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Vokietija sutikusi
sumokėti Francijai

3 bilijonus markių
Greitai bus šaukiama pasaulin# 

ekonomine konferencija

Lausanne, Šveicarija, liep. 8. 
—šiandien oficialiai paskelbta, 
kad Vokietija ir Franci j a ga
lutinai susitarė reparacijų klau
simu ir užbaigė ilgai nusitrau
kusius ginčus, kurie buvo pa
statę konferenciją pavojuje.

Sutartis, kurią pasirašys Vo
kietija, Francija, Anglija, Ja
ponija, Belgija ir Italija repa
racijas sumažino beveik 1/10, 
iki nominalūs sumos $750,000,- 
000 (3,000,000,000 vokiškų
markių.) Pinigus Vokietija tu
rės sukelti išleisdama bonus 
neankščiau trijų metu po šios 
sutarties pasirašymo ir nevė 
liau 15-kos. Bonai subręs i 
37 metus.

Sutartis nei žodžiu neprisime
na apie Versailles traktatą nei 
apie paragrafą, kuriame Vokie
tijai primetama didžiojo karo 
kaltė, bet duoda suprasti, kad 
reparacijų klausimas dabar pri
klauso istorijai.

Konferencija priėmė sekan
čias penkios rezofntcijas:

1. Rėps racijų sutartis tarp 
Vokietijos ir buvusių sąjungi
ninkų.

2. Trijų metų moratoriumas 
visoms tarpvalstybinit-s sko
loms.

3. Susitarta padėti Austrijai 
ir ’Padunojaus valstybėms, k u 
rios atsidūrė sunkiose ekono
minėse sąlygose.

4. Komisija, kuri ištirs Padu- 
nojaus valstybių ūkio klausi
mus ir

5. Pasaulinė ekonominė kon
ferencija Tautų Sąjungos glo
boje.

Sutartis nebus pasirašyta iki 
Europos valstybes nesusitars 
su J. V. dėl karo skolų.

Penkių darbo dienų sa
vaitė federalėje val

džioje
Washington, D. C., liep. 8. 

— VVashingtono administracija 
planuoja visuose valdžios de
partamentuose įvesti penkių 
darbo dienų savaitę. Naujas pa 
tvarkymas paliesiąs visus vai 
dininkus be išimties.

Nelaiminga dvikovos 
pabaiga

Bukareštas, Rumunija, liep. 
8.—Spręsdami politinį ginčą 
dvikovos lauke nuo revolverių 
žuvo du politikai, šen. Bradenu 
ir Buzeu miesto tarybos narys 
Boiangiu.

Chicagąi ir apielinkei Tedera- 
lis oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Kiek debesuota, mažai pert 
mainos temperatūroje; * leng
vas vakarų vėjas.

Vakar temperatūra buvo 62- 
79 laip.

Saulė teka 5:22; leidžiasi 8:- 
27.

Lietuvis apkaltintas 
žmogžudyste

Edvvardsville, Ilk, liep. 8. — 
Trys metai atgal Horsehoe 
ežere, netoli Granite City, pa
skendo Antanas Saulis, šiomis 
dienomis jo draugas Kazimie 
ras Jodis buvo patrauktas at 
sakomybėn, kaltinamas Antaną 
Šaulį nužudęs.

Kongreso atstovai 
priėmė J. Garnerio 
Wagnerio projektą

Skiria $2,122,00,000 viešiems 
darbams, paskoloms ir be
darbiams

VVashington, D. C., liep. 8. 
—202 balsais prieš 157 atstovų 
butas priėmė Wagnerio-Game- 
rio kompromisinį $2,122,000,- 
000 viešųjų darbi) ir bedarbių 
pagelbos pasiūlymą. Pasiūlymas 
atiduotas senatui, kuris grei
čiausiai jį irgi priims. Iš anksto 
žinoma, kad Hooveris abiejų rū
mų priimtą pasiūlymą vetuos. 
Pasiūlyme numatoma viešieji 
darbai, Rekonstrukcijos korpo
racijos kapitalo padidinimas 
teikti paskolas pavieniems as
menims ir valstijoms bedar
biams aprūpinti. Hooveris savo 
nusistatymą aiškina tuo, kad 
šis pasiūlymas gali pakenkti J. 
V. kreditui.

Peru sukilimas. Paskel
btas karo stovis

Lima, Peru, liep. 8. — La 
Libertad departamente Peru 
valstybėje įvyko staigus sukili
mas. Prezidentas-diktatorius 
Sanchez Cerro tuojau paskelbė 
karo stovį. Sukilėliai užėmė 
Trujillo miestą, svarbų komer 
cinį centrą. Mūšyje žuvo keli 
sukilėliai ir kareiviai. Vyriau
sybe siunčia daugiau kariuo
menės į neramumų vietą. Suki
limo kaltė primetama komunis
tui agitatoriams.

Paraguay pasitraukė iš 
derybų su Bolivija

Asuncion, Paraguay, liep. 8. 
— Paraguay valdžia paskelbė, 
kad toliau nedalyvausianti Wa- 
shingtone vykstančiose dery
bose su Bolivija dėl ginčijamos 
Chaco srities stovio išsprendi
mo. Pasitraukimą aiškina tuo, 
kad paskutinėmis dienomis Bo
livijos kariuomenė užėmė Pa- 
raguajaus armijos rankose bu
vusias pozicijas.

Anglijos bravorai. daly
vaus pasaulinėje 
> parodoje

London, Anglija, liep. 8. — 
Tikėdami, kad J. V. prohjjbici 
jos įstatymai bus pakeisti grei
toje ateityje, Anglijos bravo
rai kreipėsi į Chicagos pašau 
linės parodos rengėjus reika 
Jaudami leidimo išstatyti savo 
produktus.

Washington, D. C., liep. 7.— 
Georgetown universiteto seis 
mografai užrekordavo smarkų 
žemės drebėjimą. Spejjma, kad 
drebėjimas įvyko kurioje nors 
Meksikos dalyje.

Naujos permainos 
Čili vyriausybėje;

Davila pasilieka
Iš socialistinės valdžios pasi 

traukė du tarybos nariai

Santiago, čili, liep. 8.—Iš Čili 
socialistines valdžios pasitraukė 
du ministeriai, Eliseo Peną ir 
Villalon ir Nolasco Cardenas. 
“Junta”—Čili valdžios taryba 
išėjo iš egzistencijos ir Carlos 
Davila paliko neva diktatorius*

Permainos valdžioje įvyko 
tuojau po buvusio diktatoriaus 
Carlos Ibdnezo grįžimo j čili. 
Kiek ankščiau /politinėse sfero
se kursavo gandai, kad Ibanezas 
dalyvausiąs valdžioje, užimsiąs 
apsaugos ministerio vietą, bet 
pakol kas jis dar tebestovi 
nuošalyje.

šiandien Davila prisiegdino 
naujj reorganizuotą ministerių 
kabinetą, į kurį įeina: Pedro 
Lago—karo minsteris, Eseo Pe- 
navillalon—ūkio, Francisco Nic 
to—laivyno, ir Juan Rossetti— 
teisingumo. Kitose kabineto 
vietose permainų nebuvo.

Paskyrė $100,000 iš
gabenti veteranus 

iš Washingtono
■ * ' * /

1 ■1 ' 1

VVashington, D, C., liep. 8. 
—Abieji kongreso rūmai- pri- 
ėmė, Hooverio pasiūlymą pa
skirti $100,000 išgabenti Wash-~ 
ingtonan susirinkusius 20,000 
karo veteranų “bonų armiją”' 
Tie pinigai bus kaipo paskola, 
kuri vėliau bus paimta iš bo
nų.

Liberalai nori susi
dėti su socialistais
Chicago, I1L, liep. 8. — Li

beralų “Liberty” partija, kuri 
konferavo Kansas City, mėgino 
susijungti su socialistų partija, 
irgi nominuodama Norman Tho- 
mas į prezidentus, Clarence 
Strong, socialistų < nacionalės 
kampanijos vedėjas pareiškė, 
kad Thomas nominavimas nėra 
autorizuotas ir abejos partijos 
iki šiol nėra susijungusios.

Dar du kandidatai į 
J. V. prezidentus

Indianapolis,' Ind., liep. 8.— 
Prohibicionistų partijos konven
cija nominavo buvusį senatorių 
William D. Upshaw į preziden 
tus ir Frank S. Regan, Rock 
ford, Ilk, pilietį, į vice-prezi- 
dentuš. O Liberty partija, ku
rios konvencija įvyko Kansas 
City nominavo pulk. Frank E. 
Webb ir Andrae B. Nordskog. 
Abu yra Cailfornia gyventojai.

Vokietijoje j vieną mėn. 
107,000 bedarbių gauna

Berlynas, liep. 8. — Paskuti
nėmis statistikos žiniomis, bir
želio mėnesyje 107,000 bedar
biai gavę užsiėmimus. Nedir
bančiųjų teb^ya dar 5,476,000. 
Palyginus su pereitais metais, 
skaitlinė yra vienu milijonu ma
žesnė.
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Millersburg, O. •— Jessė Wynn sutiko, kad jam birtų įkirsta 
20 rykščių, vietoj to, kad sėdėti 20 dienų kalėjime. Šerifas 
John Stevens baudžia nusikaltėlį. Wynn buvo hubaustas už 

vog i mą.? ~ - - j

Suomiu prezidentas 
pasirašė nepuolimo 
sutartį su Rusija 

——\——

Suomija pasiryžusi pagerinti 
prekybą- su'' Sovietais

Helsinki, Suomija, liep.. 8.— 
Vakar Suomijos prezidentas 
Svinhufvud pasirašė Suomijos- 
Sovietų Rusijos nepuolimo su
tartį, kartu ir arbitracijos su 
tartį, kurias valstybes parla
mentas ratifikavo balandžio 
mėn.

Suomijos nusistatymas stabP 
lizuoti politinius santykius su 
Rusija kilo iš noro pagerinti ii 
ekonominius santykius. Šuo 
mija tai mano atsiekti pasira
šydama su ’ Rusija komercinę 
sutartį. Nepuolimo sutartis 
yra pirmas žinksnis to krypti 
mi. ’

Paskutiniu laiku Suomijos 
ūkininkai pradėjo reguliariai 
importuoti kiaušinius sviestą ir 
pieną į Rusiją, o sovietai Suo
mijos dirbtuvėse užsakė maši 
nų ir kelius naujus laivus.

Naujas Japonijos am
basadorius J. V*

Tokio, Japonija, ilep. 8. — 
Japonijos užsienio ministerija 
paskelbė, kad dabartinis amba
sadorius VVashingtono K. De- 
buchi bus atšauktas ir jo vie
ton paskirtas kitas, greičiau
siai buvęs užsienio reik, vice- 
ministeris M. Nagai.

rytoj“-
Socialistų Piknikas 

Elm Tree Grove
6542 Irving ĮPark Blvd. — 
kur baigiasi gatvėkariai

Bus lietuvių prograntaš,? žy
mus kalbėtojai ir ti. Visi kvie
čiami dalyvauti. ’

f ■&

Alaus pasiūlymas se
nate susidūrė su 

kliūtimis
Washington, D. C., liep. 8 

—-Senatorius Binghani (rep.), 
Conn. alaus legalizavi
mo pasiūlymas susidūrė su įvai
riomis kliūtimis. Nors Rėmo 
kratų konvencija pasisakė už 
prohibicijos panaikinimą, demo? 
kratų senatoriai yra pasiryžę 
pasiūlymą ignoruoti, o sausie
ji stengiasi jį atiduoti į teisių 
komisijos- rankas, į kurias pa
tekęs, pasiūlymas butų palaido
tas šios kongreso sesijos laiko
tarpiui.

Republikonų partija ge- 
rinasi “sausiesiems”
VVashington, D. C., liep. 8.— 

J. R. Garfield, republikonų par
tijos konvencijos rezoliucijų ko
misijos pirmininkas pareiškė, 
kad Hooveris nėra būtinai pri
verstas prisilaikyti konvencijos 
priimto nusistatymo prohibici 
jos klausimu. O be to, pačio
je platformoje apie Volsteado 
aktų pataisymą nieko nėra pa
sakyta.

Walker sako nerezig
nuosiąs iš majoro 

vietos
New York, liep. 8. — New 

Yorko majoras James VValker 
užginčijo pasklidusius gandus, 
kad rezignuosiąs' iš vietos ir 
kandidatuosiąs į senatorius.

..... ...^A ■ i»h. i n.

25 metų kalėjimo už 
pašto apvogimą

■.r. t?j 1 ’ . .'■*

Peoriaj III., liep. 8. — 3 jau
ni vagiliai, kurie užpuolė pašto 
įstaigą ir pasipelnė tik $4.32 
buvo nuteisti* 25 metų kalėjimo 

' kiekvienas.

Lakūnai J. Mattern 
ir Griffin surasti
Minsko ap. pelkėse

Navigacijos instrumentams su
gedus buvo priversti nusileisti

JamesMaskva, liep. 8.
Mattern ir Bennett G.riffin, J. 
V. lakūnai skridę aplink pasau
lį buvo priversti nusileisti tie? 
Borisovu, apie 50 mylių į pie
tus nuo Minsko. Jie išskrido 
iš Berlyno, pasiryžę pasiekti 
Maskvą, bet kadangi sugedo kai 
kurie navigacijos instrumentai, 
jie paklydo. Nusileisdami tam
soje į durpių pelkę, sudaužė 
orlaivį. Lakūnai lengvai su
žeisti.

Skrendant iš Berlyno į Mask
vą, paskutinį kartą jie buvo 
pastebėti Lietuvoje, ties Višty
čiu.

Netekę orlaivio lakūnai ren
giasi grįžti į J. V., ir greičiau
siai mėgins žygį pakartoti.

Borah už valiutos 
praplėtimą

•----------
Washington, D. C., ilep. 8.-r- 

Senatorius Borah pareiškė, kad 
kongresas turi tuojau praplės
ti J? V. valiutą ir kreditą, arba, 
greitoje Ateityje hurpažinfi do
lerio vertę. J. V. esą užtekti
nai aukso padengti kelius bili
jonus naujai išleistų dolerių.

Slaptas degtinės sandė
lis ant laivo “Majestic”

New York, liep. 8. — Muiti
nė suėmė $2,000 vertės degti
nės ir vynų, kurie buvo nu 
slėpti trečios ‘ klesos kabinu 
sienose.

Paskyrę $1,000,000 pa
saulinei parodai ,

VVashington, I). C., liep, 8. 
—Prezidentas Hooveris pasira 
šė kongreso nutarimą paskirti 
$1,000,000 pasaulinei parodai, 
kuri įvyks Chicagoje 1933 m.

Ashland, O., liep. 7. — Vie
tinėje čigonų stovykloje įvyko 
čigonų karaliaus G. Ephrim ir 
karalaitės Rosa Miller vestuvės. 
Jungtuvės atlikta su didelėmis 
ceremonijomis .

I - r —i , i,, ..... | nWi —

Lietuvių Ekskursijos
Liepos 16'dieną laivu “Štątendam” 

per Rotterdamą.
Liepos 30 d. laivu “Gripsholm” 

į Klaipėdą, per Gothenburgą.
Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic”

A < per Londoną.
^Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 

per Bremen.
Spalio 8 dieną laivu “Paris” 

per1 Havre .

Važiuodami šų Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimą 
turėti linkstną ir smagią kelionę.

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
šventadieniais nuo 9 iki i val.

LIETUVOS ŽINIOS
Lietuva remia ma

žumas
Lietuvos tautinių mažumų 

mokykloms remti vyriausybė 
skiria šiais metais 231 tūks
tantį litų. Iš tų pinigų gaus 
pašalpų visos žydų gimnazijos, 
o taip pat lenkų, rusų ir vo
kiečių gimnazijos.

“K. B. K.” Amerikoje 
centro valdybos sekre
torius atvyko i Kupiški

Kupiškis.—^iomis dienomis, 
iš Čikagos atvyko K.B.K. Ame
rikoje centro valdybos sekre
torius ir įgaliotas Liaudies na
mo steigimo reikalus vietoje 
tvarkyti J. Juodakis. Su juo 
kartu atvyko ir p. Misiūnas, 
daug pasidarbavęs Lietuvai 
renkant visokias aukas.

K. Petrauskas dalyvaus 
tonfilmoje

Kauno kino “Forumo” savi
ninkai veda derybas su kino 
firmomis, kad K. Petrauskas 
daiAuotų kurioj žymeshėj ton- 
ftlmoje. Kiek teko patirti, pir
mieji žygiai sekasi. K. Petraus
ku ešifs susidomėjęs Berlynas 
ir Paryžius. Derybos tęsiamos. 
K. Petraukas tonfilmoje laukia
mas ne vien Lietuvos.

Du žmones serga pasiu- 
. timo liga

••

Tauragė.—Du šilinės kaimo 
gyventojai, brolis’ir sesuo, jau 
kuris laikas serga keista liga. 
Tik dabar paaiškėjo, kad jie 
serga pasiutimo liga. Kadangi 
minėti žmonės gyveno vienu du; 
dėl to yra pavojaus apsirgti ir 
kaimynams, kurie juos slaugė.

Pakilo cukraus kaina
Paskelbus naujus muitus, 

cukraus kaina Kaune išsyk pa
kilo. Cukraus rinkoje kurį 
laiką buvo lyg chaosas' Už cuk
raus maišą,, už kurį imdavo 103 
lt., dabar reikalauja 120—124 
lt. Taippat pakilo kainos ir ki
toms prekėms, kurioms buvo 
pakelta muitąi.
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[korespondencijos
Michigan City, Ind

Svečiuose pas p. Lašą

“Fourth of July” rytas. Bis- 
kį apsiniaukusi, lytingi debe
siai slankioja arti dangiškųjų 
skliautų, bet vandens lašų ne
išduoda. Diena gal bus graži. 
Saulės šviesa tvykstelėjo, visų 
veidai palinksmėjo — reiškia, 
diena bus graži, nes saulė skai- 
ščiai šviesti pradėjo. Imu tele
foną, reikalauju Bronswick 
9131 — gaunu; atsiliepia bal
sas moteriškės, tai p-ios Čia- 
pukienės. “Na, kaip, važiuosime 
pas pp. Lašus į svečiūš?” — 
“Taip“, atsakė p-ia ČiapukienS 
maloniu balsu, “čiapukas išėjo 
autą ‘sufiksinti’, tuoj grįš ir 
važiuosime, busime pas jumis 
už pusvalandžio“, — pridūrė 
p-ia čiapukienė: Taip ir buvo. 
9:30 ryto p. Čiapukas su savo 
“leide“ atpyškėjo pas mus. Lei-

Europos Metodai Būna 
Sėkmingi kur kiti 

Nepavyksta
Drąsa it viltis yra kilias { pasveikimą 

Kiekviena liga blogčji. jei ją užleisti.
Mano pilna egzaminacija parodys viską. 
Jeigu jūsų liga yra toli pažengusį, aš pa
sakysiu jums, ar galima išgydyti, ar tik 
palengvinti. Ncžid'rint nuo ko kenčiate 
— ateikite pas mane. Po nuodugnios eg- 
zaminacijos. su X-Ray, kraujo ir labo
ratorijos tyrimais.- jei reikėtų, aš pasaky
sią. ar galite išsigydyti. Aš vartoju tik
tai tyrus importuotus iš Vokietijos ir 
Francijos vaistus. Jeigu tik mokslas gali 
pagelbėti, aš jums pagelbėsiu.

MAŽIAUSIA kartą į metus kiekvie
nas turėtų pasiduoti nuodugniai medika- 
lei egzaminacijai. Išvengti ligos yra daug 
pigiau, negu gydytis.

EGZAMINACIJA DYKAI

Dr. J. E. ZAREMBA
SECIALISTAS

20 W. Jackson Blvd.,
arti State St., 10 augštas. 

Valandos: 10 v. r. iki 1 v. p. p.
v. iki 7 v. v. Nedėliomis 10 v. 

iki 1 vai. po piet.

5 v.

LIET. LAIVAKORČIŲ A. S. AM.

Rengia

EKSKURSIJĄ Į LIETUVĄ
ĮŲAMERIK0S 

UNIJA
NEMTYORKO | 

KLAIPĖDĄ

mMRAS KBKIASiUKTUVĄMrŠVEDIJĄ

M. L. ,,GRIPSHOLM,>

LrlĖPOS 30 d., 1932
-Ziivakortės į Klaipėdą:

Ten Į Ten ir Atgal 
Trečia Klase $84.50| $141.00

Naudokis musų ankstyvesniais ir 
vėlesniais laivų išplaukimais:

J. S. DROTTNINGHOLM. Liepos 16 
vi. L. GR1PSHOLM. Liepos 30
vi. L. KUNGSHOLM. Rugpiučto 1 5
S. S. DROTTN1NGHOLM. Rugp. 25 
Vį L. GR1PSHOLM, Rugsėjo
M. L. KUNGSHOLM, Rugsėjo 15
Platesnių informacijų kreipkitės pas 
vierinj laivakorčių agentą arba j:

181 N. MICHIGAN AVĖ., 
CųiCĄGO, U.L.

i

rtOMČs j svečius, i p. Lašų far- 
mą, Tiesą pasakius, kaipo sve
čiai nebuvonte kviesti, bet mes 
turėjome gana civilės drąsos 
važiuoti ten, kur nutarta ir 
reikale save persistatyti, kad 
esam svečiai iš Chicagos. Dhr 
laimė, kad p. Čiapukas p. Lašo 
parapijonas, visjfi sudaro dau
giau bettdto pobttdžfo pasikttf- 
bSjirtias apie pra'eitfes laikus — 
pfcrapffdhaš Vfs parapijonas. Aš 
nors ir Svetimas, bet su para
pijom! važiuojant nebus būdos. 
Važiuojam Sad ramiai, šneku- 
čibčdiatni, liftkui Gity.
P-ia čiapukienė vis kai kada 
Čfapuką pakočiuoja, kad jis nte 
tiesiu keliu pas pp. Lašus va
žiuoja, o čiapukas atsikerta. 
Girdi, į pp.~ Lašų farmą taip 
kaip ir į Rymą — visi keliai 
veda. P-rto čiapuko buvo tei
sybė — nuvažiavome, kaip zet. 
NUVažiavę atradome būrį kitų 
chifeagiečių: pp. Varkalys, Štrtu- 
puė, Milaknius, bfoiiUs Vais
kius ir ponią Valskienę, taipgi 
būrį jaunuolių: Strupaitę, Mi- 
laknaitę, VarkaliUką ir' vieną 
artimo ūkininko sūnų, ganu ele
gantišką vyruką, kurio pavardę 
pamiršau. Namiškiai pp. Lašai 
ir jo žentas p. Dyliš ir žmona 
mumis priėmė gana draugiškai 
— į trumpą valandėlę pasida
rėm visi parapi jonais — pra
dėjome pieną sU “kiku” ragau
ti, o dar šaunus pietus iš vištie
nos mus ne tiktai Į artimą pa
žintį suvedė, bet ir artimais 
draugais padarė, tai buvo tik
rai skanus pietus ir malonus 
musų priėmimas.

s

Prieš piet buvome pradėję 
koziruoti sikstiką, ypač man 
sekės neblogai, bet bobos suar
dė musų gėmį. Tięsą pasakius, 
mes koziravome iš centų, na, o 
bobos prisibijojo, kad neprako- 
ziruotumėm dolerių. Kiekviena 
žmona mano, kad jos vyras ne
moka koziruoti, pertat priešin
gos koziriavimui ne, todėl, kad 
jos butų priešingos koziriavi
mui iš principo, bet bijosi, kad 
vyras nepraloštų pinigų. Jeigu 
jos žinotų, kad jos vyras gali 
pinigų išlošti, — nei viena mo
teris nesipriešintų vyro loši
mui. Po piet kur tai p. Striu- 
pas susirado armoniką, pralie
jo groti lietuviškus šokius; kai 
kurie musų šoko kiek galėjo. 
Estrada šokiams, — tai lyguš 
kiemo vidurys, žalia veja pa
grįstas. Kai nusibosdavo p. 
Stri upui groti, tai jo duktė ne
prasčiau už tėvą mokėjo armo- 
niką valdyti ir vėl šokiai. Nu
sibodus p. Striupui ir jo duk
teriai armoniką tampyti ir šo
kėjams šokti, ėjome p. Laše 
sodno apžiūrėti. /

Esu buvęs keliolikoje lietu
viškų farmą, yra pasitaikę bū
ti ir taip vadinamuose ameri
konų farmoso, bet niekur, 0

niekti beteko m&tyti t&ip tin
kamai įrengtos farmoš, kaip ši
ta p. Lašo farma. Nekalbant 
jbb apie, pačių farmą, kurioje 
yra auginami jAVai, užlaikomi 
galvijai, skaitlingas būrys viš
tų, pulkas irt ližių-, bet kA's dai
giausia yra gražiu patraukimu 
akiai, tai. p. Lašo orenžerija. 
Visokiausios rųšies medeliai, 
kokių man dar neteko matyti 
čia Amerikoje: eglės, pušys, 
beržai, liepos, obelys, slyvos, 
karklai, ievos it tt. ir tt. Na, d 
kų bekalbėti Apto žydinčius ŽO- 
iynirt, tai tikras botAVrikOŠ 
darŽAs. ŠbbkU ir painislytk kiek 
čia pp. Lašai ir pp.1 Dyliai tu
rėjo įdėti savo prakaituoto dar
bo, kol tuos visus medelius, 
įvairtas žoles susodino if juos 
išaugino. Ir dar kiek daug dm*-' 
bd reikia fdėti Šiandie, kad tų; 
visų gražų daržą žydinčių žolių, 
tų puikų sodną įvairtaušių me
delių tmiiAmai užlaikius-, kad 
jįe sėkmingai augtų ir šafcOn- 
tųa, nevystų be laiko, šito pa< 
vyždinga pp. lašu farm!a yra 
retos pas įnašų tormenus 
tinkamas sunkaus darbo kūri
nys. Šitokių farmų aplankyti 
yra malonu, nes yra skatinan
čiu pavyždžiu ir kitiems iietu^ 
rtums sekti, kad butų kilmu 
pavyzdžiu rte tiktai lietuviams, 
bet ir amerikonams fartne- 
riams. Jeigu kalbėti apie bitoiš- 
kų rojų, kad jis ten toks yra^ 
taip pp. Lasų ir pp. bylių tor
om yra tikruoju lietuvišku ro
jumi, retai ir labai-, labai7re
tai užtinkame panašių rojų klu 
tor.

Dar bus ne pro šalį priminbš, 
kad pp. Lašai yra šėbi naUjie- 
niečiai, pats p. Lašas y#A du 
syk dalyvavęs “Naujienų” koft'- 
teste, tikrai nuoširdus “Nau
jienų“ patriotas. Ponus bylius 
man teko pirmą kartą matyti, 
bet tai nuoširdus, malonaus bu
do žmonės. /Pastebėtina, kad pp. 
Lašų torma yra tarsi tai riVu- 
sdlmoniška Mekka, kurtą Chi- 
ąagoš ir apielihkių lietuviai- 
švečiai keliauja aplankyti. P-as 
Lašas sako, kad:J^s (myli sve
čius, bet nusiskundžia, kad kai 
kurie svečiai atvyksta papras
tomis darbo dienomis, 
darbą, ypačiai vasaros
kada darbas reikalauja didelės 
skubos. Ponia Lašienė 
duktė ponia Dylienė, abi gana 
malonios moteriškes, priima 
vykusius svečius, tarsi savo 
timus gimines.

Vakaras, saulė 
kalnų, jau temsta, 
dėjo skirstytis —
kui savo namų. Pirmiausia iš
vyksta pp. Milakniai ir Vais
kiai, paskui jų — pp. Varkalai, 
vėlėliau pp. čiapukai.. ir Micke
vičiai. Ponai Striupai, northsi- 
diečiai, pasilieka sekamai die
nai svečiuotis. Ir taip maloniai 
atsisveikinę su pp. Lašais ir pp. 
Dyliais, išvykome Chicagos lin
kui. P-as čiapukas, geras for- 
monas, važiuoja gerai, bet p-ia 
Čiaplikienė vis nerimsta, sako 
jis važiuoja į {Pittsbnrghą, o ne 
į Čhicagą. Mudu su žmona pri
tarėm čiapukui, kad jis važiuo
ja gerai. Pavažiavome, pusva
landį, reikia klausti, gal p-ia 
Čiapukienė ir yra “right“. Nu
gi, p-ios Čiapukienės “right“ — 
mes važiuojame ne į Chicagą, 
bet į Detroitą. Laime dar, kad 
pasiklausem kelio, o būtumėm 
prieš aušrą buvę Detroite. Bet 
musų formonas geras, moka 
važiuoti ir naktį, pasakė savo 
Buickui, kad eik į Chiėagą> 
taip ir buvo — kaip 1:30 ryto 
buvome Chicagoje. Reiškia, 
mes “Fourth of July“ dieną 
praleidome smagiai — viskas 
btiVo “fihė“, svėiki ir čiėli grį
žome į savo Magna Mate# Chi- 
ėago. —i-NethuftAA. 
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ATOSTOGOS ANT 
RATŲ

Antra s u ciklonas.n 
audringos nakties jaute- 

nedhmiegoję.
Po 

ftiėfc PtfVafrgę,- 
Bet pirmieji išvažiavome iš 
Šios stovyklos.

Šios dienos kelione buvo la
bai nttbbodK toliau važia
vom, tuo mWžiatt ūkių in-atėm-. 
Gki^i čia frė gftlė d^dėlk Tūkft- 
tėnčirti akrų žemėš įir^ltt'iis^ 
kuria m y ifeft dM ntoMi?v
Jokio meduko, ne miškelio čia 
nei už pinigus nerasi. Žemė lyr 
gis l^WftW tfUWipaš, 
kM stovi ftttt s6- 
litdlėš. tdittfttos VM ftėrd! 

keistos rėgi^sk kar
iais vaižd^jstsi ež'em ».ma
tosi toi viskam ga
lim fttotyro. Kai m apsi- 
ntottkęs, tada if totomj gali- 
lito fttotyti. ftttotoaft kelionė. 
Tik koks juoktogas patik^ielis 
arti totogtato stotpo pasveiki
na skambia feafeiu “kvaili, 
.kvailiu’'

saotos fetoitttosi pa- 
siėkčm Piorrė, So. Dakotos 
sostinę. Tai kainuoto Vieta, 
prie Missoutl Opės, ftadgn da
rėsi ihntani šį totosi$y dar ir 
valstijos soStiOę, lyg miižiniš- 
kant kantone difvnnnose bė- 
ninksatttį. štokas čia n'ėatigė, 
ar gal nnsėja, kad ^iiki, bv jo- 
kių kfnnto, tik žitoto Stopom 
žolėto if saldoŽOlėtois pražidę 
kalnai’?

Klausiu, kodėl čia nedirba 
žėinės? GavOO atsakymą, kad 
besą galima nieko Užauginti 
dėl “blOSV OUtS” ir audrtj. Bc- 
gaiiniuose kalnų plotuose ga
nosi didėli puikai arklių, Avių, 
jaučitb daugiau nieko čia besi
mato. kur nėfcūr pravažiuoji 
mažytę stubelę, kurioj pieme
nys (kauboisai) nuo lietaus

Ic®^, o bwda bTttška ir mus 
kiiftbja1. Kilia kiek Tiuttj fttthešę 
j upę...

Viifi ttirislfai sukilo ij ffliiego 
ir laikė savo būdas, kad vėjas 
ttefcugriaiftų. Daugeliš jų žino, 
kad ničŽėlio ir fiepoš /men. čia 
esti dftfeliif amirų ir ledų 
krdšos.

SIMtts kelias.
Po lietaus buvo labai blogas 

ir 0rbtojingas kclįas per kal
nui. Ntos pirmieji iš Pičrre 
iŠVd'Žto’rbinc, nėtoŠftyctoUii, jdg 
torėsiiftA klampoti per' skysiu 
Molį. Wžiuoti tėko ant ‘T6W if 
2-nd speed”, nes ratai keverzo
jo pn purvą ir tik per plauką 
neatsiddrėm griovyj. Pavijom 
foMukų^ kur iš buvo sustojęs 
ir nebežinojo: važiuoti, ar 
gfjžti algai. Bet, niatydami, 
kad mes. važiuojam, tai ir jie 
pradėjo SfUmfis. Bet orui išsi- 
giedrinus, kelias pradžiuvo ir 
jau laiŠVai gaiėjOmė važiuoti.

Iš Pierfė iki Rdpid City bu
vo dar 200 myliiį.

Rapid City.
Buvo šeknladienis. Miestu

kai, kurinės mums teko pra
važiuoti, vienas nUo kito tarp 

b 35-45 mylių atstumo, pasirodė 
labai savotiški. Gatvės negrįs
tos, duobėtos, pilnos vandens. 
Raiti “kaubojai“ klampoja 
pUrVą. Yra kelios gasolino sto
tys, kavinė, geležinių padąrgų 
krautuve, bažnyčia su augštu 
smaigu ir keletas žemų namu
kų, lyg Lietuvos bažnytkai
miai. Rodosi, galėtum suskai
tyti kiekvieną stubelę, nes me
džių nėra, tik retai po kalniu
ką sutupdytos bakūžes, o prie 
kelio, tai kiekvienam miestely 
rasi taip vadinamų “kabuzų“ 
turistams.

Wydiriingo valstijos šiettos ir 
nelabai toli Montana valstijos. 

—M. J. Šileikis.
(Bus daugiau)

Viesulai
ku-

žehicS, nulaužia ir net išneša 
į orą medžius, sugriauja rta- 
mtis. Amerikoj ir Prancūzijoj 
yra buvusių tokių viesulų, ku
rie sugriovė ištisus miestus, 
kaip šluote nušlavė namus, iš
rovė medžius, išdaužė žmones 
ir gyvulius, jurose paskandino 
laivus. Jei toki viesulai ištinka 
dykumuose, tai nuo jų žūva 
nemaža žmonių: pakilę smė
lio debesys užpusto ir žmones 
ir gyvulius.

Tokiu smarkumu kariais Su- 
kdafoašis viesplaš, čia kyla Au
kštyn (Mitas ofas), Čia krinta

Kėi kąda atsitinka, kad 
rioj nors vietoj staiga įkaista 
oras. Į tą vietą iš kitų kraštų 
ima greit veržtis šaltas oras. 
Tada atsiranda ore sukuriu, 
panašių į vandens sukurtus. 
Sūkurio smailuMAS būva ore, 
^lėtumus ėfna žeme. Toks OVo 
SiikArys kartais, butą labai 
SUį^TuS: lėkdamdž neša, suka žemyn (Šaltas oršiS).

■ - __________ ~ aas, 4 , '___________________
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Statements of Condition . -
June 30, 1932

Drovers Nattottttl Bahk
O^icers 

tfhilsm O. Cummlng, 
; PTaidėiit

RESOURCES
Dcmand and Call Loans . $• 
Other Loaru and Discounts 
U. S. Government Bonds . 
State and Municipal Bonds 
Other Bonds and Securlties 
Federal Reserve Bank Stock 
Customera Liabillty (Oh Lettėrs 

of Credlt and Acceptances)
Overdrafts. ... • > r . 
Cash and Dtre froita Bartis .

2,743,773.06 
314,015.82 
708,073.75 

45,000.00

53,858.80
4,787^1.02

LIABILITIES
Capital Stock 1,000,000.00
Surplus and Pėofift . . . 787,885*57
Restrved for Taxes, *etc. . 272,479.96
Rcserved fot Uneamed Trtterept 27,265.55 
DMdendb—Payable July 1,1932 25,000.00 
Rediscounts..................................NONE *
Bilk Payable . . . . . . . NONE 
Lettėrs of Credit and Acceptances 54,733.80 
Deposits ....... 12,572,719.05 

$14,740,084.63
. ———————————————————

Drovers Trasi and Savings BaideGasOlinas čia nepaprastai 
brangus,—galionas paprasto 
geso 20c, o geresnio 25c ir au- 
gščiau. Papirošų pakutis—20c, 
už kurtūoS Chicagojė mokame 
15’c. .. ,

Nuo Phillip ųiieštuko musų 
kelias susijuhįįe šii Ų. Š. 16, 
kuris ir nuveda į Yellowstone. 
Bet ši vieta iki pat Rapid City 
yra nelabai sniagi važiuoti. 
Kelias labai rangosi apie Bad 
Rivcr Upę ir paskui grioviai 
jprtė Clieyenne upes. Kalnai ir 
kalneliai taip juodi, kaip suo
džiai ar anglys. Vietomis teko 
ittatyti kokias tai kasyklas ir 
aliejaus šulinius.

Po pietų pasiekėm Rapid 
City, So. Dakota. Čia jau pa- 
ši jutom atšidurę kultufihgain 
mieste. Rėpid City yta prie

RESOURCES
DeMaAd Lomi, Secnrtd . * 2,431,508.16 
Time Loans Secured • . 1,098,769.51
U. S. Govėramėttt Bonds » 868,800.00
State and Municipal Bonds 124,000.00
Other Bonds and Securities 508,822.73
Cash and DUe frdm Badai .

$6,199,912^5
'•.:*£ ir-.'

LIABILITIES
Capital Stock.................... $ 350,000.00
Surplus « .......................... 500,000.00
Undivided Profits . . . 335,291.74
Reserved for Taaes. Interett, etc. 133,906.63 
Dividendą—Payable July 1,1932 10,500.00 
Rediscounts . ................................. NORE
BnfePayaįl............................... i A
Deposits (Savihgk) . . . . 4,870^14,49 

$ 6,i^9,9i2^6

Nusileidę nuo kalno į mies
tą, tuoj suradome didelį, 
“gražų“ turistams parką. Čia 
vienintelė vieta, kur buvo me
džių, bet ir tie perkūno aplu
pinėti. Dangus tirštai niaukė
si ir žaibavo.

Čia reikėjo užsimokėti 50c 
už lotą, ant kurio pasistatėm 
savo “bungalow”. Magaryčiom 
gavom “shower bath“ ir pruL 
dį maudytis. Bet vanduo buvo 
rudas kaip žeme; Gerti tik 
šaltinio vanduo tegalima.

Naktį pakilo baisus vėjai. 
Musų “bungaioAv” pradėjo rau
ti iš pamatų. Mes laikėm suši>-

■ , _ f'V/? ’ : . * f‘ 7 **r*Vl.T.»* ‘' *

Budriko Krautuvėje

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W.‘ ROOSEVįtT ROAd<
arti St. Louis Avė. Tel. Kedziė 8902 W

Vanos, lietau1#- ir drastos vanos, "
swntatairig £obl.

Rusiška ir turkiška pittii moteriimtf
Seredomiš iki 7. -V- V.

DAR VIENAS ŠfbRAS AtlbAkYlAS —-6429‘SO. HALSTED ST.

...................................  r f: !■

• Tii 'Vi"i'-^lii.l*i.ik ii n- iU." u,, i.'.a.

už tokas žemas kainas, kokių dar

Metinis Inventorius
Viskas parduodama 
nebuvo pėr 15 metų

7 tūbų Baby $4 O AP
Grand Radio už...... | CaVV
8 tūbų Columbia Kombinacijos 

' vertas $150.00 už $
už .....................
Raškinis Fonografas parankus 
nttrtVeŠti į miškus, $i 
vertės $15.00 už ......  |
Radio tūbos po .......... 49c

ir

■v

2«063—-Mano brangioji ir 2vaig*dut£. Kauno 
26080—Urėdas Oiatfte fr Godelės— Kriaufluft0 
20080—Bučkio Vairas ir Naujrf Polka. Tarp —  
20087—Š‘lbii-6 Tremtinis ir BerpuMl nevesk pačios: J. Oltau«kas. 
20096—hovendrelis ir Grybui. MaYė Strumskienė.

Jos.F.Budrik,lnc.
■i|H3417-21 SO. HALSTED ŠT. ' 

tėl. BcUlčVirti 816)

Pirmas Piknikas su Programų
Rengia Lietuvių Republikonų Centralinė 

Orgafiizacija
< Nedėlioj, Liepos-'Jilly 10 d., 1932

Dambrausko Farmoj
WILLOW SPRINGS ROAD i vak.rus nuo Archer Avė.

Puiki muzika griež lietuviškas, amerikoniškus šokius. Kviečiam visus kliu- 
bų atstovus ir svečius atsilankyti, nes bus gerų kalbėtojų. Kalbės LEN 
SMALL, buvęs Illinois guberriatdkiUs.

KVIEČIA KOMITETAS.

. WISSIG, 
^mlfitas U

Rusijos

NEŽIŪRINT KAIP U2SI_______. _
SpeciAliSksi gyčfo ligrfs pilvo, plaučiė, ifti&tti įšWsl^. užfofrbtftjfft* krativ 
jo, odo5, ligas, žaizUąs, rėUriiStizmą, $alVot skausnius. skausmus nuga
roje, kosėjimą, įekklės' skaudėjimą Ir jiaslap’tipgas Ilgis. Jeigu kiti nė- 
galėjb jus išgydyk Atšilkite Žik ir pehftikriiikiti ka jft juWi¥ gMi padAIryd.

MAhctai it ntič valandai Nėdėllbihis h*b 16 M iki 1 vai. 
4200 West 26 ..^ka^lPJW..K!eder Avė. Tel. Crawford 5^i

,.gir ,1,?,

Swedish Amėtiėan Line

—------- Y --------------------------

Pranešimas
Iki to laiko, kada bus galima paduoti reorganizacijos 
pieną, žemiau pasirašiusiems bus malonu patarnauti bu
vusiems kostumeriams ir ypač turintiems morgičių 
bonų pirktų per Universal State Banką.

Laikinai raštinė tapo atidaryta adresu z

raAyklte 
Herb Tonic, 
gelbės DR.,

Dr. MICHAĖL’8 ALL HERB TONIG
4745 SO. ASHLANDį AVEįJt'E, liČAŠ W. NdhTH AtftNUR
1205 MnaVAUKĖt AVEb’UE, i 8342 W. 2<Wh STREET

At jūsų skilvis, inkstai, kepenys 
ir viduriai tinkamai Veikia?'■«

gydančių žievių, šaknų, uogų, lapų ir žolių, Neturi 
J savy narkotikų., vaistų ,'ar alkoholi^. Tai yra, 'kišto- 
• mos reguliuotojai, kūno budayotojas.lr kraujo yajy-

. . ĄtelkiteJ musų saYikrOVft UeiYlbkaJnani pMh 
UT t iųi. , Dkktąro egząminaciia. yra vlslfikųl dykai 

-U kadtf; nribjate for. Michaelį Ali Herb Tonic.Arb« , 
mums, prlsiųsdami T,0c, o mes nritfiųsiih'ė irutis $1.00 bonką Dr. Mlchaol s Al!

Pėr dvi savaip tiktai: Vieną bdhka Syt'dt>o nlib KDštili'o dykai kida 
perkate 1 bbttfcį DR; MkCHAEL’Š ALL JiERB T0NIC. v 

-irliUiil-iiMylrilU' ilk.ta.4*UOtoimaiiiii>in iii ilsu niiniįiih.iii i'ii'iiihji’ifiijijili i'iiiiiiiiiii’
■................ ., .1

3320 SO. HALSTED STREET
VALANDOS: kardien nuro 9 ryto iki 5 po piet.

Vakarais — Ucafninko, Kėtvergo ir SubaVos iki 8:30 vai,
G. A. SURYS W. M. ANTONISEN

—5/
*1 v Jk >

....—K.—-

Gražus Ltotliviški Rekordai, vertės 75c po 35c vferiaš.
3 rekordai už $1.00. ju-...... . ..

COLUMBIA REKORDAI
16151—MielaMrdystS ir Oi. Berneli Vlėnturll. Monkeliurriutfi fr Stankūnas.
16150—Pavasario sveikinimai Ir Čigono Jie|lfi. Lietuvių TautlAka' Orkestrą.
16245—Tavo saldžių malonių ir SirdelA mano. Liet. YlėMHičlo Orkestrą.

. 16173—Vakar-vakarfl| Čigonai. Sudriko Rodi O Orkestrą.
16200—Eina boba pupų kult ir Seni duok tabokos. J. BUtfinas.

VICTofe REKORDAI .
14034—I^avasarClis ir Kaimo Polkos.
SOiofr—Mazurka ir Brilante Polka. Mandalinų kvartetas.
14025—Sėdžiu po langeliu ir ąas Močiutę augau. Krasauskienė ir Volteraitė
14014—Klausyk įmylimoji ir Burdingierius praktikuoja. J. žiūronas.
14000—Molio uzbonas ir Sakė mane Mokia. Zpsė Krasauskienė ir Voveraitė.
14042—Laivyne ir Užmirkai tėvų kapds. J. Butėnas.
14041—Gėlynas ir ■ Deimantai) .— polkos.OKEfi REKORDAI

»26068—KArvelėlis Ir Eisim Grybauti. Kauno Orkestras.
26020—Lietuvą tėvynė mu*ų ir, Tautiškoji daina. Operetės Choro Kvartetas.
2607S—Panemunės Valcas ir Plikas kaip tilvlkaę, ^VrmOntka #olo.

larlįltis.
Orkestrą.

SIUSKITPER

NAUJfSNAS
PINIGUS LIETUVON

Idp^o Lietuvos žmtjhėsir 
taip pataria Lietuvos taniai

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

?ai«jo jus i 
’raktikuoja 
(tykak < WCFL 970 k. ntrolartnls Aadio ^togtėm« nėdėllonrit Auo 1 ifit 2 t. P 

WHFC 1420 k. radio programas nuo 7:30 iki 8 vai. vak. kas ketvergas, 
rOkKTiT ■
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STARO SUMAŽINIMO

Vertė K. A.

KODINAS

Cicero
Apie viską po truputį

lo-

V>rand
CSNDENSEO

mikAbelna apžvalga
Valst

po

Ar gimine?
i

i

yra

lošimas įvyksta kas 
po pietų. Paprastai

dar ir trečią kartą, 
jiems pasiseks lai-

— skaisčios, tryk-
— per daugelį atei- 
Ar gali kuris kitas

pri- 
ne- 
yra

tai-
Or-

Amžius ............
Kam užrašote?

Panait Istrati. mas. Buvusieji valdininkai 
prieš rinkimus ir tuoj po rin
kimų irgi daug visokių gery
bių žadėjo, vienok faktas yra 
tas, kad jie musų miestą beveik

Puikios Metalinės Ledaunės 
$32.00 vertės "$wj Q "7 J"" 
tik po

prie bankroto privarė. Gali 
tas pats atsitikti ir su dabar
tiniais valdininkais.
to: pagyvensime, tai pamatysi 
me.—Korespondentas.

[Acme-P. b A. Photo]

Al Smith kalba demokratų 
partijos konvencijoj.

Na, tiek

THE BORDĘN COMPANY. Dep. FL-11 
350 .Madiaort Avė.. New York. N. Y.

Meldžiu priBinsti man dykai kopija nau
jos “Baby's IVelfare.” 
Vardan............. ......
Adresai*---- ----------
Miestas

PUIKI LIETUVIŠKA UŽEIGA
Užkandžiuok Kartu su Valgiais

L ir paduodame skanius
'PASIŠOK Gėrymus

VIŠTIENA, STĖKAL RAVIOLI IR SPAGHETTI

HAPPY BILL’S 1NN
Td. Haymnrk.t 9839 1519-18 W. GBAND AVĖ.

B. W. KORSAK, Sav. ie Ashland Avė.

■T

■d

(Tęsinys)
Jis ištraukė iš kišenės .kam

paro gumulėlį ir gluosnio žie
vę, kurią pradėjo sukti apu’ink 
pirštą, lyg kokią juostą.

“Aš manau, kad Irina ne 11. y-

3

Išpardavimas
Sučėdimai Siekia 
. Daugiau Kaip 

Pusę Pinigų

$70.00 Nauji Radios po

$29.50
$125.00 Nauji Kombinacijos 
Radios su Gramafonu

$48.00
Kiti po

$8.00, $12.50, $15.00 
ir tt.

Puikus šaldytuvai parsiduo
da pusdikiai, pasirinkimas 

NORGE, SPARTON, 
MAJESTIC, KING KOLD, 

ALASKA, LA SALLE, 
ir kiti nekurie verti iki 

$130.00, dabar tik 

$85.00

Nauji Parlor Setai už Ma
žiau kaip pusę kainos

$70.00 vertės 
po ................

$90.00 vertės
PO .............-

33.00
39.50

Parduodame ant Lengvų 
Išmokėjimų

PEOPLES
FURNITURE CO
2536-40 W. 63rd St.

Cor. Maplewood Avė.
4177-83 Archer Avė.

Cor. Richmond St.
CHICAGO, ILL.

čia pametė savo smilkalą”, ta
riau aš.

“Žiūrėk, koks gudruolis! Ne
sunku prieiti tokią išvadą, 
kuomet aš laikau smilkalą 
rankoj, o Irina prisipažįsta, 
kad pametė jį! Bet ką tu pa
sakysi apie tas žieves, kurios 
buvo rastos kartu su smilka
lu?”

“Žievę, brolau, žievę.. Nuo 
tos gluosnio šakos, kurią laiko 
rankoj Aleksis. Na? Juk tu 
matei šaką?”

“Ką tu pasakysi apie tą keis
tą supuolimą?”

Aš nebegalėjau išlaikyti jo 
deginantį ir veriantį' žvilgsnį 
ir, kad išvengti klausinėjimų, 
pakri tau ant minkštos žoles ir 
išsitiesiau ant pilvo. Jis pada
rė tą pat, nuleido galvą ant su
nertų rankų, įkišo nosį į žolę 
ir, sunkiai atsidusęs, prabilo 
maldaujančiu balsu:

“Pasakyk man, mažas bro
liuk, ‘ką tu manai apie tą su
puolimą... Ir aš tavimi pati
kėsiu”.

“Bet ką tu nori, Kodine, kad 
aš manyčiau? Jiedu vaikšti
nėjo kortu, tai ir viskas”...

“Kaip draugai, taip?”:..
“Taip... Kodėl gi ne?”...
“Ir jiedu nuvyko į krumus, 

sugulėjo ten žolę, pametė smil
kalą ir to nepastebėjo... Visa 
tai, broliuk, kaip draugai?”...

• • • •

“Kalbėk, mano mažas bro
liuk, atsakyk... Priversk mane 
patikėti, kad visa tai, ką aš 
galvoju, — yra netiesa! Ir... 
išgelbėk mane, jeigu gali, bet 
tik ne tokiais kvailais atsaky- 
mais! ...

Jis gulėjo vis tokioj pat pa
dėtyj, paslėpęs veidą žolėj. 
Priešais mus, kiek atokiau, po 
medžiais, pro kurių lapus ver
žėsi saulės spinduliai, matėsi 
nekrutamos figūros mano mo
tinos, Aleksiso ir Irinos; kiek
vienas jų gulėjo išsitiesęs prie 
savo palapinės. Apnuoginto
mis ligi kelių ir nuo saulės pa
rūdijusiomis Irinos kojomis 
šliaužė sidabriniai saulės spin
duliai. Kodinas pakėlė galvą 
ir, parėmęs rankomis smakrą, 
įsmeigė žvėriškų žvilgsnį į ne
judančias kojas. Jo veidas 
pasidarė darkus. Mane apėmė 
baimė, beprotiška baimė; aš 
paliečiau jo ranką:

“Kodine, brolau mano, ką tu 
darai?.. Apie ką tu galvoji?”...

Jis truputį pasikėlė, lyg at
sipeikėdamas po baisaus sap
no, ir atsisėdo. Paskui atsi
gręžė nuo to reginio, kuris gąs
dino jį. Jis bukiai pažiurėjo į 
mane ir pratarė:

“Mano gerutis Adriane, ge
riau butų nutraukti mudviejų 
sutartį... Taip..?”

“Kokią sutartį, Kodine?”
“Kurią mudu padarėva tą 

naktį pelkėse, kai ėjova me
džioti”... \

“Paliauti būti krikšto bro
liais, Kodine?”

“Taip... Nebebūti daugiau 
broliais”....

“Kaip?... Kodėl gi?” sušu
kau ar su širdgėla.

“Todėl; todėl, kad šiame pa
saulyj nėra brolybės... Ak, pa
lik mane ramybėj!... Aš greit 
vyksiu gyventi su vilkais!”...

r' (Bus daugiau) ■ ' '■

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
<ad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Lietuvių Keistučio 
Pašalpos Kliubas

Šitas kliubas gyvuoja Brigh- 
ton Parke, bet prie Kliubo pri
klauso ir kitų kolonijų lietu
viai—vyrai ir moterys.

Kliubas turi apie 900 narių ir 
nemažai turto. Tvarka yra ge
ra ir pavyzdinga. Kąs susirin
kimas prisirašo daug naujų na
rių, todėl kliubas sparčiai au
ga.

Dabar kliubas padarė patvar
kymą, kad pas- kiekvieną ser
gantį narį-ę turės turės atsi
lankyti kliubo daktaras ir iš
nešti ligos analyzį. Bet kliu
bas dar turėtų pravesti, kad 
kliubo nauji ’dpllkantai turėtų 
eiti pas daktarą kvotėją. Iš to 
kliubui butų daug naudos, ir 
tuo budu užkirstas kelias vi
siems, kurie yra sergantys. To
kių aplikantų, priėmimas daro 
skriaudą kliubui.

Reikia pažymėti, kad kliubo' 
konstitucija yra labai tvarkiai 
sudaryta, čia yra pažymėta 
tokių dalykų, kurių kitose fra- 
ternalėse draugijose nėra. Kon
stitucijoje yra pasakyta, kad 
susirinkimai bus vedami pagal 
Robertso parlamentariškas 
sykles “Roberts Bules of 
der”.

Dabartiniu pirmininku 
Wm. Buishas, labai rimtas ir 
talentingas žmogbs, bet bėda 
yra ta, kad parlamentariškų 
taisyklių neprisilaiko ir per ma 
žai disciplinos vartoja.

Protokolų sekretorium yra 
Anton Jusas, gana atsakantis 
vyras tam darbui. Tiesa, pri
metama jam vienpusiškumas. 
Sekretorius turi tarnauti vi
siems nariams lygiai ir būti 
bešališku. Kai kas primeta ir 
tulus apsileidimus, bet aš, ži
nodamas jo sunkų ir atsako- 
mingą darbą, pilnai jį pateisi 
nu. Kiti visi valdybos nariai 
pilnai atkako savo vietoms ir, 
jokių trukumų nesimato.

Dar noriu priminti, kad mu 
su kliube randasi daug inteli
gentijos—daktarų, adyokątų ir 
kitųkių profesionalų. Netrūksta 
čia ir labdarių. Jei kliubas 
rengia kokią pramogą, komite
tui nėra bėdos gauti daug do
vanų, kurios neša kliubui dide-

lę naudą. Pavyzdžiui. Baltrus 
Radžius (Radzevičius) jau daug 
dešimkių yra paklojęs dėl kliu
bo naudos.

Negalima praleisi t nepažymė
jus, kad Juozas Rudys, kuris 
turi barbernę, 4065 Archer Av., 
pareiškė kliubo susirinkime, 
jog patarnausiąs kliubo bedar
biams ir jų šeinynoms dykai.

. Kiek aš žinau, šitas draugas 
nėra bagotas, bet yra buvęs il
gai pats bedarbis, todėl bedari 
biams ir atjaučia. Kliubiečiai 
turėtų tokį gerą draugą neuž
miršti.

Beje, Keistučio Kliubas turi 
savo apmokamą korespondentą, 
bet, dėja, musų koresponden
tas ne, viską aprašo. Daug da
lykų pasilieka nepranešta į 
spaudą; ”Wake up Anton” — 
kliubo reikalai turi būti pirmoj 
vietoj, o kur baliavojai ir kiti 
margumynai “comes. lašt”.

—St. Narys.

Raudonos Rožes beisbolo 
Sėjai labai gerai progresuoja. 
Iš 10 lošimų jie laimėjo 7 ir 
tik 3 pralošė. Tai visai neblo
gas rekordas, štai ir liepos 4 
d. įvyko antras susirėmimas šį 
sezoną su Houtorn Furniture 
“busteriais”. Tai gana geri 
lošėjai. Tačiau jie truputį per
daug giriasi,— visuomet sten
giasi pasistatyti geresniais, ne
gu raudonrožiečiai. Vienok jų 
tas pasigyrimas tik pasigyrimu 
ir palieka. Jau antrą kartą 
raudonrožiečiai . juos išvanojo, 
žada kibti 
bet vargu 
mėti.

Beisbolo 
sekmadienį 
susirenka daug žmonių pasižiū
rėti. Tikrai smagi pramoga, o 
kas svarbiausia, —nieko nekai
nuoja. Lošimo vieta yra 12 St. 
ir 48 Avė., Cicero. Tiesą pasa
kius, ta vieta gal greičiau 
klauso Chicagai. Bet tai 
svarbu; svarbu tas ,kad ji 
ląbai paranki lošimui.

SLA. 301 kuopos susirinki
mas įvyks pirmadienio vakare, 
liepos 11 d., 8 valandą. Visi 
nariai privąlo susirinkime da
lyvauti. Ypač svarbu tiems, 
kurių mokesčiai nesumokėti,— 

žiūrėkite, kad nepatektumėte j 
suspenduotųjų , skąičių.

Kurie nepriklausote Susivie
nijimui, tai prisirašykite prie 
musų kuopos, žinoma, musų 
mieste yra ir tokių Susivieni
jimo narių, kurie priklauso ki
tų miestų kuopoms. Ar nebū
tų jiems daug geriau persikelti 
į musų kuopą ir ant vietos nau
dotis visais parankamais?

Šiandien vakare L. L. Sve
tainėj įvyksta panelės Bačiaus- 
kaitės vestuvių puota. Vadina
si, musų pianistė stoja į mo
terystės stoną. Wel), reikia 
jai atiduoti kreditas už drąsą. 
Na, o kiti bailiai sako, kad dėl 
depresijos negalima susituokti. 
Pasirodo, kad viskas galima, tik 
reikia pasiryžimo. ‘

Kaip ten nebūtų, bet aš drąz 
šuoliams linkiu kuo laimingiau- 
sio gyvenimo. •

Praeitą trečiadienį įvyko Lie
tuvių Namų Savininkų susirin
kimas. Prisirašė keli nauji na
riai. Veikimo komitetas išdavė 
gana platų raportą apie visų 
tautų kliubų tarybos veikimą! 
Atrodo, kad taryba turi gana 
gerų ir naudingų sumanymų.

Į susirinkimą atvyko miesto 
asesorius, p. Svarcel. Pirmiaur 
šiai jis pareiškė, jog dabartinė 
miesto valdžia yra žmonių val
džia. Girdi, administracija dė
sianti visas pastangas, kad pa
tenkinti gyventojų reikalavL 
mus. Toliau pasakė, jog admi
nistracijai rupi visų gyventojų 
gerovė. Prisiminė apie “perso
nai tax.” Ragino, kad visi iš
pildytų prisiųstas blankas, o pi
nigų busią pakankamai.'

Kad pinigų galima surinkti, 
tai tiesa. Ir rųusų miestui pi
nigai tikrai yra reikalingi. Mo
kesčiai ant nejudinamos nuo
savybės uždėta neįmanomai di
deli. Daugelis nebegali tų mo
kesčių sumokėti. Todėl tiek 
musų miestas, tiek valstija ne
turi įplaukų, kad padengti iš
laidas. Tik kyla klausimas, 
kaip “personai tax” bus tvar
koma? Su tų mokesčių surin
kimu’ yfa didelių keblumų.

Buvo ir klausimų, i kuriuos 
asesorius gana rimtai ir vyku
siai atsakė bei plačiai dalykus 
išaiškino. Atrodo, kad p. Švar
ce! yra rimtas žmogus. Jei jis 
laikysis duotų pažadų, tai ge
resnio valdininko nei nereikia. 
Bet tai, žinoma, didelis klausi-

MOTINOS!
Ar J asų Kūdikis Ema 
Svaruman Kaip Reikiant?

Jūsų kūdikis ... Ar jis auga . . . 
eina svaruman stačiai Šuoliais? Jo 
nugara stipri ir puiki kaip mažo 
čempiono. Jo dantys vystosi kuo- 
geriausia. Jo kojos tiesios ir tvir
tos. Jo skruostai raudoni, jo mė
sos tamprios, jo visas kūnas gyvas 
prižadas sveikatos 
štančios sveikatos 
nančių metų!
maistas, išėmus pačios gamtos maistą, 
subudavoti tokį kūdikį?
Taip, Eagle Brand. Tai yra tyras 
pienas ir cukrus, atsargiai sumaišytas, 
kad padaryti jį lengviausiai virškina
ma pieno forma. Jis yra labiau ar- - 
timas motinos pienui negu kas kitas, 
kuo jus galite maitinti savo kūdikį.

DYKAI— Pastebėtina Kūdikių 
Knygelė!

Jeigu jūsų kūdikis neina svaruman. 
kaip turėtų eiti, pasitarkite su savo 
gydytoju apie Eagle Brand. Išsisiųs- 
dinkite nemokamą knygelę. Nauja 
laida “Baby’s Welfare” — stebėtinai 
pagelbinga knygelė apie kūdikių prie
žiūrą ir maitinimą.

»| $1000.00
ACCIDENT INSURANCE P0LICY

Tiems, kurie užsirašys 
NAUJIENAS

ant metų ir prisius $7.00 Amerikoje
Chicago j e $8.00

K

Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.

Pilnas vardas ir pavarde
Adresas ............................

............ :$cz:
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BANKŲ DEPAZITŲ APSAUGOJIMAS

Pittsburgho seime turėjo dvi srovės sudaryti bloką ir 
dar pasiimti talkon keletą neteisėtai išrinktų delegatų, 
kad pravestų savo politiką. Bet nežiūrint ir į tokį fa
šistų su sandariečiais susiblokavimą, jie visgi neįstengė 
užkariauti organizacijos iždą arba paimti fašistų kon- 
trolėn SLA. organą.

Nors senasis Susivienijimas turi nemažai įvairių 
trukumų, bet jisai vistiek pasilieka didelė organizacija, 
kurioje gali įsitekti visokių įsitikinimų žmonės. Pažan
gusis elementas, kuris stoja už sveikus* fraternalizmo 
principus, yra jame taip stiprus, kad jisai gali pasiti
kėti, jogei atžagareivių pasikėsinimai šią organizaciją 
padėti po savo letena bus atmušti.

Tuo gi tarpu vadinamas “darbininkų” Susivieniji
mas jau yra paverstas iš fraternąlės susišelpimo orga
nizacijos — sektantiškos politikos įrankiu. Ta sekta, 
kuri jį valdo, yra menka mažuma darbininkų judėjime. 
Todėl LD£>. galės tarnauti tik darbininkų vienybės ar
dymui ir asmeninėms savo vadų ambicijoms.

Po to, kai užsidarė daugybė bankų, dabar plačiai 
svarstoma klausimas, ar ne butų gera išleisti įstatymą 
apie bankų d’epazitų (indėlių) garantavimą. Tai prime
na ūkininką, kuris nuvažiavo į miestą pirkti spyną tvar
tui užrakyti po to, kai buvo pavogtas jo arklys.

Įfetatymą, garantuojantį bankų depazitus, reikėjo 
išleisti seniai. Jeigu taip butų buvę padaryta, tai užė
jus bankų užsidarymų epidemijai, nebūtų pražuvę šim
tai milionų žmonių pinigų.

Dabar toks įstatymas jau nebegrąžins nuostolių, 
kurie pasidarė žmonėms. Jisai dar galėtų, gal būt, pa
dėti ištikusiems bankams, nes kuomet dėpazitai butų 
garantuoti, tai žmonės turėtų daugiau pasitikėjimo ban
kais ir netrauktų iš jų savo sutaupų.

Iš antros pusės tačiau, girdima nuomonė, kad de- 
pazitų garantavimu bankai butų paskatinti prie neat
sargaus Biznio vedimo, nes jie jaustųsi, kad nuo jų yra 
nuimta atsakomybė už žmonių pinigus. Vietoje to, siū
loma, kad bankai butų paimti visupmeninėn nuosavybėn.

Bet, ar mes pritarsime vienokiam, ar kitokiam pla
kui, vistiek kiekvienas šiandie sutiks, kad tokioje padė
tyje palikti bankinį biznį,, kokioje jisai buvo iki šiol, ne
begalima.

Mikas Rabatenas

Kaip, kada ir kokias knygas skaityti? William D.Atlanta, Ga. -
Upshaw, “sausųjų” kandidatas 
į Jungtinių Valstijų preziden
tus.

BRAM STOKER Fcrtt A. Vaivada

DIKTATŪRA “DARBININKŲ” SUSIVIENIJIME

Labai dažnai, dirbant švieti
mo ar apskritai visuomenės 
darbą tarp darbininkų, valstie
čių, ypač jaunimo, kuriam gy
venimo aplinkybes neleido lan
kyti gimnazijos, kartais dargi 
mokyklos, nes teko uždarbiau
ti, tekdavo išklausyti prašymo 
patarti kurios knygas skaityti, 
kurias neskaityti. Kiti dar 
klausdavo: kurios naudingos, 
kurios ne, kurios skaitant gali 
greičiau prasilavinti ir t. t.

Reikia pripažinti, jog tai be 
galo svarbus klausimai ir pri
dursiu sunkus. Man būdavo 
sunku išsemiamai į šiuos klau
simus atsakyti, nors atsakyti 
reikia būtinai.

ką gali į tokį 
ką inte-

GRAFAS DRAKULA
Pirminio® Doubleday, Doran ® Co.

Bolševikiško Lietuvių Darbininkų Susivienijimo sei
mą, kuris neseniai įvyko Clevelande, pilnai kontroliavo 
bimbininkų frakcija. Nauja Pildoma Taryba tapo suda
ryta iš vienų Bimbos šalininkų; visa opozicija iš jos 
buvo iššluota. Opoziciniilkai, beje, jau buvo sumušti 
prieš seimą, visuotinuose balsavimuose.

Bet “darbininkų” Susivienijimo seimas neįsileido 
opozicijos žmonių nė į pastoviąsias komisijas. Į jas ta
po išrinkti tik “šimtaprocentiniai”. Susivienijimo orga
nas taip pat yra pilnoje bimbininkų kontrolėje. Vadi
nasi, toje “darbininkų” neva fraternalėje organizacijo
je tapo įsteigta visiška politinės partijos arba, tikriaus 
sakant, politinės klikos diktatūra.

Iššluoti ii viršininkų vietų tapo toki asmens, kaip 
Bacevičius, buvęs LDS. prezidentas nuo pat jo įsikūri
mo, ir Jusius su Joneikiu, buvę iždo globėjai. Į tą fak
tą, kad jie dirbo išsijuosę, stengdamiesi atskelti nuo 
SLA. kiek galint daugiau narių ir įsteigti naują, “dar
bininkišką” Susivienijimą, seimo dauguma neatsižvelgė. 
Jie šiandie nėra ištikimi partijos “linijos” generolams, 
ir todėl jiems tenka lėkti lauk. Bimbininkai kai kuriuos 
jų išplūdo net “šarlatanais” ir “niekšai^’!

Verta pažymėti da ir šitą charakteringą faktą. 
Clevelande* seime nedalyvavo delegatai iš “garsiosios” 
57-os Woreesterio kuopos, kuri kitąsyk, kai bolševikai 
dar nebuvo pabėgę iš 9LA., atsiųsdavo po 16-17 dele
gatų į SLA. seimus, Mat,, to^ kuopos vadai dabar sim
patizuoja pruseikimams, ir jie žinojo, kad Clevelande

yra įsi- 
kiekvie-

Ir iš tiesų, 
klausimą atsakyti? Ir 
ligentija atsako?'

Dažniausia pas mus 
vyravus nuomonė, jog

pataria ir perša skaityti 
knygas, kurios skelbia to- 
pat idėjas, kurių pats sie
kai kurie, pavyzdžiui, dva?-

aš juos lyginu nedakeptai mė
sai, nuo kurios gali tik vidu
rius pasigadinti.

Ir todėl man būdavo sunku 
ką nors gero, tikro patart skai
tyti, kad žmogus, jaunuolis ga
lėtų visapusiai prasilavinti.

Reikia pasakyti, jog knygų 
yra daug, bet iš jų pasirinkti 
geriausias, naudingiausias be 
galo sunku. Dargi inteligentai, 
norį skaityti sistematiškai ir 
vien naudingas knygas —- ne
įstengia jų pasirinkti. Tuo la
biau sunku pasirinkti jų norin
čiam lavintis, ypač jei tas. žmo
gus be lietuvių kalbos kitos jo
kios nemoka.

Dargi patarti skaityti tą ar 
kitą knygą kartais sunku. Ir 
iš tiesų, lietuvių kalba labai 
maža yra moksliškų, bet popu
liarių knygų, nes vienos, men
kai prasilavinusiam žmogui 
sunku skaityti, greit žiovaut 
pradeda, o kitos jau tiek supo- 
pu’lerintos, jog' sunku tuose 
barščiuose surasti tikri moks- 

’liški burokėliai. Ir gal ne pro 
šalį butų parašyti: “Kokių kny
gų mums trūksta”, o tik vė
liau rašyti apie tai, kokias kny
gas skaityti.

Bet 
simas, 
reikia 
pilnai.

visgi tai tiek opus klau- 
nenoroms 

ne
jog noroms^

j jį atsakyti-, nors ir

Ir to- 
nesą- 
parti-

tokio 
jokiu

I. Kada skaityti?
■ * »•. . ' '

pirm negu atsakyti

Ta worcesterdeeių fcmpa dar iki šiol nėra pabaigu
si savo ginčiu su “senuoju/’ Susivienijimui dėl kuopos 
turto. į “darbininkišką” seimą Clevelande ji pasiuntė 
prašymą^ kad organizacija padėtu jai bent išmokėti skob
iąs, kurios susidarė,, besibylinėjant su SLA. Prašymo 
pasėkaę anot “N. Gadynės/*,, būva tokia;

“Mažeika surinka: tai pačios kuopos reikalas*. 
Andriulis sako1,, kad kuopa ne tuo1 adresu kreipėsi 
Vis tik, seimas siūlo kuopai susižinoti tuo- reikalu 
su* Pild. Taryba.”
Tai ve, kaip greit pas komunistus užmirštama “re

voliuciniai nuopelnai*. z
M*?'

nas 
tas 
kias 
kia. 
siškija, dargi pragaro bausmė
mis grasina savo pasekėjams, 
jei jie, drįstų skaityti ne vysku
pų, archirejų, pastorių patvirti
nimais išleistų knygų.

Aš į šį klausimų taip siau
rai nežiūriu ir visuomet smer
kiu tuos, kurie nori žmogų ap
šviesti tik vienpusiai, nori jį 
įtikinti savotiškai. Dargi ne 
įtikinti nori, bet stengiasi kal
te įkalti savo pažiūras, 
dėl mes turime taip daug 
moningų davatkų įvairių 
jų liogeriuose.

Gai ir yra kam nors iš 
švietimo naudos, bet jau 
bildu ne tam, kurį šviečia, ku
rį iš karto sodina į tam tikrą 
formą, iš kurios* jair jam- tur 
būt nelemta išsisukti. Juk tai 
tas pats-, ką žmogus1, kuris iš 
viršaus puošiasi puikiausiais 
rūbais, o šiaip kūnas jo apau
gęs kerpėmis.

Toki žmonės naudingi kovo
je, nes jie būna davatkos; ąt- 
kafclųs,. bet baisiai žalingi, kuo
met turi dirbti smagenimis. 
Maža to, labai dažnai toki žmo
nės vienpusiai' suagituoti^ grei
tai apsišyli, kuomet kas nors 
jų argumentus sumuša. Maža 
to, jie neatatinka gyvenimo' 
progresui, nes priėję prie savo- 
tikslo- taško — nežengs niekuo
met nei Žingsnio toliau, nes tai 
neįrašyta jų programoje. Ma
ža toy jie labai nelankstus; ji® 
nemoka gerbti svetimos nuo
monės, kuri kartais gali Mtį 
kaip karts sveika ir naudinga. 
'Toki žmonės darbus; mintis^ 
įkilusias iš priešų lagerio; nors 
geriausias^ puikiausias — Oi* 
gia, jom priešinasi ir dargi 
prieš jas. koVoja. O kuomet įro
dau jiems, jpį klysta, jog tie 
darbai, nors ir1 iš priešb 'ifcge- 

I Irio, naudingi^ jie* visgi galuti
nai* nepatiki* ir sako* patys sau:

—Nei velnjol, Apsuko galvą, 
cfetfgfarr nieko! Kaip tai gal būt 

tgeriy, jei* ne musų? r
Ir tokius žmones aš mažiau

šieji, su visa mums galima 
kantrybe laukiame grįžtant jų 
—ar Grafo.

jus busite
patys. Ir 
patys iš- 

jus iš kar- 
minčia, su 

kuriuos

apie ką galvoti

Bet 
klausimą: “kokias knygas skai
tyti”, reikia bent trumpai, api- 
čiupai atsakyti į klausimą: kaip 
skaityti knygas?

Bet dar prieš šį klausimą 
reikia sau pasistatyti trečią, 
taip pat be galo svarbų klausi-, 
mą: “kada skaityti?” Į šiuos 

; klausimus atsakę mes1 galėsime 
prieiti prie esminio klausimo 
svarstymo, būtent: “kokias 
knygas skaityti?”

Garsus filosofas šapengane- 
’rte į šį klausimą šitaip atsako: 
j‘•Skaityti reikia tik tuomet, 
kuomet išsekė nuosavų minčių’ 
šaltinisy kas dažnai atsitinka ir 
,pačiam išmrWn$aiisiam žmo
gui. Bet pabaidyti dėl knygos 
miosavą, nesubrendusią, mintį 

;— raiškia papigti prasikalti* 
mą prieš sielą.'”

Tai labai teisinga mintis ir 
j ja reikia butinei vaduotis. Bet 
jšią mintį reikia da'r praplėsti, 
j būtent: Bitus* minčiai apie kurį 
[nors1 daiktu nereikia tuojau 
i Žiūrėti ką apie tai sako kiti, 

pirma pačiam- visapusiai 
iapgalVotf ir padaryti savo iš- 
ivadą Ir tik nėįstengus nieko 
'tikro nutarti arba norint pa
tikrinti savus samprotavimus, 
reikia žiūrėti ir ieškoti - knygo- 

■sė. '
• Kuomet' daugiau galvosi pats, 
kuomet< kuriuo' nors ' klausimu 
susidomėjęs pats jį pirma savo 
protu išspręsti, o ne tuojaiu 
griebsies! žiūrėti knygoii, ką 
kįti tuo klausimu pasakė — iŠ* 
moksįte žmoniškai, realiai, blai-

PALTGJN1MA8

Opoziciniai komunistai Bacevičius, šalaviejus ir 
kiti, jų vienminčiai, kurie dar taip neseiriai' stovėjo' SLA, 
skaldytojų priešakyje, dSafear, po Ctevefeiffdb seime, jatt, 
gal būt, ims atsikvošėti, kad jie> “nuo vilto bėgdami^ už* 
bėgo ant lokio”. x'

Sename, anot jų, “gegužiniame” Srasmenijime' bm- 
vo ir tebėra daugiau asmens laisvės ir nuomonių, tole
rancijos, negu bolševikų organizacijoje. Susivienijimą „ ___ _ — —-......... 7 - - - -____
Lietuviu Amerikoje nevaldo vieiKT politinė frakcija. Mrtiriu, negu visai nėmoOus; y$#^

susipažinę su visokių filosofų 
nuomone apie tą dalyką. Ir tik 
patys išsprendę imsitės skaity
ti ką kiti tuo klausimu pasa
kė. Ir iš šito skaitymo bus 
jums dar tas pliusas (nauda); 
jog stengsitės kritiškai skaityti; 
o tai viena būtinų sąlygų visa
pusiai prasilavinti.

Ir iš tiesų jUs galvoję apie 
ką nors laisvai, vaduodamiesi 
vien savo protu ir patyrimu — 
jus išmoksite galvoti ir bus 
daug maloniau ir naudingiau; 
kuomet vėliau perskaitę apie 
tai knygoje rasite savo minčių; 
samprotavimų patvirtinimą.

Reikia atsiminti, jog apie 
vieną ir tą patį dalyką ne visi 
vienodai galvoja ir skaitydami 
jus tai patčmysite 
kuomet
sprendę klausimą — 
to nesutiksite su ta 
tais samprotavimais 
reiškia knyga ir jus dar labiau,
giliau galvosįtę apie tą dalyką 
ir paskaitę keletą skirtingų 
nuomonių ir sugretinę tas nuo
mones šu savo — galutinai iš
sidirbsite nuosavą nuomonę.

Ir todėl reikia vengti skai
tyti tuomet, kuomet gali pats 
samprotauti, galvoti, kuomet 
dirba, anot žmonių pasakos, 
galva. Ir tik negalint galvoti 
arba neturint
— reikia imtis knygos.

Ir iš praktinio gyvenimo ga
lite patirti, jog šis patarimas 
yra tikras. Pavyzdžiui, jus gal
vosite* apie tai,* ar yra dievas, 
ar ne, o skaitysite knygą apie 
buvusius karalių ir carų žiau
rumus. Jus negalėsite pilnai 
įsinerti į tai, ką- skaitote, nes 
prieš jūsų norą mintys kaup- 
sissapie kitą klausimą, o mintį, 
protavimą jėga iš savęs išstum
ti yra didelis prasižengimas, 
tai savęs žudymas, kaip protau
jančios esybės.

Todėl visuomet reikia steng
tis skaityti apie tai, kas įdo- 
mauja> o ne vien laiko pralei
dimui. Toks skaitymas naudos 
neatneš. Be to, niekuomet ne
reikia save versti skaityti, ktio- 
met nėra1 tam noro, nes: prisi
vertus savo skaityti mažai ką 
tesu^rgsi, itcgalėsi skaitydamas 
galvoti apie skaitomą dalyką, 
antra, taip skaitant pradeda at
kristi skaitymas ir dažnai nau
dingiausia knyga1 ne laiku pa
imta skaityti numetama, kaip 
nenaudinga ir tuo* padaro7 sau 
dvasinį nuostolį.

Be, to, didelę klaidą darę tie, 
kurie horėdami pasigirti, jog 
daug skaitė, daug žino, tyčia 
skaito be galo daug knygą, 
dargi tais klausimais,

Į jie niekuomet nesi^ma^o.
(Bus daugiau)

’l
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‘‘Naujienose” galima gau- 
i UruguajauSh Pietų Ame*
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Skyrius XXIII
Dr. Sevaido dienynas 

Spalių 3 d. — Atrodė, kad 
musą laukimui lordo Godahnin- 
go ir Kvinto grįžtant nelmvo 
galo. Profesorius visokiais bu
dais mėgino mus- užinteresuoti. 
Galėjau suprasti jo tikslo nau
dingumą1 iŠ žvilgsnių, kuriuos 
jis laiks nuo laiko iš šalies me
tė į. Harkerį. Nelaimingas vy
rukas apimtas tokio nusimini
mo, kad skaudu į jį ir žiūrėti# 
Vakar vakare jis buvo links
mas, atviras vyrukas, pilnas 
energijos, tvirtas, jauna veido 
išraiška, tamsiai rusvais plau
kais. Šiandien jis yra- susitrau
kęs, sudžiūvęs senelis, kurio 
balti plaukai beveik sudera su 
jo tuščiomis, degančiomis aki
mis ir skausmo išbraižytu iš
balusiu veidu. Bet jo energija 
dar nepranyko; ji' dar tebėra 
kaip liepsna laukianti progos 
išsiveržti ir viską apimti į savo 
glėbį. Tai ir tėra vienintelis jo 
išganymas, nes jeigu viskas 
pasibaigs laimingai, toji ener
gija padės jam pergyventi sun
kiuosius šios kovos momentus; 
po to jis- savotišku- badu ir vėl 
iatjaus gyvenimo' tikrenybes. 
jVargšae Jonatanas, aš maniau, 
kad mano nepasisekimai ir rū
pesniai buvo užtektini pakirsti 
žmogaus jėgas, bet jo...! Pro
fesorius labai gerai tai supran
ta, todėl beveik neriasi iš kai- 
įlio, norėdamas palaikyti jo pro
tinį aktyvumą# Tose, aplinkybė
je viskas ką jis išpasakojo, bu- 
yo, be galo įdomu, štai bent 
įman atmenama dalis jo ^asako1- 
jimą:

“Nuo to laiko, kuomet i ma- • ' *■
no rankas papuolė dokumentai 
surišti su Grafu, aš juos pa^ 

Į kartotinai ir kuo aidžiausiai 
, studijavau; ir juo daugiau juos 
studijuoju, tuo didesnis man 
atrodo reikafingumus nušluoti 
!jį nuo' žemės paviršiaus. Visur 
pastebima jo progreso žymės*, 
ne vien jo galybės, bet ir pa
didėjančio supratimo, įvertini
mo’ tos sa?vo galybės. Kiek man 

t teko patirti iš Budapešte pro- 
i fesoriaujančio draugo Armini- 
i j auš surinktą žintą> gyvenda- 

Negaišindamiįmasr Grafas Drakula būvo ne- 
i paprastų gabumą, ųępalygina- 
įtnas žmogus, beveik antžmogis. 
Į Kareivis, diplomatas ir alche- 
Imikas. Alchemija tais laikais 
|buvo viena • labiausiai išsivys
čiusių mokslo šakų. Jis turėjo 
ga^ngus smegenis, jo išsilavini
mui nebuvo lygaus, o krutinėjo 
plakė širdis, kuri nežinojo kas 
tai baimė ir pasigailėjimas.

(Bus daugiau)

ir iš pirmes

(Tąsa)
Į .

Lordas Godalmingas 
nusišypsojo, o darbininkas pa
siėmė dkioką ryšulį raktų; iš
sirinkęs vieną, pradėjo juo 
mėginti spyną. Kiek pasikrap-/ 
štęs, pamėgino antrą ir paga
liau trečią. Staiga, kiek pastū
mėtos jo pečių, durys atsivėrė 
ir jis ir kiti du suėjo į vidų. 
Sėdėjome nejudėdami. ♦ Mano 
cigaras degė kaip krosnis, o 
profesoriaus jau visai užgeso. 
Kantriai laukėme. Netrukus 
šaltkalvis išėjo ir įsinešė krep
šį. Duris laikė tarp kojų ir 
brausėsi apie spyną, norėda
mas pritaikinti jai raktą. Atli
kęs savo, raktą padavė lordui 
Godalmingui, kuris išsėmęs pi
niginę, darbininkui ką tai įtei
kė. šaltkalvis palytėjo kepurę, 
pasiėmė krepšį, užsivilko švar
ką ir nuėjo; nei gyva dvasia 
nesusidomėjo tuo kas ten da
rėsi.

Kuomet šaltkalvis jau buvo, 
tolokai patraukęs, visi trys pe
rėjome skersai gatvės ir pabcl- 
demer į’ duris. Jas tuojau atida
rė Kvintas’ Morris, sale kurio 
stovėjo lordas Godalmingas 
užsidegęs cigarą.

“Vieta nelabai gerai kvepia/* 
pastebėjo* pastarasis,, kuomet 
suėjome vidun. Ji ištikro bjau
riai dvokė — kaip senoji kop
lyčia Karfdxe
nių patyrimų galėjome pada
ryti išvadą, kad- Grafas Draku
la ši’a vieta naudojosi gana 
tankiai. Pradėjome slankioti, 
pasiryžę ištirti visus namo už
kampius. Visi ėjome kartui 
vienas prie kito, apsisaugoda
mi nuo galimo- užpuolimo. Ži
nojome, kad mes buvome 
prisirengę susikibti su galingu' 
ir baisiu priešu,, bet dar netu
rėjome progos patirti ar Gra
fas yra pasislėpęs kur nors 
šiame name. Valgomą j ame 
kambaryje, kuris buvo korido
riaus gale, užtikome aštuoniasi 
dėžes žemių. Aštuonios dėžės! 
iš- musų ieškomų devynių!1 
Musų darbas dar nebuvo už
baigtas ir nebus iki surasime 
tą vieną užsilikusią dėžę. Visų 
pirmą pakėlėme langines» Lan
gai išėjo- į kiemą, kurio prie
šingame gale stovėjo nubaltin
ta arklyde. Arklidės sienoje 
nebuvo langų, todėl buvome 
be baimes, kad kas nors gali 
muš pafėmyti.
Taiko išegzaminavome dėžes; 
Su atsineštais įrankiais, vieną 
paskui kitą jas atidarėme ir 
apsidirbome panašiai, kaip ir 
su dėžėmis senoje koplyčioje. 
Matomai Grafo namuose nebu
vo, todėl tęsėme ieškoti jo as
meniškų reikmenų.

Akimis apibėgę visus1 kam5 
barius nuo rusies iki pastoges, 
priėjome išvados, kad visi dai
ktai priklausą Grafui bus nc- 
kitur, kaip tik valgomą j ame; 
todėl atydžiai ir atsargiai pra
dėjome juos studijuoti. Jie 
buvo sumesti pusiau tvarkin
gai ant didžiojo valgomojo 
stalo. Tert buvo ir Piccadilly 
narna dokumentai; , Mile End 
ir Bermoncfetey namų nupirki
mo aktai!, lakštai popierio, vo
kai, plunksnų ir rašalo. Visi 
daiktai buvo apsaugoti nuo 
dulkių dideliu gabalu popie- 
rio. Be to, ten dar buvo šepe
tys rūbams, šepetys plaukams 
ir šukos, ąsotis ir dubuo, ku
riame būva pripilta purvino 
vandens, kiek nudažyto rau
donai, matomai * nuo kraujai 
Pagaliau ten buVo ir nemažas 
ryšulys raktą,' visokių dydžių 
ir pavidalų, greičiausiai raktai 
priklausą prie kHų namų Su 
paskutiniu radiniui Lordas Go- 
Įdalmiugas- ir Arturas atydžiai 
susipažinto šit rytinio ir pieti
nio namų adresatei pasiėmė 
raktus ii^ išėjo sttriaikinti dė- 
že* tose vietose O mesy liku-

NAUJAS Kultūros- N<k 5 
atŽjOi Galima gauti NMjie- 
nose. Kaiita 45 c.

-• •    -- e-**.*.—  

“NAUJOJI BANGA*
Atėjo pirmas numeris 

Uragtray pažangiųjų lietu* 
vių leidžiamas laikraštis. 
GaAma gauti “Naujienose*. 
Kaina tik 5 centai.

BOSTONffičlŲ ATYDA1
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont St, 
Boston, Mas&

i MM........... ali i .............. ...

Reikalaukite “NAU
JIENAS^ ant bile kan> 
w.kur parduodanti lai-5 
kraščiai. Pardavėjas lai- 
kraščitį bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi iw savo sma
gumui, bet Jwsq patd-



Lietuviai GydytojaiGraboriai

Sand Danes

Lietuvių Valanda

Kviečia Rengimo Komisija

WWSiil

kad Bud

PADĖKAVONĖ

utar

reevi

PADĖKAVONĖ

URGA8

Vyras ir Dūkti.

klausimais 
koks toks-

Pan
yra

Pagelbės Univėrsal 
Banko depozitoriam& 63rd 

vyrui $1.00 
atsivežti

anūkę
sese-

10 d. ir
i “Sand

kitokio* elektros

Laidotuvėse ] 
rius S. D. Laci 
velt 2515.

<fe North—5:00

1327* So. 49th Ct 

Tdefoųas 

Cicero 3724

J0SEPH J. GRISI! 
Lietuvis Advokatas 

463.1 So. Ashland Av».
T ei. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RockioeU St. 
Td. Republic 9723

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
. ju geriau ir pigiau

negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

^ų išdirbystės
MM ‘OFISAS: 

668 W. 18tb Street 
, Tel. Canal 6174

■Šato SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

GYDYTOJ  ̂
2420 Marque'ttS Road

Valandose
Ketvirtame

Peter Confad r*. ' • ■
Fotografuoju jūsų na- 

iduoie arba studijoj 
6023 S. Halsted St 

(Jansėh Stttd.) 
ftes. 730 62nd St. 
Tel. Engle'wood 5840

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 V/. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Gen. Dawes pareis 
kimas

5:45'v. r. 
o mer- 
“Tunch

& 22nd 5:20 v. r.
<?t Archer—5:80 v

mu- 
reproduk- 
Amerikos 
pargaben-

tarnavimą jums visai nieko nereikės mokyti, nežiūrint 
j tai, ttt jąs ką pirkaite* Ar tie.

EUDEIKIS yfa vfenAtinis kttrfr
teikto akibOHOce patarnavimą su ekspertu lietuviu pa- 
tarhautoju. Dykai KOtUriofe Moderniškos Koplyčios D®1 
Šermenų. Pašaukite EUDE1KJ pirta nė*6 kreipsite kur 
Hitu*. .

LEONARD EZERSKI 
ir M. Ą. EZERSKI 

, GRABORIAI X
Musų mandagiu ir nuoširdžiu patarnavi^ 

mu busite užganėdinti.
Off., Boulevard 9111 

4603 S. Marshfield Ava.
6607 S. Mapletvood Avė.

3307 Auburii Avė 
ClftcAGO, ILL.

Lietuvių Politinio ir .Pašalpinio 
KlitibP sifsrrinkimas

Dr. Vincent G Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

SIUSKITHbK 
NAUJIENAS
Pinigus Lietuvon

/

To prašo LiėtUvOSžmtnteš# 
Oip pataria Lietuvos banh

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuri* esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimą, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančiu mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos taikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
Akinių kainos per pusę pigidUs, kaip 
buvo pirtniaus—$4.50 ir augščiaus. 
Ddugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. * Kainos pigiau kaip kitus.
4712 South Ashland Avė.

PhOhe Boulevard 7589

12, 7—9, Antradienį it 
vakarai* pagal lutinnmg.

Taipgi pranešama, 
riko radio programai ketverge 
vakarais bus permainyti: nuo 
ateinančio ketvergei programas 
iš stoties WHFC prasidės 7:30 
iki 8 vai. vakaro, vietoj'e iluc 7 
vai. Tokiu budu ketvergais pro
gramai visados prasidės pusė 
valandos vėliau, negu buvo iki 
šiol. Tas reikalinga buvo pa
daryti dėl naujo 'stoties per
tvarkymo.—B.

Kad pagelbėti buvusiems tJiii- 
vetsai State Banko defrezito- 
riams ir yjtač plukusiems iš ten 
m'orgičiiis ir bonus ir kad šu- 
teikti jiems tikrų žipi'ų apie 
banko stovį ir kas reikia daryti 
su turimais bonais ir morgi- 
čiais, kad nereikėtų jiems klai
džioti pas pašalinius žmones' 
ir klausytis Visokių gandų, dii 
minėto banko viršininku, p.p. 
G. A. Šukys ir Wm. M. Aht6- 
nisen, atidarė ofisą adresu 3320 
S.‘ Halsted St., kur buvusiemš 
depozitoriams ir morgičių sa
vininkams bus teikiamos visoš 
reikalingos žinios ir patarimai.

Palmer Parke tris vakarus per 
savaitę bus laikomos viešos 
prakalbos arki “open foni
niai”

patogu. Važiuokite 
ligi Archer Wood

Potam pasisukite 
į mažą keliuką ir nu 
į pat vietą. Paklysti 
kadangi bus iška

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse it kokiame rei
kale viraoihet esti sąži
ningai it nebrangūs to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui tky-

Duoldte Savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
^■iMfcį- .. OPTOMBTRIST

Praktikuoja viri 20 m.
4649 5. Ashland Avė. 

r Tel. Boulevatd 6487

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dieno* I* 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

• DR. A. L.YUSKA 
2422 W. Marauette Rd. 

kampas 67th ir Attesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
it 7-9 po pietų, strtdoms po pietų ir 

nedelioms pagal susitarimą

Tai tikra naujiena,— liepos 
10 d. Baukšos ąžuolyne įvyks 
6-to Apskričio SLA. kuopų iš
važiavimas. IšvažitlVimo ren
gimo komisija deda visas pas
tangas, kad visi atvykusieji bu
tų patenkinti. Bus ir siurpri
zu. Visi, kurie atvyks, ilgai 
atsimins tą išVažiavimą. Pilnai 
aprašyti tai, kas įvyks išva- 
žiavimč, užimtų perdaug vie
tos. Tik tiek galima pažymė
ti, kad turėsime programą, pro
gramai j ir įvairius pamargini- 
mus.

Neminėsimo taip pat nei var
dų tų, kurie jau yra pasiren
gę atvykti į išvažiavimą. Kiek 
mums žinoma, tdkių yra labai 
daug. Būtinai atvykite ir jus 
kartti su mumis pasilinksminti.

Nuvažiuoti į Baukšos ąžuoly 
na gana 
Kean Avė 
Cemėtery. 
po dešinei 
važiuosite 
negalėsite,

Rytoj bus gražus lietuvių ra
dio programas iš stoties WCFL 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Pro
gramas yra duodamas Jos. F. 
Budriko radio ir rakandų krau
tuvės, 3417 S. Halsted st 
girsite rinktinius, gražius 
sų dainų ir muzikos 
cijos kurinius, tiek 
tiek ir iš Lietuvos

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite G 
Tel. Ptospčct 1028

Rex. 2359 So. Leavitt St. Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagili sutartį

T«l. Ltfayette 6393
160 N. LaSalle St. — pagal sutarti

SLA. 6-to Apskričio 
išvažiavimas

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauji faidotVV&e kuopigiirtia.
Reikale meldžiame atsišaukti, 6 u.6sU 

daibit busite Užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. Ž3fėt PI, Chicago 
SltVRlVSr

CM Iii.
Tel. Cįcero 5927

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

k nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniai* nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St 
Pbone Boulevard 8483

Mykolą ir Raymondą. tris 
Anelę, Virginiją it 

marčią Pearl, 
uošvę Dominskienę

DR. KARL NURKAT
. (NURKĄITIS)

ffiŽRaSSį Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W- 69th St.
■ Tel. Grovehill 2242

Chicagos Lietuvių choras 
“Pirmyn” rengia šeimynišką iš
važiavimą į Sand* Dimes nedė- 
lioj, liėpoš 10 d. Choristai ir jų 
draugai sparčiai rengiasi į š| 
išvažiavimą, nes jis bus didelis 
ir iškilmingas. Daug “foiiių” 
bus prirengta, šiame išvažia- 
vijnc visi galės laiką linksmai 
praleist tarp jaunuomenės.

"’Ti'emš, kurie negalės važiuo
ti privatiškais karais, yra pa
samdytas trokas, kuris sustos 
keturiose vietose, būtent:

Westcrn 
rytos,

WesVern
Western 

ryto,
VVestern
Kainuos 

gina turės 
box”.

Nepamirškite liepos 
traukit su mumis 
Dunes.”—Ten Bus.

DR. T. DUNDULIS , 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

414Ž Arichet Aventte

Valando* 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. iuo 10

ikf 12 dMrą.
Telephonai dieną ir naktį Vfrgfaia 0036

William C, Mitchell 
Lietuvis Advokatas 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valtudoit 5 tyto iki 9 vakaro 
NcdfttoHitJ pitll

aiką jokio darbo, jie pradeda 
abiau interesuotis tuo, iš kiir 
ir kodėl visas tas blogumas 
pareina. Nieko tad stebėtino, 
<ad tūkstantinė minte susirin
ko prakalbų pasiklausyti.

“’Opėii forum” arba vieši su
sirinkimai miesto prakuose nė
ra naujas dalykas, ypač Chi- 
cagoj. 
ke per 
tikomi 
suomet 
bėtojų, 
renka dideles minios žmonių.

Kaip seksis Palmer . Parke 
“čpei'i forūm” susirinkimai, tai 
ateitis parodys. Patartina ir lie
tuviams pažymėtais vakarais 
nuvykti j Palmer Parką, neš 
ton bus galima daug ko naujo 
išgirsti.—St.

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDV/IFE

6109 South 
Albany Av.

PMnT
Hemlock 9251

JOHN B. B0RDEN 
(John BagdžiOhaa Jtarden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117, 
Telephone Randolph 6727

Vakastus 2151 W. 22nd St. nuo 4-9. 
Telephone Roosevelt. .9090

Namie' 8-9 ryte Tel. Republic 9600

Jus sutaūpiiisfre 5 d % ant tilo dantų 
darbo, jei eisite pas

Dr. S. A. Sucharoff
Gas DENTISTAS X-Ray
800 W.RpOsevilt Rd.’, priešais 12 St.Store 

/Tėl. Haymatket 3313
Darbas garantuotas. Egžaminacija dykai.

Kalbėjo penkti kai 
įvairiais

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

Tfl. Lafayettc 4146

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

<A. A. Stanislava JudžentienS, 
kuri mirė liepos 3 dieną 1932 m. 
ir/palaidota tapo liepos 7 d., o 
dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse, 
amžinai nutilusi ir negalėdama at- 
sicįėkavoti tiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą ir oilydejo 
ją į tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jos prasišalinimą iš: musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus ir šv. mišias 
draugams ir'giminėms. Dėkavoja- 
me musų dvasiškam tėvui, kun. 
švarliai, kurs atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jos sielą ir vargonir- 
kui Daukšiai; dėkavojame grabo- 
riui I. J. Zolp, kurs savu geni ir 
mandagiu, patarnavimu garbingai 
nulydėjo ją į amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius, dėkavojame grabrieharrs 
gėlių nešėjoms; Venckevičiui* už 
gražią muziką ir Ahtaritri Vaičiu
liui Už minėtos muzikos aukojimą 
ir pagalios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmonėms: 
o tau mtfsų Mylima nrdreris ir 
motinėle sakome: ilsėkis šaltoj že
melėj.

Gen. Charles G. Dawes, pirmininkas 
ir narys Direktorių Tarybos Central 
Republic Bank and Trust Company, iš
leido sekamą pareiškimą:

“Pareikalavimai iŠ Central Republic 
Bank ahd Trust CoMpany pereitą sa
vaitę padarė reikalingu stvertis paskolos, 
kad juos patenkinti, šios paskolos tapo | 
atliktos ir pastatė banką į neįveikiamą I 
xash poziciją. Paskolos užtrauktos yra 
'dėl bėgančių pareikalavimų ir kad atmo 
keti depozitoriams ir nėra likvidavimo 
tikslams.

(Pasirašo) Charles G. Datves”.
Central Republic Bank and Trust 

Company, kuri yra taip gerai vadovauja
ma . vieno iš žyjniausių Amerikos pilie
čių ir finansininkų, dinamiško gen. 
Charles Gatės Dawes, pirmininko šio 
banko direktorių tarybos, buvusio Jungt. 
Valstijų Vice-Prezidento, ambasadoriaus 
Anglijoje ir buv. pirmininko $2,000,- 
0UO,OOO Reconstruction Finance Corpo
ration, ir toliau pasiliks kaipo viena 
mūšų stipriausių bahkinių įstaigų.

Kaip gen. Dawcs sako, bankas gavo 
Užtektiną paskolą, kad atmokėti depd- 
žitoriams, jei jie to nori, o ne likvida
vimo tikslams. Tas reiškia, kad Central 
Republic Bank and Trust Co. pasiliks ir 
toliau bahkiniame biznyje Senojoj vietoj.

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkai*. Ketvergaie ir Snbatomi 
2420 Marquetts Rd. arti Westesn Av. 

Phone Hemlock 7828 
Ranedeliais, Seredomii ir Pėtnyčio -i* 

1821 So. Halsted Street

tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

' Ofisas ir Akinių dirbtuvė 

756 Wė$t 35th St. 
karipas Hatoėd Sfc

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedaliomis <nuo 10 iki 12

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams Žinomas per 25 me
ras kaipo patyrę* gydytojas, chiratgai 
ir akušeri*.

Gydo staigias ir chroniškas liga* vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausios 
metodus X-Ray 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. ISth St., netoli Morgan 8t^ 

Valandos: nuo 10—12 pietų k 
nuo 6 iki 7:30 yal. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Patk 6755 ar Central 7464
DR. CHARLES SEGAL 

Praktikuoja 20 metai 
OFISAI 

4729 South Ashland 
CHICAGO, 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyrilkų it Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vat AUo 2 iki 4 
vai. po pietų ir 446 7^ iki 8:30 vtL 
vakaro, Nedėl. i 

Pbode

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

A. A. Ždfįja LiaUgandiehė ir 
duktė Lilija, kurtos mirė netikėta 
mircia, birželio 29 d. ir palaido
tos tapo liepos 5 d., d dabar ilsis 
šv. Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilusios hegalėdanios atsidekavot 
tiems, kurie suteikė joms paskuti
nį patarnavimą ir palydėjo jas į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jų prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką daly
vavusiems laidotuvęse žmonėms ir 
suteikusiems vaitnkUs draugams. 
DėkaVojatoie rthsų dvasiškai^ tė
vui, kun. Šiaulinskiui, kurs At
laikė įspūdingas pamaldas už jų 
sielas; dėkavojame graboriui Ma
žeikai, kurs savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydėjo 

,/Ąis į amžinastį, o mums palengvi
nę perkęsti nubudimą ir rūpesčius, 
dfėka^djA'rtiė geriėmS t pp. N 
čiatas, pp. BagddPams it p 
kui Slavinskui už pągrabo spen
gimą. ir pagalins dėkąvojatn'ė vi
siems dalyvavusiems ~ laidčtuvėse 
žmonėms; jums musų myliiftds 
žmona . ir dukrele sakome: ilsėki
tės šaltoj žemelėj. Jus p'As mūs 
nebeateisite, bet laukite mus atei
nant. .. .

S. M. SKUDAS 
Lietuvi*

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAŠ 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. RooMVtlt 7532

Liepos 3 d., t. y. trečiadienio 
vakare, Pa<mer Parke įvyko 
pirihos prakalbas ^rbii “open 
foriim” 
betoj ai 
žmonių susirinko
tantiš su viršum. Tai Visai nau 
jas dalykas Roseland'ė.

Kadangi pirrtias susirinkimas 
labai gerai nusisek?, tai nutar
ta laikyti tokias prakalbas tris 
kartus per savaitę. Būtent, 
trečiadienio, šeštadienio ir sek
madienio vakarais. Dabar, ka
da Amerikoj siaučia didelis ne
darbas ir darbininkai yra labai 
suvarginti, negaudami per ilgi,

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lam*. Kaina prieinama

33191 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 B. 107th St. — prie Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950—6377

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

‘ (Cor. of 35th & Halsted St«) 
Ofi*o valandos htiū 1-3, ntio 6:30-8:30 

Nedėldieniai* pagal sutartį

Ofiio fc Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS 
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts)
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7*9 

Nedėldieniais pagal sutartį

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10-12 ryto; po piet 4-8 tik 

ninkais ir ketvergais. Seredomis 
nedėliomis pagal sūsitariiūą. 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVI V

GRABORIIĮĮSTAIGA
BUDRIKIS b vM nustebino SS NlV* nityPfcta** 
mh kairiomis už aukštos riįšies palaidojimu Mm Meko 
nerokuojame už atrėžimu mirusio žmogaus kimo | masg 
Įstaigą iŠ bile kokios miesto dAHek

Reikalui esant, musų automobilius atvožtuos | jūsų 
lihmiis ir atvė$ Į nitišų Ištaigu kur galMto paktatyti M-

Liepos 6 d. įvyko aukščiau 
minėto kliubo Susirinkimas. Na
rių susirinko vidutiniškai. At
likus kitus kliubo reikalus, pri
eita prie komisij’os raporto. 
Išvažiavimo rengimo komisija 
raportava, kad viskas jau pri
ruošta. Išvažiavimas įvyks M. 
Sakalausko dArže prie Kean 
Avė. Kliubas iš šavo iždo do
vanoms paskyrė $10. Kas, va
dinasi, turi giliukį,—gaus $10 
dovanų. Tuo tarpu tikietas kai
nuoja tik 10 cehtų. Bus jaUhų 
muzikantų orkestras, kurie gros 
visokius šokius.

Į susirinkimų buvo atvykę ir 
svečiai iš Lietuvių Brolybės Pa
šalpos Kliubo. Svečiai pareiš
kė noro prisijungti prie musų 
20-to War<to Lietuvių Politikos 
ir Pašalpos Kliubo. Mano su
pratimu, lai labai pūikus su 
ntanymas. Reikia turėti gal
voj tų faktų, kad dabartiniais 
laikais mažoms Orgariižacijoms 
yra terbai šUnku laikytis. Tiek 
vieiras, tiek kitAS kllttbas nepa
sižymi savo didumu. Jėigu Lie
tuvių Brolybes Klidbas susi
jungtų su mūsiškiu, tai aš esu 
tikras, kad mes galčtmčme už A. A. SLAKIS

Advokatas
Miesto Ofisas 77 VV. V/ashington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 ėd.
4145 Ard&t Avė. Tel. Ldfagette 7337

• Namų Tel. Hyde Park 3395

pi mEfurieSa^Esml 53
DUysh Ofi^t .

4605*07 South , ;
vis! tcietdttttf! YARDS ifjFli1174*

Sakysime, Jackson 
d'augeij metų jau 
vieši susirinkimai, 
ten yra keliolika 

kuriij pasiklausyti susi

MYKOLAS MELDAŽIS

Persiskyrė su šiuo pasaulin lie
pos 7 d.. 5 vai. ryto 1932 m., 
sulaukęs 56 metų amžiaus; gi
męs Suvalkų r?d., Mariampolės 
apskr., Šilavoto parap., Ingavan
gio kaime. Amerikoj išgyveno 
apie 40 metų. Paliko dideliame 
nubudime moterį Anelę, du sū
nūs — 
dukteris 
Aleksandrą 
Normą 
rį Marijoną Kruševičienę ir 
gėrį Leoną Kruševičių. brolį . 
ir brolienę, Batavia, III., o 
tuvoj tėvą ir gimines. Kūnas 
šarvotas randasi 2244 W. 
Place, tel. Canal 1068.

Laidotuvės įvyks panedėly. 
pos 11 d., 8:30 vai. ryte iš 
mų į Aušros Vartų parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus* gedulingos 
pamaldos už Velionio stelą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Mykolo Meldažio 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nūoširdžiai kviečiaihi dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti ;jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame •

Moteris, Vaikai, Marti, Sesuo, 
Brolis ir Giminės.

atarnauja grabo- 
įsvich, te!. Rdose-

i Tarp Ohieagos 
Lietuvių

DR. M. T. STRIKOLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Aye.,
Ofiso valandos nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki

8 vai. vak. NedSUomls pagal sutarti
•Ofiso Tek: Boulevard 7820

Namų Tel.: Prospect 1930

IGN, J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.p^
- Telefonai . '.JĮ

Boulevard 5203 '

Boulevard 8413

auginti tvirtų politikos ir pa 
šalpos kliubų 18-tos apylinkėj 

—Kliubo sekretorius.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo tavo ofise patinusia*, išsiputosiąs 

blauzdų gysla*.
Valandos ūuo 1 iki 4 ir nuo 7 ild 9 V. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.* 
3343 South Halsted Street 

Tel Bouletard 1401

Lietuviai Gyd^tojai .^ 
Phone Boulerard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S
Dentistas

4645 So. Ashland AVe. 
arti 47th Street

i Advokatai..

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Td. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekviraą 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nūo 9 iki 12 ryto

John Kudhinskas
Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir PAnyčtoj iki 6

o 10 ikf 12 v. Jietrv 
fMW*y2ft0_________

Telefoną** Yattft 0994

Dr. MADRICE KAHN 
4631 South Asbtand Ai^nue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 Aešų, 2 iki 3 po plei 

7 iki 8 vai. Nedėk, nito 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. VlrtOty 6893 
Rezidencijos Tel. Drard 9191 

Jei neatsiliepia šaukite ^*^>^1^7464 

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Specialistas moterų, vyrų, vaikų it visų 

chroniškų ligų
. . Ofisas:

3102 So. Halsted St 
arti 31st Street, Chicago, III. 

{Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet.
7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 

švtnthKenhi* 10-12 cfte^
^■11 mrff.Į r n ff fuifl.il Ui< i.aft iii n ■- ,

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 Mest 14tft Stttit, 

CICERO, ILL.
X-Ray •••• Phone Cicero 1260

_______ . L'' ...................i.' «'»-<* 
HėAtock 8151

DR. V» S. NARES

A. L Davidonis, M.D. 
4910 So. Michigan Avenue 
, Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakartį 

apart Iventadienio it ketvirtadienio

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal sūtattį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond StreSt 

Telefoną* Republic 7868

fuifl.il


šeštadienis, liepos 9, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

bai gražiai stalą, kas ir sudarė 
mums svečiams daug įvairumo. 
Po 
jo 
joj 
kui 
vėl

Marąuette Park

Mokslo metams pasibaigus

Liepos 2 dieną būrys iš 30 
jaunų žmonių susirinko į Al 
donos Simanauskaites namus, 
5241 W. Lake st. Tai buvo Al 
donos 18 metų gimtuvių diena 
ir kartu paminėjimas jos už 
baigimo keturių metų „aukšto
sios mokyklos. Turiu pasakyti, 
kad Aldona tam vakarui iš
puošė kambarius ir paruošė la

vakarienes svečiai palinkę 
Aldonai pasisekimo kolegi 
ir laimės ateityje, o pas- 
vėl grįžo prie žaismių, ir 
visi susimaišem į paprastą

kasdieninį gyvenimą,— šokom, 
juokavom, dainavom, ir kai su 
sipažinom, tai pasirodė, kad vi 
si svečiai esam lietuviai ir lie
tuvaitės. Nekurie tų jaunuo 
lių jau lanko kolegijas, kiti bai
gė ar baigia aukštesnes mokyk
las, o dar kiti jas tik pradeda.

Neda baigė 
praktikuoja

1868-1932

Aldonos sesute 
nursės mokslą ir 
German Evangelical Deaconess 
ligoninėj, 5421 So. Morgan St. 
Jų tėvučiai p. p. Simanauskai 
yra geri ir pavyzdingi žmones. 
Mums bežaidžiant, valandos be-

Saugumas
NUO 1868 kada šis bankas

go greitai ir trečią valandą ry 
to keli musų apleidome tą lin
ksmą kompaniją, nes aš su sa
vo tėvučiais jau buvom iš kalno 
pasirengę važiuot į Sand Dunes 
kelioms dienoms. Parvažiavusi 
jau radau manęs belaukiančius, 
taigi tuoj ir išsiskubinome į 
manimą vietą. Bevažiuojant 
norėjau daug ką papasakot, bet 
mane tuoj užkariavo miegas ir 
nei nepasijutau, kaip nuvažia 
vau j smėlynus. Betekanti sau
lė jau kovojo su debesimis, ir 
netrukus visai pasislėpė, pra* 
sidėjo lietus be sustojimo per 
visą dieną. Vieni sulindome i 
palapinę, kiti bėgiojome po miš 
ką, ir tas mus nė kiek nenu 
vargino. Ant rytojaus, liepos 
4, buvo graži diena ,tai ėjom 
maudytis į ežerą. Kas ypatin
gai metasi į akis, tai tas 
faktas, kad čia beveik pusę 
turistų sudaro lietuviai, ir di
džiumoj chicagiečiai. Ateinantį 
sekmadienį “Pirmyn” choras 
Čia turės savo išvažiavimą. Aš 
su keletą draugių tikrai va
žiuosiu šeštadienio 'vakare į 
tuos smėlynus ir ten apsisto
sime porai savaičių vakacijų. 
Tad pasimatysime su “Pirmyn” 
choro dainininkais.—Venera G.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mic 

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Datbą garantuojam.

3139 So. Halsted S t.
Tel. Calumet 3398

BONDHOLDERIAI EAST 77 ST. 
APARTMENTŲ.

žinomų kaipo 2014-16 East 77th
St., priduokite kuponus išmokėji- 

I mui ofise
CHAR. DANTO, 

Hoom 2155, 1 tNo. La Rnlle St.

EKSKURSIJOS
Kas' nori turėti patogią ke-j 
lionę j Lietuvą, kreipkitės 

j patyrusį agentą

P. Baltutis & Co
3327 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 4669

PRANEŠIMAI
20-to Wardo Liet. Polit. ir Pašelpos 

Kliubo metinis išvažiavimas įvyks nedė- 
lioj, liepos 10 d. Sakalauskio Darže prie 
Tautiškų Kapinių. Kviečiame visus at
silankyti į išvažiavimą, bus gera muzika 
vieta veltui. — Komitetas.

Į m I     m

CLASSIFIED A D V T.
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Business Service
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus, mes atliekame garantuo
tą darbą. Taipgi darome 
ir abelną blekių darbą.

BRIDGEPORT SHEET 
WORKS 

3218 So. Halsted
Tel. Victory 4965

stogų rynas

METAL

St,

Help Wanted—Malė

NAUJO BIZNIO VAJUS 
10c špulikė bovelnos .........  1c
Čeverykų raiščiai, grosas ..........  4 2c
Skustuvų geležtės .............................. 1c
1,000 siuvamųjų adatų ............... 22c

DYKAI BARGENŲ KATALOGAS
MILLS SALES“CO., 

37 So. Wells St.

Automobiles
NAUJI IR VARTOTI 

MOTORCYKLIAI
Visų išdirbyščių už žemiausias dis

konto kainas Chicagoje. Dalys dėl visų 
išdirbyščių mašinų. Cash, išmokėjimais 
ar mainui.

MID-CITY CYCLE CO., 
1110 Jackson Blvd., tel. Monroe 0534

VYRŲ pardavinėti vaistinių reikme
nis retail prekybai. $5.00 pradės jus 
nuosaviame biznyje. Louis Schwarz 
torp,, 508 S. Dearborn St.

Real Estate For Sale i

Namai-žemž Pardavimo!
PAUL M. SMITH B CO. 

Real Estate, Loans and Insurance.
Perkam, parduodam ir mainome na>- 

mus, lotus, farmas it biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, bardware store, gasoline 
staųon, bučernių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antras morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

tapo suorganizuotas, jis teikė 
saugią ir patogią vietą šutau- 
ponis dėl tūkstančių žmonių, ku-

» 

rie žino apie jo konservatyvį nu
sistatymą. Turėdamas šešios de
šimt keturių metų saugumo ir• 
stiprumo rekordą, šis bankas šian- 
die kviečia taupimo sąskaitas 

iš visos didžiosios

Iš Teisybės Mylėtojų 
Dr-tės pastogės

SLA. 6-to Aspkr. išvažiavimas įvyks 
sekmadieny, liepos 10 d., Baušo farmoj, 
prie 87 ir Maple gatvių, 1 mylia į va
karus nuo Kean Ave< Bus programas,* 
šokiai, užkandžiai it įvairus pasilinksmi
nimai. Įžanga dykai. Kviečiame SLA. na
rius ir jų šeimynas dalyvauti.

— Justas ČŪiauskas, apskr. ' sekt.

atskirų žmonių
Chicagos South Sides

Taigi praėjo musų didelė die
na, liepos 3-čia, su blogomis 
pasekmėmis. Musų taip seniai 
laukiamas išvažiavimas neįvy
ko. Nors viskas buvo prireng
ta, bet gamta iškirto mums 
šposą, nes beveik visą dieną 
lietus lijo ir suardė musų pla
nus. Bet teisybiečiai yra ener
gingi žmonės. Trumpoj ateity 
mes vistiek surengsime išvažia
vimą ir pasirinksime gražesnę 
dieną. Taigi tėmykite paskelbi
mus.

Teisybės Mylėtojų Dr-stės svarbus 
pusmetinis • susirinkimas įvyks liepos 10 
d., 2 vai. d., Liet. Auditorijoj. Draugų 
skaitlingas atsilankymas yra pageidauja
mas, nes bus svarbių raportų ir tarimų.

—St. Narkis, sekt.

Draugystė Dr. Vinco Kudirkos laikys 
savo mėnesinį susirinkimą šeštadieny, lie- 
pos-July 9-tą, 1932, M. Meldažio sv., 
2242 W. 23rd PI. 7:30 v. vak. Visi 
nariai ir narės būtinai atsilankykite, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti.

—A. Kaulakis, rast. •

PADĖTI 
D. NEŠ

TAUPIMO DEPOZITAI 
PRIEŠ AR LIEPOS 15 
NUOŠIMČIUS NUO LIEPOS 1 D

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK
/ AND • ' ; ' ' ’

THE STOCK YARDS TRUST &SAVINGS BANK 
2/* CHICAGO

4150 South Halsted Street

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H
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Ateinantį nędėldienį, liepos 
10 dieną, įvyksta musų svarbus 
pusmetinis susiriplpipas Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 12-tą 
vai. dieną. Geistina, kad nariai 
skaitlingai atsilankytų, nes val
dyba ir knygų peržiūrėjimo ko
misija išduos svarbius raportus 
apie abelną draugystės ,stovį. 
Bus daug ir kitų svarbių ap
kalbėjimų, kuriuos patirsite 
ant vietos.

SLA. 129 kp. pusmetinis susirinkimas 
įvyks 10 d. liepos, 1 vai. po pietų, pap
rastoj svetainėj. Nariai ir nares malonė
kite skaitlingai susirinkti, bys duodamas 
delegatų raportas. Taipgi ir kiti reika
lai bus svarstomi. — Valdyba.

PRANEŠIMAS
Julius Namon, savininkas J. Namon 
Finan.ce Kompanijos, praneša Lietu
viams Marąuette Parkiečiams ir iš 
kitų kolonijų, kad dabar turi čekių 
mainymo ir kolektavimo departa
mentą dėl patogumo Lietuviam^, 
reiškia, galima čekius išmainyti,*nu
pirkti čekius užmokėti namų taksus, 
vandenio ir kitas bilas.

—O—

Vienas musų veiklių ir rimtų 
draugų yra bedarbis. Jis ir jo 
šeimyna labai pageidautų radio. 
Aš žinau, kad daugelis musų 
draugų turi atliekamų setų, ku
rie rūdija kur nors kampuose 
ar beismantuose. Jeigu atsiras
tų koks geraširdis draugas, ku
ris galėtų paaukoti, malonėkite 
pranešti man, o aš su mielu 
noru patarpininkausiu; Tuo su
teiksime tam( draugui ir jo šei
mynai daug džiaugsmo ir užuo
jautos. —St. Narkis, sekr.

Draugiškas išvažiavimas Liet. Repub- 
ligonų Centr. Organizacijos įvyks sek
madienį, liepos 10 Dambrausko far
moj, Springs Rd., į yakarus nuo Archer 
Avė. Nucinrdžiaį kviečiame visus kliu- 
bus dalyvauti išvažiayime.-Bus gera mu
ziką, visokių t mąrgumynų ir gerų kal
bėtojų? 4— Yaidyba.j Į
t ž • • • I !I f" -i ) t i i i

Bridgeportas. D. L. K. Vytauto dr-jos 
draugiškas išvažiavimas įvyks sekmadienį, 
liepos 10 d.; Justice. Park, III., J. Grybo 
platformoje. Visi nariai privalote būti
nai dalyvauti. Apsiėmę dirbti išvažiavi
me susirinki^ nedėlioję kaip 10:30 vai. 
prie Liet. Auditorijos, o iš ten trokaš 
nuveš į pikniką. Norintys važiuoti į 
pikniką troku pašaliniai moka 25c 
round trip. —P. K.' rašt,

1 U—MIBH I IH ..........

[CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos 
MOKYKIS BARBBRYST8S 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk .arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

Taipgi dar pranešta, kad kolektuo- 
ja mcrgičiatis sumą arba nuošimtį, 
tai kurie Lietuviai turit morgičius 
nupirkę, ypatingai iš tų įstaigų, kur 
dabar užsidariusios ir nežinote iš 
kur jums reikia kolektuoti, kreipki- 
teisingą^ greitą patarnavimą. Taipgi

f

JULIUS NAMON 
Finansierius ir Ekspertas 

Nejudinamo Turto

tėa pas mus, gilusi t
atliekam daug kitų rųšių biznį, kaip parduodam pirmus 
morgičius, skolinam pinigus, parduodam ir mainom na
mus, lotus ir farmas, perkam Lietuvos Laisvės Bonus, ąp- 
di audžiame namus, automobilius' ir kitus dalykus, padaro
me notas dėl prašalinime randauninkų, kurie nemoka ren-’ 
dos, gaminam įvairius legališkus dokumentus kaipo pir
kimą arba pardavimą nuosavybių, registruotas notaras.

Patarimai ir informacijos suteikiamos kiekvienam dy
kai. Ofiso valandos nuo 9:30 iki 5:30 — Utarninkais ir Su- 
batomis nuo 9:30 iki 8:00. .

J. NAMON

V - , ■ .

Palengvina inkstų ir 
pūslės pakrikimus 
Vyrai ir inoUryB, kurie turi silpnus inks

tus ar pūsle, (lelei ko priseina tankiai keltis 
naktimis Šlapintis, džiaugsis dėl geros žinios, 
kad Nuga-T<nie suteikia nauja stiprumą ir 
pajėgą tiems organams. Jis sustabdo kelimą- 
sl naktimis ir suteikia «poilsingą, atgaivinan
ti miegą. Nuga-Tone yra pastebėtinu gyduo
lė dėl silpnų svarbiųjų organų, nuo pilvo 
pakrikimo, silpnų nervų ir praradimo stipru
mo ar svarumo. Miliūnai žmonių per perei
tus 45 metus rado Nuga-Tone vertinga svei
katos gyduole. Ir jeigu jus turite vieną mi
nėtų ligų, ar esate silpnos sveikatos, jųš tu
rite .imti Nųga-Tono ir vėl pasidžiaugti kom
fortais ir smagumaid, kuriuos teikia gera 
sveikata ir stiprumas.

.Nujra-Tohe : yra pardavinėjamas aptlekinin- 
kų. Jeigu aptlekininkaS'jo neturi, paprašyki
te j| užsakyti iŠ srtvo urmininko. Neimkite 
substitutų. Jokia"vaistai negali sfitėlktl jums 
tos sveikatos ir stiprumo, ką Nuga-Tone pa
darys. .. \ '

Financial
Finansai-Paskolos

AR JUS TURITE KEBLUMŲ SU 
REFINANSAVIMU JŪSŲ 

NUOSAVYBES?
Pirmi ir antri morgičiai atnaujina

mi, prailginami ar refinansuojami. Mie
sto ar ūkių nuosavybės.

CITY RE^LTY CO., 
Incorpdfąted

948 W. 63rd St. tel. Węntworth 0249

MES perkam4^ h parduodame 
staką, bonus ir tak$ų> warrantus, North 
American Trust Co., 127 N. Dearborn 
Street.
------------ ——---------- -—i

RElKALlNCįA lįipigų a»įt pirmo 
morgičiąiis ,$4$00, narna? dviejų pą- 
gyvenimų, muro, ant ęviejų lotų. Box 
1454, Naujienos,; 1739 S. Halsted St.

FINANCE COMPANY 
and Real Estate Investments 

6755 SO. WESTERN AVĖ.

.įdvH.rtaM' Z

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą į devynis mėnesius;, augštesnį 
mokslą i vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiui lietu
vių Įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abel
ną mokslą. Savo buv| žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS. Mokytojai 
3106 So. Halsted St. 

CHICAGO, IL>.

REIKALINGI pinigai ąnt pirmo mor- 
gičiaus. Kas turit pinigų > investavimui, 
atsišaukite. 3139 West^38 St. '

PARSIDUODA pirmas morgičius 
$2,000. Už metų ir devynių mėnesių pa
sibaigs. Narna? įkainuotas, $26,000, ran
das geroj apielinkej. Atsišaukite, Joe 
Bobrovičius. 3427 Ęmerald Avė. 

i> ....... .... ............. .... yiiii.—i„mi,n.Įin
• Ęusiness Service

Biznio PatarnavimaB 

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras f suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mokes
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki piettti 
LANDLORDS BURBAU of CHICAGO 

1642 West Division St.
sTel. Armitage 2951 ir 2952»

1929 Chrysler, kaip naujas, modelis 
65. Pigiai. 7230 So. Talman Avė. 
Rear.

GYVENIMO PROGA
HUDSON De Luxe vėliausio mode

lio Sedanas. Reikalas .pinigų priverčia 
mane paaukoti šį gražiausi karą. Atsar
giai išvažiuotas tik kelis tūkstančius my
lių ir yra tiek pat geras, kaip dieną išė
jęs iš dirbtuvės. Originalus gražus užbai* 
girnas be jokios dėmės. Šeši kuogeriausi 
tairai. Paaukosiu jį tiktai už $275. Kai 
navo man nesenai $1,750. Atsišaukite 
bile laiku nedėlioj, 949 N. Hoyne Av., 
3rd apartment.

NASH “AMBASADOR” VĖLIAUSIS 
1930 CUSTOM SEDANAS

Aš esu priverstas paaukoti šį pastebėtiną 
karą, kad sukelti pinigų. Kainavo man 
virš $1,900. Beveik jo nevartojau ir jis 
tikrai kaip naujas. Tai yra puikiausias 
karas, kokį pinigas gali pirkti. Priimsiu 
$300, jeigu pirksite tuojaus. Atsišaukite 
nedėlioj, 1128 North Lavvndale Avė., 
Ist flat. /

CADILLAC VĖLIAUSIS 1930 
SPORT SEDANAS,

Yra absoliučiai kaip naujas. Reika
las pinigų verčia mane jį parduoti. Ori- 
ginalis geriausias baigimas. 5 beveik vi
siškai nauji tairai. Priimsiu $450. 1315 
North California Avė., 3rd apart.

For Rent
PASIRENDUOJA 4 kambariai, 3628 

W. 55 PI., iš abiejų pusių tušti lotai, 
daug žemės dėl darželio, viską? naujai 
ištaisyta. Rcndos $15 mėn.

Del platesnių informacijų kreipkitės 
į Naujienų spulką, 1739 S. Halsted St.

1
PASIRENDUOJA moderniškas 8 

kamb. apartmentas, garu šildomąs ir šil
tas vanduo. 5 miegamieji kambariai. Pi
gi renda, $45. Taipgi fornišiuoti kamb. 
pavieniams ąr vedusiom porom po 1 ar 
2 kambarius. 6040 S. Union Avė., tel. 
Normai 6513.’

Furnished Rooms
RENDAI šviesus didelis apšildomas 

kambarys dėl vaikino ar merginos ar 
vedusiai porai. Firmas,augštas.T

;' 2^4 6 . W- \6 7 ’St. '.'i- ■"

RENDON šviesus kambarys. Garu 
apšildomas. 3301 Wallace St., 2-rąs 
augštas. /

PASIRENDUOJA švarus kambarys 
prie mažos šeimynos. 2-ros lubos. 949 
West 33rd St.

PASIRENŲUOJA kambarys šviesus, 
antros lubos deL vaikino $6.00 į mėnesį 
be valgio -*— su valgiu $27.00. 4359 
So. Maplewood Avė.

RENDAI Kambarys dėl merginų, ga
li ir virtuvę vartoti. 2 lubos. 3111 So. 
Halsted Street.

PASIRENDUOJA ruimas dėl švaraus 
singelio vaikino, prie mažos šeimynos, 
su visais parankumais. 2627 So. Erne- 
rald Avė.' v • • . \

PASIRENDUOJA fornišiuotas> kam
barys dėl vyrų ar merginų. Pilnas patar
navimas. A.^Seter, 731 W. 18 st. 3-čias 
augštas.

RENDAI kambarys dėl vaikinų. 3 
lubos užpakaly. 833 W. 33 Place. ’

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

t —O—
PARSIDUODA visi rakandai dėl 4 

kambarių, pigiai. Nepraleiskit geros 
progos. 4636 S. Paulina $t., 1 lubos, 
užpakaly. 11 /

Personai
Asmenų Ieško

■ „o- ; ,;

PAIEŠKAU apsivedimUi doros mergi
nos arba moteries nuo. 22 iki 35 metų. 
Aš esu doras ir nebiednas, tik nuobodu 
vienam. Rašykit, ' <

Box 1456, Naujienos,

'1739 So. Halsted $t„ Chicago, UI.

' ■■ ■
PAIEŠKAU draugo Skripkaus. Mudu 

kartii važiavom iš Anglijos į Ameriką 
Į 905 m. Sakė turys dėdę kunigą Skryp- 
ką ir seserį Chicagojė. Jis nuvažiavo j 
Chicagą, o aš pasilikau Kanadoj. Kas 
apie jį ar jo seserį žiifote, malonėkite 
pranešti man, nes aš turiu svarbų* reika
lą, už ką aš busiu dėkingas.

JONAS OUKlAS, 531 W. 60 St.
Chicago, Engi. 4924.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi moteris sor- 
tuoti skudurus. Kreipkitės Mr. Sacks, 
751 No. Franklin St.

REIKALINGA mergina dėl lengvo 
namų darbo. Kambarys ir valgis. J. Rud- 
niczky, 1207 S. Avers Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI gražiai furnišiuotas 
dešimties kambarių namas. Geras pelnas. 
Telefonuokit West 1352.

GROSERNĖ Delicatessen, geras biz
nis; pagyvenimui kambariai. Renda tik 
$25.00; nebrangiai. 6009 So. May St.

PARSIDUODA restauranas, seniai iš
dirbtas, priežastis pardavimo—turiu ki
tą biznį. Prieinama kaina. 22 So. Racine 
Avenue. ' ‘

KAS norite įsigyti gerą darbą, su 
mažais pinigais, nusipirkite minkštų gė
rimų išvežiojimo biznį/ Biznis išdirb
tas /per daugelį metų. Užtikrinkit savo 
ateitį. Knygynas, Box 40, 3210 So. 
Halsted St.

TIKRA proga. Pardavimui fontanas 
ir restoranas arti lietuvių kapinių. Taip
gi sustoja busas. Pigiai. 3011 W. lllth 
St.

PARSIDUODA groserio štoras, pi
giai, geras biznis, turiu greit parduoti. 
Turiu du biznius. 4345 So. Hermitage 
Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir grosernė 
su mažu namu. Tel. Lafayette 8780.

PARDAVIMUI kendžių ir miftkštų 
gėrimų krautuvė. Priežastis pardavimo— 
esu viena biznyje. 3943 So. Francisco 
Avenue.

GERA PROGA lietuvių šeimynai, ku
ri supranta grosernės ir bučernės biznį, 
pirkti už bargeno kainą namą ir biznį. 
Padarys pragyvenimą dabar su proga pa
sidaryti daug pinigų kada laikai pagerės. 
Ateikite ir apžiūrėkite.

3342 Parnell Avė. v

PARDAVIMUI grosernė ir delica
tessen labai geroj vietoj arba priimsiu 
partneri j sjų -piąžu <\kapitaĮų.^T^^|}gie,- 
wood 2918.

Exchange—Mainai
MAINYSIU namą ant ūkės ar na

mų Lietuvoje. Klauskite savininko.
3301 Wallace St. 2-ras augštas

KAS KĄ TURITE MAINYTI?
Vištų farma ant didelio kelio, kaina 

$2900. 120 ak. farma, vįsi įtaisymai, 
parduoda bankas, $6900, 6 kamb. na
mas laukuose, galima laikyti visokius 
gyvulius ir paukščius, prie karų lainės.

C. P. SUROMSKIS CO.
3352 So. Halsted St. Tel. Yard/ 6751. 

Vakarais Boulevard 0127

{ Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA labai pigiai 180 ak
rų farma su dvejais budinkais. Žemė 
pirmos rūšies, 2% mylios nuo miesto, 
ant gero kelio, lietuvių apgyventa, arti 
mokyklų ir bažnyčių. Galima pasiskirti: 
80 akerių, 100 akerių arba 140 akerių.

Savininkas U. F. Miller, 
Raute 3, Scottville, Mich.

MORGIČIAUS savininkas turi tuo- 
jaus parduoti kampinį dviejų flatų mū
rinį namą, po 6 kambarius, karštu van
deniu šildomą, 2 karų garažas. Atsi
šaukite po 5:30 vai. po piet subatoj 
ar nedėlioj. /

'3140 W. 54th St., arti Kedzie Avė.

Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

Statom įvairius namus, senus pertaisom 
už prieinamą kainą. Darbą garantuojant, 

6504 So. Washtenaw Avė. 
CHICAGO. 1LL.

STUCCO cottage, 4 kambarių, va
saros virtuvė* šiltas ir šaltas vanduo, 
lotas 125x25. Parduosiu pigiai, nes ap
leidžiu miestą. 3618. Pameti Avė.

• ■■ ■- -... ■ ■ ----- --- --------

120 AKRŲ Wisconsine, žuvingas 
upelis, 3 arkliai, 8 karvės, 11 kiaulių, 
20 vištų, 7 žąsys, laukai apsėti. Kaina 
$3,000. verta $6,500; priežastis par
davimo—nėra kam dirbti.

6 KAMBARIŲ • muro bungalow, 2 
karų garažas, ant Marųuette Rd., netoli 
We$tern Avė.' Kaina $5500. Mainys ant 
lotų.

• CHAS ZEKAS 
3647 Archer Avenue 

Virginia 0757

PARSIDUODA bizniavas namas. 
Duonkepio namas su dviem pečiais. Pi
giai. iš priežasties senatvės.

4 lotai ant išmainymb, Moody Avė., 
netoli 59. Turi būt Brighton Parke bu- 
černė arba mažas namas.

STANLEY MAROZAS, 
4320 So. Fairfield Avė.

PIGIAI — greitam pardavimui — 
namas, kuris kainavo $11,800, už 
$7,800. 4434 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių murini 
bungalow, oktagono frontu, karštu van . 
deniu šildoma, geriausis pasiūlymas pa
ims. 6516 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui me
dinis namas su storu; 4 kambariai už
pakalyje storo ir 6 kambariai viršuj. 

3139 West 38 St.

GRAŽUS PAEŽERIO COTTAGE, 
tik 46 mylios nuo Chicagos. Jaukus.it 
patogus. Paranki transportacija. Ketvirt- 
dalis akro geros žemės. Tinka daržinin
kystei. Kaina tiktai $680. Išmokėjimais. 

<Box 1452, Naujienos. 1739 So. Hals- 
ted St.
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GRAŽI FARMA ARTI /MIESTO 

H ART, MICH. Mainysiu į bungalov ar 
parduosiu pigiai ūkį. 42 akrai geros že
mės su budinkais, mašinerijom, gyvu
liais. Yra visi miesto patogumai, bėgan
tis vanduo ir maudynė. THOMAS,

3654 Dickens Avė.

Apsaugosi savo likusius pini
gus PIRKDAMAS NAMĄ ARBA ŪKĮ 

5 kamb. namas, garažas ir lotas 60x 
125. Graži apielinkė ir puikių medžių 
prisod&ta. Kaįna tik $3,750. Įmokėti, 
kas kiek gali. «

2 flatai po 4 kamb.,, gražus, muro 
namas ir muro garažas. Randasi Mar
ųuette Pk. Kaina tik $8,750. Įmokėt 
$2500 arba daugiaus.

2 flatų gaspadoriškas namas, muro 
garažas ir kiti moderniški įrengimai. 
Randasi Marųuette Pk. Kaina tik $5700.

2 flatai po 6 kamb.. moderniškas na
mas, apšildomas. Randasi Brighton Pk. 
Mainysime į 2 flatų po 4 kambarius.

Gaso stotis ir Barbeųue su restoranu 
vienoj krūvoj, geras biznis ir ant gero 
kelio — Chicago. Mainysime ant namo 
nuo 4 iki 10 flatų.

Biznio namas ant privatinės gatvės su 
grosernės bizniu, štoras, 4 kamb. užpa
kalyje ir 6 kamb. viršuj. Lotas 60x125. 
Našlė moteris priversta atiduoti tik už 
$6500.

70 akerių ūkis arti Chicagos. triobos, 
ūkiški pądargąį, gyvuliai U 15 melžia
mų karvių. Mainysime ant 2 flatų mujo 
namo Marųuette arba Brighton Parke. 
•> Taipgi turime keliatą labai gerų pir
kinių, įvairaus dįdžio namų, lotų ir 
ūkių. Kreipkitės pas.

K. J. MACKE and CO. 
(Mačiukas)

6812 S. Western Avė. tel. Prospect 3140

“°“
PAIEŠKAU vaikino arba našlio dėl 

apsivedimo, nuo 35 iki 50 metų am
žiaus. Esu našlė, be vaikų, vidutinio, am
žiaus, gražiai atrodanti. Rašykite Kny
gynas, Box 41, 3210 So. Halsted St.

MOTERYS SKAITO 
SKELBIMUS

•f. <> ‘ .-1
Ir teisingai daro, nes dabar daugiau negu bile kokiu kitu laiku jos turi 
būti ekonomiškomis, ir todėl jos ieško

BARGENŲ-
' Kur pigiaus nusipirkti MAISTO, RŪBŲ, AVALYNES,RAKANDUS >ir 

kitokius prie namų reikalingus daiktus.

SKELBIMUOSE suranda darbą, ieško arba išrenduoja kambarius, išmai- 
no krautuvę, parduoda ar perka namą. >

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatrus arba kitokius pasilinks
minimus.

M u *
f SKELBIMAI yra kultūringų žmonių susižinojimo būdas ir todėl mote- 
t rys skaito skelbimus NAUJIENOSE.

NAUJIENOSE PASISKELBTI yra ne tik P«O8«. bet ir naudinga. Del 
smulkmenų telefonuokite

TEL. ROOSEVELT 8500

Jaukus.it



