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Bethlehem Steel Galvos 
Ginasi Nesamdo Shearerio

___________ _  -____ 4»

Schwab ir Grace verčia kaltę savo “paval
diniui”, kuris “labai neišmintingai” pa
sielgęs, savarankiškai Įsipainiodamas Į 
Shearer’io aferą

•AVASHING TONAS, rūgs. 22. 
— Tyrinėjamos senato komi
sijos kvočiami, Bethlehem Steel 
korporacijos pirmininkas Eu
gene C. Grace ir tos korpora
cijos direkcijos pirmininkas 
Charles M. Schwab vakar griež
tai užsigynė, kad jie nesiekę 
suardyti Genevos 1927 metų 
juros nusiginklavimo konferen
cijos.

Jie pareiškė, kad William B. 
Shcarer, didelio laivyno propa
gandininkas, buvęs be jų ži
nios ir sutikimo pasamdytas at
stovauti jų ir kitom dviem lai
vų statymo kompanijom kaip 
technikinis observuotojas Gene
vos konferencijoje, ir kai tik 
jie sužinoję apie jo ten veiki
mų, jų kompanija tuojau nu
traukus su juo reikalus.

Schivab ir Grace pasakė, kad

mokėti vienų trečdalį $51,000 
honoraro Sheareriui autoriza
vęs S. W. \Vakenian, Beth’e- 
hem Steel korporacijos kontro
liuojamos Bethlehem Shipbuild- 
ing Co. vicepirmininkas. Sam
dydamas ISbearerį, sakė 
Schvvab, Wakeman labai neiš- 
mintingai pasielgęs, bet jis bu
vęs dar naujas žmogus korpo
racijoje ir nežinojęs jos nusi
statymo. O Bethlehem Steel 
korporacijos nusistatymas esųs 
niekados nesi maišyt i i valdžios 
reikalus ir nebandyti daryti nė 
kokios į taikos nei i jos užsie
nio, nei į vidaus politikų.

Schvvab pasakė dar, kad jis 
norėtų, idant visi ginklų fa
brikai butų sunaikinti ir visi 
karo laivai paskandinti, jei tik 
tuo butų gera padaryta pasau
lio taikos reikalui.

Sovietai nenorį karo Britai atsiima reika- 
su Kinais, sako bol- lavimus valstybių 

ševikų premjeras armijoms sumažint
Bykovas pareiškia, kad Rusi

ja neisianti karan, kol bus Militaristiniai Europos kraštai 
bent menkiausias šansas su- priešinasi kariuomenių ir ka- 
sitaikinti ro medžiagų apribojimui

------ i J ..MASKVA, nigs. 22. — Kai- I GENEVA, Šveicarija, rūgs, 
bedamas Maskvos sovietų kon- 22. — Susitikęs su griežtu bai
grese, Aleksiejus Bykovas, So- ropos kontinento valstybių pric- 
vietų Sąjungos premjeras, pa- šingumu, kurios laiko milžiniš- 
sakė, kad sovietų Rusija ne- kas armijas su priverstina vy-
pradėsianti karo žygių prieš Ki- rų kariuomenės tarnyba ir tuo 
nūs tol, kol bus bent menkiau- budu turi galybes rezervų, ir
šių šansų nesutikimus išlygin
ti ramiu budu.

Maskva betgi negalinti pri
imti dabar Nankino valdžios 
pasiūlytų sąlygų taikos konfe
rencijai laikyti, sake Bykovas, 
kadangi tų sąlygų priėmimas 
reikštų sovietų kapituliavimų.

Kinų kariuomenės vadų 
konferencija Mukdene

MUKDENAS, Mandįžurija, 
rūgs. 22. — Oficialis komuni
katas skelbia, kad gen. Čang 
Hseuliang, Mandžurijos valdy
tojas, turėjęs vakar konferen
cijų su 58 savo generolais ir 
instruktavęs juos jų pareigose 
krizio su sovietų Rusija metu.

Kinai, matyt, sprędžia, kad 
karas su B ūsais bus neišven
giamas.

ST. VINCENT, Vakarų In
dai, rūgs. 22. — Ugniakalnis 
Pelle pradėjo stipriai veikti.

kurios taip pat yra priešingos 
bet kuriam karo materijolo ap
ribojimui, lordas Robert Ceeil, 
Britų atstovas Tautų Sąjungos 

i seime, vakar atsiėmė savo re- 
Izoliaciją kariuomenėms ir ka- 
i ro medžiagoms apriboti.
I

Lordas Ceeil pasakė, kad jis 
suprantąs tokį valstybių prie
šingumų jo pasiūlymams, bet 
turįs vilties, kad kai paruo
šiamoji nusiginklavimo komisi
ja susirinks, bent kai kurie jo 

i pasiūlymų punktai busią ap
svarstyti.

“Kiekvienas karo ekspertas 
pripažins,“ sakė lordas Ceeil, 
“kad ateity karas bus vis la
biau ir labiau mašinų karas, 
o vis mažiau ir mažiau žmonių 
karas. Tad jeigu n-ebus apri
botas karo materijolas, viso
kios nusiginklavimo sutartys 
bus tik akių dūmimas.“

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

Didėjąs debesiuotumas; apie 
vakarų gali būt lietaus; nedi
delė temperatūros atmaina; vi
dutiniai ir stipresni mainųsis 
vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 64° E.

Šiandie saulė teka 6:37, lei
džiasi 6:48. Mėnuo teka 9:17 
vakaro.

“Sovietų Žemė” atlėkė i 
Aleutų salas

ATTU, Aleutų salos, rūgs. 
22. — Skrendąs iš Maskvos 
per Sibirą ir Alaską i New 

1 Yorka rusų aeroplanas “Sovie
tų Žemė” vakar iš Kamčatkos 
I atlėkė į Attu, tuo budu jau pa
siekęs Jungtinių Valstybių te
ritoriją.

Iš Petropavlovsko, Kamčat- 
koj, į Attu yra arti 800 mylių, 
ir ta kelionę “Sovietų Žemė” 
perskrido per beveik septynias 
valandas. Iš čia “Sovietų Že
mė” su savo keturiais įgulos 
žmonėmis išlėks į Dutch Bar
bora, Unalaskoj, iš ten j Alas
ką ir j Jungtines Valstybes.

I Atlantic and Pacific Photo)

Los Angeles, Cal. — Trijų motorų FokRer lėktuvas, ku
riuo Įeit. Paul V. Richter ir Jack Faye sumušė aukštumo re
kordus. Jie iškilo 23,000 pėdų.

Austrijos vyriausybė 
šauks krašto seimų 
konstitucijai keisti

Norinti nuraminti fašistus, ku
rie kelia triukšmų ir grūmo
ja valdžiai pilietiniu karu.

VIENA, Austrija, rūgs. 22. 
— Austrijos ministerių kabine
tas savo laikytame vakar posė
dy nutarė rugsėjo 26 dienų su-1 
šaukti parlamenta ir bandyti 
pravesti bent kai kuriuos pa
keitimus krašto konstitucijoje, 
kurių ginkluotos austrų fašistų 
“Heimvvehro” bandos taip gar-

Dar 20 komunistų iš
mesta iš Amerikos 
komunistų partijos

NEAV YCRKAS, rūgs. 22.— 
“Daily Worker”, Amerikos ko- 
mun’stų partijos organas, iš- 
sprusdino ilga komunistinės 
kontrolės komisijos pranešimų 
su nauju sąrašu žymių komu
nistų veikėjų, kurie išmetami 
laukan iš partijos. Visi jie vir
tę renegatais, nes simpatizuoja 
su nuverstu buvusiu vyriausiu 
komunistų partijos vadu Love- 
stonu ir jo šalininkais.

Išmetamų iš partijos surašė

Didelis finansinis 
skandalas Anglijoj

Žlugo Photomaton kompanija, 
nunešdama milionus dolerių; 
keturi švindleriai suimti

LONDONAS, rūgs. 22. — 
Vienas didžiausių finansinių 
dkandaMj Anglijoj iškilo da
bar, susupi kus Photomaton 
kompanijai, kuri per trumpų 
laikų buvo labai iškilus ir ku
rios vadu buvo jaunas milio- 
nierius finansininkas Clarence 
ę. Hatry.

Dar tik prieš keletu mene
sių Photomaton kompanijos ak
cijos buvo vertos bendrai $50,- 
000,000, bet pastaromis dieno
mis jos staiga ėmė smarkiai 
kristi, taip kad birža, panikai 
užbėgti už akių, praeitų penk
tadieni visai paliovė jos popie
rius pardavinėti.

Apskaičiuoja, kad su los 
kompanijos susmukimu žlugo 
apie 40 milionų dolerių inves
tuotojų pinigų.

Hatry ir trys jo artimiausi 
bendradarbiai, Edmund Dan

iels, Albert Tabor ir John Dix- 
on, tapo suimti ir uždaryti ka
lėjime iki teismo, kaltinami dėl 
milžiniškų suktybių. Teisėjas 
atsisakė paleisti juos už kau
ciją.

Iždininkas nusižudė; 
bankas tapo uždarytas

DELTA, Colo., rūgs. 22. — 
Vakar rado čia nusišovusį Wal- 
terų G. Hillmaną, Delta State 
Banko iždininką. Ryšy su tuo 
bankas tapo vyriausybės užda
rytas.

Daug žmonių žuvę 
dėl žemės drebėjimo 

Mažojoj Azijoj
KONSTANTINOPOLIS, Tur- 

kija, rūgs. 22. — Guinušano 
srity, Mažojoj Azijoj, vakar 
įvyko smarkus žemės drebėji
mas. Gauti čia pranešimai sa
ko, kad daugiau kaip šimtas 
namų buvo sugriauti ir daug 
žmonių yra užmuštų ir sužei
stų.

LIETUVOS ŽINIOS
Didelės perkūnijos 
Zarasų ir Utenos 

apskrityse

siai reikalauja, grūmodamas 
dagi pilietiniu karu, jei jų rei
kalavimai nebusiu išpildyti.

Vakar vakarų “Heimvvehro” 
organizacija buvo surengusi 
Vienoj dęmonsfracija, tačiau 
viskas praėjo ramiai.

Kaip pavyks vyriausybei pra
vesti konstitucijos reformų, 
sunku pasakyti, kadangi kon
servatorių ir socialdemokratų 
jėgos parlament-e yra beveik ly
gios. Socialdemokratai turi 43 
nuoš. balsų parlamente.

Kartu su vyriausybes nuta
rimu bandyti tuojau reformuo
ti konstitucijų, girdėt, kad kan-
cleris (ministeris pirmininkas) 
Streeru\vitz ketąsy trauktis ir 
savo vietą užleisti Johannui 
Schoberiui, policijos pirminin- 

' kui ir buvusiam kancleriui.

Brokerių tarnauto
jas prisipažino pa

vogęs $512,000
NIEW YORKAS, rūgs. 22— 

Milton Alter, brokerių Hiscoe 
& Co. firmos tarnautojas, 18 
metų amžiaus vaikesas, polici
jos be atlaidos kvočiamas, pa
galiau vakar prisipažino pavo
gęs tos firmos $512,000 verty
bių popieriais, prikalbintas kaž
kokio Jack Roseno. Pavogtų 
turtą jis atidavęs Rosenui, ku
ris už tai jam davęs $1.

Alter su vertybių popieriais 
prapuolė praeito penktadienio 
ryta. Vėliau jis pats pranešė, 
kad savo samdytojų pasiųstas 
j kita finansinę įstaigą su dau
giau kaip pusę miliono verty
bių, pakeliui jis buvęs bandi
tų suimtas, įtemptas į automo
bilį ir ilgą laikų vežiojamas po 
New Yorką, pagaliau atimtas 
turtų ir išmestas laukan.

Jo pasakojimai policijai pa
sirodė labai įtariami, ir ji ėmė 
jį aštriau kvosti. Galų gale vai- 
kesas prisipažino, kad niekas 
jo nebuvo suėmęs, bet kad jis 
pats buvęs susimokęs su vie
nu Rosenu, kuris jau seniai, 
jį kalbinęs “pasinaudoti gera 
proga.” Policija ir detektyvai 
dabar ieško “'Roseno”.

SAN FRA'NCISCO, Cal., rūgs. 
22. — Penki ginkluoti bandi
tai vakar čia apiplėšė American 
Trust Co. skyrių. Kiek pinigų 
jie išsigabeno, dar nenustatyta.

yra paduoti vardai 20 asmenų, 
su pažymėjimais, kokių kuris 
rolę vaidino komunistų parti
joje. Tarp jų yra: Dr. Burton; 
Dr. Cranin; J. Clark, “agit- 
prop” direktorius; A. Gusakov, 
žymus N. Y. distrikto veikė
jas; J. Bosen, distrikto vyk
domojo komiteto narys; B. Ro
bin, žydų sekcijos asist. sek
retorius; M. Jablon, nacionali
nio agzekutyvo narys, etc.

Vyskupas sako, kad 
12 apaštalų buvę 
“tough bunch”

Susidėję su Jėzum tik tikėda
miesi turėti lengvesni gyve
nimų, nekaip žvejodami

DECATUn, III., rūgs. 22. — 
Indianapolio metodistų vysku
pas Edgar Blake, kalbėdamas 
čia bažnytininkų susirinkime, 
labai nustebino savo klausyto
jus, pasakęs, kad dvylika apaš
talų buvę “tough bunch” — 
žiaurus žmonės, sekę paskui 
Kristų tik dėl savo naudos.

“Mes vadiname juos šven
tais,” sakė vyskupas, “bet kai 
Jėzus pasivadino juos būti jo 
mokiniais, jie buvo žiaurus 
Galilėjos žvejai. Jiems rūpėjo 
vien savoji nauda, savo me
džiaginė nauda, kai, metę tink
lus, jie susidėjo su Jėzum. Jie 
metė savo darbą, iš kurio su 
vargu gyveno, tikėdamies ra
sti ką. nors pelningesnio. Jie 
manė, kad su tua nauju me
siju jiems geriau seksis pasau
ly. Ir jie buvo visiškų nevy
kėlių gauja, kai Kristus buvo 
nukryžiuotas.

“Visi jų, iki paskutinio, ap
leido Kristų, kai tasis buvo 
apskųstas. Nė vienas jų nepa- 
sisiulė jam panešti jo kryžių. 
Vienas dagi prisiekdamas tris 
kartus užsigynė, kad jis nie
kados Jėzaus nepažinęs.” x

Vyskupas Blake pasakė, kad 
kelionėj į Golgotą Jėzaus mo
kiniai dagi riejęsi tarp savęs 
ir keikęsi. Iš tikro, sakė vy
skupas, toki nenaudėliai šian
die į bažnytininkų konferenci
ją nebūtų visai įsileidžiami. 
Tik kai Kristus prisikėlęs ir, 
sušaukęs juos, davęs dar jiems 
progos pasitaisyti, jie patapę 
geri.

Hooveris atsisakė 
paleisti Sinclairą 

iš kalėjimo
t ,

Aliejaus magnatas, nuteistas 
šešiems mėnesiams, turės dar 
du mėnesius patupėti

Reisininkas ir 14 žmo
nių sužeisti automo

bilių reisuose
MINEOLA, L. L, rūgs. 22. 

— Automobilių reisuose čia, jo 
greitai lekiančiam automobiliui 
apvirtus, skaudžiai susižalojo 
reisininkas James Gleason iš 
Phihdelphijos.

Kito reisininko automobiliui 
prasimušus pro užtvarą ir įlė- 

įkus į žiūrėtojų minią, buvo ke
turiolika asmenų sužaloti, lai
mė, nė vienas ne pavojingai.

WASHiINGTONASv rūgs. 22. 
— Generalinio prokuroro Mil- 
chellio patariamas, prezidentas 
Hoover vakar atmetė aliejaus 
magnato, Harry F. Sinclairo, 
ir jo biznio draugo, Henry Mą- 
son Day, prašymus susimilimo 
ir paleidimo jų iš kalėjimo.

Sinclair, kuris už tardomo- 
I sios senato komisijos panieki
nimų ir už bandymų papirkti 
jurymenus jo byloj ryšy su 
Teapot Dome aliejaus skanda
lu, buvo nuteistas bendrai še
šiems mėnesiams kalėjimo. Jam 
liko dar du mėnesiai sėdėti.

Suėmė italą, prigaudi- 
nėjusį savo tautie

čius imigrantus
OMAHA, Neb., rūgs. 22. — 

Čia tapo areštuotas italas Leo 
Charles Reni, kuris tituluojąs 
Neapolio universiteto jurispru
dencijos daktaru.

Reni kaltinamas dėl prigau- 
dinėjimo savo čia gyvenančių 
^utiečių. Keletas vietos italų 
skundžiasi, kad Reni paėmęs iš 
jų $1,738, prižadėdamas parga- 
bendinti į Ameriką jų gimines, 
apsilenkiant su imigracijos įsta
tymu, bet niekados to nepada
ręs.

Reni, kuris, jo paties prisi
pažinimu, gyvenąs Amerikoj 
jau 18 metų, bet niekados ne
sirūpino tapti šio krašto pilie
čiu, bus veikiausia deportuotas 
į Italiją.

APDEGĖ TEATRAS

SOUTH BENO, Ind., rūgs. 
22. — Vakar rytą čia apdegė 
Granda Teatras. Nuostoliai sie
kia apie $75,000.

Burmistras prisipažino 
pavogęs $50,000 banko 

pinigų
COLUMBIA CITY, Ind., mg- 

sėjo 22. — čia tapo suimtas 
burmistras Lloyd S. Crouch, 
kaltinamas dėl pavogimo iš 
Provident Trust kompanijos 
$50,000. Burmistras buvo to 
banko sekretorius. Crouch pri
sipažino kaltas.

Sprogęs bažnyčios vy
nas sužalojo kunigą
BiLODMINGTON, III., rūgs. 

212. Sprogęs butelys bažny
tinio vyno skaudžiai sužalojo 
čia First Christian Church ku
nigą Samuelį E. Fisherį.

10,828 studentų Illinois 
Universitete

URHANA, III., rūgs. 22. — 
šiam mokslo semestrui į Illi
nois Universitetą ligšiol jau įsi- 
matrikuliavo 10,828 studentai, 
— truputį daugiau, nei praei
tai^ metais.

KAUNAS. — Rūgs. 2 d. Za
rasų apskr. nuo 18 v. iki 23 v. 
siautė didelė audra su perkū
nija, kuri padarė daug nuėsto- 
lių. ’

Salako vai., PriviŠkio kai
me griaustinis užmušė gyv. 
Vaičkienę C., Degučių valse, ir 
k. Gruodžio ganyklose perkū
nas užmušė 2 arklius. Degučių 
v. Seltokų k. sudegė Sinkoro 
kluonas su pašaru. To paties 
vai. Potvarke k. sudegino pik 
Rogožino kluoną su javais, pa
šaru ir inventorium. Degučių 
v. Zablockiu k. pil. Juodkaus 
sudegino trobesius ir gyvulius: 
arklį, 2 karves, 5 avis ir 4 kiau
les.

Dusetų m. gyv. Jofės sude
gino tvartus, vėjo malimą, vil
nų karšomąją mašiną ir gyve
namus namus.

Antalieptės valse. Zabičiunų 
k. sudegino pil. Urbano kluo
ną su javais ir pašaru.

Viso Zarasų apskrityj per
kūnija nuostolių padarė virš 
184,000 litų.

Dusetų apylinkėje buvo iškri
tę rūgs. .2 d. didokų ledų. Ta
čiau krito neilgai ir nuostolių 
nepadarė.

Rokiškio apskr. rūgs. 2 d. 
audros metu griaustinis užmu
šė Svėdasų valsč. Malaiškių k. 
gyv. Valavičių V., 21 m. amž- 
Pandėlio v. Ovalnių k. užmušė 
gyv. Gasiuną P. ir sudegino jo 
tvartą. Svėdasų v. Kunigiškių 
k. sudegino gyv. Čepo F. kluo
ną su javais; nuostoliai 5,000 
litų.

Panemunėlio v., Maškėnų k. 
sudegino gyv. Grižo J. kluoną 
su javais ir 20 km. malkų, ku
rios priklausė Maškėnų pradž. 
mokyklai. Pandėlio v. šekšlirin- 
kų k. sudegino Baltrunienės J. 
kluoną ir pašarą. To paties 
valsč. Lebcžių k. Gabriuno A. 
sudegino gyv. namą, tvartus ir 
kluoną. Nuostoliai 5,600 litų.

Utenos apskr. 2 rūgs. 19-23 
vai. buvo didelė audra su per
kūnija. Įvairiose apskrities vie
tose perkūnija sudegino: 4 
kluonus su javais, 2 gyv. na
mu ir užmušė 3 žmones.

Nuostoliai siekia virš 25,000 
litų.

Rado nušauta tapytojų

PHILADELPHIA, Pa., rūgs. 
22. — Jo namų tarpdury rado 
čia nušautą F. R. Whiteside, 
63, landšaftų tapytoją ir rašy
toją.

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 trumpiausį 
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.
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NAUJIENOS, Chieago, III

8 70 kilocycles

ONA BIEŽ1ENĖ

ONA BIEŽIENE
SASNAUSKAS

STEPONAVIČIUSA. VANAGAITIS
JONAS SERSEVIČIUS

ŽURONAS

J. ŽURONASJONAS SERSEVIČIUS

<į:

Oi, kas sodai .... .
Ne margi sakalėliai
Aš bijau pasakyt ..
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GREITOS KOPŪSTŲ SALOTOS
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KUMPIO KEPALAS

KIAUŠINIAI IR ALYVOS1

(i ice
PRIKIMŠTI, ŽALI PIPIRAI

JOSEPHVILlMAS
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nuo

1 puodukas smulkiausio cuk
raus

valandos įdėk luptų bulvių. Ap
dėk su riekutėm pineapple, jei
gu tinka ir kepk kol viršus ge
rai parus. Paduok karštų arba 
šalta.

NULIUDUSIOS SESERS
SALDAINIAI

vo dukterį pristatė Anglijos kara
liui; ji taipjau priėmė Rumanijos 
karalienę, kai pastaroji lankėsi Ame
rikoj. P-ia Baur sako:

“Mano kolekcijoj nėrinių, linžerijų 
ir lininių yra daugelis dalykų, ku
riuos aš labai branginu delei surištų 
su jais malonių atsiminimų iš kelionių 
užsieny. Kadangi reikia didžiausio

1556 So. Rockwcll St., Chicago, I1L £SORKa

Naujas Gyvumas
Atfllkratykit to Jautimosi 
niiHikaniuviiain. Sugulėk 
nerviAkuiną ar netuiejiuui 
apetito h u Severa’a Eaorka 
luMityviu tonikų, kuria pu. 
gelbės JuuiH geriuu valgyli, 
gerinu miegoti, gerinu Jau
gti*. Gaukit bonkt) nuo na- 
vo uptiekinlnko Ainndle.

TUšINTA JAUTIENA SU 
DARŽOVĖM

, , ■ ■ , ..f , ■■ i, . —

atsargumo plaunant tuos dalykus, 
mano skalbėja vartoja tyriausi muilą 
markete—American Family Flakes”.MUSŲ MOTERIMS

■■■ —    Veda Dora Vilkienė——------------------

sv. jautienos, ne
peties
puoduką morkvų
puoduką gručkų
puoduką svogūnų
puoduką selerų

2U> puoduko verdančio 
dens.

1/2 puoduko virtų tomatų 
truputi pipirų ir druskos. 
Nuplauk mėsą ir nusausink. 
Apiberk miltais ir pakepink.

Sudėk puodan, apdėk daržovėm, 
užpilk vandeniu ir virk ant ma-j 
žos ugnies 2—21/; valandos. Pa
duok karšta su bulvėm.

Nuplauk pipirus. Nupiauk 
viršų ir išvalyk vidurį. Virk 
juos 5 minutes. Sumaišyk mė- 

riebios, są, ryžius, tomatų sunką ir 
druską ir mišiniu prikimšk pi
pirus. Uždėk atgal atpiautą 
viršų ant kiekvieno pipiro ir 
pipirus sudėk į molinį ar stik
linį indą. Užpilk 1 puoduką 
verdančio vandens ir keletą 
šmotukų sviesto ir kepk pečiuj 
valandą laiko. Paduok su vir- 

į tom

6 žali saldus pipirai 
sv. sumaltos jautienos arba, 

kiaulienos
2 puoduku vir'tų ryžių
1 puodukas virtų tomatų
•/5 šaukštuko druskos
t/8 šaukštuko paprikos

sv. rūkyto kumpio
sv. šviežios kiaulienos

Sumalk kartu, du sykiu.
2 puoduku Vyžių lapelių

flakes)
1 kiaušinis
1/2 puoduko pieno
Pipirų
Druskos nereikia dėti.
Truputį svogūnų.
Viską kartu sumaišyk.

berk miltais. Padaryk kepalą ir
j kepk valandą laiko. Po pusės

NAUJIENOS, Ch.ieago, III
n Į—n « i 1---------- ..į.įl.Į

4 puodukai smulkiai supiaus- 
tytų kopūstų

1 šaukštukas cukraus
l šaukštukas druskos
% šaukštuko pipirų
Viską kartu sumaišyk 

šaukštu ištrink.
Užpilk i/o puoduko mayonnai- 

se dažalo sumaišius su 2 šaukš
tais acto.

Pridėk 2 šaukštu sukapotų 
žalių pipirų ir 1 šaukštuką su
kapotų svogūnų. Paduok ant 
salotų lapų.

-- -- ------------ ;- ,------ ----- ---- ■ to HMil'l !< 
1/2 šaukšituko malto imbiero 
1/2 šaukštuko druskos

šaukštuko maltų cinamonų 
1/2 kvortos šutinto pieno 
2 puoduku virto ir per sietą 

pertrinto “pumpkin” dyno.
Išplak kiaušinius, trynius ir 

baltymus kartu. Pridėk cukrų, 
druską, cinamonus, imbierą, ir 
gerai išmaišyk.

Išklok pajaus blėtį tešla, pri
dėk mišinio ir kepk kaip pa
prastą pajų.

•Pumpkiną geriaus kepti pe
čiuje, negu virti. Tą galima 
padaryti sekamai. Supiaustyk 
didesniais šmotais ir kepant 
pečiuje padėk viršutinę (su 
luobele) pusę j viršų. Paskui 
su šaukštu išimk pumpkin ir 
pertrink per sietą./ Keptas 
pumpkinas turi geresni skonį, 
negu vintas ir kepant ne bus 
toks skystas, bet greičiaus su- 
tirštės.

puošniausios suknios, brangiausi lini
niai, kuriuos vartojama tik ypatin
guose atsitikimuose, siuviniai iš Ita
lijos ir kitokie brangaus audeklai, 
kokiuos tik pinigas gali pirkti. Bet
gi visi jie su pasitikėjimu pavedami 
švelnam, nekenksmingam, valančiam 
veikui American. Family Flakes.

Skalbėjos ir tarnaitės taipjau yra 
entuziastingos apie Šj tyrą muilą de
lei švelnumo rankoms. Kasdieninis 
pakartotinas vartojimas šio muilo 
dagi yra tiek pat naudingas, kaip 
brangiausių tualetinių muilų, nes 
American Family Flakes nė kiek ne
graužia ir neturi jokių kenksmingų 
rankoms ar drabužiams priemaišų. 
Tarp daugelio raštiškų paliudijimų 
apie American Family Flakes nuo 
daugelio aristokratijos moterų yra 
vienas nuo p-ios Jacob Baur, 1511 
Astor St., Chicago, kuri nesenai sa-

KARTUS SŪRIO 
SANDVIČIAI

MINCE MEAT” 
PYRAGAIČIAI

Ištarpyk 3 šaukštus sviesto 
puoduke, pridėk 4 šaukštus 
miltų ir maišyk pakol gerai iš
tirps. Pripilk 2 puoduku pie
no ir virk pakol sutirštės. Pri
dėk druskos ir pipirų ir 1 šau
kštuką “Worcestershire sauce”. 
Pridėk kietai išvirtų kiaušinių 
supiaustytų riekutėm ir į/G puo
duko prikimštų žalių alyvų, su- 
paustytų smulkiai. Sumaišyk. 
Supilk j stiklini bliudą, apiberk 
duonos trupiniais, apdėk svies
tu ir kepk karštame pečiuje kol 
viršus parus.

Galima viską prirengti ir kaip 
jau reiks paduoti stalan i pe
čių įdėti keletai minutų. Leng
vas ir greitai padaromas 
kandis svečiams atėjus.

1 laša mėtos lapų ,
24 jnarshmallows 
Tarpyto šokoliado mišinio.
Supilk dažus į cukrų ir su

pilk mėtos lašiuką. Įmerk 
marsh mallovvs j cukraus miši
nį. Paskui įmerk tik vieną ga
lą j tarpytą šokoliadą ir padėk 
ant d ratinio sieto, kad išdžiut- 
tų.
koladu supilus į triubelę.

KITĄ KARTĄ 
Bandykit Tikrus Dažylus

uz-

sutar-Sumaišyk 1 puoduką 
kuoto “American” sūrio su 3 
šaukštais “chili sauce”. Užtepk 
ant riekučių baltos duonos, api7 
piaustyk, kad gražiau riekutės 
atrodytų ir pakepink pečiuje.

LAIKRODIS-SANDVIČIČAI

puoduko peanut sviesto 
puoduko minkšto sūrio 
puoduko salotoms dažalo 

Baltos duonos
Kaziuku
Aptepk riekutes baltos duo

nos, sudėk dvi riekutes kartu 
ir išpiauk apskritą ritulį, ap
dėk razinkom taip, kad , atro
dytų kaip laikrodis. Paduok sta- 
lan padėjus ant stiklinių lėkš
čių.

2801—'Paprasta bet tinkanti kasdieniniam dėvėjimui suknelė. Sukirp
tos mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

2851— Tokia pat tik truputi kitoniškai pasiūta kasdieniniam dėvė
jimui sukenlė. Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir 42 col. per krutinę.

2851— Irjri ne sunkiai pasiuvama suknelė. Sukirptos mieros 16, 18, 
36, 38, 40 42 ir 46 colių per krutinę.

puoduko 
puoduko

1 kiaušinis
1 puodukas
11/į puoduko miltų
21/2 šaukštuko baking paude- 

rio. Ištrink sviestą, pridėk 
cukrų, išplaktą kiaušinį, “mince 
meat”, miltus persijotus su 
baking pauderiu ir išmaišyk.

Dėk su šaukštu ant išsves- 
tuotos blėties ir kepk karštame 
pečiuje 10 minutų. Padarysi 30 
pyragaičių.

sviesto 
cukraus

mince meat

Kitą kartą kai jus norėsite dažyti, paban
dykite Diamond Dyes. Pamatykit kaip leng
va juos vartoti. Tada palyginkit pasekmes 
Pastebėkite, kad nėra perdažymo išvaizdos; 
nėra dryžių, ar dėmių. Pastebėkite, kad jie 
neatima stiprumo drabužiui. Pamatykite 
kaip varsos išlaiko skaistumą nešiojant ar 
skalbiant. Tai padaro esantis juose tikras 
anilinas. Jie turi nuo trijų iki penkių kartų 
daugiau anilino, negu kurie kiti dažylai 
markete.
Bailias pakelis Diamond Dyes yra originali 
“visiems tikslams” dažylai dėl bile kokio 
audeklo. Jie nudažys ar paskaistins spalvas 
šilko, vilnono, bovelnos, lininio, rayon, ar 
bile kokio kito audeklo. Melinas pakelis yra 
speciali dažylai vien dėl šilko ar vilnono. Su 

jais jus galite nudažyti vertingiausius dalykus iš šilko ar vilnų 
su pasekmėmis lygiomis geriausiam profesionaliniam darbui. 
Kada perkate — atsiminkite lai. Molinas pakelis nudažo tik šil
ką ir vilnas. Baltas pakelis nudažys kiekvieną audeklą, taipjau 
šilką ir vilnas. Jūsų pardavėjas turį abiejus pakelius.

Diamond Dyes
Lengvi vartoti — Geriausios pasekmes

VISOSE APTIEKOSE.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iltikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal C o- Saint

Padabink tuo pačiu šo-

TURTINGOSIOS CHICAGOS MO
TERYS FIGŪRUOJA AMERICAN 
FAMILY FLAKES APGARSINI

MUOSE.

CHEESEbaye
KRAFT PHENIX 

CHEESE COMPANY

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus*’ 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurj gydytojai priražinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo, 
Neuralgijos.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iŠ dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 nlyskeliu.

SUCCESSFUL BEAUTY SHOP 
4722 S. Ashland Avė.

Tel Boulevard 2589
Successful wave $3.00
Realistic wave $4.00 
Jūsų pasirinkimui kiekvieno 
styliaus ilgalaikis plaukų su- 
garbeniavimas, $9.00 regulia- 

rės vertės, už $3.00.
Specialis pasiūlymas
Finger Wave, Shampoo ir 
plaukų nukirpimas ar mar- 
cel, Shampoo ir plaukų nu

kirpimas — 3 už $1.00.
Manikiūras, Plaukų kirpimas 

Henna, 50c. kiekvienas. 
Visas darbas guarantuotas. 

Nereikia susitarimo
(appointmento)

, šiš Kuponas vertas 50c. 
Vardas 
Adresas

the Heart

James S. Kirk & Company iš Chi
cago, kuri išdirbinėja skalbimo mui
lus nuo 1839 m., puikiai pasinaudojo 
iš to fakto, kad atsiklausimas Chi- 
cagos turtingiausiųjų Aukso Pakran
tes šeiminų parodė, jog American 
Family Flakes yra vienatinis muilas, 
kokis yra vartojamas virtuvės ir 
skalbyklose šių puošniųjų namų. Be
veik kiekviename atsitikime patirta, 
kad tų turtingų šeiminų skalbėjos 
yra gavusios griežtų instrukcijų ne
vartoti jokio kito muilo skalbimui, 
nežiūrint ar tai butų lininiai daiktai, 
ar vilnoniai, ar ploniausi šilką ir nė
riniai. Niekui- pasaulyje negalima 
rasti brangesnių ir švelnesnių aude
klų, kaip Chicagos turtingųjų mote
rų namuose — neįkainuojami nėri
niai, ploniausios šilkinės kojinės.

BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite 
sakyta

be Baimės kaip pa- 
“Bayer” Pakeliuose

Does not affect

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgagc Organization

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

w

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Willie Got an EarfuI

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

CHICAGO. ILL.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
*Jalst*d St.. Chicagc. III.

2 kiaušiniai
Vž puodukp rusvaus cukraus

Rusiškos ir Tur
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902SENOBIŠKAS “PUMPKIN” 
PAJUS

NAUJIENOS Pattem Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdj No --------------
Mieros -----.................... per krutinę

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

—------------------------------

TUBBY
I

I SHOULD SAV So, 
TAE CHEfcPSKfcTEJ 
*- I TOLO VAIM VJIAkT 
To u 

vjor.th A (SUARTĖTU
— AM" I HADE 

UUĄ PA Y HVE
BEFORlE i TOLO 

MIM.

Hjelicious
ood

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT

Užmuša muses 
uodus 

Kitus Namų 
Vabzdžius

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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Šią vasarą keliuose Amerikos kalėjimuose įvyko 
riaušės. Tyrinėjimai parodė, jog beveik kiekviename at
sitikime vyriausia riaušių priežastis buvo ta, kad kali
niai buvo perdaug sukimšti. Kai kuriuose kalėjimuose 
buvo du kartu daugiau kalinių, negu normaliai ten yra 
vietos. Vadinasi, prasikaltėlių skaičius taip smarkiai 
auga, kad kalėjimuose pradeda pritrukti vietos.

Per šių metų pirmuosius šešis mėnesius vien tik 
Chicagoj buvo papildyta 173 žmogžudystės. Londone, 
kuris yra du kartu didesnis nei Chicago, 1928 m. įvyko 
tik septyniolika žmogžudysčių. Faktinai Chicagoj per 
keletą mėnesių nužudoma daugiau žmonių, negu Angli
joj per ištisus metus.

Padėtis kriminališkumo atžvilgiu Amerikoj pasida
rė tiek rusti, kad prezidentas Hoover paskyrė tam tik
rą komisiją, kuri bandys kovoti su prasikaltimų didėji
mu. Komisija tyrinės tas priežastis, dėliai kurių dau
giausiai įvyksta prasikaltimų, ir dės pastangas surasti 
tinkamus kovos budus.

Kodėl Jungtinėse Valstijose neįmanomai smarkiai 
auga prasikaltimų skaičius? Vieni tvirtina, kad perdaug 
yra įstatymų; kiti, — kad permažai. Kai kurie sako, 
jog įstatymai ne visiems vienodai tėra taikomi, ir kad 
valdžia yra korupcinga. Dvasiškiai ir moralistai visą 
bėdą, žinoma, verčia ant to, kad žmonės dabar nebelan
ko bažnyčių ir iš viso pro pirštus žiuri į religiją.

Neseniai Californijoj penkių vaikų motina tapo nu
teista penkiems metams kalėjimo. Tokia sunki bausmė 
jai tapo paskirta už tai, kad ji darė munšainą. Kratą 
darant, jos namuose buvo rasta munšainui virti prietai
sai. Tuo pačiu laiku Chicagoj buvo teisiamas vienas 
stambiausių butlegerių. Teisme jis prisipažino, kad su
laužęs prohibicijos įstatymus. Teisėjas jį pasiuntė į ka
lėjimą trim dešimtim dienų.

Viename atvėjyj neturtinga motina susilaukė pen
kių metų kalėjimo, o kitame atvėjyj už tokį pat pra
sikaltimą paskilbusį ir turtingą butlegerį pasiuntė į ka
lėjimą tik vienam mėnesiui.

Kas gi po to gali sakyti, kad Amerikoj visi žmones

Kai kuriuose tų tvirtinimų yra šiek tiek teisybės. 
Tačiau kyla klausimas, kodėl tos priežastys dabar la
biau prisideda prie prasikaltimų didėjimo, negu pirma?

Atsakymas gali būti tik vienas: gyvenimas Ameri
koj šiandien kinta neįmanomai smarkiai. Tas kitėjimas 
pagimdo naujas sąlygas, prie kurių žmonės nespėja pri
prasti. Nepaprastas pramonės besivystymas neduoda 
Amerikos gyvenimui nusistovėti, išsilieti į daug-maž pa
stovias formas.

Per kokius penkis dešimtis metų Amerikoj įvyko 
tiesiog netikėtina permaina. Iš žemės ūkio šalies ji pa
sakišku greitumu išsivystė į pasaulio industrijos centrą. 
Kapitalistai dygo, kaip grybai po lietaus. Ir jie ant 
Amerikos gyvenimo uždėjo savo antspaudą?

Ta industrializacija pagimdė mašinų amžių, pagim
dė milžiniškus miestus su biednuomenės distriktais. Did
miesčiuose atsirado visokių lindynių, kurios tapo tikro
mis kriminalistų mokyklomis. Farmų gyventojai pradė
jo veržtis į miestus, kur jie susidūrė su visai skirtingo
mis apystovomis. Fabrikai pritraukė moteris ir net vai
kus. Miestuose atsirado distriktų, kur biednesnieji žmo
nės pradėjo gyventi nepaprastame susikimšime. Visa 
tai permainė milionų žmonių samprotavimus: jų pa- 
žvalgos į dorovę ir kitus gyvenimo klausimus žymiai 
pakitėjo. Toks galvatrūkčiais kintantis gyvenimas, ži
noma, negalėjo neprisidėti prie prasikaltimų padidėji
mo. Juo labiau, kad iki šiol rimtai nebuvo bandoma 
kovoti su kriminalistais. Pamokslais ir įvairiausiais įsr 
tatymais nieko neatsiekta. Prieš porą dienų pats prezi
dentas Hoover pareiškė, jog įstatymais žmones nega
lima padaryti dorais. Tas pat galima pasakyti ir apie 
visokius pamokslus. Sėkmingai kovai pirmiausiai rei
kalinga, kad butų pašalintos tos priežastys, kurios gim
do prasikaltimus. Prie tų priežasčių reikia priskaityti 
ir korupcingus teisėjus ir korupcingą policiją. O labiau
siai tą ekonominę santvarką, kuri duoda galimybės sau- 
jaliai žmonių įgyti milžiniškus turtus, kuomet dauguma 
gyventojų turi sunkiai kovoti, kad užsidirbti sau šiokį 
tokį pragyvenimą.

DVEJOPAS MASTAS

Užsisakymo kaina;
Chicagoje — paštu:

Metams ____ *  _____ $8.00
Pusei metų ___„___________ 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.00
Dviem mėnesiam  1.50 
Vienam mėnesiui _ _ ___ _ .75

Chicago] per išnešiotojus;
Viena kopija 3c
Savaitei ___ ____ —. — 18c
Mėnesiui 75c

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 mfiuesiams ____________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su uaaakypau.

yra lygus prieš įstatymus? Butlegerio kailį išgelbėjo vi
sokie sukti politikieriai, o už neturtingą moterį nebuvo 
kam užsistoti. Mat, sauso nieks neklauso...

EINSTEIN IR KARAS

Šveicarijoj įvyko tarptautinis karo priešininkų su
važiavimas. Suvažiavimo pirmininku buvo išrinktas 
Fenner Brockway, Anglijos parlamento narys.

Suvažiavime buvo perskaitytas garsaus vokiečių 
mokslininko A. Einšteino laiškas. Į klausimą, — ką jus 
darytute, jei kiltų karas? — Einstein atsake sekamai: 
“Aš griežtai atsisakyčiau tiesioginiu ar netiesioginiu 
budu remti karą, ir stengčiaus paveikti savo draugus, 
kad ir jie laikytųsi tokio pat nusistatymo, neatsižvel
giant į tai, ką jie mano apie karo priežastis.”

Čekoslovakijoj buvo uždrausta laikraščiams spaus
dinti tą Einšteino laišką. Mat, valdžia pabūgo, kad gar
saus mokslininko pareiškimas kartais “nesuklaidintų'”
kai kuriuos žmones.

PRASIKALTIMAI

VYRIAUSYBĖS KRIZIS LITETUVOJ

Demokratinėse šalyse vyriausybės griuvimas yra 
paprasčiausias dalykas. Visai kas kita, kuomet vyriau
sybė griūva diktatorių valdomose šalyse. Ten toks įvy
kis yra nepaprastas ir reikšmingas.

Laikraščiai dabar praneša, kad Lietuvos “Mussoli- 
niukas”, t. y. Voldemaras atsistatydino. Sakoma, kad 
tarp jo ir kitų ministerių kilęs nesusipratimas. Prieš 
Voldemarą esą “putčą” padarę kiti kabineto nariai, \ir 
jam nieko kito nebepasilikę daryti, kaip tik atsistaty
dinti.

Ryšyj su tuo įvykiu laukti Lietuvoj kokių nors 
stambių permainų vargu galima. Kaip yra sakoma, šar
ka no mieto, kita į jos vietą. Pasitraukė Voldemaras, — 
jo vietoj dabar sėdės J. Tūbelis. Nuo to dalykų padėtis 
daug nepakitęs. Ji nepakitęs tol, kol prie valdžios vai
ro stovės perversmininkai, kol Lietuvos liaudžiai nebus 
duota laisvė išsirinkti sau tinkamą vyriausybę. Tačiau 
šiokių tokių permainų galima laukti. Labai galima, kad 
diktatūra bus šiek tiek sušvelninta ir ji nebepasireikš 
tokioj aziatiškai žiauroj formoj, kaip iki šiol.

VAKARINĖS MOKYKLOS
Daug ateivių šioje šalyje ne

žino, kad Suv. Valstijose yra 
daug įstaigų, kur mokslą galima 
įgyti veltui. Nesiranda nei vie
nos kitos šalies, kur mokslo pa- 
rankumai butų taip skaitlingi 
ir pigus. Amerikos žmonės yra 
labai užsitikėję mokslui, ir švie
timo autoritetai daro visa ką 
gali, kad patenkinus Reikalavi
mus. Dažnai sutinkama atei
vius, kurie išsivaizduoja, kad 
jie čia tik pakenčiami, ir kad 
visos moksliškos ir kitos įstai
gos yra tik čia gimusiems ir 
piliečiams. Didesnes klaidos 
jie negalėtų padaryti. Faktinai 
švietimo autoritetai visuomet 
stengiasi pasiekti ateivius, su
rasti naujus jų mokinimui bu
dus, ir sutraukti juos į vaka
rines mokyklas.

Nėra nei vienos kitos grupės 
šioj šaly, kuri galėtų taip pa
sinaudoti švietimo parankumais, 
kaip naujai atvykusieji iš kitų 
šalių. Jie gali veltui lankyti 
vakarines klases, kur išmoks 
anglų kalbą, arba būti instruk
tuoti pilietybei, jei nori tapti 
piliečiais. Arba gali lankyti j- 
vairias amatų klases, kur gali 
išmokti naujo amato, jei savo 
užsiėmimu nėra patenkinti. Na
mų šeimininkės, kurios negali 
vakarais išeiti, turi progą mo- 
kinties dienos laiku.

Chicagos miestą galima imti 
kaip pavyzdį didelio darbo, ku
ris yra daromas užaugusiųjų 
švietimo dirvoj. Viešos mokyk
los, kur mokinama veltui, po 
švietimo skyriaus priežiūra, 
duoda progą kiekvienam atsiek
ti mokslo, arba siekti daugiau. 
Yra ten specialės klasės, kur 
mokinama anglų -kalbą atei
viams.

švietimo Skyrius taip-pat tu
ri anglų kalbos ir pilietybes kla
ses bile dirbtuvėje, kur randasi 
tam parankumai.

švietimo autoritetai turi die
nines klases ateivėm, kur ran
dasi užtektinas reikalavimas. 
Nekuriuos atsitikimuos jų vai
kai esti prižiūrimi, kuomet jos 
lanko klases.

Kad pagelbėjus tiems, kurie 
nori paduoti prašymą, kad ga
vus pilietybės popieras ir turi 
būti natūralizacijos egzami
nuotojo ir teismo egzaminuoti, 

tapo įsteigtos specialės klasės 
sąryšyj su Darbo Departamen
to Natūralizacijos Biuru, kur 
pilietybė išdėstoma. Mokiniai 
gali įstoti bile kada, ir užbai
gia kuomet tinkami, nežiūrint 
reikalaujamo laiko. Užbaigus, 
jie gauna certifikatą, kurį iš
duoda Natūralizacijos Biuras ir 
švietimo Skyrius, ir tas certi- 
fikatas yra geriausiu patvirti
nimu aplikanto .mokslo tinka
mumo. Nereikalaujama jokios 
mokesties. Mokinama elemen
tarinės anglų kalbos ir mokiniui 
duodama šios šalies valdžios 
sistemos tikras supratimas. 
Taip-pat mokinama geografijos 
ir Suv. Valstijų istorijos.

Suprantama, kad viešos va
karinės mokyklos nėra užlaiko
mos vien tik ateiviams. Tūks
tančiai amerikonų, vyrų ir mo
terų, jas lanko, kad pagerinus 
savo mokslą arba išmokti kokį 
nors meną ar amatą. Daug at
eivių besimokindami amatų kla
sėse atranda, kad jie padidina 
savo kalbos turtingumą naujais 
žodžiais.

Dauguma, kurie norėtų nau
dotis ta gera Amerikos viešų 
vakarinių mokyklų sistema, ne
žino kur eiti ir kaip užsiregis
truoti. Jie turėtų nueiti j ar
timiausią mokyklą, ir jei jie 
bijosi, kad jų paklausimai gali 
būti nesuprantami, jų laikraš
čių redaktoriai tame mieste vi
suomet bus pasirengę jiems 
duoti reikalingus patarimus. 
Atsiradus keblioje padėty gali
ma kreiptis į viešąjį knygyną. 
Dideliuose miestuose vieši kny
gynai visuomet laiko darbinin
kus, kurie supranta ir kalba ki
tas kalbas. (FLIS).

JUOKAI
BŪTINAI KAS NORS TURI 

BŪTI DIRBTINA

Šeimininkė pirkdama turguje 
mėgina sviestą.

—Klausyk, tas sviestas dirb
tinas.

—Ką 'tamsta sakai, poniute! 
Tas sviestas yra tikras. Iš ge
ros veisles karvės pieno...

—Na, tai tos veislės karvė 
tur būt dirbtina.

ĮVAIRENYBĖS
Indijos fakirai

Gal niekur kitur negalima 
rasti tiek prietarų kaip indusų 
tarpe ir gal niekur negalima su
tikti tiek daug fakirų (Brami- 
nų tikėjimo kunigai) kaip Indi
joj. (Indija randasi Azijoj, už
ima Indo—Kinų pusiausalį — 
anglų kolonija).

Dauguma indusų yra Brami- 
nų tikėjimo išpažintojai ir jie, 
kaip ir kiti Tolimųjų Rytų gy
ventojai pasižymi dideliu religi
niu fanatizmu. Kad parodžius 
savo atsidavimą tikybai, indu- 
sai įvairiai save kankina, neju
dėdami po keletą dienų klupo, 
guli ant galvos ir t. t. Indijoje 
yra daugybė tokių fakirų, ku
rie visą savo gyvenimą. įvai
riausiai kankina savo kūną.

Braminų kunigai — fakirai 
dažnai keliauja į “svečius” pas 
Bramą, tuo įgydami didesnės 
pagarbos tikinčiųjų tarpe. Vy
kimas “svečiuosna” pas Bramą 
esti toks: fakirai esti gyvi už
kasami į žemę, o paskiau po 
kelių savaičių, ar, net mėnesių 
vėl atkasami ir... randami gyvi.

Fakirai norintieji padaryti tą 
sunkų bandymą kurį laiką vi
sai nevalgo ir nesijudindami 
prieidavo iki laikino apmirimo 
stovio. Tuomet fakiro padėjė
jai užlipdo “numirėliui” visus 
kvėpavimo organus vašku, su
supa paklodėn ir dalyvaujant 
valdžios atstovams, užkasa į 
žemes.

Praslinkus kuriam laikui už
kastasis fakiras esti atkasamas 
ir... atgaivinamas.

Buvęs tam tikrą laiką užkas
tas fakiras, indusų nuomone, 
pasidaro beveik šventu ir kaipo 
toks, esti labai gerbiamas.

Vienas anglų keliauninkas 
pasakoja, kad ir jis matęs tokį 
“fakiro” stebuklą. Apgavimas 
buvęs negalimas, nes visas už
kasimas vyko valdžios atsto
vams dalyvaujant ir ant kapo 
pasėta rugių.

Po kelių mėnesių viskas at
kasta, rugiai „pupiauta, kapas 
rastas tvarkoje" ir antspaudos 
nepaliestos. Be to. prie kapo 
visą laiką stovėjo ištikima sar
gyba ir, reikia tikėti, kad apga
vimo buti negalėjo. Fakiras 
karste rastas apmiręs, išdžiu
vęs, bet jis pasisekė visiškai 
atgaivinti.

Seiliau buvo manoma, kad pa
našus fakirų “stebuklai” yra 
tik paprastas akių apgaudinėji
mas, bet dabar įsitikinta, kad 
taip nėra.

žinomas gipnozo išradėjas 
Bred tvirtina, kad tie nuosta
bus “stebuklai” pagrįsti papra
stu valios įtikinimu (gipnotiz- 
mu). Tuos savo tvirtinimus 
jis ir praktikoje įrodė.

Įvairių fakirų Indijoj yra la
bai daug. Visus juos dykus iš
laiko liaudis.

Baigiant pastebėsiu, kad nie
kur kitur nėra tokio griežto su
siskirstymo kastomis — luo
mais, kaip Indijoj. žeYnesnioji 
luomai gyvena dideliame skurde 
ir turi išlaikyti aukštesnius 
luomus. Aukštesniojo luomo 
žmonės, žemesniojo luomo žmo
nių nelaiko sau lygiais. Faki
rai priklauso aukštesniems Ino-' 
mams, todėl jų Indijoj ir yra 
labai daug, o dar daugiau yra 
norinčių jais būti...

V. ž—tis.

Užmirštas karstas
1915 m. Berlyne mirė stu

dentas turkas, sužeistas gatvės 
katastrofoje.

Jo kūnas buvo užbalsamuotas 
padėtas į cinko grabą ir per
duotas laidojimo biurui, kad 
nugabentų į Konstantinopolį. 
Kadangi karo metu pervežti 
buvo sunku, tai karstas ilgai 
stovėjo Berlyne. Pagaliau lai
dojimo biuras užmiršo apie 
karstą. Karstas liko biuro 
sandėly. Tik dabar 14-ai me
tų praslinkus pripuolamai bu
vo rastas užsimetęs karstas. 
Policija manė, kad čia esama 
kažkokio nusikalstamojo dar
bo. Kadangi visi dokumentai 
liečia karstą buvo tvarkoje, tai 
policija leido karstą palaidoti.

16 metų laukė mirties
1913 m. italas amatininkas 

Žan Lukči nutarė nusižudyti. 
Prieš nusižudydamas jis užsa
kė grabą ir kai grabas buvo ga
tavas, jis atsigulė j jį ir paleido 
sau kulką į krutinę. Bet Lukči 
nuo žaizdos nemirė. Kasmet 
pirmo savo pasikėsinimo nusi
žudyti sukaktuvių dieną Lukči 
šaudėsi, bet vis likdavo gyvas. 
Taip darė jis ištisus šešis me
tus. Bet galų gale nenorėda
mas eiti prieš likimą nustojo

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance i Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vastie* (Life) ir kitokie atlieku 
per dideliai ir geriausia* kompa
nija*.
2) REAL ESTATE: Tur-ių garų 
bargenų visose Chicago* dalyse.
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MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Nedėlioj ir Panedėly, 
Rugsėjo 22 ir 23

Bus rodoma visas kalbanty
sis paveikslas

“Close Harmony”
dalyvaujant

Charles (Buddy) Rogers ir 
kitiems žymiausiems 

artistams.
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija. 
Kalbančios žinios.

šaudytis. šiomis dienomis jis 
mirė natūralia mirtimi. Simus 
padėjo tėvo kūną į grabą, kuris 
jau 16 metų jo laukė.

TIK-KĄ
Atėjo Kultūra No. 9 

Galima gauti 
\ NAUJIENOSE 

Kaina 45c 

Lietuvos Laisvės
Bonų

vertė vėl pakįlo.
NAUJIENOS 

moka 
augščiausią kainą.
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Nedėlioj ir Panedėly, 
Rugsėjo 22 ir 23

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“The Gamblers”
dalyvaujant

H. B. Warner, Lois Wilson, 
Jason Rabards, George 

Favvcett
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios
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yra lygus prieš įstatymus? Butlegerio kailį išgelbėjo vL 
sokie sukti politikieriai, o už neturtingą moterį nebuvo 
kam užsistoti. Mat, sauso nieks neklauso...

EINSTEIN IR KARAS

Šveicarijoj įvyko tarptautinis karo priešininkų su-

ĮVAIRENYBĖS
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PRASIKALTIMAI
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važiavimas. Suvažiavimo pirmininku buvo išrinktas 
Fenner Brockway, Anglijos parlamento narys.

Suvažiavime buvo perskaitytas garsaus vokiečių 
mokslininko A. Einšteino laiškas. Į klausimą, — ką jus 
darytute, jei kiltų karas? — Einstein atsakė sekamai: 
“Aš griežtai atsisakyčiau tiesioginiu ar netiesioginiu 
budu remti karą, ir stengčiaus paveikti savo draugus, 
kad ir jie laikytųsi tokio pat nusistatymo, neatsižvel
giant į tai, ką jie mano apie karo priežastis.”

Čekoslovakijoj buvo uždrausta laikraščiams spaus
dinti tą Einšteino laišką. Mat, valdžia pabūgo, kad gar
saus mokslininko pareiškimas kartais “nesuklaidintų'”

Šią vasarą keliuose Amerikos kalėjimuose įvyko 
riaušės. Tyrinėjimai parodė, jog beveik kiekviename at
sitikime vyriausia riaušių priežastis buvo ta, kad kali
niai buvo perdaug sukimšti. Kai kuriuose kalėjimuose 
buvo du kartu daugiau kalinių, negu normaliai ten yra 
vietos. Vadinasi, prasikaltėlių skaičius taip smarkiai 
auga, kad kalėjimuose pradeda pritrukti vietos.

Per šių metų pirmuosius šešis mėnesius vien tik 
Chicagoj buvo papildyta 173 žmogžudystės. Londone, 
kuris yra du kartu didesnis nei Chicago, 1928 m. įvyko 
tik septyniolika žmogžudysčių. Faktinai Chicagoj per 
keletą mėnesių nužudoma daugiau žmonių, negu Angli
joj per ištisus metus.

Padėtis kriminališkumo atžvilgiu Amerikoj pasida
rė tiek rusti, kad prezidentas Hoover paskyrė tam tik
rą komisiją, kuri bandys kovoti su prasikaltimų didėji
mu. Komisija tyrinės tas priežastis, dėliai kurių dau
giausiai įvyksta prasikaltimų, ir dės pastangas surasti 
tinkamus kovos budus.

Kodėl Jungtinėse Valstijose neįmanomai smarkiai 
auga prasikaltimų skaičius? Vieni tvirtina, kad perdaug 
yra įstatymų; kiti, — kad permažai. Kai kurie sako, 
jog įstatymai ne visiems vienodai tėra taikomi, ir kad 
valdžia yra korupcinga. Dvasiškiai ir moralistai visą

kai kuriuos žmones.

VYRIAUSYBĖS KRIZIS LITETUVOJ

Demokratinėse šalyse vyriausybės griuvimas yra 
paprasčiausias dalykas. * Visai kas kita, kuomet vyriau
sybė griūva diktatorių valdomose šalyse. Ten toks įvy
kis yra nepaprastas ir reikšmingas.

Laikraščiai dabar praneša, kad Lietuvos “Mussoli- 
niukas”, t. y. Voldemaras atsistatydino. Sakoma, kad 
tarp jo ir kitų ministerių kilęs nesusipratimas. Prieš 
Voldemarą esą “putčą” padarę kiti kabineto nariai,\ir 
jam nieko kito nebepasilikę daryti, kaip tik atsistaty
dinti.

Ryšyj su tuo įvykiu laukti Lietuvoj kokių nors 
stambių permainų vargu galima. Kaip yra sakoma, šar
ka no mieto, kita į jos vietą. Pasitraukė Voldemaras, —- 
jo vietoj dabar sėdės J. Tūbelis. Nuo to dalykų padėtis 
daug nepakitęs. Ji nepakitęs tol, kol prie valdžios vai
ro stovės perversmininkai, kol Lietuvos liaudžiai nebus 
duota laisvė išsirinkti sau tinkamą vyriausybę. Tačiau 
šiokių tokių permainų galima laukti. Labai galima, kad 
diktatūra bus šiek tiek sušvelninta ir ji nebepasireikš 
tokioj aziatiškai žiauroj formoj, kaip iki šiol.

bėdą, žinoma, verčia ant to, kad žmonės dabar nebelan
ko bažnyčių ir iš viso pro pirštus žiuri į religiją. VAKARINĖS MOKYKLOS

Kai kuriuose tų tvirtinimų yra šiek tiek teisybės. 
Tačiau kyla klausimas, kodėl tos priežastys dabar la
biau prisideda prie prasikaltimų didėjimo, negu pirma?

Atsakymas gali būti tik vienas: gyvenimas Ameri
koj šiandien kinta neįmanomai smarkiai. Tas kitėjimas 
pagimdo naujas sąlygas, prie kurių žmonės nespėja pri
prasti. Nepaprastas pramonės besivystymas neduoda 
Amerikos gyvenimui nusistovėti, išsilieti į daug-maž pa
stovias formas.

Per kokius penkis dešimtis metų Amerikoj įvyko 
tiesiog netikėtina permaina. Iš žemės ūkio šalies ji pa
sakišku greitumu išsivystė į pasaulio industrijos centrą. 
Kapitalistai dygo, kaip grybai po lietaus. Ir jie ant 
Amerikos gyvenimo uždėjo savo antspaudą.

Ta industrializacija pagimdė mašinų amžių, pagim
dė milžiniškus miestus su biednuomenės distriktais. Did
miesčiuose atsirado visokių lindynių, kurios tapo tikro
mis kriminalistų mokyklomis. Farmų gyventojai pradė
jo veržtis į miestus, kur jie susidūrė su visai skirtingo
mis apystovomis. Fabrikai pritraukė moteris ir net vai
kus. Miestuose atsirado distriktų, kur biednesnieji žmo
nės pradėjo gyventi nepaprastame susikimšime. Visa 
tai permainė milionų žmonių samprotavimus: jų pa- 
žvalgos į dorovę ir kitus gyvenimo klausinius žymiai 
pakitėjo. Toks galvatrūkčiais kintantis gyvenimas, ži
noma, negalėjo neprisidėti prie prasikaltimų padidėji
mo. Juo labiau, kad iki šiol rimtai nebuvo bandoma 
kovoti su kriminalistais. Pamokslais ir įvairiausiais įs
tatymais nieko neatsiekta. Prieš porą dienų pats prezi
dentas Hoover pareiškė, jog įstatymais žmones nega
lima padaryti dorais. Tas pat galima pasakyti ir apie 
visokius pamokslus. Sėkmingai kovai pirmiausiai rei
kalinga, kad butų pašalintos tos priežastys, kurios gim
do prasikaltimus. Prie tų priežasčių reikia priskaityti 
ir korupcingus teisėjus ir korupcingą policiją. O labiau
siai tą ekonominę santvarką, kuri duoda galimybės sau- 
jaliai žmonių įgyti milžiniškus turtus, kuomet dauguma 
gyventojų turi sunkiai kovoti, kad užsidirbti sau šiokį 
tokį pragyvenimą.

Daug ateivių šioje šalyje ne
žino, kad Suv. Valstijose yra 
daug įstaigų, kur mokslą galima 
įgyti veltui. Nesiranda nei vie
nos kitos šalies, kur mokslo pa- 
rankumai butų taip skaitlingi 
ir pigus. Amerikos žmones yra 
labai užsitikėję mokslui, ir švie
timo autoritetai daro visa ką 
gali, kad patenkinus Reikalavi
mus. Dažnai sutinkama atei
vius, kurie išsivaizduoja, kad 
jie čia tik pakenčiami, ir kad 
visos moksliškos ir kitos įstai
gos yra tik čia gimusioms ir 
piliečiams. Didesnes klaidos 
jie negalėtų padaryti. Faktinai 
švietimo autoritetai visuomet
stengiasi pasiekti ateivius, su
rasti naujus jų mokinimui bu
dus, ir sutraukti juos į vaka
rines mokyklas.

DVEJOPAS MASTAS

Neseniai Californijoj penkių vaikų motina tapo nu
teista penkiems metams kalėjimo. Tokia sunki bausmė 
jril tapo paskirta už tai, kad ji darė munšainą. Kratą 
darant, jos namuose buvo rasta munšainui virti prietai
sai. Tuo pačiu laiku Chicagoj buvo teisiamas vienas 
stambiausių butlegerių. Teisme jis prisipažino, kad su
laužęs prohibicijos įstatymus. Teisėjas jį pasiuntė į ka
lėjimą trim dešimtim dienų.

Viename atvėjyj neturtinga motina susilaukė pen
kių metų kalėjimo, o kitame atvėjyj už tokį pat pra
sikaltimą paskilbusį ir turtingą butlegerį pasiuntė į ka
lėjimą tik vienam mėnesiui.

Kas gi po to gali sakyti, kad Amerikoj visi zmojies

Nėra nei vienos kitos grupės 
šioj šaly, kuri galėtų taip pa
sinaudoti švietimo parankumais, 
kaip naujai atvykusieji iš kitų 
šalių. Jie gali veltui lankyti 
vakarines klases, kur išmoks 
anglų kalbą, arba būti instruk
tuoti pilietybei, jei nori tapti 
piliečiais. Arba gali lankyti į- 
vairias amatų klases, kur gali 
išmokti naujo amato, jei savo 
užsiėmimu nėra patenkinti. Na
mų šeimininkės, kurios negali 
vakarais išeiti, turi progą mo- 
kinties dienos laiku.

Chicagos miestą galima imti 
kaip pavyzdį didelio darbo, ku
ris yra daromas užaugusiųjų 
švietimo dirvoj. Viešos mokyk
los, kur mokinama veltui, po 
švietimo skyriaus priežiūra, 
duoda progą kiekvienam atsiek
ti mokslo, arba siekti daugiau. 
Yra ten specialūs klasės, kur 
mokinama anglų -kalbą atei
viams.

švietimo Skyrius taip-pat tu
ri anglų kalbos ir pilietybės kla
ses bile dirbtuvėje, kur randasi 
tam parankamai.

švietimo autoritetai turi die
nines klases ateivėm, kur ran
dasi užtektinas reikalavimas. 
Nekuriuos atsitikimuos jų vai
kai esti prižiūrimi, kuomet jos 
lanko klases.

Kad pagelbėjus tiems, kurie 
nori paduoti prašymą, kad ga
vus pilietybės popieras ir turi 
būti natūralizacijos egzami
nuotojo ir teismo egzaminuoti,

tapo įsteigtos specialės klasės 
sąryšyj su Darbo Departamen
to Natūralizacijos Biuru, kur 
pilietybė išdėstoma. Mokiniai 
gali įstoti bile kada, ir užbai
gia kuomet tinkami, nežiūrint 
reikalaujamo laiko. Užbaigus, 
jie gauna certifikatą, kuri iš
duoda Natūralizacijos Biuras ir 
Švietimo Skyrius, ir tas certi- 
fikalas yra geriausiu patvirti
nimu aplikanto >mokslo tinka
mumo. Nereikalaujama jokios 
mokesties. Mokinama elemen
tarinės anglų kalbos ir mokiniui 
duodama šios šalies valdžios 
sistemos tikras supratimas. 
Taip-pat mokinama geografijos 
ir Suv. Valstijų istorijos.

Suprantama, kad viešos va
karines mokyklos nėra užlaiko
mos vien tik ateiviams. Tūks
tančiai amerikonų, vyrų ir mo
terų, jas lanko, kad pagerinus 
savo mokslą arba išmokti kokį 
nors meną ar amatą. Daug at
eivių besimokindami amatų kla
sėse atranda, kad jie padidina 
savo kalbos turtingumą naujais 
žodžiais.

Dauguma, kurie norėtų nau
dotis ta gera Amerikos viešų 
vakarinių mokyklų sistema, ne
žino kur eiti ir kaip užsiregis
truoti. Jie turėtų nueiti j ar
timiausių mokyklą, ir jei jie 
bijosi, kad jų paklausimai gali 
būti nesuprantami, jų laikraš
čių redaktoriai tame mieste vi
suomet bus pasirengę jiems 
duoti reikalingus patarimus. 
Atsiradus keblioje padėty gali
ma kreiptis į viešąjį knygyną. 
Dideliuose miestuose vieši kny
gynai visuomet laiko darbinin
kus, kurie supranta ir kalba ki
tas kalbas. (FLIS).

Indijos fakirai
Gal niekur kitur negalima 

rasti tiek prietarų kaip indusų 
tarpe ir gal niekur negalima su
tikti tiek daug fakirų (Brami- 
nų tikėjimo kunigai) kaip Indi
joj. (Indija randasi Azijoj, už
ima Indo—Kinų pusiausalį — 
anglų kolonija).

Dauguma indusų yra Brami- 
nų tikėjimo išpažintojai ir jie, 
kaip ir kiti Tolimųjų Rytų gy
ventojai pasižymi dideliu religi
niu fanatizmu. Kad parodžius 
savo atsidavimą tikybai, indu- 
sai įvairiai save kankina, neju
dėdami po keletą dienų klupo, 
guli ant galvos ir t. t. Indijoje 
yra daugybė tokių fakirų, ku
rie visą savo gyvenimą. įvai
riausiai kankina savo kūną.

Braminų kunigai — fakirai 
dažnai keliauja į “svečius” pas 
Bramą, tuo įgydami didesnės 
pagarbos tikinčiųjų tarpe. Vy
kimas “svečiuosna” pas Bramą 
esti toks: fakirai esti gyvi už
kasami į žemę, o paskiau po 
kelių savaičių, ar net mėnesių 
vėl atkasami ir... randami gyvi.

Fakirai norintieji padaryti tą 
sunkų bandymą kurį laiką vi
sai nevalgo ir nesijudindami 
prieidavo iki laikino apmirimo 
stovio. Tuomet fakiro padėjė
jai užlipdo “numirėliui” visus 
kvėpavimo organus vašku, su
supa paklodėn ir dalyvaujant 
valdžios atstovams, užkasa į 
žemes.

Praslinkus kuriam laikui už
kastasis fakiras esti atkasamas 
ir... atgaivinamas.

Buvęs tam tikrą laiką užkas
tas fakiras, indusų nuomone, 
pasidaro beveik šventu ir kaipo 
toks, esti labai gerbiamas.

Vienas anglų keliauninkas 
pasakoja, kad ir jis matęs tokį 
“fakiro” stebuklą. Apgavimas 
buvęs negalimas, nes visas už
kasimas vyko valdžios atsto
vams dalyvaujant ir ant kapo 
pasėta rugių.

Po kelių mėnesių viskas at
kasta, rugiai /.pupiauta, kapas 
rastas tvarkoje' ir antspaudos 
nepaliestos. Be to. prie kapo 
visą laiką stovėjo ištikima sar
gyba ir, reikia tikėti, kad apga
vimo būti negalėjo. Fakiras 
karste rastas apmiręs, išdžiu
vęs, bet jis pasisekė visiškai 
atgaivinti.

Seniau buvo manoma, kad pa
našus fakirų “stebuklai” yra 
tik paprastas akių apgaudinėji
mas, bet dabar įsitikinta, kad 
taip nėra.

žinomas gipnozo išradėjas 
Bred tvirtina, kad tie nuosta
bus “stebuklai” pagrįsti papra
stu valios įtikinimu (gipnotiz- 
mu). Tuos savo tvirtinimus 
jis ir praktikoje įrodė.

Įvairių fakirų Indijoj yra la
bai daug. Visus juos dykus iš
laiko liaudis.

Baigiant pastebėsiu, kad nie
kur kitur nėra tokio griežto su
siskirstymo kastomis — luo
mais, kaip Indijoj, žeTnesnioji 
luomai gyvena dideliame skurde 
ir turi išlaikyti aukštesnius 
luomus. Aukštesniojo luomo 
žmonės, žemesniojo luomo žmo
nių nelaiko sau lygiais. Faki
rai priklauso aukštesniems luo-' 
mams, todėl jų Indijoj ir yra 
labai daug, o dar daugiau yra 
norinčių jais būti...

V. ž—tis.

16 metų laukė mirties
1913 m. italas amatininkas 

žan Lukči nutarė nusižudyti. 
Prieš nusižudydamas jis užsa
kė grabą ir kai grabas buvo ga
tavas, jis atsigulė į jį ir paleido 
sau kulką j krutinę. Bet Lukči 
nuo žaizdos nemirė. Kasmet 
pirmo savo pasikėsinimo nusi
žudyti sukaktuvių dieną Lukči 
šaudėsi, bet vis likdavo gyvas. 
Taip darė jis ištisus šešis me
tus. Bet galų gale nenorėda
mas eiti prieš likimą nustojo

r '— ------------
Tėmykite

1) APDRAUDA (Imurancei Nuo 
Ugnies, Langu, Automobiliu; Gy
vasties (Life) ir kitokia atlieku 
per dideliu ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL E STATE: Turiu geru 
bargenu visose Chicagos dalyse.

V.MISZEIKA
Naujienos

/ 1739 So. Halsted SL
Tol. Rooeerelt 8500V ...........  — ............

šaudytis. šiomis dienomis jis 
mirė natūralia mirtimi. Sūnūs 
padėjo tėvo kūną į grabą, kuris 
jau 16 metų jo laukė.

TIK-KĄ
Atėjo Kultūra No. 9 

Galima gauti 
x NAUJIENOSE 

Kaina 45c

Lietuvos Laisves
Bonų 

vertė vėl pakįlo. 
NAUJIENOS 

moka 
augščiausią kainą. 
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

Užmirštas karstas

JUOKAI
BŪTINAI KAS NORS TURI 

BŪTI DIRBTINA

šeimininkė pirkdama turguje 
mėgina sviestą.

--Klausyk, tas sviestas dirb
tinas.

—Ką * tamsta sakai, poniute! 
Tas sviestas yra tikras. Iš ge
ros veislės karvės pieno...

—Na, tai tos veisles karve 
tur būt dirbtina.

1915 m. Berlyne mirė stu
dentas turkas, sužeistas gatvės 
katastrofoje.

Jo kūnas buvo užbalsamuotas 
padėtas j cinko grabą ir per
duotas laidojimo biurui, kad 
nugabentų į Konstantinopolį. 
Kadangi karo metu pervežti 
buvo sunku, tai karstas ilgai 
stovėjo Berlyne. Pagaliau lai
dojimo biuras užmiršo apie 
karstą. Karstas liko biuro 
sandėly. Tik dabar 14-ai me
tų praslinkus pripuolamai bu
vo rastas užsimetęs karstas. 
Policija manė, kad čia esama 
kažkokio nusikalstamojo dar
bo. Kadangi visi dokumentai 
liečia karstą buvo tvarkoje tai 
policija leido karstą palaidoti.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Nedėlioj ir Panedėly, 
Rugsėjo 22 ir 23

Bus rodoma visas kalbanty
sis paveikslas

“Close Harmony”
dalyvaujant

Charles (Buddy) Rogers ir 
kitiems žymiausiems 

artistams.

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Nedėlioj ir Panedėly, 
Rugsėjo 22 ir 23

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“The Gamblers”
dalyvaujant

H. B. Warner, Lois Wilson, 
Jason Rabards, George 

Fawcett ✓

Kalbanti komedija.
Kalbančios žinios.

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

BUDRIHAS
Didžiausias Majestic Pardavėjas 
Chicagoje; kas utarninkas 8:00 vai. 
vakare Budrikas su “Naujienomis” 

surengia Lietuvių Valandą iš 
Radio Stoties W. L. S.

Naujas Elektrikinis Ęadio labai gra
žaus balso.

.Model 92— $167.50 be tūbų
Model 91—$137.50 be tūbų

Model 181 kombinacija $265 be tūbų

Lengvais išmokėjimais po $2.00 i savaitę

Jos. F. Budrik,inc.
3417-21 South Halsted Street

Telefonas Boulevard 4703
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CHICAGOS 
ŽINIOS

$17,000,000 nuostolių 
dėl sausos

Gavo paskolos $20,- 
000,000

Pavieto iždininkas llarding 
paskelbė, kad jisai gavęs pa
skolos $2,000,000 iš Chicagos 
bankininkų. Pinigai skolinta 
išmokėti 4,000 pavieto tarnau
tojų algoms.

gyventojai yra už interesuoti 
susisiekimu. Taigi įvairių mie
sto dalių organizacijos pradė
jo siųsti prašymus ir nurody
mus, kur reikalauja naujos li
nijos, kur pageidaujama jos

pratęsti, kur kitokius pagerini
mus įvesti. Ir pasirodė, kad 
įvykinti visą programą, kaip 
reikalaujama, ' turėtų būti 
$400,000,000, o ne $200,000,000.

Akių Gydytojai

Nužiūrima, kad Illinois val
stijos farmeriai turintys šie
met apie $17,000,000 nuostolių 
dūliai sausos, kuri buvo tarp 
rugpiučio 1-mos ir rugsėjo 1- 
mos.

$1,000,000 Chicagos 
universitetui T

Max Epštein dovanojo $1,- 
000,000 Chicagos universitetui, 
kad įrengti dailės centrą.

Prašo $6,000,000

Ugniagesių departamento ko- 
misionierius Goodrich prašo 
miesto tarybą išleisti bonus 
$6,000,000 sumoj kad pastaty
ti apie 50 naujų ugniagesių sto
čių ir įvesti kitokių pagerini
mų.

$200,000,000 susisie
kimui

Specialistas gydymo chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas manu. Mano pilnas išcgzaminavl- 
mns atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsi
ima! u jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys 
po galutino išegzaminavinio—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State S't. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

Pus - Balsio
Systema

Užtikrinu, kad dabar 
Smuiką arba Mandoli
ną grajinsi i 8 lekci
jas per Pus-Balsio sy- 
stemą, kad ir nežinai 

nė vienos notos.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St Chicago, UI 
-------O-------

Chicagos susisiekimo (tran
zito)' kompanijos pareiškė, kad 
jos turėsiančios $200,000,000 
susisiekimui gerinti. Žinoma,

I
I

Politikieriaus žmona 
užmušta

Ties Diveraey boulevard ir 
Pine Grove avenue per gatvę 
ėjo p-nia Helen L. Coffin, žy
maus Chicagos republikono po
litikieriaus žmona. .Ją užgavo 
automobilis. Tas pats automo
bilis, kuris moteriškę užgavo, 
nuvežė ją į ligoninę. Čia mo
teris, kelioms minulėms p ra* 
slinkus, mirė, šeštadienio va
karą ir nakti užmušta šešios 
ypatos autų nelaimėse. Skai
čius žuvusių autų nelaimėse nuo 
pradžios metų Cook paviete jau 
siekė 611.

STUCHLIK’O
ST. VITUS DANCE GYDUOLĖS
Tai yra geriausios importuotos 

gyduolės gydimui ŠV. VITO ŠOKIO 
(St. Vitus Dance) ir NERVŲ ligų.

Parduoda tiktai
EI)WARD STUCHLIK

6243 W. 22nd St. Berwyn, III.
Tel. Berwyn 1201

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, 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 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

------ O-------
Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 216, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624 

Valandos: nuo 2 iki 7:80 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų
\ .....—-o-------

Įvairus Gydytojai___
DR, M. J. SHERMAN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Residence Tel. Fairfax 6368 

------- o-------
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette

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

lioi nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

PETRAS DARGIS’

Graboriaš
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
f

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1

\ 3265 So. Halsted St.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Dar vienas aeroplanas 
nupuolė

Ant Illinois Central gelžke- 
lio bėgių nupuolė aeroplanas, 
kuriuo lėkė patyręs orlaivinin- 
kas Fred Center ir jo mokinis 
Lester 1). Baker. Pastarasis 
valdė aeroplaną. Nupuolęs, ae
roplanas užsidegė. Liepsnose 
žuvo abu orlaivininku.

A + A
ONA GEŠTAUTIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 21 dieną, 12:50 valan
dą ryto, 1929 (n., sulaukus 54 
metų amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Suvalkų rėd., Kalvarijos valse., 
Kavalčių kaime. Paliko dide
liame nuliudime vyrą Petrą, du 
sūnų — Prancišką ir Juozapą 
Valaičius, seną tėvelį, seserį 
Jievą Pen-nsylvanijoj, brolį Vin
centą Mažeiką ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi Lulevi- 
čiaus koplyčioj, 3103 S. Hals
ted St.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
rugsėjo 24 dieną, 10 vai. ryto 
iš koplyčiom į Lietuvių Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Geštautienės gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vynas, Sunai, Sesuo, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lulevičius, Tet. Victory 
1115.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 20 dieną, 5:00 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukęs 33 
m. amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Šiaulių apskr., Luokės parapi
jos, Biržų kaimo, Amerikoj iš
gyveno 19 metų. Paliko didelia
me nuliudime motiną Jievą, po 
tėvais Gedrimaitę, penkias se
seris — Petronėlę, Oną, Agotą, 
Veroniką ir Uršulę, brolį Juo
zapą ir giihines, o Lietuvoj se
serį Barborą. Kūnas pašarvo
tas randasi 5363 So. Shields 
Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
rugsėjo 24 dieną, 8:00 vai. ry
te iš namų į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Petro Dargio gi- i 
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Motina, Seserys, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel./Yards 1741

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

3307 Auburn Ave«
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 8161

S. D. LACHAVICZ

Holdapai

Lietuviams yra žinomas var
das firmos Lawder. Jie turi 
stambią “lordų” agėntiją 6900 
Perry avė. šeštadieni Arthur 
I^asvder nuvežė į banką (prie 
Halsted ir 79tb St.) $10,000. 
Grįžtant Luwderiui pastojo ke
lią banditų automobilius. Ban
ditai įsėdo La\vderio automo
bili u n. Iškratę, jie tečiau su
rado, kad pinigai jau depozi- 
luoli. Sumušę Lawderį bandi
tai pabėgo.

* * *
Keturi banditai mėgino pa

daryti holdapą Wiudeman skal
bykloj, 4352 (’ottage Grove. 
Policija apie piktadarių pla

nus sužinojo iš anksto. Būrys 
]X)licininkų laukė banditų. Ka
da šie pasirodė, tai įvyko kau
tynės. Pasėkoj vienas banditas 
nušautas, kitas sužeistas, o du 
pabėgo.

Louis Stonek, 19 melų, gyv. 
2707 Spaulding avė. areštuo
tas. Jisai mėgino kartu su sa
vo draugu atimti pinigus iš 
t. U. Nichott & Co. darbinin
kų algų mokėtojo. Ste
nėk vėliau išdavė savo diau- 
gą, John Lazarski, 21 metų, 
gyv. 2330 W. 21st St.

JUOZAPAS ZENGULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 21 dieną, 10:45 valan
dą ryte, 1929 m., sulaukęs 15 
metų amžiaus, gimęs Chicago, 
III. Paliko dideliame nuliudi
me tėvą Vincentą, motiną Ve
roniką po tėvais Pankauskaitė, 
4 brolius — Vincentą, Vladislo
vą, Stanislovą ir Antaną, 1 se
serį Bronislavą ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 3559 S. 
Morgan St.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
rugsėjo 24 dien, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Zengulio 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai, Broliai, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

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 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Aveuve 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 1464

RAS 
MADE COOD with 

millions!

** (poU***

Šame Price for Over 
38 Years

25 ounces for 25/ 
Pure — Economical 

Efficient
MILLIONS OF POUNDS 

rUSED BY OCR GOVERNMENT

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 į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių 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.

Phone Kenwood 1752

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Weatern Avenu* 

Tel. Lafayettą 4146
VALANDOS:

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Aienue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avense 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

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.

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue

Phone Lafayetto 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėki! mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų . 

valandų. Room 8.
Phone Canal 0528

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. 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.
VaL: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namą telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diatherniia

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Runas Gydytojas Ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted StM Chicago 
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 dieną

Advokatai

K. GUG1S
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 
VaL: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1701 
Tėl. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utaminko, Ketvergi 
ir Subatos vakarais.

Artimieji.

Kanstancijai Taurienei ir Vaikams
Mes suprantam Jūsų širdies skausmų mi

rus Jūsų mylimam vyrui ir tėvui, todelgi mes 
skatinam būti ištvermingais šitoje nuliudimo 
valandoje.

šiliunų ir Petkų šeimynos.

Petrui Martinavičiui
Jūsų žmonos mirtis yra didelė žaizda Jums 

ir Jūsų visai šeimynai. Giliai jausdami Jūsų šir
dies skausmų — reiškiam Jums širdingiausių 
užjautų.

1646 W. 46tb St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

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

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

, patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. RockweU St.
Virginia 1290

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted S't.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 

• giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabą išdir- 
bystės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS :

238 S. Halsted SL 
TeL Victory 4038

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Re*. 32(11 Soatb Wallac« Street

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Stieet 
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė.

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

——........ .... f----- - . ...... -------- ■  

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hcmlock 7691

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Phone Lafayetto 2025
4301 Archer Avenue

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 dieną.

J. P. WAITCHUS 
ADVOKATAS 
Nuo 9:80 iki 1 vai. 

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 
52 E. 107th St., 

kampas Michigan Avė. 
Pulhnan 5950

-H-------?-------------------- ----------------------------------------—

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

TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1115 Mihvaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

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 lt—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro 

Tel. Canal 3111 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
dNuo 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 21 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dreną

Phone Midvay 2880

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-t
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 rvln. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. U Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 8525.

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 LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union A v®. 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką sako lietuvių Ra* 
dio Programo 

klausytojai
“Naujienoms” —
Praeito antradienio vakarą, 

17 d. rugsėjo, 'turėjom progos 
klausyt pirmo lietuvių muzikos 
programo per radio, kurį su
rengė “Naujienos” ir Budrikas 
ir už kurį jiems reikia tarti 
pagarbos ir padėkos žodį.

Kaip 8:30 v. v. pasigirdo 
angliškai kalbantis balsas apie 
Lietuvą ir lietuvius. Po to klau
sau, — nugi kalba Antanas 
Žymontas; kalba labai gerai ir 
aiškiai, taip kad kiekvienas tar
tas žodis buvo kuoaiškiausia 
girdėti.

Aš, netekęs kantrumo, sušu
kau: “Alo, Antanėli”

Bet jis manęs nepaiso, tęsia 
savo rimtą kalbą toliau.

Matote, kokios prašmatnybės 
sviete. Čia tau kalba, gieda, o 
tu negali nė delnais paploti, o 
jei nepatinka, tai, atsiprašant, 
negali ir liežuvį parodyti. Keis
ta, ar ne?

Šalia prakalbos girdisi gra
žus piano garsai su “klumpako- 
jo” muzika.

Netrukus pasigirdo malonus, 
labai gera dikcija ir gražia lie
tuviška meliodija, Anelės Sala- 
veičikiutės balsas. Reikia pasa
kyt, kad ji ir buvo viso pus
valandžio žvaigždė, tik gaila, 
kad tas pusvalandis buvo labai 
trumpas ir net nedavė pabaig
ti dainuoti “Visur tyla”.

Sakau, nei pikta pasidarė už 
toki nemandagų pasielgimą iš 
radio stoties pusės.

Vyrų kvarteto dainos skam
bėjo gerai, bet jau ne taip ge
rai, kaip kad girdisi solo bal
sas. Gal būt, kuomet keletas 
balsų dainuoja, tai radio me- 
kanizmas neperduoda tinkamai 
jų sutarimo, ir girdisi trukumų.

Dabar lieka laukti sekančio 
antradienio malonaus ir links
mo pusvalandžio su nauju pro
gramų, kuri ketina “sufiksyt” 
p. Steponavičius. —Kazys.

Chicago.

Gerg. “N-nų” Redakcija: —
Tariu jautrų padėkos žodį už 

surengimą puikaus programo 
per radio, kuris giliai sužavėjo 
mus, ir kaip aušra prašvito lie
tuviams amerikiečiams, jogei 
teko išgirsti savoje kalboje per 
radio tokį puikų programą.

Ir tai buvo pirmutinis prog
ramas. Be abejonės, išgirsime 

kitų, gal dar puikesnių dai
nų, muzikos ir kitokių numerių.

Neminėdamas dalyvių vardu 
(nes visiems jie žinomi jau) 
tariu padėkos žodį už jų ga
bumą ir atsargumą, ir už tai, 
kad jie pralenkė svetimtaučius, 
kurie seniai jau pratę dalyvau
ti radio programuose.

Norėčiau dar išgirsti šias 
dainas: Jau atėjo rudenėlis, 
Mamytė ir Šiltas gražus rude
nėlis.

Tardamas širdingai ačiū pa
sižymėjusiam Birutės Chorui, 
pasilieku laukdamas su nekan
trybe kito koncerto.

S. Baltraitis, 
6830 S. Rockvvell St., Chicago.

Ką sako apie Lietu
vių Radio Programą
Gerb. Tamstos—

Siunčiu padėkos žodį “Nau
jienų“ leidėjams, p. Budrikui 
ir kitiems Lietuvių Radio Pro
gramo rengėjams už gerą su
rengimą ir pasiuntimą iš sto
ties WLS.

Man taip linksma buvo iš
girsti lietuvių kalbą ir dainas.

Mes, gyvendami Oak Forest, 
III., girdime daug amerikonų 
programų, ale jie mums neiš- 
rodo taip gražus, kaip lietu
vių, kada išgirdome dainuojant 
p. Anelę Salaveičikiutę. Ale ne

----------— -------—I------------  
tik p. Salaveičikiutė dainavo 
gražiai. Ir visas programas bu
vo gerai sutvarkytas ir gra
žus. Lauksime daugiau.

Aš parašau, kad mes buvome 
kokie aštuoni lietuviai ir visi 
džiaugėmės, jogei galėjome 
girdėti tą programą.

Su mumis buvo daug ir sve
timtaučių, ir visi kalbėjo, kad 
programas geras.

Dabar lauksime kito koncer
to ateinantį antradienį.

Su pagarba,
John Petraitis, Oak Forest, III.

>!«

Gerb. Naujienos -
Skaitau už garbę tarti Šir

dingą ačiū Jums ir kitiems 
Lietuvių Radio Programo ren
gėjams už surengtą programą 
rugsėjo 17 dieną. Malonu bu
vo išgirsti lietuvių dainos per 
radio.

K. Trakshelis,
1338 So. Hermi tage avenue.

Lietuvių Radio 
programas

Rytoj lietuvių radio koncertas 
iš stoties VV’LS; pradžia 8:30 
vai. vakare.

Rytoj vakare bus duotas an
tras lietuvių radio koncertas.

Išpildys programą šie daly
viai: p-nia Ona Biežienė, p. 
Žiūronas ir p. Sersevičius. Da
lyvaus orkestras ir orkestre 
gros pp. Bijanskas ir Sarpa- 
lius. Programą tvarko p. Ste
ponavičius, Birulės mokytojas.

P-nas Jonas Sersevičius dai
nuos šias dainas: Karvelėli mė
lynasis — Sasnausko, Karalai
tis ir Karalaitė — P. Sarpa- 
liaus, Dul Dul Dūdele — A. Va
nagaičio; prie piano p. Bijan
skas.

P-nas J. žiūronas dainuos: 
žalioj lankoj M. Petrausko, 
Myliu merginą gražią — J. žiū
rono, Gėriau dieną, gėriau nak
tį — Kačanausko.

P-nia Ona Biežienė dainuos: 
Oi kai sodai — Šimkaus, Ne 
margi sakalėliai — Talat Kelp
šos, Aš bijau pasakyti — A. 
Vanagaičio.

Pp. Sarpalius ir Bijanskas, 
parūpins orkestrą šiam kon
certui ir orkestras programe 
užims žymią vietą. Orkestro 
dalyvaus vien lietuviai.

Report.

Užmuštas lietuvis
Petras Dargis, gyv. 5363 

Shields avė., rugsėjo 20 dieną 
ėjo iš darbo namo 5 valandą 
vakare. Jam einant ties 54-ta 
ir So. La Šalie gatvėmis toje 
vietoje susikūlė du trokai. Šo
feriai neįstengė sulaikyti veži
mų, ir vienas trokas užvažiavo 
ant šalygatvio.

Trokas užgavo Petrą Dargį 
ir sunkiai sužeidė. I>argis nu
gabenta į Evangelical ligoni
nę, prie 54-tos ir Morgan gat
vių. Čia padaryta jam opera
cija, bet sužeistasis mirė.

šeštadieni buvo koronerio 
tyrinėjimas. Šoferiai sulaikyti.

Petro Dargio laidotuvės bus 
antradienį iš namų, 5363 So. 
Shields Avenue, į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, o iš ten i 
šv. Kazimiero kapines. Laido
tuvės 8 valandą ryte.

Report. x

Melrose Park
Pereitą antradienį važinėjau 

po Melrose Parką su reika
lais. Ne nepajutau, kaip su
temo. O žinojau,;kad tą vaka
rą bus lietuvių programas per 
radio. Taigi nusitariau paklau
syti programo Melrose Parke. 
Mums besikalbant, atėjo mano 
draugų kaimynė, 'p-nia Buįr- 
heim. Pakvietė mane pas save 
j namus.

Kaip tik tuo laiku buvo 8:30 
valandą vakaro. Mrs. Burheim 
pagavo WLS. stotį ir pakvietė 
mane kartu su jais klausytis 
lietuvių programą.

Štai pasigirsta A. Žymonto 
kalba. I*p. Burheim nors ne
supranti), bėt klausosi lietuvių 
kalbos. Vėliau jie prisipažino,

Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Rugsėjo 18 dieną, vakare, 
su draugu P. M. nutarėme ei
ti į raudonųjų biznierių mo
bilizacijos prakalbas.

Priėjova prie lietuvių audi
torijos- Čia stovi keletas vyrų 
ir skaito užrašą, kuris užlipin
tas ant durų. Užrašas tokis: 
“A. K. P. Biuras”.

Vienas pilietis aiškina, buk 
tos raidės reiškiančios “Ame
rikos Kvailų Partija”. Bet štai 
pasirodo žmogus, kuris, maty
ti, geriau žino, kas dedasi Au
ditorijoj. Jisai prataria balsiai:

— Draugai, turite klaidą, jei 
sakote, kad tai esanti kvailų 
partija. Jie yra patyrę biznie
riai, o prie to dar keisti biz
nieriai, kurie taikosi daryti biz
nį keistu budu. Štai koks da
lykas. Prieš rengsiant šias pra
kalbas jie atėjo pasamdyti sve
tainę prakalboms. Užklausta 
jų buvo, kam svetainė reika
linga yra —. draugijos susirin
kimui ar prakalboms? Davė pa-

kad dar pirmą kaitą girdėjo 
lietuvių dainas. Pareiškė, kad

aiškinimą, jogei busiąs S.L.A. 
53-čios kuopos susirinkimas. O

kaip tik sulauks kitą antradie- vėliau žiūrime — gi komunis- 
nį, tai ir vėl klausysis. Mane tų gazietoję pranešama ir štai
taipjau užkvietė klausytis kar
tu.

Ir aš manau, kad tokių sve
timtaučių yra, kurie pirmą kar
tą girdėjo lietuvių dainas, bet 
kurie klausysis jau ir daugiau.

A. Bložienė.

šis užrašas sako, kad susirin
kimą laikys ne. ta kuopa, ale 
komunistų biuras.

Užklausiau to žmogaus, ko
kiais gi išrokavimais tiems po
litiniams meklioriams reikėjo 
imti, svetainę ne savo^ o kitos 
organizacijos vardu.

Žmogus paaiškino:
— Tame ir dlalykas, kad 

draugijoms laikyti susirinki
mus, kaip Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje kuopotns ir ki
toms, svetainė išduodama dviem 
doleriais pigiau, o prakalboms 
laikyti imama $2 brangiau.

Tai mat, kaip toli musų su
rusėjusi komunistai “nuprogre- 
savo” — pradėjo su organiza
toriumi šnipu Fraina ir jau par 
siekė dviejų dolerių “taupini- 
mą”!

Buvo garsinta, kad prakal
bos prasidėsią 7:30 vai. vaka
re, bet prasidėjo 8:30 vai. Mat, 
tos publikos vis laukta, lauk
ta ir nesulaukta. Žmonių pri
sirinko apie 60. Didžiumą jų 
sudąrė atvykusieji į Ghicagą 
angliakasiai, ar iš kitų miestų 
suvažiavusieji. Nes jau Chioa- 
gos lietuviams yra tiek įgrįsę 
bolševikiški kalbėtojai su sa
vo nesąmonėmis, kad cbicagie- 
čiai nebenori jų klausyti.

Pirmas kalbėjo V. Andriu
lis, antras Bimba. Pradžioje 
kalbos Andriulis ėmė nesąmo
nes kalbėli apie nepatinkamus 
jam žmones ir partijas. Suru
sėjęs Andriulis šmeižė kilus be 
faktų. Jis “aiškino” apie išnau
dotojus, o tuo pačiu laiku juk 
visiems yra žinoma, kad bol
ševikų lyderiai yra didžiausi 
išnaudotojai, kurie nesisarma- 
tija panaudoti kilų organiza
cijų vardą, kad nors porą do
lerių pelnyti.

Turėjau eiti į darbą, tai ir 
nugirsti ką daugiau jie kalbė
jo, nebenugirdau.

Pasaulio Vergas.

Karas ant Brid- 
geporto

šeštadienį, 21 rugsėjo, Eme- 
rald gatvėje, arti 32-ros, įvyko 
karas. Tranšėjų nekasė, kova 
ėjo ant viršutinės plutos mu
sų vargšės žemelės.

Iš karto žmonės manė, kad 
mušasi Škotijos kareiviai, nes 
vietoj kelnių kariuomenė dėvė
jo dreses iki kelių. Mat, tokia 
yra Škotijos kareivių uniforma.

Bet mušiui besitraukiant, da
lykų padėtis truputį paaiškėjo 
kas kaip, kur ir už ką mušasi.

Mat, atvažiavo viena šeimy
na iš Brighton Parko, tai buvo 
vyras, jo moteris ir burdingie
rius. Atvažiavo gesolininiu ve
žimu.

Vyras su moteria sustojo pas 
savo draugus, o burdingierius 
nuėjo pas savo pažystamus. 
Kuomet braitoniškiai norėjo va
žiuot namo, tai misiukė nuėjo 
savo burdingierių iškrapštyt 
lauk. Na, ir tur būt miselė, pas 
kurią . tas burdingierius buvo 
atėjęs, užprotestavo. Ji gal būt 
nenorėjo išduot šeimyniško pi
liečio ir paskelbė karą viduj, o 
iš vidaus atsidūrė ant majoro 
Tamsono žemės.

Na, ir šuti!
Vyras, pas kuriuos burdin

gierius buvo užėjęs, griebė 
braitoniškei už plaukų ir pra
dėjo tąsyti ją. Braitoniškės vy
ras puolė savo moterį gelbėt, 
bet turėjo atsitraukt.

O tuo pačiu laiku emeraldiškė 
pasigriebė pieno bonką ir smo
gė braitoniškei į labuonę taip, 
kad ši apsipylė krauju. O eme- 
raldiškių pludimos žodžiai pylė
si, kaip iš mašinguno kulkos.

Į karo lauką žmonių prisirin
ko pusėtinai. Sužeistąją nuvedė 
į vaistinyčią. O kuomet atvažia
vo mielaširdingų brolių vežimas, 
tai jau buvo karas, galima sa
kyti, likviduotas. Tik minėtas 
burdingierius išdidžiai pareiškė: 
“Aš tai bent vyras, kad už ma
ne vajavojasi!”

Ir iš tiesų, pas tokią misiukę 
ir ant burdos gerai būti, jeigu 
už burdingierių gali ir galvą 
guldyt. Arba, pas antrąją ir 
užeiti yra malonu, nes žinai, 
kad esi seif. Ir jeigu kokia lei- 
dė ir norėtų prieiti, tai turėtų 
gerą diplomą turėti arba stip
riai apsiginklavus būti.

Matot koks karas buvo ant 
Bridžporto. Aš manau, kad jie 
dabar kreipsis j tautų lygą- ant 

Halsted ir 47-tos. 0 katrie kat
riems turės kontribuciją mokė
ti, to tai nežinau.

Pustapėdis.

Sugrįžo iš Lietuvos
Smagiai atostogas praleidęs, 

sugrįžo iš Lietuvos laivu “Re- 
public” p. Antanas Zalagėnas. |

Kelionę turėjo puikią. Ato
stogavo Lietuvoje tris mėne
sius, ir laikas prabėgo labai 
smagiai, nes oras Lietuvoje 
sveikas ir žmonės malonus.

Ten viskas spalvota, marga, 
lietuviškos skamba po mieste
lius ir kaimus dainelės.

Gaila, kad anksčiau nevažia
vau. Amerikos lietuviai daro 
didelę klaidą, kad nevažiuoja 
atostogų Lietuvon. Tenai ir 
pragyvenimas pigesnis, ir sa
viškius aplankai, ir susipažį
sti su naujos Lietuvos darbuo
te.

Taipjau širdingai dėkoju 
draugams ir draugėms už pa
sitikimą. Niekuomet nesitikėjo 
tokios garbės.

Antanas Zalagėnas, 
1951 Canalport Avė.

Namų Apšildymo 
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Educational
Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rai^. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.----- o------

——O-------
GREITAI IR PIGIAI

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

Zebru Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, gąradžius. Prieina
ma kaina. Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St.
Tel. Prosnect 9856

HUGO J. KOIIR CO.
Apmušti rakandai; frieze, velou- 
rų, mobair ir tapestry valyto
jai ir fumigatoriai.

1427 Altgeld St.
Tel. Mohawk 1327

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victorr 2740

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorar.ors

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

Tel. Victorv 7261

Financial
Finansai-Paskolos

MES DAROME 1. 2 ir 8 morgi 
čius. Eighteen Bond & Mortgage Co.

1618 West 18th Street
I. F. Dankowgkl, prez. 
C. T. Dankovvski. ižd.

Paskolos suteikiamai 
į viena dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus
i *

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

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

arba $800, imame tegali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1728 W. Chicago Ava 
Kampas Hermi tago Avė.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilck Bros.
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.

Furniture & Fixtures

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Mociuette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. Šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St., Atdara iki 10 vai.

Miscellaneous for Sale 
Įvairug Pardavimai

GARSIOS Pietinės Illinois Mine 
run $6.50 už toną, pristatom. La
bai mažai dulkių. Lump, egg. nut 
$7.50, pristatom.

GOVALIS. Canal 2311

Automobiles
’28 Buick 5 pas. sedan ............... $800
’28 Buick Sedąn-Standard, 2 door $695
’29 Essex Sedan ...................... $550
’27 Oakland Landeau Sedan .... $325
’29 Ford coupe .......................... $400
’29 Ford Tudor ..........................  $425
’28 Aubum roadster ......... $600
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 S. Halsted St., Triangle 9330

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

$750 MIDGET Baby Grand pianas, 
kaip naujas, turi parsiduoti už pri
klausanti $300 balansą Bargenas. 
Mid West Piano Stores, 6136 South 
Halsted St.

——O-------

-------o-------
GROJIKUS PIANAS storadžiuje, 

$900 styliaus, suolelis ir rolės. Tu
riu parduoti už $150. Matykite Art 
Schultz, 6136 S Halsted St.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su j 
Chevrolet

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

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausiu būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iŠ 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

REIKALINGA —

Vyrų, kurie gyvena Chicago- 
je mažiausia 2 metus. Pastebė
tina proga pasidaryti daug pi
nigų sau ir pagelbėti savo drau
gams South West Sidėj įgyti 
didelius pelnus. Viena iš Chica- 
gos seniausių ir labiausia užti- 
kimų firmų pagelbės jums. Pa- 
siklauskit bile banką apie mus. 
Patyrimas nereikalingas.

Atsišaukite panedely, utar- 
ninke, ar seredoj nuo 9 vai. ry
to iki 8 vai. vak.

Mr. George Elmore
H. W. ELMORE & CO.

Room 348
29 S. La Šalie St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS 25 moterys dėl 
restauranto. Indų plovėjos, valgomo
jo kambario, steam table, pantry 
girls, 1-mos ir 2-ros vyrėjos. Ko
kios norite vai.—dienomis ar nak
timis. Alga nuo $15 iki $40 į sa
vaitę. Taipgi dirbtuvių mergaičių.

A. RUTKOWSKI
1062 W. Chicago Avė., 2nd fl.

REIKALINGA indų plovėja. Pa
tyrusi. 4169 So. Halsted St.

REIKALINGA mergina restaura
cijos darbui, $10,00 j savaitę — val
gis ir guolis. 944 W. 37th Place.

Furnished Rooms
RENDON frontinis kambarys, vie

nam vaikinui, 3231 S. Emerald Avė. 
2ros lubos.

RENDON grabus kambarys su 
visais patogumais vyrams arba mer
ginoms, 933 W. 34th PI., Ist fl.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI 30 karų garažas ir 
gasolino stotis. 8,000 gal. gasolino 
išeina į mėnesi. 7800 Archer Avė., 
Justice Park, 111. Tel. Willow 
Springs 60.

Pirmadienis, rūgs. .23, 1$29

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI čeverykų krautuve 
ir čeverykų taisymo šapa, pigiai. Ge
ra vieta, geras biznis, 655 W. 18 St.

PARSIDUODA lietuvių Rooming 
House ir restaurantas, 16 furnišio- 
tų kambarių, gera vieta. Nupirk- 
site pigiai. 1616 So. Halsted St.

PARDAVIMUI gasolino stotis ir 
lunčruimis. 3 lotai. Įrengimas pa
ties sąvastis. Gyvenamieji kamba
riai. Texaco produktai. H. Grant, 
lllth St. ir Major Avė., Worth, III.

PARDAVIMUI grosernė, daromas 
geras biznis, pigiai, noriu važiuot į 
Lietuvą, 4319 S. Paulina St.

DIDELIS BARGENAS. Parduosiu 
už pusę kainos grosernę. Biznis iš
dirbtas nuo seniai. Priimsiu mainus, 
6839 So. Loomis St.

-------o-------
PARSIDUODA geras groseris. Yra 

labai geroj vietoj Roselande. Viskas 
parsiduoda kas reikalinga groseriui. 
Geras bargenas. Prašom atsišaukti 
adresu 10806 Michigan Avė.

PARSIDUODA .Soft Drink Par- 
ior. 1643 W. 69th St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

MICHIGAN FARMOS
20 akrų, nauja 5 kambarių cotta- 

ge, prie valstijos vieškelio, su žuvin
gu upeliu, $1,250; taipgi 40 akrų su 
6 kamb. namu $2,100. Daenzer, 2353 
W. Van Buren Sa., West 6161.

Exchange—-Mainai
IŠSIMĄINO bungalow 6 kamba

rių — mainysiu j didelį namą arba 
priimsiu kaipo pirmą jmokėjimą, 
bučernę, restaurantą arba namą ki
tame mieste.

F. G. LUCAS,
4108 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 5107

SAVININKAS maino 3-jų flatų 
ir 2-jų štorų namą — priimsiu dvi- 
flati, bungalow ir lotus.

2709 W. 71st St.

Real Estate For Sale 
Namal-žemė Pardavimui

PIETVVAKARINIS kampas 53 gt. 
ir Union Avė., 3 augštų mūrinis, — 
Storas, 2 po 7 kamb. flatai. Našlė 
tu paaukoti. Lotas 60x125. $11,500.

D. J. O’CONNOR,
10 S. La Šalie St. Franklin 4465
--- --------------------------------------- --- ---

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodama, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tfl. Lafayette 0455

PARDAVIMUI 
GERIAUSIAS DVIFLATIS

MARQUETTE PARKE
Kaina $27,600

2 autrfitų mūrinis ir akmens, 
Pilnas beismentas,
2 karų garažas. '
Wheatherstrips, •
Langai su dangtukais, į
Varinės rynos,
Varinis dangtis ir porMai,
Variniai skrynai,
Storm doors,
Užloidžiamos durys garažiuj.
Automatinis aliejus burneris (Hardlnge).
Bryant gano vandens Aildytojas, 
Frigidaires,
Hurnphrey filldytojat, .
Marmuro mentellai.
Visos sienos drobe iimufttos,
Paneliai ir maliavotos, 
Plasterio kornizai.
Beismento užbaigimas kaip virftuje.
Sienos ir lubos plasterluotos, 
'File srrindys. kletkuotos Hienos.
Maudynėje.
Pilna maudyne beismente, 
Lempos sienose.
Drabužių chutes, 
Dideli klozetai. 
Daug base plūgų. 
Viduje laiptai, 
Puikiausias hardware. 
lAmuAtos oxtra storos durys.

Reikia $10.000 cash ar gal 
priimsiu mažą mainą.

Savininkas
C. H. SCHMITZ

6503 S. Campbell Avė.
Republic 2545

PASTEBĖTINAS Bungalovv Bar
genas. Mūrinė, 7 kamb., 50 p. lotas, 
arti L ir Lawrence avė., verta 
$23,000; turi būti parduota už pa
aukojimą. Savininkas 4949 N. Bern- 
ard St., Juniper 8713.

PIRKITE PELNINGĄ PRAPERTĘ.
Su $2,000 cash jus galite paimti 

puikiausi Chicagoje modernišką 3 
po 5 kambarius apartmentų namą 
su 3 karų mūriniu garažiu. Elek- 
trikinė refrigeracija, Universal ga- 
siniai pečiai, dviejų dalių virtuvės 
sinka ir nubėgimo lentos, pusryčių 
kampelis, tile maudynės, Red Flash 
boileris. Velvetiniai kaurai priean
gy ir ant laiptų. Varinės rynos ir 
nuobėgos. I. C. ir gatvekariai. Ge
riausias pirkinys Chicagoje už $23,- 
900. šaukite Mr. Quin, tel. Randolph 
5981.

PARDAVIMUI namas su bizniu; 
kendžių Storas, prie publik mokyk
los; karštu vandeniu apšildomas. 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą, 
2632 W. 43 St. Tel. Lafayette 0658.

DVIEJŲ augštų mūrinis dviejų 
flatų namas ant Halsted St., arti 31 
gatvės. Tikras bargenas greitam 
pardavimui. Telefonuokite Mr. 
O’Neil, Vincennes 6920.

DIDELIS BARGENAS 2 flatų me
dinis namas po 5 kambarius, par
duosiu $1000 pigiau negu vertas, 
1408 So. 48 Ct., Cicero, 111.




