė. netoli 38tos, 3 

pagyvenimu medinis namas ir ga
radžius, rendų $65.00, kaina tik 
$3,800.

2) 5 kambarių muro naujas bun- 
galo, fornisu apšildomas, ąžuolo už
baigimas, visi asesmentai apmokėti, 
pigiai, tik $6700. Randasi apie 99tų 
ir Lowe Avė,

3) Apielinkėj Leavitt St. ir 23čios 
Storas ir 6 kambarių muro namas, 
geras beismontas, fornisu apšildo
mas. Labai pigiai.

4) Halsted ir 26tos apielinkėj biz
niavus muro namas, nori mainyti ant 
farmos netoliau 100 mylių nuo Chi
cagos ir nebrangesnės $8,000.

5) Daug kitokiu bargenų ir mai
nų.

Real Estate For Sale
Namai-žeinė Pardavimui

PARDAVIMUI AR MAINUI
Puiki 49 akrų apaiiKURi tankiu mifiku 

sala ant Diamond Lake, 96 mylios nuo Chi- 
caros. arti NIIor. Mich.; modernia Hotel 
Clubhouae, Šokiam pavilionae, Cottages — 
visi fornlSiuoti, 2 mylių vandens frontas ir 
smiltyno pakraščiai. Ideali vieta Reaorto 
bizniui. Kliubui ar Sindikatui. Jau išdalinta 
j 280 didelių lotų. Dideliem pinigam da
ryti pasiūlymas. Rimta pardavimo prieža
stis. Rašykit ar telfonuokit —

E. J. KLOSS, 
1184 W. C9th St.. Wentworth 8047 

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

6 KAMBARIŲ REZIDENCIJA. 
Tuoj į pietus nuo Ogden Park, arti 
Eelvatorio, busų ir gatvėkarių lini
jų; savininkas parduos tik už $5,800; 
išmokėjimais; naujas garažas; iš- 
gręsta alėja.

JOS. W. HOUGH & SON.
4213 So. Halsted St.

Help VVanted—Femaie
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusių moterų 
prie sortavimo skudurų, 1017 So. 
Fairfield Avė.

PARDAVĖJŲ 
PAGELBININKIŲ

Distributoris priims keletu gražiai 
atrodančiu jaunų moterų pardavinėti 
elektros reikmenis retail sankrovo
se. Specialty pardavimo patyrimus 
pageidaujamas, bet ne. būtinai reika
lingas. Turi kalbėti lietuviškai. 
Gera alga ir komisas.

Rašykite
Naujienos, 

1739 So. Halsted St., 
Box 1118.

Business Chances *
Pardavimui Bizniai

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

V. MISZEIKA, 
1739’So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

8 KAMBARIŲ bungalow — Grace Street, 
arti Crawford, 2 karų garažas. Žema kaina, 
greitam pardavimui. Karštu vandeniu šildo
ma, ledaunės, privatiška alčja. 35 pčdų lo
tas; krūmai, uždangos ant langų.

D. J. O’CONNOR
10 So. La Šalie Street, 

Franklin 44G5

210 AKRŲ, didelė barnė, vištinin- 
kas, garadžius, 11 kambarių namas, 
gražus sodnas, geriausioj padėty. 
Kaina $70,000.

197 AKRAI, 167 dirbamos, sodnas, 
8 kambariu namas, didelės barnės, 
du 300 pėdų šuliniai. Kaina $28,000.

80 AKRŲ pieninė farma $15,000.

PARDUOSIU in cash arba mainy
siu tuščia lota, ant Halsted St. Mai
nysiu ant bile krautuvės arba au- 
tomobiliaus. Atsišaukite 3730 So. 
Paulina St. 2 lubos, užpakaly. 

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

VERTI DOMĖS BARGENAI 
30x125 Rockwell, tarp 70 ir 71 gt. 
30x125 Mozart, tarp 71 ir 72 gt.
5 kambarių, garas, bungalow, Clearmont, 

l arti 73 gt. $7,500. Jūsų pačių sąlygos.
7131 S. Western Avė., 

Republic 9230

BIZNIO prapertė pardavimui, 2 
flatai po 4 kambarius ir Stojas su 
4 kambariais, 2 karų garažas. Ge
ras bargenas. už cash ar mainus. 
3354 W. 38th PI., Tel. Lafayette 
2935.

PARDAVIMUI 8 kambariu ir 
maudynė mūrinė rezidencija, 2 karų 
gardžas, $9,000. 7131 Vernon Avė.

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma
terialas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima $280. įrankius skolinanti 
veltui. Taipgi plumbing reikmenos. 
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr. Bartunek.

KONTRAKTORIUS ir karpenteris 
darbam ant naujų trobesių, pertai
symam, pataisoms, namams iškelti 
ir krautuvių frontams budavoti. Ap
skaičiavimas dykai.

A. ANDEPvSON
7139 So. Rockwell St. 

Hemlock 6140
------ o-—-

'29 BUICK coupe R pas.............. . ...........  $1350
‘28 BUICK 5 pas......................   $076
’28 BUICK Sedan—Standard ____ Barmenas
’29 ESSEX .................................     $660
'29 ESSEX Sedan—Didelis nuleidimas, naujas 
’27 OAKLAND Landeau Sddan ______  $395
'29 FORD — Tudor ________ _______ $475

MeDERMOTT MOTOR SALES CO. 
713(5 So. Halsted St. 

Triantrle 9330

NEPAPRASTA PROGA
BUICK, Sport Touring karas, kurį 

vartojau tik šešis mėnesius, paauko
siu labai pigiai, nes man reikia pi
nigu. Karas yra kuogeriausiam 
stovy, neturi net įbrėžimo. Pirmas 
$225 paims ji. Kainavo man $2,200 
trumpa laika atgal. Atsišaukite bi
le laiku nedėlioj, ♦

3349 W. Division St.
netoli Homan Avė., 2nd flat

PASIRENDUOJA gražus 6 kam
barių frontinis flatas, $25 i mėnesi, 
elektra, maudynė, ir tt. 4543 S. 
Union Avė., arti 46 gatvės.

RENDON flatas, 4 dideli šviesus 
kambariai, visi patogumai, naujai 
dekoruotas, 6752 So. Artesian Avė,

EXTRA
Parsiduoda delikatessen ir gro

sernė, su ar be namo, labai pigiai 
arba mainysiu ant loto ar bungalow. 
Biznis cash, visokių tautų apgyven
ta, netoli dirbtuvių.

3744 So. Kedzie Avė.
Lafayette 27G3

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

MAŽAS štorelis Hel rendos, geras 
barberiui arba dry cleaner, renda la
bai pigi, savininkas sutinka iš pra
džios duoti už dykų, 2709 W. 71 St.

PARDUOSIU arba mainysiu ga- 
solino stotį ant privatiškos praper- 
tės; gera vieta, Archer ir A vers 
Avė.; priežastis patirsit ant vietos 
4864 Archer Avė. ----- o----- -

PASIRENDUOJA ruimai 3—4 ir 
5, randasi gasas, elektra, maudynės. 
2 karų garažas. Savininkas 1-mos 
lubps, 3820 So. Lowe Avė. Tel. 
Yards 0174.

PARDAVIMUI pilnai įrengta mą- 
chine shapa, 3351 Parnell Avė.

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

10% PIGIAU TFž VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai- ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
naus darbų mieste. Kedzie 5111.

. ---------O---------

Privatinis savininkas
Overland Sedanas 6 cilinderiu, vė- 

liausis modelis, praktiškai naujas, 
nialeva neturi net (brėžimo. Aš va
žiavau tik 3,000 mylių. Priimsiu už 
jj tik $225. Parduosiu iš priežas
ties, kad turiu nesveikas akis. Ga
lima matyti nedėlioj.

2116 W. Harrison St.
2 augštas

PASIRENDAVOJĄ 6 kambariu 
flatas, gražioj Marųuette Park apie- 
linkėj, karštu vandeniu apšildomas, 
gera transportaeija, pigi renda. 5606 
So. Savvyer Avė.

----------o------- —
Zelvis Building Co.

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius. Prieina
ma kaina. Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St.
Tel. Prosnect 9856

DODGE vėliausio Modelio Sedanas.
Iš priežasties mirties šeiminoje naš
lė s yra priversta paaukoti. Vartotas 
visai mažai ir yra visai kaip nau
jas. $275 paims jj.

2538 North California Avė. 
Ist flat.

Personai
__________A w myn U I eiko__________

PAIEŠKAU merginos ar moteries 
i grosernę dirbti; reikalinga, kad tu
rėtų liudijimų kur dirbo pirmiau ir 
mokanti rašyti. Savininkas John Le- 
geiko, 3340 S. Halsted St.

PARDAVIMUI- delicatessen Sto
ras, gerai išdirbtas biznis, su kam
bariais pagyvenimui užpakaly. $50 
į menesį rendos. Trijų metų ly- 
sas. Kaina $1,500. Parduodamas, 
nes savininkas negali prižiūrėti biz
nio.

Kreipkitės
2446 W. 71st Street

Daug kitų už mažesnes kainas.
J. H. SHAFFER AND CO.

803 Ridge Avė., Wilmette, III. 
Telephone 364

PARSIDUODA 120 akerių 
farma ir rezortas Wisconsine 
prie MuskellUnge Lake. Gera 
vieta dėl biznio ir ūkio.

Esu našle ir vienai sunku vis
ką sutvarkyti. Plačiau sužino
site per laiškus.

Mrs. Bendoraitiene, 
Box 491

Eagle River, Wis.

AR NORI kada nuo $3,000 iki 
$5,000 pereitų j tavo kišenių? Jei
gu nori, tai pasiskubink. Pirmasis 
paims už tikrąjį praisų. 55 akrų 
ūkė už $1,200, 340 akrų ūkė už
$6,500, 110 akrų ūkė už $2,500, 159 
akrų ūkė už $2,900. Greitas pir
kimas.

Matykit mane August 17 ir 18.
p. d. Atidrėkus, 
3052 W. 54th Street, 

Chicago, III.

FARMA 50 akrų visai prie mies
telio, budinkai, žemė gera, 12 kai1’ 
vių melžiamų. Pora, gerų arklių, 
gražus sodelis. Pigi kaina, P. Slau- 
žis‘,v 2147 xWebster Avė.

PARDAVIMUI maža kendžiu 
krautuvė.

1919 So. May St.

PARDAVIMUI 2 namai, 6 ir 4 
kambarių, labai gražioj vietoj, ne
toli Šv. Kazimiero kapinių, 11340 
So. Troy St.

100 LOTŲ 
RĖKIA 

Už 
PINIGUS 

AR 
MAINUI

B. R. PIETKIEWICH 
2608 W. 47lh Street 

4405 So. Fairfield Avė.

NT£iPAPRASTOS BUNGALOWS
5-0 didelių kambarių gerennČH rūšies kon

strukcijos ant ištaisytos ir išmokėtos gatvės.
Kontraktorius paaukos atsakomingiems 

žmonėms už mažą (mokėjimą ir $55 j mė
nesį, (skaitant visus nuošimčius. Karštu 
vandeniu apšildomos, viškos su grindimis ir 
išmuštos, uždaryti porčiai. lietaus maudynės; 
arti Riis Park golfo lauko ir viešųjų mo
kyklų. Pamatykite pavzdini namą prie 
2818 N. Merrimac Avė. ar

KBEJCI & SONS
SAVININKAI 

5708 Diversey Avė. 
Berkshire 3220

AR JUS turite ' išmokėtą lotą? Jeigu 
jus turite ir norite tikro namo savo šei- 
minai. mes pabudavosime jums be jokio (mokėjimo --- bungalow, 2 ar 3 flatų bile
kokio stiliaus ir rūšies. Jeigu jus neturite 
loto, mes pagelbėsiine jums j( (sigytl. Pa- 
simatykit su mumis tuojaus.

STANLEY C. CHADWICH & CO.
3234 Bryn Mawr Avė., 

Indiana 1210-1

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

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senu*. Permufinu i 
kita vieta ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu inonričius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
------ O-----------  Į

Misccllaneous for Sale
Įyairas Pardavimai

PARDAVIMUI vargonai ir 3 
elektrikiniai piuklai, su visais įtai
symais, taipgi galiu ir piuklus išga
ląsti, 1819 So. Union Avė.

PAIEŠKAU apsivedimui teisingo 
vaikinio, vidutinio amžiaus. Esu 
vidutinio amžiaus našlė. • Atsišaukt 
laišku.

Knygynas Lietuva 
Box 36.

3210 So. Halsted St. 
Ypatiškai 911 W. 50th St.

2 lubos front, po 4 vai. vai.

EXTRA 
Pardavimui Grosernė. 
6839 So. Loomis St.

PARDAVIMUI Wisconsin farma, 
80 akrų, nauji budinkai ir graži far
ma. Priežastis — senatvė, 4328 So. 
Richmond St.

PARDAVIMUI cigaru ir cigaretų 
krautuve, biznis išdirbtas, už $250. 
Kreipkitės, 3310 So. Halsted St.

NORIU susipažinti su vaikinu ar 
našliu. Myliu dorų gyvenimų. Box 
1119, Naujienos, Chicago.

PARSIDUODA grosernė ir deli
katessen.

4432 So. Western Avė.

PARDUOSIU didelį, Police dog 
veislės, šunį, metų senumo. Labai 
geras, 5547 N. Austin Avė., Chicago, 
Tel. Pensacola 1255.

----------- Q —.

CHEVROLET SPECIALIS 
PASIŪLYMAS

Grainimas velvų, sutaišymas brekių, 
pertaisymas klučiaus $20; tovving už 
pusę kainos. Abelnas taisymas. Chev
rolet nauji brekiai sudedami i 30 
minutų. N. M. A. stotis.

HAYES AUTO REPAIR 
6241 S Peoria St. Normai 2635 

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir turime 

perleisti savo naujus ir padėvėtus 
furnišius negirdėtai pigiomis kaino
mis. Cash ar dalimis.
VICTOR FIREPROOF STORAGE 

4809 W. Lake St.

PAIEŠKAU sunaus Jeronimo 
Juochim, jisai vadinasi Jery Juo
dumas, kurs apleido Liepos-July 5 d. 
Žinančiu meldžiu pranešti — duosiu 
atlyginimo $5. Yra 15 metų am
žiaus. Brangus sunau, sugrįšk, aš 
blogai jaučiuos.. D. Juodumas, 3113 
So. Halsted St. Tel. Victory 8581.

Help VV anie d-—Malė
____Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet *

NETIKĖTOJ vietoi greitas parda
vimas. Parsiduoda bučernė ir gro
sernė. Biznis geras, tas pats savi
ninkas 9 metai. Kas nirmas gaus 
gerų bargenų. Kreiptis į Naujienas. 
Box 1117.

PARSIDUODA FARMA 
ARBA ŪKIS'

Michigan valstijoj, žemės yra 172 
akeriai, dirbamos, yra 125 akeriai, 
o kita miškas ir ganyklos, su gerais 
budinkais ir padarine. Parsiduos pi
giai, iš priežasties vyro ligos. Par
siduos su gyvuliais arba be gyvulių 
Dabar yra gera proga pirkti kol, dar 
viskas ant lauko gerai apžiūrėti. 
Viena mylia nuo miesto. Kreipkitės 
pas savininkų, ar per laiškų ar ypa
tiškai.

MR. JOKŪBAS PAULIUS, 
R. 1. Box 8. Fountain, Mich.

Svarbi žinia namų 
pirkėjams

Pardavimui 2 aukštų nau
jas moderniškas mūrinis na
mas, Žflatai po 5 kamba
rius gyvenimai, su aukštu 
anglišku skiepu, stikliniai 
uždaromi porčiai, gražiai 
aptvertas lotas, o kaina tų 
namų labai pigi. Tie namai 
randasi: prie 34 Place ir 
Halsted St. — $10,800; prie 
Auburn Avė., — $11,800; 
prie Mosspratt Street; — 
$11,800; prie Wallace — 
$10,800.

Jei turi $1,500 gali nu
pirkti vieną iš tų gražių ir 
gerų namų. Kreipkitės pas

M. J. KIRĄ
3335 So. Halsted St.

50 PĖDŲ lotas ant Bridgeporto, 
tinkamas dėl gasolino stoties. Mai
nysiu ant privatiško loto arba krau
tuvės. šaukite Hemlock 9252.

MAN REIKALINGI PINIGAI
Parduosiu savo biznio lotų už pu

sę kainos, lotas randasi Niles Center. 
Įmokėta yra $2,420. Parduosiu už 
$1,200.

Atsišaukite greitai.
A. HERMAN, 

5234 Belmont Avė. 
Tel. Avenue 5411

PARDAVIMUI mūrinė bungalow, 
2 lotai, arti katalikų mokyklų, Mar
uuette parko, gatvėkarių, Republic 
1154.

PARDAVIMUI pigiai ant lengvų 
išmokėjimų vieta dėl piknikų daržo 
ar vištų farmos. Lietuvių apielirlkė. 
Gera transfortacija. Kreipkitės prie 
Chas. Peckausky, 7018 W. M3rd St. 
Stickney, III.

PROGA įsigyti puikų palocių, 
6 kambarių muro bungalovv, ant 
kampo su 2 karų mtiro garaŽiu. 
Mainysiu ant seno namo arba pri
imsiu mažų namų ir kituose mies
tuose kaipo pirmų įmokėjimų.

Tel. Lafayette 5107

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio anartmentinio namo 

J. A. GURSKY BROS.
4809 West 63rd Street

Phcne Reoublic 7869

SINGER elektr. mašinos $22.50, 3 
šm. miegomojo kambario setas $35, 
gaso pečiai $5, 9x12 kaurai $10, le- 
daunės $5, 3 šm. seklyčios setai $15, 
chiffonier $7.50, 2 šm. Wicker setai 
315, buffetai, day lovos, lopšiai, lo
vos $2; fireless cooker $3, 7 šm. val
gomojo kamb. setai $10, šėpos kny
goms. grindų lempos $3, pianai, ra- 
dios $25, library stalai $5, strolle- 
riai, kėdės ir rockeriai. Gauger Furn. 
Co., 541-43 E. 61st St., prie St. 
Lavvrense. Atdara utarn. ketv. ir 
sub. vakarais.

GREITAM PARDAVIMUI — 
KOTELIS

54 kambariai, fumišiuoti, kartu su 
restaurantu ir saldainiu krautuve. 
Biznis išdirbtas 45 metai. Savinin
kas turi apleisti Chicagų dar šia 
sųvaitę. ’

P. GADEIKIS,
1606 So. Halsted St.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo biznį-eot- 

tage, dviflatį arba triflatį ant 
farmos, tuščio loto, biznio ar 
kitokio^ real estate savasties: 
2081 West 35th St. Lafayette 
0909.

Financial
Flnansai-Paskoloa

MES DAROME 1. 2 ir 3 morgi- 
čius. Eighteen Bond & Mortgage Co.

1618 West 18th Street
I. F. Dankovrski, prez.
C. T. Dankowski. ižd.

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

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai, parduosiu visai pigiai, nes ap
leidžiu Chicaga. Jonas Kiauskas, 
412 S. Sangamon St. B. 7.

PARDAVIMUI fornišiai ir radio, 
3116 So. Halsted St. 2 lubos frontas.

PARSIDUODA 4 rūmų fornišiai, 
gerame stovyje, 714 W. 31 St. ant
ros lubos.

Energiški ir sumanus vyrai gali 
rasti progų padidinimui uždarbio ir 
pažengimui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpa lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausiu būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dienų nuo 10 iš 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

PARSIDUODA pigiai grosernė, iš
važiuojame iš Chicagos, 1911 Canal- 
port Avė.

MAINYSIU 2 flatų 5-5 kambariu 
mūrinį namų į bile kų: bučernę ai 
delikatessen storų, 5018 So. Went- 
worth Avė. I

PROGA ĮEITI Į GERA BIZNI
Pirkėjas turi, būt lietuvis ir inteli

gentiškas, turi turėt jmokėjimui bent 
$4000, kitų dalį duosim ant išmokė
jimo arba paimsiu maža namų arba 
lotus.

Biznis lietuviškas ir lietuviu ko- 
lionijoj Chicagoj. Nesuprantantį 
to biznio išmokinsime.

Kreipkitės vien tik laišku 
Box 1109 
Nauiienos 

1739 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Ęardayimui

PARSIDUODA 2 flatų po 4 kamb., 
bargenas, įnešti $1000, 4538 South 
Rockwell St. Taipgi parsiduoda Sto
ras su 5 kamb. Kas pirksite namų, 
bučernės fikčerius gaus veltui $1000 
vertės.

4426 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI grosernė, labai ge
ra vieta daryti pinigus. Priversti 
parduoti iš priežasties ligos. Par
duosiu pigiai, 4436 S. Fairfield Avė.

pROSERNĖ ir delicatessen, geras 
biznis ir geri kambariai dėl gyveni
mo. Tikras bargenas, 8856 Cottage 
Grove.

PARDUOSIU ARBA MAI
NYSIU

Trijų flatų su Storu mūrinį namų 
ir dviejų flatų po 4 kamb. murini 
namų, mainysiu i bučernę arba gro- 
seroę.

Atsišaukit tuojaus,
6839 So. Loomis St.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 ’

%
Jus atmokate mažomis mėnesinė

mis mokestimis.
Mes taipjau perkame morgičius ir 

Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI Plaver Piano, ma; 
žai vartotas, $195. Kam reikalinga" 
atsišaukite. 7135 S. Rockwell St.

Furnished Rooms
GRAŽUS, švarus ir dideli kamba

riai, su valgiu, jei norima, 2658 
Washington Blvd. 2 fl. Seeley 2734.

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
pastovus darbas užtikrintas atsako- 
mingam žmogui. 1907 S Halsted St. 

--------- --------------------------------------- \
REIKALINGAS senas žmogus 

prie apžiūrėjimo namo. Kambarys, 
valgis ir mokestis. Povilas Zuras, 
6358 S. Rockvvell St. Hemlock 2884

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos, senyvas žmogus, darbas ant 
visados. Wisconsine. 4328 S. Rich
mond St.. 1-mas flatąs.

PARDAVIMUI grosernė. gražinu
sia ant Bridgeporto. Pigiai, nes 
išvažiuoju i Lietuva apsigvventi. At- 
sišaukit, John Legeiko, 3340 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI namas prie 32 ir 
Union Avė. gatvių, 3 flatų po 4 
kambarius. Pigiai. Duosiu morgi- 
čių. Įnešti reikia tik $1,000. Prie
žastis išvažiuoju i Lietuva apsigy
venti.

JOHN LEGEIKO, 
3340 So. Halsted St.

BUČERNE IR GROSERNE
Parsiduoda su namu ar be namo, 

biznis išdirbtas per daug metų ant 
didelės bizniavos gatvės. Parsiduo
da dėl silpnos sveikatos ir kito biz
nio.

6748 So. Western Avė.
Tel. Prospeet 2469

u -4L U., i r I i i i į

I

PARDAVIMUI bizniavus namas 
su bizniu, notion, kendžįų, smulkme
nų ir lunch, arti mokyklos; arba- be 
biznio. Yra 4 kambarių moderniškas 
flatas viršuj ir 2 kambariai prie 
krautuvės. Greitam pardavimui ne
brangiai.

3053 W. 39th Pli

4 FLATŲ naujas muro namas, 
garu apšildomas, gesiniai pečiai, le- 
daunes, viškos, 3 karų muro gara
žas ir kiti moderniški įrengimai. 
Randasi arti Maruuette Parko. Sa
vininkas priverstas atiduoti tik už 
$24,500. Įmokėti $5000. Taipgi 
priimsime į mainus mažų namukų;

5 KAMB., nauja muro “bungalowp. 
karštu vandeniu apšildoma ir kiti vė
liausios mados įrengimai. Randasi 
arti Maruuette Parko. Kaina tik 
$7850. {mokėt $1000. Kitus, mo
kėsi kaip rendų.

BIZNIAVAS muro namas, didelis 
Storas su pilnai įrengtu “Ice Cream” 
parlioriu, 5 gražus kambariai gyve
nimui, garu apšildomas, beismontas 
ir kiti parankumai. Randasi ge
riausioj vietoj dėl gėrimu parduoti, 
— “South Side”. Savininkas pigiai 
parduoda arba mainis i namų.

BIZNIAVAS lotas 72x127. Ran
dasi ant Archer Avė. ir 54 Court. 
Vieta tinkanti dėl gaso stoties. 
Taipgi 2 flatų namas, randasi ge
roj vietoj. Parduosime atskirai už 
geriausi pasiulijimų arba mainisime 
į 4 arba 6 flatų namų.

REZORTAS prie garsios “Wis- 
consin State” leikos-Muskellunge ir 
119 akerių geros žemes, kartu su 
vasariniais namukais, tarmiškoms 
trioboms, mašinoms, gyvuliais ir tt. 
Vieta tinkanti *del pastatimo apie 
20 vasarnamių namukų “cottages” ir 
golfo lauko. Našlė priversta par
duoti tik už $20,000. Verta $50,000, 
nes aš pats ką tik sugrįžau iš to 
rezorto. Taipgi mainis į namų nuo 
2 iki 4 flatų. Aukso kasykla tam, 
kas supranta rezorto reikšmę.

2 FLATŲ medinis namas, su vi
sais įrengimais. Randasi Brighton 
Parke geriausioj vietoj. Kaina tik 
$5200. Įmoket $1000. Gera pro
ga darbo žmogui, jsigyti pigiai sau 
gyvenimo vietų ir kartu gauti rendų.

Taipgi turime gerų bargenų, kuriu 
čia nesutalpinsime. Malonėkit 
kreiptis i musų ištaigų, dėl plates
niu žinių.

K. J. 'MACKE & CO.
(MACIUKAS)

2436 W. 59th St.
Tel. Prospeet 3140

5 KAMBARIŲ namelis ant cemen
tinių stulpų, 2 karų garažas — 60x 
125 pėdų, kaina tik $4000. Mažas 
imokėjimas, 5817 So. Kolmar Avė.

PARDAVIMUI pigiai 2 flatų 7 ir 
8 kambariai namas, nriežastis senat
vė ir Ifjra, 4529 S. Halsted St.

NEGIRDĖTAS bargenas, parduo
du 2 augštu bizniavą namų ir lotų, 
labai peroj vietoj, arba mainysiu į 
privatiškų narna. Atsišaukit greitai. 
2438 W. 47th St.

Specialiai Bargenai
$500 imokėjimas nupirks medini 

nameli ar 2 flatų namų. Didelis 
bargenas.

Lotas prie S. Rockwell St., arti 46 
St. SPECIALIS BARGENAS $1,400.

2x4 ' mūrinis namas $8,000.
4 flatai Marquette Manor, mainy

siu ant bungalow ar 2 flatų medinio. 
Didelis bargenas.

Mes pabudavosime jums biznio ar 
privatinį namų, priimsime senąjį 
mainais ir duosime jums morgi
čius.

B. R. PIETKIEWICZ
2608 W. 47th St 

ir
4405 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI 3251 S. Normai 
Avė. 2 augštu mūrinis namas, tu
rintis 2 flatus. Parduosiu už tei
singą pasiūlymų. Reikalingas ma
žas cash imokėjimas. James Karban 
& Co., Ine. 1809 S. Racine Avė.

BUNGALOW 6 kambarių, mūrinė, 
2 karu garažas, karštu vandeniu šil
doma, lietaus maudynė, ugniakuras, 
knygoms šėpos, buffetas, viškos su 
grindimis, 6735 S. Sangamon St.

VAŽIUOJU į Lietuva. parduodu 
pigiai ir greitai mūrinį namų 4-4 
kamb. namų,6752 So. Artesian Avė.

NAUJA 6 kambariu bungalow, 
plieno konstrukcijos, karštu vande
niu šildoma, vėliausi moderniški pa
gerinimai. Arti gatvėkarių ir mo
kyklos, 6338 S. Richmond St.

UŽ PUSDYKE ant kampo mūrinis 
namas su grosemes bizniu. 5 kamba
riai pragyvenimui, skiepas, viškos, 
garadžius, vertas $10,000. atiduosiu 
už $5,850, su mažu imokėjimu, savi
ninkas Boulevard 5976<

' ...
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Lietuvoje vis dėlto 
žydų pogromų butą

Žydų Telegrafo Agentūra praneša apie 
Įvykius ‘Slabadkoj’, kur 'susiorganiza
vę chuliganai’ mušę žydus

Žydų Telegrafo Agentūros 
pranešimas iš Berlyno skelbia, 
kad nors pats Lietuvos valdžios 
laikraštis “Lietuvos Aidas“ pri
pažįstąs, kad Lietuvoj įvykę 
puolimų žydų, tačiau Kauno 
“Idiše Štime” (“žydų Balsui’’) 
buvę griežtai užginta rašyti ką 
nors apie tuos Įvykius.

Žydų Telegrafo Agentūra bet

gi gavus “Idiše štime” prane
šimą, kurį cenzūra buvus iš- 
kandus. Tas cenzūros paglemž
tas pranešimas esąs toks:

“Ketvirtadienio vakarą Sla- 
bodkos [?] gatvės matė, kaip 
organizuoti chuliganai galvažu- 
dingai užpuldinėjo žydus’. Jie 
mušė juos lazdomis ir kumščio- 
mis. Dagi grūmojo revolveriais 
ir šautuvais.

“Organizuotos chuliganų ban
dos pasirodė staiga ir, sulaiky- 
damos praeivius žydus, ėmė 
juos mušti be pasigailėjimo. 
Tarp sumuštų buvo ir senų žy
dų, kai kurie dagi 70 metų am

Kruvinos kautynės Kitas Amerikos tu- 
tarp socialjstų ir fa- ristas pasakoja apie 

šistų Austrijoje sovietų “rojų”
Fašistų bandos puolė socialde

mokratų Schutzbundo paradą; 
vienas užmuštas, daug suža
lotų.

VIENA, Austrija, rugp. 19.— 
Nedideliame St. Lorenzen mies
te, Styrijoj, vakar austrų social
demokratai šventė dešimties 
metų vietos Schutzbundo — pu
siau karinės apsaugos sąjungos
— įkūrimo sukaktuves. Fašis
tai iš anksto buvo nutarę so
cialdemokratų apeigas išvaikyti 
su pagalba savo organizuotų 
Heimvvehro — namų apsaugos
— kuopų, ir kai socialdemokra
itai laikė savo paradą, fašistų 
bandos puolė celebrantus. Pra
sidėjo aštrios kautynės, per ku
rias vienas socialdemokratas, 
Franz Hauer, buvo puolikų nu
šautas ir šešiasdešimt penki ak
mens abiejose pusėse buvo su
žaloti, keletas jų tur būt mirti
nai.

BANKO PLĖŠIKAS PASPRU
KO IŠ KAUNTĖS KALĖJIMO

OKLAHOMA CITY, Okla., 
rugp. 19. — Iš kauntės kalėji
mo čia praeitą naktį išsilaužė 
ir pabėgo du kaliniai. Vienas 
jų, Russell Gibson, buvo laiko
mas kalėjime kaip vienas ban
ditų, kurie neseniai puolė Okla- 
homa City banką ir paspruko 
su $s5,00.

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

Bendrai gražu, su didėjančiu 
debesiuotumu; šilčiau; ' viduti
niai rytų ir pietų rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 62° ir 680 F.

Šiandie saulė teka 6:02, lei
džiasi 7:45. Mėnuo teka 8:27 
vakaro.
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žiaus ir daugiau. Tai buvo tik
ras pogromas.’’

Paskelbia nukentėjusiu žydų 
vardus

Cenzūros nepraleistas prane- 
■ Šimas paduodąs dagi kai kurių 
i sumuštų žydų vardus, kaip an
tai: šolom Ffing, kurpius, ir du 

J jo tiviiivi ; šapiro, *70 metų
amžiaus, ligonis, kuris chuliga

nų buvęs užpultas ties policijos 
budele. Kai užpultasis kreipę
sis Į policininką, prašydamas 
pagalbos, tas liepęs jam eiti na
mo, bet mušeikoms nieko ne
daręs. M. Kahan, 32 metų am
žiaus, buvęs žiauriai sumuštas. 
Policininkas, kuris matęs už
puolimą, atsisakęs įsimaišyti. 
Samuel Mathe, 22 metų am
žiaus, studentas, buvęs užpul
tas ir sumuštas, jam tik parvy- 
kus iš Kauno. Kiti sumušti bu
vę: Samuel Pelerovič, Kanan 
Fridman, Lahenik ir Vloch, abu
du pastarieji studentai.

Skersai išilgai Rusijoj esąs vi
suotinis skurdas; skurdo ne
kenčia tik komisarai ir karei
viai.

--------------- I
VARŠUVA, rugp. 19. —, Jes’se 

Wright, nevvyorkietis, kuris, po 
ilgų kelionių po sovietų Rusi
ją, dabar atvyko į Varšuvą, pa
sakoja, kad jeigu kas šiandie I 
nekenčiąs visuotinio vargo ir 
skurdo sovietų Rusijoje, tai tik 
ginklo žmonės, kareiviai, ku
riais visas- kraštas kribždąs. Nė 
jokiame pasaulio krašte jis ne
matęs taip daug uniformuotų 
kareivių, arba civiliais rūbais 
dėvinčių asmenų su ginklais pa
juostėj ir šautuvais, kaip kad 
sovietijoj. Jau tik įžengęs į Ru
siją svetimšalis' matąs žmonių 
skurdą. Tas skurdas tolygus vi
sur, nuo Leningrado iki Krimo. 
Viešbučiai esą taip nešvarus ir 
purvini, kad reikią stebėtis, kaip 
žmonės galį juose gyventi.

Užsienio turistui Rusijoj esą 
rodoma tik tą, ką sovietai norį, 
kad jis pamatytų. Kai tik sve
timšalis atvykstąs per sieną. į 
Rusiją, jis tuojau patenkąs pro
pagandai, ir kiekvienas jo žings
nis stropiai s'ergimas.

Maskva esanti gyvesnė už 
Stalingradą [Leningradą?] ir 
ne taip daug ten esą elgetų, ku
rie kituose rusų miestuose ap- 
spintą žmogų, maldaudami duo
nos. Kainos bendrai esą keturis 
kartus brangesnės, nekaip Ame
rikoj, tuo tarpu kai prekės ko
kybė — dešimtį kartų blogesnė.

Automobilių esą labai maža, 
tačiau Maskvoj esą matyt zu
jančių brangių paskiausio mo
delio Amerikos automobilių. Tie
ji esą komisarų arba jų moterų 
nuosavybė. Kijevas, 500,000 gy
ventojų miestas, turįs 20 auto
mobilių. Tas miestas esąs kieki 
švaresnis, negu dauguma kitų 
matytų sovietijos miestų, bet ir 
čia vargo ir skurdo esą pakan
kamai.

(Atlantic and Paciilc Photo]

Dalis, minios dalyvavusios socialistų vado Vietor L. Berger laidotuvėse Forest Home kapinėse, 
Milwaukee, Wis. rugpjūčio 10 d.

Maskvos nepasiseki
mai ardyti darbinin
kų unijas Anglijoj
LONDONAS, rugp. 19. —; Ge

neralinės darbo unijų kongreso 
tarybos pranešimu, kurį ji par 
ruošė' ateinančiam 61-am meti
niam suvažiavimui, prasidėsian
čiam Belfaste rugsėjo 2 dieną, 
komunistai visai neturi pasise
kimo britų darbininkų organi
zacijose.

Pranešime sakoma, kad, klau
sydami įsakymų iŠ Maskvos,! 
komunistai bandę daryti suiru-| 
tę unijose, idant tuo budu ga-j 
lėtų jas paimti savo kontrolėm, i 
tačiau nieko iš to neišėję. Iš 
124 unijų, tik aštuoniose komu
nistai buvę įsivyravę ir šešioll- 
koj kitų pasėję nesutikimų. Vi
sose gi kitose jų “gręžimo iš 
vidaus’’ pastangos buvę visai 
bergždžios.

Varšuvoje Įvyko ko
munistų riaušės;

57 areštuoti
VARŠUVA, rugp. 19. — Len

kų komunistai vakar padarė 
protestą prieš Kinų su. sovietų 
Rusais karą. Savo protestą ko
munistai pareiškė šturmavimu 
užsienio reikalų ministerijos ir 
daužymu langų akmenimis.

Penkiasdešimt septyni riau
šininkai buvo areštuoti. Polici
ja taipjau suėmė ignklų ir ko
munistinės propagandos litera
tūros'.

Fašizmo “stebuklas”
Italijoj gimė kūdikis su fašistų 

emblema šone

ROMA, Italija, rugp. 19. - 
Iš Ankonos praneša, kad ten 
viena moteriškė, Amalia Maio- 
lini, pagimdžius dukterį, kurios 
šone esąs tobulas fašizmo žy
mės — rykščių kūlelio su ky-. 
Šančių iš vieno galo kirviu — 
atvaizdas.

Motina sakantis, kad nėščia 
būdama ji dažnai žiūrėdavus į 
didelę elektrinę, fašistų emble
mos* pavidalo, iškabą, įtaisytą 
Ankonos miesto aikštėj.

5 asmens žuvo automo
bilių kolizijoj

BUFFALO, N. Y., rugp. 19. 
— Savo lengvu automobiliu įlė
kę į stovėjusį sunkųjį motorinį 
vežimą, užsimušė 6a penki as
mens.

Aviatorius užsimušė, jo 
lėktuvui susikūlus

SIOUX FALLS, S. D., rugp. 
19. — Netoli nuo čia nukrito 
aeroplanas, kuriuo pilotas Earl 
Nelson mokė lakstyti savo mo
kinį. Aeroplanas sudužo ir Nel
son užsimušė, bet mokinys tik 
lengvai užsigavo.

Britai pradės eva- 
kuot Reino krašta 

rugsėjo pradžioj
HAAGA, Olandija, rugp. 19. 

— Gauta autoritetingų žinių, 
kad Anglijos kariuomenė pra
dės evakuoti Reino kraštą rug
sėjo 1 dieną.

Vokietijos užsienių reikalų 
m misteris Stresemannas šian
die turėjo vėl pasikalbėjimą su 
Franci jos premjeru Briandu 
Reino krašto evakuavimo klau
simu. Briand nepasakė, kada 
prancūzai pradės galutiniai pa
sitraukti iš okupuotos Vokieti
jos žemės.

Didelė traukinio ka
tastrofa

Trylika asmenų užmušti, grei
tajam traukiniui susikūlus

HENRYETTA, Okla., rugp. 
19. — Vakar čia susikūlė grei
tasis pasažierinis traukinys, 
ėjęs iš Sherman, Tex., į Tulsą. 
Trylika asmenų buvo užmušti, 
jų tarpe mašinistas Wolfe ir 
pečkurys Bryan. Kiti užmuštie
ji buvo negrai, keliavę pryšaki- 
niame vagone, kuris buvo su
triuškintas.

Trys užpakaliniai Pulmano 
vagonai išliko sveiki ir juose 
buvę pasažieriai nenukentėjo.

Nelaimė atsitiko traukiniui 
įbėgus' į atdarus ne savo bėgius.

Biržos operacijų skyriai 
garlaiviuose

NEW YORKAS, rugp. 19. — 
Sekdama Francuzų linijos pa
vyzdžiu, kuri savo garlaivy Ile 
de France įsteigė biržos opera
cijų skyrių, tą patį dabar pa
darė United States linija savo 
garlaivy Leviathan.

NEW YORKAS, rugp. 19.
Brooklyne gesinant gaisrą, ki
lusį vienuose dviejų aukštų na
muose, viduj įvyko du smarkus 
sprogimai, kurių keturiolika 
gaisrininkų buvo sužaloti, pen
ki jų tur būt1 mirtinai.

Kinija mobilizuoja 
Sibiro sienon dar 
106,000 kariuomenės

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
19. — Tautinė Kinų valdžia įsa
kė mobilizuoti dar dešimtį ka
riuomenės brigadų, viso 100,000 
kareivių. Tos jėgos siunčiamos 
Mandžurijos-Sibiro sienon. Vy
riausiu karo jėgų Mandžurijoj 
yadu esą paskirtas gen. Ho 
čenčun, kuris jau esąs kelionėj 
iš Pfeipingo (Pekino) į Mukde- 
Tia. “ "r ”-v

“Čeką” norėjus klas
ta pasivilioti Troc

kį Į Rusiją
BELGRADAS, Jugoslavija, 

rugp. 19. — Laikraštis Vreme 
įdėjo savo korespondento inter
viu su Leonu Trockiu, buvusiu 
sovietų raudonosios armijos va
du ir karo komisaru, dabar iš
tremtu ir gyvenančiu Konstan
tinopoly. Tame interviu Trockis 
sako, kad politinė s'ovietų poli
cija (“čeką”) per savo šnipus 
norėjus jį klastingai parsivilio
ti į Rusiją.

Nužudė savo žmoną, 4 
vaikus ir patsai ga- 

lą pasidarė
ROYAL OAK, Mich., rugp. 

19. — Vietos gyventojas Hans 
Nielson gazu nutroškino savo 
žmoną ir ketvertą, vaikų, pas
kui pats nusinuodijo, prieš tai 
dar padegęs namus.

Kai atvykę ugnies gesyti 
gaisrininkai įsilaužė į vidų, jie 
rado Nielsonienę ir jos' keturis 
mažus vaikus miegamajame 
kambary negyvus. Namuose vi
si gazo rageliai buvo atsukti. 
Moteriškės ir vaikų kūnai buvo 
dar sulaistyti kerosinu. Po to 
tėvas, matyt, nuėjo į maudomą
jį kambarį, priėmė nuodų, su- 
silaistė drapanas kerosinu ir 
padegė.

Kaimynai pasakoja, kad nak
tį prieš tai Nielsonų namuose 
buvę girdėt barnių.

J. V. kapitalo skverbi- 
mos į 'Meksiką

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
19. —i Pramonės, prekybos ir 
darbo departamento praneši
mais, Jungtinių Valstybių kapi
talo šiandie Meksikoje yra in
vestuota arti 1,325 milionų do
lerių. 1912 metais jo buvo in
vestuota 800 milionų dolerių.

^0^437

5 asmens prigėrė jų 
motorinei valčiai 

apvirtus
MADISON, Wis., rugp. 19.— 

Mendota ežere apvirto ir tuo
jau paskendo viena motorinė 
valtis, kurioj buvo penki nepa
žįstami asmens. Visi jie žuvo. 
Jų kūnai kol kas nesurasti.

—-------Į

“Zeppelinas” pasiekė
Japonijos sostinę

7,000 mylių kelionės iš Vokieti
jos į Japoniją keliavo 102 
valandas.

TOKIO, Japonija, rugp; 19.— 
Vokiečių oro milžinas, dirižab
lis “Graf Zeppelin”. šiandie at
lėkė i Japonijų ir kaip 6:27 vai. 

vakaro [Chicagos laikrodžiu — 
2:27 ryto] nusileido Kasumi- 
gauros aerodrome, 40 mylių į 
žiemių rytus nuo Tokio. Oro 
svečią pasitiko dideles žmonių 
minios. Kelionę iš Friedrichsha- 
feno per Sibirą į Japoniją, viso 
arti 7,000 mylių, keliavo 102 
valandas.

Pabuvęs keturias dienas To
kio, “Graf Zeppelin” išlėks per 
Ramųjį vandenyną Los Ange
les, Cal., iš ten, per Amerikos 
kontinentą, į Lakehurst, N. J., 
ir čia dirižablio kelionė aplink 

-pasaulį bus pabaigta.

Moterų aviatorių oro 
reisai dėl $25,000 

prizo
SAN BERNARDINO, Cal., 

rugp. 19. — šešiolika jaunų mo
terų aviatorių dalyvauja mote
rų oro lenktynėse iš Santa Mo
li ica į Clevelandą. Laimėtojos 
prizas — $25,000. Kontestamtės 
išskrido iš Čia šiandie tuojau 
po 6 vai. ryto.

Du Šveicarų lakūnai 
skrenda per Atlantą

LISBONAS, Portugalija, rug- 
piučio 19. — Monoplanu “Jung 
schweizerland” (“Jaunoji Švei
carija”), du jauni šveicarų avia
toriai, Os'kar Kaesar ir Kurt 
Luescher, šiandie 7:30 vai. ry
to [Chicagos laikrodžiu — sek
madienio naktį 11:30 vai.] iš
lėkė iš Lisabono kelionėn per 
Atlanto vandenyną į Holifaxą, 
Nova Scotia, iš ten į New Yor- 
ką..

Į Lisboną lakūnai atskrido iš 
Paryžiaus, kelionėj dviejose vie
tose sustodami.

15-kos Metų
Patyrimas

Išmokino Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
riaus Vedėjus surasti greičiausius ir tik
riausius kelius pinigų siuntimo Lietuvon.

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausj 
laiką. '

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

No. 196

LIETUVOS ŽINIOS

Garvežys suvažinėjo 
vaiką ir sužeidė 

motiną
Anandai vakare važiavo iš 

Klaipėdos ūkininkė Ligutienė iš 
Lenkynų bažnytkaimio, Skuo
do v. Tarp Skuodo ir Darbėnų 
ji turėjo pervažiuoti per gele
žinkelio bėgius. Tuo pačiu lai
ku atvažiavo garvežys, kuris 
užvažiavo ant vežimo, mirtinai 
suvažinėjo Ligutienės vaiką, o 
ją pačią sužeidė.

Prieš važiuodamas i už
sienį išžagino nepil- 

naprotę
Gyvenąs Balbierišky Leibas 

Levas rengėsi važiuoti j užsienį. 
Tam tikslui jis paėmė iš polici
jos ištikimybės liudymą. Šią 
savaitę į Mariampolės policijos 
III Nuovadą atvyko M. F. ir 
pareiškė, kad Levas išžaginęs 
Balbierišky jos seserį Feigą F.,‘ 
kuri yra nepilno proto. Duotas 
parėdymas Levui užsienio pasą 
neišduoti ir nugabenti jį Mari
ampolės policijai.

Važiuoja maudytis iš 
Palangos i Klaipėdą

• ————
KAUNAS. — Praneša iš Pa

langos, kad šį sezoną daugelis 
Palangos kurortininkų nebesi- 
maudo Palangos juroje, o va
žiuoja “maudytis” į... Klaipė
dos lošimo kliubą. Ruletką, 
“bul” ir kitokie azartiniai loši
mai tuština kurortininkų kiše- 
nius. Kai kam šių metų “po
ilsis” Klaipėdoje labai brangiai 
kainuos. .

Nusižudė iš vargo
KAUNAS. — Fabriko “In

das” kieme pasikorė buvęs to 
fabriko ūkio skyriaus vedėjas 
Paivelis Grosmanas, 60 m. am
žiaus.

Grosmanas paskutinį laiką 
labai vargingai gyveno ir dėl 
to matomai padarė sau galą.

Areštuotas anstolis
BOKIŠKIS. — Liepos 17 d. 

tapo areštuotas ir patalpintas 
kalėjime anstolis Lašas. Jis tu
ri “griekų” čielą maišą ir visi 
šnypščia, kaip gyvatės. Kaucijai 
paskirta 25 tūkstančiai litų.

Šiemet Lietuvoj esą apsėta 
machorkos taboku 400 ha. Per
nai taboko buvo gauta 4,000 
pūdų.
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