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Lietuvos Naujienos

Vienur kitur mes-

Šarlota Zuza Klaipėdoj

Šaudymai ir žudymai Vokieti
joje nesiliauja; Hitleris grą- 
sina valdžiai

Taip pat kyla sviestas, kiauši
niai, mėsa ir kiti grudai; še- 

. rai pakilo $1-—$7.

Tiki, kad priešingos puąe's su
darys paliaubas ir ginčų ati
duos arbitracijai

Ką rodo birželio mėn. prekyba 
per Klaipėdos uostą

Sudėtis maža kuo skirsis nuo 
ligšiolinės

tuo pačiu laiku iš Gran 
atėjo pranešimaij ' kad 
pusių kariuomenės susi- 
Paraguajus, tačiau ne

atimti iš Bolivijos
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Grasina mirtimi 
Vokietijos politinių 
riaušių dalyviams

New York, Chicagos 
biržose kyla Šerų ir 

kviečių kainos

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Berlynas, rugp. 5. — Nors 
Vokietijos kancleris Franz Von 
Papenas išleido persergėjimą, 
kad vyriausybė griebsis aštriau
sių žinksnių prieš politinių riau
šių kaltininkus ir jų dalyvius, 
žudymai ir muštynės nesiliauja.

Vakar įvyko ilgas ministerių 
kabineto posėdis, kuriame da
lyvavo ir Hindenburgas. Po 
konferencijos prezidentas pa
skelbė, kad yra paruoštas dek
retas, kuris baus mirtimi visus 
riaušių dalyvius praliejusius 
kraują ir naudojusius mirtin
gus ginklus. Dekretas dabar 
tebėra teisingumo ministerijos 
rankose ir jeigu padėtis nepa
gerės, jo paskelbimas bus neiš
vengiamas.

Bet prezidento persergėjimas 
neturėjo įtakos, nes Rytų Prū
sijoje, Tilžėje, Karaliaučiuje, 
Lycke, Loetzen ir kitose vieto
se hitlerininkų būriai ir ko
munistai šaudėsi, svaidė bom
bomis ir kėlė didžiausią suirutę. 
Chemnitze vienas žmogus buvo 
užmuštas
tos bombos sugriouvė ir hitle
rininkų ir komunistų guštas. 
Ikišiol riaušėse užmuštų skai
čius siekia 150, o sužeistų pri 
skaitoma tuksiančiai.

Ryšy su nesiliauj’a'nČiu* krau
jo praliejimo, rezig*#^w-Prusi 
jos gubernatorius socialdemo
kratas Ernest Eiehr.

Hitlerio partija šiandien iš
leido manifestą, kuriame pareiš
kė, kad jo armija yra discipli
nuota, bet jeigu minėtas Hin- 
denburgo dekretas bus paskelb
tus, jis nieko negalįs užtikrinti.

Brazilijos sukilėliai 
nugalėję federalę 

kariuomenę
Sao Paulo, Brazilija, rugp. 

5.—Sao Paulo sukilėlių štabas 
paskelbė, kad jų kariuomenė 
užėmė du miestus Cambara ir 
Ribernoclara, Parana valstijoje. 
Tuo pačiu laiku valdžios ka
riuomenė skelbia laimėjusi mū
šį prie Salto miesto, Sao Paulo 
valstijoje. Vyraiusyb^ darė tai
kos pasiūlymus, bet sukilėliai 
juos griežtai atmetę.

Vėjas išgelbėjo visą 
nuo liepsnų

miestelį

Marcfuette, Mich., rugp. 5.— 
šiame miestelyje ugnis sunai
kino Savvyer Goodman lentų 
sandėlį. Nuostolių padarė apie 
$500,000. Tik vėjas pučiąs iš 
miesto nukreipė liepsnas nuo 
medinių miestelio triobėsių ir 
tuo budu išgelbėjo juos nuo 
ugnies.

Chica^ai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

' Giedra, maža’ permaina tem
peratūroje; silpnas šiaurvaka- 
rių-šiaurės vėjas.

Vakar temperatūra buvo 71- 
87 laip.

Saulė teka 5:48; fleidžiasi 8.- 
04.

New York, rugp. 5. — Pas
kutinėmis dienomis New Yorko 
Wall Street, Chicagos ir kitų 
miestų’biržose pradėjo kilti Še
rų kainos, paskatintos kviečių 
ir kitų produktų kainų kilimu.

Vakar Ghicago Board of 
Trade, didžiausioje pasaulio gru
dų biržoje kviečių kainos pašo
ko 2 centais—52c už bušelį 
rugsėjo kviečių, 56c už gruodžio 
ir 59iX>c už gegužės kviečių bu
šelį. Tuo pačiu laiku pakilo 
•avižų, kornų ir kitų grudų kai
nos.

Taip pat žymiai pašoko kiau
šinių, sviesto, kiaulių ir kitų 
gyvulių, vario ir cinko kainos.

Šėrų apyvarta N e v; Yorko 
biržoje šią savaitę siekia apie 
3,300,000 į dieną ir dauguma 
pakilo nuo $1 iki $7. Daugiau
siai pakilo ūkio mašinų bendro
vių International Harvester ir 
J. I. Sace šėrai ($7*^ ir $8^.) 
Be to stipriai f stovėjo United 
Steel. General Electric, Ame
rican Telegraph ir Telephone, 
Westinghouse ir Sears & Roe
buck. •

Federalio reservo sistema pa
skelbė, kad šią savaitę aukso 
rezervas pakilo $28^000,000, o 
pinigų į apyavartą grįžo $38,- 
000,000. Paskutinėmis žinio
mis, užsienio biržose pradėjo 
kilti J. V. doleris,' o Franci j a 
atgal gabena prieš kiek laiko 
išvežtą auksą į New Yorką ii 
Francijos bankai d'aro dideles 
tranzakcijas New , Yorko biržo
je.

De Valera ieško $10,- 
000,000 tęsti muitų 

karų su Anglija
Dublin, Airija, rugp. 5. — 

Airijos prezidentas De Valera 
pareikalavo senato paskirti 
$10,000,000 tęsti muitų karą su 
Anglija. Airija kenčia ir De 
Valera reikalauja pinigų ieško
ti naujų rinkų Airijos produk
tams, kurių dabar negalima į- 
vežti Anglijon.

New Yorkas reikalauja 
155,000 bačkų kviečių 

neturtingiems
Washington, D. C., rugp. 5.— 

Raudonas Kryžius paskelbė, 
kad New Yorkas reikalauja 
155,000 bačkų kviečių neturtin 
giems ir alkaniems aprūpinti 
rudenį ir žiemą.

Kinų — Japonų mūšiai 
Mandžiurijoje plečiasi

Shanghai, Kinija, rugp. 5.— 
Kinai skelbia, kad • trečiadienį 
prasidėję mūšiai Mandžurijoje 
tarp kinų ir japonų plečiasi ,ir 
apima naujus plotus. Kiniečiai 
tvirtina', kad jų šalininkai veja 
japonus iš Yangkow miesto, 
Mandžurįjos uosto ir Tungliąo, 
svarbų geležinkelių centrą. Mū
šiai einą ir pietinėje Mandžuri
joje. /.

Japonija nepasitrauks iš T. S.

Willaimstown, Mass., rugp. 5. 
—Dr. Inazo Nitobe, Japonijos 
perų rūmų narys, pareiškė, kad 
Japonija nemananti pasitraukti 
iš Tautų Sąjungos

lAcme-P. B A. Photo J

Los Angeles, Gal. — Stadijonas, kur dabar laikoma Olimpiados kontestai.

$44,600,000 namų page
rinimams

Washington, D. G., rugp. 5. 
—Prekybos ir pramonės depar
tamento nuosavybės pagerini
mų ir darbo komisija paskelbė, 
kad 62 miestai pasižadėjo iš
leisti $44,600,000 namų pageri
nimams. Atsakymai dar nėra 
gauti iš kitų 62 miestų.

W. Green reikalauja 
trumpesnių darbo 

valandų
Washington, D. C., rugp. 5 

—Amerikos Darbo Federacijos 
pirmininkas Willi'a*m Green, kal
bėdamas apie bedarbės klausi
mą, pareiškė, kad visi miestų ir 
federalės valdžios žinksniai be
darbių klausimu nei truputį ne
pagerino padėtį. Dabartiniu 
laiku, statistikos žiinomis, be
darbių J. V. yra 11,023,000, ku
rie ne pašalpos, bet darbų nori. 
Kaipo išeitį G,reen siūlo įvesti 
nuolatinę trumpesnių darbo va
landų sistemą.

Kinijon atplaukė 4 
Japonų karo laivai
Shanghai, Kinija, rugp. 5.— 

Kinijos vyriausybė apskelbė, 
kad keturi Japonijos karo lai 
vai įplaukė į Yangtze upę ir 
sustojo prie Kinijos sostinės 
Nankingo. Japonija' grąsina 
Kinijai vėl panaudoti jėgą, jei
gu Kinija ir toliau boikotuos 
Japonijos prekes. Japonų ka
ro laivų atplaukimas į sostinę 
parodo, kiek įtempti yra abiejų 
šalių santykiai.

Mirė buvęs III. kasėjų 
unijos viršininkas

Litchfield, III., rugp. 5. — 
Sulaukęs 69 metų amžiaus Ed- 
ward Cahill, buvęs Illinois 
Mine Workers vice-pirmininkas. 
Paskutiniu laiku buvo ' Illinois 
operatorių asociacijos komisijo- 
nieriaus asistentas.

Naujas Japonų pasiun- 
y tinys J. V.

San Francisco, Cal., rugp. 5. 
Iš Tokio gauta žinios, kad Pie
tų Mandžurijos gelžkelio virši
ninkas Jotaro Yamamoto bus 
paskirtas naujuoju Japonijos 
ambasadorium Washingtone.

Minneapolis, Minh„ rugp. 5. 
—Lakūnai Bernt Balchen ir P. 
J. MacOatthy ruošias; kelionei 
iš Minneapolis į Europą. Skris 
rugpiučio 24 d

Kalba, Paraguajus 
ir Bolivija mėgins 

ginčci rišti taikiai

Buenos Aires, Argentina, 
rugp. 5. —Iš semioficialių šalti
nių sužinota, kdd Bolivija ir 
Paraguajus, kurios ginčijasi dėl 
Gran Chaco teritorijos nepra
dės mušius, bet sudarys laiki
nas paliaubas. Gran Chaco yra 
plotas prie Parana upės* Ginčas 
eina per 60 metų. v

Ginčą šalys ^mėgins galutinai 
išrišti taikiu bildu. Tuo rei
kalu Tautų Sąjunga ir 19 Ame
rikos valstybių, tarp jų ir J. 
V. pasiuntė abejoms tautoms 
perspėjimus nepradėti mušius. 
nes jos atsisako pripažinti at
siektos ginklu vienos ar kitos 
pusės teritorinius laimėjimus.

Bet 
Chaco 
abiejų 
kirto, 
planuoja 
Gran Chace užimtus fortus, nes 
Bolivijos jėga fronte yra žy
miai didesnė už Paraguajaus 
armiją.

La Paz, Bolivija, rugp. 5. — 
Bolivija sutiko tuojau nutrauk
ti mušius, i jeigu ’ Paraguajus 
sudarys paliaubų sutartį ir pri
pažins dabartines Bolivijos 
sienas. (Bolivija yra užėmusi 
tris Paraguajaus fortus.)

Vincas Juška žuvo 
už $505

Washington, D. C., rugp. 5. 
—Ghiea'gietis lietuvis Vincas 
Juška, kurį nušovė Washingto- 
no policaj, užpuolusi bonų ar
mijos stovyklą, žuvo už $505. 
Tiek jam priklausė už tarnybą 
kariuomenėje. Pinigai bus ati
duoti 11 metų įdukterei Loret- 
tai.

35 milijonai grudų al
kaniems

Washingto^n? D. G., rugp. 5. 
—J. V. fann boaYd ikišiol pa
skyrė 35,000,000 bušelius gru
dų neturtingiems ir badaujan
tiems. $iai žiemai numatomą 
paskirti apie 50,000,000.

Gibraltaras, rugp. 5. — Ne
toli Ispanijos pakraščio sudužo 
ispanų prekinis laivas “Antoii- 
chu”. 30 Žmonių įgulą iŠgelbė 

, v; jo jugoslavų laivas °Bakar’\ .

Dar 8 perkūno aukos 
Lenkijoje

Varšuva, Lenkija, rugp. 5.— 
Vakar buvo pranešta, kad per
kūnas Volynijoje nutrenkė še- 
sius Lenkijos kareivius ir še- 
šiuš sužeidė. Ketvirtadienį per
kūnija nutrenkė dar du Voly- 
niuje, 4 Brest-Litowske ir Kiel- 
cuose.

Šiandien Illinois an 
gliakasiai balsuos 

algų klausimu
Springfield, HU rugp 6. — 

šiandien Illinois angliakasių 
tarpe įvyks, refe^endumaš unijos 
atstovų ir operatorių konferen
cijos priimtos $5 algos sutar
ties klausimu. Pastaruoju lai
ku, kaip buvo rašyta “N”, Wal- 
ker ir Levvis varė smarkią agi
taciją už sutarties priėmimą ir 
angliakasius baugino unijos žlu
gimu, jeigu sutartis bus atmes
ta. Bet manoma angliakasiai 
nesutiks dirbti už $5 dienai. .

Spalių 2 d. Čilėj Įvyks 
visuotini rinkimai
Santiago, čili, rugp. 5. —Či

lės vyriausybė paskelbė, kad 
visuotini rinkimai įvyks sekma
dienį, spalių 2 d. Naujai iš
rinktas kongresas padarys so
cialistinės valdžios reikalauja
mus konstitucijos pataisymus.

Veteranas E. Carlson 
busiąs palaidotas Ar- 

lington kapinėse
Washington, D. C., rugp. 5. 

—Karo departamentas paskel
bė, kad veteranas Eric Garlson, 
kuris mirė nuo Washingtono po
licijos kulkų, bus iškilmingai 
palaidotas Arlingtono kapinėse, 
kur nesenai buvo palaidotas ir 
Vincas Juška. Anot federalės 
valdžios, bonų armijos užlaiky 
mas Washingtone administraci
jai ir privatiškoms įstaigoms 
kainavo $119,450.

am*Į kalėjimą visam 
žiui už mergaitės nu

žudymą
EV Lundington, Mich, rugp. 
5.-—Francis Nash, kuris pagro
bė, išgėdino ir nužudė 17 metų 
mergaitę Evalyn Sanford nu
teistas į kalėjimą visam amžiui

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

Paryžius, rugp. 5. — Fran
cijos dokuose baigta statyti du 
nauji submaripai “Psyche” ir 
“Sultane”. Abu priklauso prie 
600 tonų kategorijos,

Preliminariai Klai
pėdos apskr. seime
lio rinkimų daviniai

t
Klaipėda, liep. 23. — Vakar 

įvyko Klaipėdos apskr. seime
lio rinkimai. įlinkimuose daly
vavo visai mažas rinkikų skai
čius, kuris nepranešė 50%. Iki- 
šioliniai daviniai iš 58 rinkimų 
vietų. 58 rinkimų rajonų gas- 
padoriška autonomijos partija 
gavo 663 balsus, mažieji lauki 
ninkai 114, lietuviai darbinin
kai 118, laukininkų susivieniji
mas 318, socialdemokratai 431, 
L a n d w i r tschaftspartei 2579, 
Folkspartei 583. Nepaaiškėjo 
rinkimų rezultatai iš 15 apylin
kių. Tačiau jau dabartiniai da 
viniai rodo, kad naujo apskr. 
seimelio sudėtis mažai kuo skir 
sis nuo ligšiolinio.

Paskutinėmis žiniomis, paaiš 
kėjus rinkimų daviniams, iš 69 
apylinkių, gaspadoriška autono
mijos partija praveda 3 atsto
vus, lietuviai darbininkai 1, lau
kininkų susivienijimas 1. sočiai 
demokratai 2, “Volkspartei” 2 
ir “Landvvirschaftspartei 1.

Anglija iškels karo 
skolų klausimą po

J. V. rinkimų —
LondOn, Anglija, rugp. 5. — 

Anglijos vadai hutarė nekelti 
karo skolų klausimą iki J. V. 
nepraeis prezidento rinkimai. 
MacDonaldas buk pasiryžęs 
klausimą galutinai išrišti ir mė
gins su J. V. sudaryti “džen- 
telmonišką sutartį”, kad gin
čas butų galima užbaigti prie
lankiai ir J. V. ir Lausannos 
reparacijų konferencijai.

Kariuomenė atšauk
ta iš Indiana kasyklų

Terre Haute, Ind., rugp. 5.— 
Indiana gubernatorius atšaukė 
800 kareivius, kurie buvo pa
siųsti į Dixee Bee kasyklas iš 
vaikyti pikietuojančius unijis- 
tus. Kasyklų savininkai pa
skelbė, kad jie tęš darbą ir to
liau su neunijistais, dėl kurių 
unijistai angliakasiai ėmė pro
testuoti.

R*

Lietuvių Ekskursijos
Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic” 

per Londoną.

Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 
per Bremen. "

Spalio 8 dieną laivu “Paris” 
per Havre •

Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimą 
turėti linksmą ir smagią kelionę.

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

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

Lietuvos prekyba 
linksta į Angliją 

ir Švediją

Ligi šiol Lietuvos prekyba 
per Klaipėdos uostą eidavo si 
Vokietija, bet suvesti birželio 
mėn. daviniai rodo visai nau
jas tendencijas, būtent, kad 
šiuo metu gyvoj a Lietuvos pre
kybos santykiai su Anglija ir 
Skandinavų valstybėmis.

Taip per birželio mėn. į Klai
pėdos uostą iš viso atplaukė 110 
laivų (1931 m. tik 89), ir jie 
atgabeno 61,418 tonų (pernai 
35,003) įvairių prekių už 11,8 
mil. litų, šio mėnesio įgabe- 
nime pirmąją vietą užėmė Ang
lija su 9131 tona krovinių (per
nai tik 288 ton.), antrąją Vo
kietija su 8.431 (8.424, toliau 
švedai< su 9.300 tonų ir rusai.

Per tą patį laiką iš Klaipėdos 
uosto išplaukė 98 laivai (bet iš 
jų 55 tušti). Jie išgageno tik 
11.737 tonos krovinių (pernai 
17.567) už 10,7 mil. litų vertės. 
Prekių žymiausia dalis išgaben
ta taip pat į Angliją, būtent 
4.532 tonos (pernai buvo 11.578 
t.), šiemet birželio mėn iš Lie
tuvos ypač sumažėjo malkų, ce- 
liuliozo ir mėsos išvežimas.

.Plės degtukų gamybą 
__ Lietuvoje

.į./ .
švedų konsulas Lietuvoje p. 

Pihblat ir švedų ; degtukų kon
cerno Kaune direktorius Edcl- 
son buvo nuvykę į Dancigą, kur 
susipažino su ten esančio deg
tukų fabriko veikimu. Pasku
tiniu laiku kilusi mintis Lietu
vos degtukų fabriko gamybą 
išplėsti. Dali pagamintų pre
kių—tada eksportuotų į kitas 
valstybes, kur švedai taip pat 
turi paėmę degtukų monopolį.

Klaipėda, liep. 16. — šarlota 
Zuza, garsi filmų žvaigždė, prieš 
išvykdama į Holvudą, pereitą 
savaitę iš Tilžės užsuko dar į 
Klaipėdos kraštą. Ji aplankė 
Girulių ( juros maudykles. Pasi
rodo, kad ji, nors yra vokiečių 
tautybės, tačiau kilimo yra 
klaipėdietė. Jos tikroji pavardė 
yra Wegmuller. Ji gimė savo 
senelio Klein-Jacken dvare, 
Klaipėdos apskrity.

r >



r MAŪMBtdš, &icag«, iii. Šeštadienis, Rugp. 6, 1932

(korespondencijos
.... inwni m......... ■■

Detroit, Mich.
Visokie mažmožiai

ad-Dabartiniu laiku miesto 
ministracija pradėjo rūpintis 
benamiais, kurie dėl renčlų ne- 
užsimokėjimo yra išmetami iš 
butų. Miesto parkuose pradėta 
statyti palapinės (palatkos), 
kur benamiai galėtų surasti 
prieglaudą. Kai kurie suranda 
pastogę laivuose, kurie stovi 
Detroito upėj.

Vasarą dar šiaip ir taip, bet 
kas bus žiemą, kai užeis šal
čiai? Laivai, kur leidžiama žmo
nės, yra seni ir netinką plau
kiojimui. Jie reikalingi taisymo. 
Su jais gali brle kada nelaimė 
atsitikti, ypač kuomet ten su
sirinks daug žmonių. Kitais žo
džiais tariant, tie, kurie apsi
gyvena ant laivų, stato savo 
gyvastį pavojun. Bet niekas to 
nepaiso.

Su bedarbių stovyklomis par
kuose irgi gali atsitikti tas, kas 
atsitiko su “bonų armija” Wa- 
shingtone, kur buvusieji karei
viai susilaukė didžiausio smū
gio. Karo metu tie veteranai 
kovojo Francijos laukuose, kad 
visokie nenaudėliai, pasilikę na
mie, galėtų krauti milionus. Per 
tuos kelis karo metus Ameri
koj pridygo naujų milionierių, 
kaip kokių grybų po lietaus.

Na, ir ko susilaukė t:o vete
ranai? Dabar juos tokie pat ka- 
eriviai be jokio pasigailėjimo 
išvijo iš Washingtono. Tai taip 
kapitalistinė valdžai supranta 
savo pareigas. Prieš kelioliką 
metų kiekvieno Amerikos pilie
čio prievolė buvo stoti i armi
ją ir kariauti. Bet šiandien val
džia nejaučia jokios pareigos 
apsaugoti tuos buvusius karei
vius nuo bado. Jeigu veteranas 
neturi ko valgyti, — tai ne 
valdžios reikalas. t

VVashingtono įvykiai tųrfiTne

. ............... .. <*■■■

“piemenys” visgi suauga' į vy
rus...

Nariai dabar aiškiai pamatė, 
kas musų kuopoj smalą verda. 
Jų pareiga yra lankyti susiu-, 
kimus ir padaryti galą visiems 
tiems triukšmams, ^Seniau mes 
buvome 21 kuopos nariais. Mo
tuzas buvo ilgai tos kuopos 
pirinininku. Kai jis pamatė, 
kad tavorščiai neberinks jį dau
giau pirmininku, tai ir suorga
nizavo 352 kuopą. Gaujos kuo
pos organizavimui kairštai pri
tarė ir J. Overaitis, kuris taip 
pat norėjo būti vadu.

Kai buvo renkama pirma 
naujos kuopos valdyba, tai Mo
tuzas nekandidatavo, — buvo 
lyg neparanku. Pirmininku ta
da tapo išrinktas J. P. Uvickas, 
o vice-pirmininku J. P. Milton. 
Kadangi pirmininkas visai ne
lankydavo susirinkimus, tai 
per ištisus metus tvarką vėsti 
teko MiTtonui. Per tą Taiką kuo
poj nebuvo jokių suiručių. Na, 
b d'abar, kai Motuzas pradėjo 
savo antrą terminą, tai kuopoj 
keliama didžiausi ergeliai.

Šiaip ar taip, tai turi sustoti. 
Jeigu mes priklausome frater- 
nalei organizacijai, tai turime 
laikytis ir jos principų. Mes 
negalime daleisti, kad visokie 
nepraustaburniai politikieriai 
mus vadintų pelų maišais, tuš
čiais krėslais ir kitokiais var
dais. — šunkaraitis.

liakffsiai verčiami yra tuos- 
užgriuvijnus atsika^ti. Oį/jjei- 
gn iiėnori to daryti, tai jfems 
duodama suprasti, jog jie 
nefritą darbo.

Su siūloma sutartimi -dar 
butų šiaip fr taip, jeigu ioda-i 
vimo mašinos butų išmestos 
Bet kaip dabar dalykai stovi, 
tai ta sutartis visiškai anglia- 
kasius prislėgtų. Jie tiiesiogs 
nebeuždirbtų nei tiekr įdek, 
reikalau-j-a “p<wkčia«psui”- nusL 
pirieti.

Tiesas, visokie pakalikai ; 
n m s vadina bolševikais. Bet; 

,'taii tik paprasta zaunos. 
Dabar Visi, kas tik priešinasi 
sutarties priėmimui, yra ap
šaukiami bolševikais.

Tai tiek šį karią. Vėliai 
parašysiu daigiau.

— “Nčm/Mną” 3kai'!ttytoįas.i

B. K. AJgimanttas.

GYVENIMO

Springfield, UI
Kaip kovoja angliakasiai

Anglies baronai bijosi, kad 
anglįaksiai vėl neatmestų jų 
“penkių dolerių sutartį”. Jų 
klapčiukai vaikščioja po sta
bas ir prašo angliakasius bal
suoti už sutarties priėmimą. 
Balsavimas bus šeštadienį, 
rugpiučio 6 d. Grumojama, 
kad jeigu angliakasiai atmes 
Sutartį, tai anglies kai ' V V */• . 1 1vienam atidaryti akis. Anfc gaž ant labai '•«<> laiko

lo, žmones pamatys, jog iš ka
pitalistines valdžios nėra ko ge
ro tikėtis.

arba teismo 
skundai bu- 
pirmininkų 

ir Uvicką.

Jie 
tai, 

kelis 
greit

Liepos 31 d. turėjome S LA. 
352 kuopos ekstra-susirinkimą. 
Tai buvo skundų 
susirinkimas. Trys 
vo paduoti prieš 
Motuzą, Cibulskj
“Teismo” procedūra prasidėjo 
taip: skundžiamas pirmininkas 
atidarė susirinkimą ir perstatė 
.J. šimoliuną užimti jo vietą. 
Mat, pastarasis yra geras fa
šistų šulas ir visai nieko nesu
pranta apie susirinkimų vedi
mą. Prisilaikant tvarkos, tos 
dienos pirmininką turėjo išsi
rinkti susirinkimas, o ne apkal* 
tintasis kuopos pirmininkas pa
skirti. Bet kam ten su taisyk- 
lėmis skaitytis, kuomet jas ga 
Įima apeiti?

Motuzas ir U viekas t
net po dvi konstitucijas, 
skaitė iš tų konstitucijų 
kas jiems patiko, net po 
kartus. Mat, kaip dalykai
mainosi: pereitame Susivieniji
mo seime jokios konstitucijos 
nereikėjo, — buvo daroma taip, 
kaip p. Gegužiui ir jo leitenan 
tams patiko. Na, o kuopoj, ka
da nariai sumanė gegužinius 
triukšmadarius nubausti, tai 
net dviejų konstitucijų reikėjo 
išsisukimui nuo bausmės.

Pirmininką išteisinti pasiseko 
tik todėl, kad gegužininkai su
silaukė sustiprinimo iš fašistų. 
Su L vieku ir CiĮnilskiu išėjo 
blogiau: jio turėjo i “stiprini 
kortą” apeliuoti ,kad išsisukti 
nuo bausmės. Bet apeliavo* ne 
j Washingtoną, o į Brooklyną/ 
Jie dar išvadino opozicijos nat
rius piemenimis ir girtuokliais. 
Well, ponas advokatas Uvickas 
puikiai, matomai, supranta fra- 
ternalės organizacijos princi
pus!

Galima tik tiek pasakyti: ka
da nors tas ponas prilips liepto 
galą. Tegul jis. neužmiršta, kad

uX<la^ytos.
Grūmoja, bet ir patys 

si bei nežino, ką daryti, 
mato, kad mainieriai šį kartą 
juokų nekrečia. Sakysime, 
Walkerį jie pavaišino akme
nimis už padarymą tos sutar
ties. Angliakasiai kovos ligi 
paskutiniųjų, kad nebūtų iš 
jų atimta duonos kąsnis ir 
sveikata.

Kasyklų baronai skelbia, 
kad mes turėjome pergerus 
uždarbius. Tiesa, kol nebuvo 
į mainas įvestos lodavimui 
mašinos, tai dėl uždarbių ne
reikėjo skųstis, 
sisukai, visur 
darbas gauti, 
buvo padaryta 
tis, tai kompanijos sudėjo/ir 
Ibdavimo mašinas Springfiel? 
do apylinkėj-. Suprantamas 
daiktas, kad mašinas sudėjus 
mažiau bereikėjo darbininkų. 
Daugelis angliakasių tuoj ne
teko darbo, o pasiliko lik tie, 
kurie kompanijoms patiko. 
Kur pirma dirbo šeši anglia
kasiai, tai dabar apsieinama 
su dviem. I

Pietinėj valstijos dalyj- ,ne
darbas angliakasius nepalietė 
taip skaudžiai. Mechanikai 
ir mašinistai uždirbdavo pu
sėtinas algas ir juos nemainė. 
Kada buvo darbo, tai visuo
met dirbdavo. Tačiau daŲar 
ir jiems riesta, nes pagal nau
jąją sutartį užsimota jiems 
nukirsti 3 doleriai per dieną.

Prie tokių aplinkybių visur, 
kilo neptrsitenkteiinas ir visli 
subruzdo kovoti. Pas anglia- 
kasius yra nusistatymas vėl1 
atmesti siūlomą sutartį. dali 
dar turėsime ir naujus viršK; 
mnkus išsirinkti.

Pirmiau buvo tokia taisyk
lė, — jei angliakasiui užgrip- 
davo ruimas, tai kompaniją* 
atsiųsdavo žmogų, kuris 
kasdavo užgriuvusią vietoj 
kad butų galima dirbti. Da-’ 
bar daug kasyklų tos taisyk* 
lės irebesilaiko, — patys ang-

— kur tik pa
buvo galima 
Tačiau, kai 

pereita sutar-

iui AižgriU* 
kompaniją* 1 •

“Padifivkoije.”
Paprastai vaištybtees poli-* ■ 

tikos taškaregis imigracijoje 
nukreiptas lnm« t-on pariijon 
ar srovėiL- kuri centro vald
žios yra subsidijuojama. Ar
gentinoje iš Lietuvos valdžios 
piniginę ir “moralinę” para
mą (pakeliant jų uodegą ofi
ciozuose) gauna vien juo
dieji “KAKO” agentai. Jie 
savo “Švyturyje” tat ir žong- 
Lidruodavo į Rymą per Sme
toną ir prie Smetonos per Ry
mą, kaip kad čia žmonės sa- ’ 
ko. Vienok nusususi klerika
lų markė taip nublanko, kad 
jokia parama jiems nepadė
jo. Kad nennbegt pcrtoli į 
pakalnę ponas Daukantas pa
reikalavo, kad pasitrauktų 
nepraustaburnis kun. Bumša 
ne tik iš klerikalinio organo 
redakcijos, bet ir iš visų po
pierinių komitetų. Apie tas 
atmainas “Argentinos Lietui 
vių Balse” skaitome pastabą, 
Užvardintą “Išpošolvonįjė ku
nigą,” kur sakote*af
/‘Brostvininkų 

geje * įvyko tyki revoliucija. 
Jų organą šelpusieji žmonės 
pasipiktino nervingos isteri
kus ricieriaus kunigo Bum- 
šos pliovonėmis bažnytiniame 
organepir pareikalavo, kad jis 
eitų, anot parapijonų pasau
kęs, šuninis šėko plauti. Atsi
sakydamas Bumša pranešė, 
kad dabar “švyturys” pereina 
į geras rankas.” (Reiškia, pir
miau buvo paškudnose). O 
tos gerosios rankos yra: šei
myniškas kunigėlis Jaiiilionis-, 
kočėlinis ‘poetas’ ir lietuvių 
vardą išpašk ūdijusių prokla? 
macijų autorius Gaučys. Trai- 
cė — hay quė ver! Vienok 
Susivienijimo ūsoriai raukosi^ 
kad koki ten gringos juos 
tampo už nosių. Išpošolvonin- 
tas bliuznierius Bumša prisi
pažino, kad ‘šuns balsas nei
na į dangų’... Subyrėjo tuščios 
pastangos...”

Klero fronte nieko nauja.
Nors Kauno oficiozas “Tri

mitas” ir kiti oficiozai lošia 
neišmanėlių rolę keldami . j 
padanges Buenos Aires špi
tolės brostvininkų melagin
gus pasigyrimus apie “Geno
vaitės” ir pašalpas, nors po
no Daukanto vadovaujama 
atstovybė deda visas pastan
gas klero šutvę pakrikštyt vi
sų lėtu vių centru, bet f akli
nai Daukanto reformos nieko 
nauja,* nieko kultūringo, nė 
valstybingumu pagrįsto darbo 
nerodo/ Atbulai: rood vien 
siaurą tarnavimą “KAKO” a- 
gentams ir ignoraVimą plačių 
Argentinos lietuvių masių. 
Nesinori tikėti, kad tai yraį 
Kauno vyriausybės politikos! 
reiškimas. “Argentinos žinio
se” apie tai skaitomeT

“Brostvininkų ‘švyturio* 67 
Nr. garsusis Bumša , nupori
nęs, kad jis Mš meilės savo 
brolių' ir dievo’ Iki šiol bal- 
Sevikiškai šnieižęs demokrati- 
nę .‘visuomenę t ir prdYakavęs 
atskirus

-  ----— 1.. \--- ---- --- —---— 
patį ‘švytairį’ perdavęs ‘Lie
tuvių Namų T’atyMik’ /'W|ji 
taryba, atari RtimŠdSr j^tt įir 
redakcinę komisiją sudariusi 
iš ‘ponų’ Vitečio, Itun. .Tc- 
nitonio ir Lietuvos atstovybės 
Sekretoriaus P. ./Gaučrb, kas 
nežino, kad kum, Bumšos 
markė yra netik fe, bet ir 
sudilusio cento nebeverta. A- 
pie ,jį Norių ‘Naujienos’ ir ra
šo, kad Bumša *ir tenai pagar- 

• sėjęs skamd-alaid- su mergomis,. 
fČiia, kuomet Wco> nutrauktai 
kaukė ntao Bumšos veido, jis;

/sumttane ptvgtitdterifi’: Duimšai,; 
kaip ir tas mėsininkas, kuris! 
'mu'bieiij.ęs štteį įr prisiuvęs 
jam avth© gailMįi, mwnė u*ž ge
rą mėsą ;pM’diU©te; bet pirkė-: 
tįjįai šuun-ieną liaiiktaj pastebėjo ir 
MsiteinM
Mrrnša fr mtMpta*ką pristevL 
nęs, pastatęs, 'fik dėl MtafcM 

| nęsnio svieto* Akių, buktai ki« 
tos asntretes .prie •įvytario>’ o 

; pa’ts tfž jių kuprų pasislėpęs, 
varys tofian jezniftiinę dernih-^ 
gogiįįią ir ‘K Ak©’ v propagandą, 
srn dtenbl&is m^iš^damas pro- 
gresyvę spandą visuonrenę. 
Reiškia iteisų klero 'fronte 
nieko v1 |domws kad
Rumšą savo konrediją dek©/ 
modamas W mebliits bm’Btšiš^! 
kai parinko. Mes čia nenori
me daug kalbėti apie prieš
valstybinio ‘Kako* . agentą, ku
nigą Jenilionį, t kuris iš sen
mergių ima depozitus savo 
kišenėn be nuošimčių, kuris, 
su bailiosios vergijos agentu 
Jokiibaičiu btiVo f užgriebęs 
nuo socialistų ‘P. A. Naujie
nas’ ir per Pupienį davinėjo 
■rekomendacijas po 6 pesus iš 
suvargusių lietuvių. Tas tipas 
jau perdaug aiškus. Bet įdo
mu, kad BumŠa parinko gar
sų iš Paisakulio valkatą, mer
ginų riJiulių krapštytoją ir 
senesnio bolševikų ‘Rytojaus’ 
bendradarbį Vilutį: Nejaugi 
jau toks baisus brostvininkų 
bankrotas ? : Nejaugi neberado 
švaresnio žiiiogaus. Taip jis 
nerado, nes gerų žmonių jie 
ir neturi*.

“Kokiais sumetimais musų 
Atstovybe, nešvarią klero šut
vę** nori gelbėti savo autorite
tu, pasiųsdama tenai poną 
Gaučį dirbti, kiekvienas pro
taujantis lietuvis negali su
prasti. Juk Atstovybę, puikiai 
žino, kad tenai nieko nėra, 
kad lietuvių visuomenė prieš 
‘Kako’ agentus ir susikompro
mitavusius tipus. Įdomu ar, 
astovybe kartą panorės ieš-, 
koti bendro su plačiais lietu
vių visuome|aės sluoksniais, 
ar ir toliau murdyšls nešva
rioj klero baloj.”

Pirmutine ekskursija Lie
tuvon.

Liepos 1 d. š. m. vokiečių 
laivu “Cap Norte” iš Argenti
nos išvyko pirmutinė ekursi- 
ja Lietuvon. Iškeliavo 53 žmo
nės. Iki MonteVideo lydėjo 
“A. ž.” redaktorius p. - Kazi
mieras Kliauga, tos ekskursi
jos rengėjas. Tai yra malonus 
lietuvių savystovumo bandy
mas. Ateityje butų dar malo-; 
niau. matyti*, kad Redakcijos 
rengdamos ekskursijaš tat’tų 
si su laivų bendrovėmis be-- 
tarpiai. ..  |

Apskundč “A. Žinias.n . į
I :■ 1 ■ ' ' ■ — • ’......  I

Kunigai savo organe pasigy
rė, kadi anglų laivų agentų-; 
ros tarnautojas A. Vilčinskaš 
apskundė “Argentinos žinių’* 
leidėją* p. Kliaugą, neva už 
apšmeižimą. Mat, Vinčinskas 
tapo pavadintas “Tugan Mir- 
za” ir tame laikraštyje tapo 
paskelbta kelių Lietuvos pi- 
liečiiį mišisku'tid'fttiąi aM Vil
činsko. ' Nusb&uiidžia žmo
nės, buk Vilčinskas j.ięms ,išJ I* ’.. . .j .,,mA " r: i

asmenis, ‘ dabar tą*

kraustė čemodanus. Vilčins
kas tik^ifgentihofe pasivertė 
lietevita.'Esą, jis yra Kaukazo 
parkelėje mastas ir 
kcliečk) Vilčinsko

fui© gelž- 
įšunytas. 
varo di

delę “bebrą” it daro puotas 
savo viloje, kurią nusipirko 
iš nešvaraus biznelio, apie ku
rį vietiniai laikraščiai plačiai 
rašė. Vienok klerikalai jį skai 
to savo stulpu ir jį naudoja 
lietuvių laikraščių terorizavi- 
teui. .Tis buvo pl'akęsfs prie 
rišu puriųjų ir iš ViWr išėjo 
su skaindaUais. Dabar jis, tas 
Tugan Mlitza*, yra lietuviškų 
kHerikailių išmimfa indas ir 
atspara. “A. Žteias” gina Ar- 
gciriitnos ■ 'Soci'aippstų Partijos 
advokates ir Ruenos Aires 
'Sociailiistij friafcciįjįos’ narys 
miesto valdyboje, ad*v. Dr. 
Iterio'Mmė Fiorini. 

.. ■■■■ ■■ ,t

WASHlN'GT0i«, ». €., 'rugp 
Pastaromis dieno-

šios žinios neturi jokio pagrin- Lietuvai jos sostinės ir užgrob- 
r ‘ tojo Vilniaus krašto.

Ligišiol nėra įvykę nieko to
kio nauja, kas duotų progos 
manyti, kad Lietuvos reikalavi 
fnas galėtų būti šiuo laiku pa
tenkintas. Todėl, aišku, negali 
būti jokio pamato ir deryboms 
su Lenkija.

Donald Day’o paduotos žinios 
yra visai netikslios, vietomis 
visiškai prasilenkia su teisybe, 
o iš jų daromos išvados yra 
tiek klaidinančios, kad jos daro 
greičiau šališkos propagandos, 
negu objektyvės padėties išdės
tymo įspūdį.

—Lietuvos Pasiuntinybė.

dd. Nieko santykiuose tarp Lie
tuvos ir Lenkijos nepasikeitė. 
Nieko nepasikeitė ir dėl susisie
kimo per AdmiifistntCijos Lini
ją, kuri skiria Nepriklausomą 
Lietuvą nuo lenkų užgrobtojo 
Vilniaus krašto/ ,

Kaip susisiekimo klausimas, 
taip ir santykių su Lenkįja 
klausimas, galėtų būti derybų 
objektu tik tuomet, jeigu Lie
tuva turėtų pagrindo manyti, 
kad tokiomis derybomis butų 
rezoningos galimybės susitarti 
Lietuvai priimtinomis sąlygo
mis. TQ sąlygų minimumas, 
kaip žinoma, yra grąžinimas

men. 2 d.
mis* Amerikos lietuvių Ihikraš- 
'č$trcwe pasirodę žinių itr štraip-' 
snių aipie tariamai; naujas de-’ 
rybas tarp Lietuvos ir Lenki
jos. Kaikieno net tvirtinama, 
esą Lietuva yra pasirašiusi su 
Lenkija kokią tai naują sutar
tį dėl atidarymo susisiekimo 
per taip vadinamą Administra
cijos Liniją, kuri nuo Želigovs
ki jados laikų buvo uždaryta.

Šiųs žinios yra paremtos Chi- 
cago Tribūne laikraščio kores
pondento Donald Day praneši
mu iš liepos mėn. 27 cl Visos

Priduoda naują pa-

Mr. H.’ Laėhavicz, Boston. Masu., rafio; 
“Mano organai- -buvo--silpni Ir būdamas 4(1 
mėty aš jaučiaus kaip senas žmogus. Aa

ii bu tik ti'is tftmk^Bdabar aS esu stiprus

rodyti be vertes. '
i i ’t . ■ : • .c '

Išpardavimas
Mažiausios 

Kainos 
Chicagos 

Mieste
A '

2-jų šmotų nauji tvirti ir 
gražus Moliair Parlor Setai

$100:00 *33 50
Gražaus Jacquard arba Ta- 
pėstry Phr- $Q« 
lor Setai po OCnvU

7-nių šmotų valgomo kam
bario setai, verti iki $65.00, 
dabar tlik

3-jų šmotų miegamo kam
bario setai, verti $90.00 čia-

Ir tuksiančiai dąiigiaus 
panašią bargenų. 

Laukia Jumis dabar

P EO P L E S 
MUfflEGB.

/ 4177-^ Archer Avė..
Td. . Lafayette 3171

I 2S3&4S AL 63rd Št5
Tėl. Hemlock.. .... . ....
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MOTINOS!
Kada Jus Netenkate Pieno, 
Bandykit EAGLE BRAND

Didžiausia problema kiekvie
nai motinai, kada ji netenka 
savo pieno, yra kokį maistą 
duoti jos kūdikiui. E a g 1 e 
Brand išrišo tą klausimą mi- 
lionams per pereitus septy
nios dešimt penkis metus.
Eagle Brand yra taip leng
vai suvirškinamas, kad jis tuo 
žvilgsniu lyginasi motinos 
pienui; Jis taip greitai ir pil
nai susigeria, kad kiekvienas 
jo lašas nueina maitini
mui kūdikio—kad subuda- 
voti stiprius kaulus, tvirtus 
ramrrenre, sveikas kūno aud
inėms.
DYKAI—Pastebėtina Kūdikių 

Knygelė!
Jeigu jūsų kūdikis neina sva^uman, 
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 maitininų.

E/zg/c ¥>rand
THE BORDEN COMPANY, Dept. FL-3 
350 MfiAinon Avė., New York, N. Y.

Meldžra prisiųsti man dykai kųpiją nau
jos “Baby’s Welfare.” 
Vardas.. 
Adresas. 
Miestas

CHNDENSEO

Vaisi. MiZ/c
' •: aTYD. ..

MORGIČIŲ ir BONŲ SAVININKAMS 
UŽSIDARIUSIŲ BANKŲ

M. J. KIRAS
REAL ESTATE AND HOME BUILDER 

JIS yra patyręs per 20 metų paskoloms ir statybai. Jo pa
tyrimas šiandien yra naudingus dėl visų, kurie turi pirkę 
morgičius ir bonus užsidariusių pankų*

ŠIMTAI yra žmonių, kurie turėjo įvairius reikalus su 
mano įstaiga ir vis) yra man dėkingi.

DAUGELIS žmonių atėjo pas mane iš užsidariusių ban
kų ir aš daviau, tikrą, nuoširdų ir naudingą patarimą. Bet 
dar yra daug žmonių, kurie nežino ką daryti. Taigi kviečiu 
atsilankyti į mano ofisą, mano patarimas sutaupins jums 
Receiverib ir teismo išlaidas ir kitus nesusipratimus.

BANKINES apsaugos skrynutės $2.50 į 
metus. Apdrauda ir pinigų siuntimas.

M I HIDAC ■ Va »lllfBv
, ' * y < ji-*' ' r "*

REAL ESTATE AND HOME BUILDER

riribte

Kapitonas 
Pasauliniame kars

W1SSIG, 
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISĖDĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijim^ k«*aa- 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus iruga- 
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti. 
Ptaktikuoja pėr daugelį, metų ir išgydė tuktftančius ligoniu. Patarimas 
dykai* OFISO VALANDOS: ' Kasdie nuo 10 valandos ryto iki l 
valandai ir nuo 5valandai: vakre. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.

- , d 5573

35'14-1% W. ROOSEVELT ROADU“ 
8t. Lotriir Avr Te!. Kėdrit «V0ž 1

Vknoi, lietau te draikos vanos, 
awimming pool . *

Rosilka ir turkiška pirtis moterims . ’ ' 
se rėdomi^, iki 7 y? V. - •
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BANKINES 
TARNYBOS

Visuomet musų nusistatymas buvo pada
ryti šį bankų kuonaudingiausį visai apielin- 
kei. Mes kviečiame jūsų bankinį biznį pasi
remiant musų šešios dešimt keturių metų 
tarnybos rekordu.

thetn Clean, Clear and Healthy
WriU 

ar *'
Maria. C o, D.pL H. 8,9 B. Ohk> St,CMc«t«

□tVA <c>Om(o ©OT TO “THE 
m ach fovi 4<s\mua
“iVNVVV^ SoE /------------------—

Tel. BOULEVARD 8167—4705

Tegul Elektra Plauna 
Jusli Drapanas

rių tarpe šalia brangiausių 
daiktų galima matyti papras
čiausių namų apyvokos reik
menų.

HE&NN D AT E 
O N *TU\S AFTER. 
NDON ;<CLEO”

Nepamirškite. Radio milžiniškas piknikas Nedalioj, 
Rugpiučio 7 d. Birutęs darže. Taipgi gražus radio pro
gramas iš galingos radio stoties WCFL—970 kil. nedė
lioję nuo 1 iki 2 vai. po piet. Katrie, atsilankys į radio 
pikniką girdės radio programą aiškiai, nes bus Įtaisyta 
10 Loud Speakerįų.

Moterys turi po kelis 
Amžinas atsiginamas 
litį pavidalais. Maldų 
nai. Velniu šokiai.

Ar, jus žinote, kad mokėdami po $1.00 j savaitę jus tap
site savininkais vienos geriausios rūšies elektrikmių 
skalbimui masinu.

T, '

Rugpiučio Kailių 
Išpardavimas

Musų 14-tas Metinis Kailių Iš
pardavimas parodo, kad jau dė
lei musų ištarnavimo vienoj 
vietoj tiek ilgą laiką jums apsi
mokės ateiti ir apžiūrėti musų 
pasiūlomas vertybes.

Mes taipgi darome visokius pa
taisymus ir remodeliavimą. šį 
mėnesį mes vis dar imame tik
tai vasaros kainas.

GOMBINER FUR CO.
' 6835 Stony Island Avė.

Tel. Hyde Park 3459

BKHUNG « GEE CLEO AfcEHT

E AT VOU 97^"*

[Acme-P. 6 A. Photo]
Bonų armijos” stovykla, kurią padegė ir sunaikino kareiviai

pamatysi 
malda 
eina

Ladako, kaip ii viso Tibeto 
lamaizmo tikėjimo apjakinti, 
apkvaišinti išpažintojai savo 
ištikimumu lamoms sau ly
gaus pavyzdžio neturi visam 
pasauly. Lamajizmas iš žmo
nių čia atėmė visą protą ir sie
lą, o paliko jiems tik vieną 
pilvą. L. U.

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

Ne visur vienodas oras: vie
nur šaltesnis, kitur šiltesnis. 
Ten, kur oras šiltesnis, jis ky
la aukštyn. Mat, šaltas oras 
yra sunkesnis už šiltą orą ir 
todėl šiltą orą išstumia: šaltas 
oras grimsta žemyn, o šiltą'

išvaro aukštyn. Čia lygiai taip 
būną, kaip kad puode, kuria
me yra skystų taukų ai4 alie
jaus, įpylus į tą puodą van
dens: kadangi vanduo sunkes
nis už taukus, tai jis grimsta 
į dugną, o taukai iškyla į vir
šų. Taip yra su šiltu ir šaltu 
oru. Šiltas oras yra retesnis, 
todėl jis yra lengvesnis ir kyla 
aukštyn.

Kai vienoj vietoj būva šil-

Šiaurinėj Indijoj, Himalajų 
kalnų šiaurės vakarų atšlaitėj 
vra vadinamas Kašmiro slėnis* 
Jis dar vadinamas ‘‘Laimės 
slėniu”, nes tas kraštas iš tik
rųjų yra nepaprasto gražumo 
miškų ir gėlių kraštas.

Į šiaurės rytus nufi Kašmiro 
yra Ladako kraštas. Į Lada- 
ką iš Kašmiro senmiesčio Sri- 
nagaro per aukštus, sunkiai 
praeinamus kalnus reikia ke
liauti pora savaičių,

Kašmiro slėnyje žydėjo 
džiai — pasakoja vienas 
liautojas, kai su savo 5 j 
dovais leidausi iš Srinag 
kelionėn j Ladaką. Juo aukš
čiau kopėme į kalnus, juo da
rėsi vis šalčiau. Pagaliau pa
siekėme kalnų sniego laukus. 
Nors saulutė buvo iškilus be
veik ties galvom, po kojomis 
buvo nepaprastai gilu sniego, 
o pakalnėse, žemai apačioj, žy
dėjo puikus pavasaris. To
liau traukdami į kalnus, pa
galiau atsidūrėme pačiam dy
kumos Ladako krašte. Pradė
jome užeiti to krašto gyvento
jų kaimų ;ir kiekviėnam kai
me dažnai sutikdavom lamų 
(kunigų) sukančių maldų ma
lūnėlį. Mat, Ladako gyvento
jai, ypač jų kunigai, maldoms 
paskubinti turi tam tikrus 
malūnėlius, ant kurių sparnelių 
įrašyti maldų žodžiai. Su
kant malūnėlį, maldos karto
jasi daug greičiau, negu jas 
galima butų žodžiu sukalbėti.

Ladako gyventojai yra link
ini, gerabudžiai ir labai sve
tingi žmonės. Bet gyvena Jie 
labai nešvariai. Tuo požiūriu 
jie nesiskiria nuo kitų Azijos 
tautų. Vyrai nešioja kasas, 
supintas iš savo ir arklių plau
kų. Kasas labai gausiai tepa 
taukais, kurie iš kasų galų neį

Vasarą ir žieipų, (U? vi,
✓ į.

kailio kailinius ■ su at- 
anP ausu. Pastalvli 

ii’su tie atvartai iš 
ragai.

varM|. 
avie?* 
vartais 
aukščiau 
tolo atrodo lyk koki

Nors Ladako gyventojai ta
me gamtos nuskriaustame kra
šte ir sunkiai turi kovoti dėl 
savo būvio, tačiau jis vis dėl
to pasiturinčiau gyvena už ki
tus tų kraštų kalnų gyvento
jus.

Ligi šiol čia išsilaikė polian- 
drija, t. y. tokia tvarka, kur 
moterys turi po kelis vyrus. 
Dėl to ir gyventojų priauglio 
čia nežymu.

Kai ladakietis veda (tikriau 
išteka), tai tuo pat jo žmonos 
vyrais tampa ir dar du jaunes
ni broliai. Jeigu brolių yra 
daugiau kaip du, tai tie atlie
kami turi eiti arba į vienuo
lyną arka kaip nors kitaip iš 
šeimos pasišalinti. Antrieji du 
vyrai nėra pilnateisiai vyrai. 
Jie paprastai būna ne kas ki
ta, kaip savo vyresniojo bro
lio vergai. Vyriausiam bro
liui mirus, jo likusi žmona su 
kitais dviem vyrais gali persi
skirti.

Pirmą vienuolyną, vadina
mą gompą, sutikom 10-tą savo 
kelionės dieną. Jis buvo taip 
aukštai kalne, kad, rodos, joks 
žmogus jo pasiekti negali. Ta
čiau paskum pa tyrėm, kad vi
si vienuolynai pastatyti tokio
se sunkiai prieinamose aukš
tumose.

Teko mums matvti ir vadi
namų chortenų, t. y. pamink
lų, kurie statomi mirusių ku
nigų atminimui. Maldingi la- 
dakiečiai pro tuos paminklus 
praeina tik iš kairės pusės, ti
kėdami, kad tuo budu jie nu
sipelno dievų malonę. Lygiai 
taip praeinama ir pro kitos 
rųšies pastatus, kuriuose yra 
įrašyta garsioji tibetiečių mal
da arba užkeikimas: "om ma
ni padme hum”. Šita malda 
taip pat veikia tik iŠ kairės 
puses pro jos įrašą praeinant.

Ladako gyventojai yra la-

Mačiau daug vidurinės Azi
jos miestų, bet tokio įdomaus 
miesto, kaip Ladako didmies
tis Leha, nebuvau matęs. Mie
sto gatvėse visuomet knibždėte 
knibžda žmonių, kurių čia su
plaukia iš Indijos, Tibeto, ir iš 
kitų gretimų kraštų. Visi jie 
čia suplaukia su savo prekė
mis. Iš Indijos ir Kašmiro čia 
prigabena šilko, iš Tibeto vil
nų ir druskos. Tai yra Azijos 
gelmių Babelis.

Pažymėtinas dar 
dako 
yra 
viei

Čia 
m a -

JL IKROJ1 vcr'.č banko tarnybos sa- H 
vo kostumeriaitfs ir visai apielinkei yra įro- ® 
dj ta jo išgalėjimu vesti reikalus ir, tinka- m 
mai atlikti savo pareigas prie visokiausių M 
sąlygų, i

• ' Mši bankinė įstaiga buvo suorganizuota 
*868 mM apie trys metai po to kaip atsidarė gj 
bizniui Union Stock Yards. Nuo to laiko ji g 
buvo nėdtskirmma dalis didžiausio Pasauly H 
gyvulių marketo ir teikė, per šešios dešimt ” 
keturius metus, patarnavimų Stock Yards jg 
apic’.inkės ir Visos Didžiosios Chicagos H 
South Sidės industrijoms. Tas patarnavimas 
buvo teikiamas ir laike didžiųjų 1873, 1893 B 
m. m. ir kitų depresijų, įskaitant ir dabartį- H

Jus Galite Daug Sutaupanti 
ant maisto įsigiję Elektrikinį Šaldytuvą Refrigeratorių

Dabar Laikas Yra Išmainyti 
jūsų sena radio ant naujos, moderniškos radios 
jus pilnai galėsite gėrėtis gražiais radio prograniais.

čia u 
iš šaltesnes vietos. ima eiti į 
šiltesnę; atsiranda oro srovė, 
bėgimas, kitaip sakant — vė
jas. Vėjas yra ne kas kita, 
kaip judąs oras, oro srovė.

Ant musų žemės visuomet 
kur nors pučia vėjas, nes ant 
žemes vienur šalčiau, kitur 
šilčiau. Ir šaltos vietos šaltas 
oras skverbiasi į šiltą kraštą, 
kur oras šiltesnis ir retesnis, 
šiltesnį ir retesnį oYą išstu
mia aukštyn, nuvaro kur to
lyn. Aukštumoje jis atšąla ir 
tada jis smunka žemyn į tą 
vietą, kur šilčiau ir oras ši:-

Azijos kalnų gel 
mėse

kitoj Šalčiau, tai oras tesnis. Taip be paliovos oras 
lekia iš vienos vietos į kitą, 
kitaip sakant, iš vieno krašto 
į kitą pučia vėjas. (“T.”)

maizmo tikėjimo1 išpažintojai. 
Lamų (kunigų) yra dvejopų— 
geltonų ir raudonųjų. Gelto
nųjų vyriausias kunigas yra 
Dalai-lama, kuris gyvena Ti- 
beno didmiesty Lhasoje. Rau
donieji taip pat pripažįsta 
Dalai-lamos vyriausybę, bet 
nėra toki griežti atsiskyrėliai, 
kaip geltonieji.

Svetimšaliui lamaizmo tikė
jimo pagrindai greit suvokti 
nesiseka. Tibeto kraštų gy
ventojai prieš budizmo tikėji
mo atsiradimą likėjo, kad visa 
pilta eina iš pikiu dvasių, ši
tas pirminis tikėjimas, sumi
šęs su budizmo tikėjimu, davė 
dabartinį tikėjimą, kuris ma
ža panašus i tikrąjį budizmą.

Lamaizmo išpažintojai tiki, 
kad miręs žmogus vėl kokiu 
nors pavidalu atgimsta. Lmna- 
sh> vėlė vėl sugrįžtanti į šį pa

sauli. įsikūnijusi kokiame,nors 
gyvulyje. Dėlto 1 a maiste* 
Žudo jokio gyvo padaro.ę.Ką 
žirai, pasak jų. gali kokį prie- 
li'liu ar giminaiti nudobti.

irsus La- 
vier.uolynas Himis. Jis 

i seniausias ir turtingiausias 
nuolynąs.

gyvena ir y p ajingas la
kinus laikomas kažko- 

įsikunijusiu šventuoju. [ 
I Jaja- numirus^' -laukiamąi^tątįj 
,j;s vėl atsigims kitame žmogų-.' 
J e. Pirmasis 
kėj po jo mirties gimęs 
Iri- laikomas atsigimusiu la
ma, jį tuojau atima iš levų ir 

; atiduoda vienuolynan paruošti j 
'savo pareigom.

Ilimiso vienuolynas atsižy
mi dar piktų dvasių šokiais, 
kuriuos ruošia vienuoliai —i 

' lamos. Tie šokiai užtrunka 3 
i dienas, suplaukusių iš viso Ti
beto minių akivaizdoje. šo
kėjai ant galvų užsmauja kuo 
šlykčiausias kaukes ir šoka 
švaistydamies kardais. į

Dievu malone nusipelnoma 
nepabaigiamu maldos “om 
mani padme hum” kartojimu. 
Tikintieji kas žingsnis kartoja 
tą maldelę žodžiu arba malu- 
ne’i.ais bei kitokiais prietaisais, 
l ik tuo budu galima palenkti 
savo naudai įvairias dvasias. 
Dėl to beveik kiekvienas lada- 
kietis nuolat nešiojasi su sa
vim maldos maluilėlį ir suka 
jį, kada tik turi laisvas ran
kas.

Kitas maldos būdas yra vė
liavėlių iškabinimas. Beveik 
prie kiovienos gyvenamos pas- 

vėliavėlę, per 
kurią malda, ladakiečių /tikė
jimu, eina be jokios paliovos.

Lamaizmo tvirtovės yra va
dinami vienuolynai, kuriems 
vienuolių dėl aukščiau pami
nėtos šeimos santvarkos nie
kad netrūksta. Vienuoliai ei
na kunigų pareigas ir negaile
stingai išnaudoja ' tikinčiuo
sius. Vienuolynų aukurai ap
krauti įvairiomis aukomis, ku-

THE ST0CK YARDS NATIONAL BANK 
AND

THBSTOCK YARDS TRUST&SAVINGS BANK
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Night and Moming to keep

tnr Free “Eyc Care,‘ 
‘ye Beauty" Book
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Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams
Pusei metų ....--------------
Trims mėnesiams . ..... .
Dviem mėnesiam ______
Vienam mėnesiui _______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ___ ...____
Savaitei ..
Mėnesiui

Suvienytose Valstijoje, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ------ -------------------- $7.00
Pusei metų ............ ............... x.. 3.50
Trims mėnesiams —.......... 1.75
Dviem mėnesiams  .............. 1.25
Vienam mėnesiui ............. 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .......__ _
Pusei metų .........
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu. '
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KARO KAINA.

$8.00 
4.00 
2.00 
X.5O 

.75

... $8.00
__  4.00
...... 2.50

Iki birželio 30 d. šių metų didysis karas Jungtinėms 
Valstijoms kaštavo daugiau, kaip 40 bilionų dolerių. Į 
šitą skaitlinę įeina tiesioginės išlaidos karo reikalams, 
apdraudų mokėjimas užmuštų kareivių šeimynoms, pen
sijos veteranams ir t. t.

Jeigu kitos šalys nebemokės Amerikai karo paskolų, 
tai prie minėtos išlaidų sumos prisidės dar 11 bilionų.

Bet Jungtinių Valstijų valdžia dar turės per ilgus 
metus mokėti pensijas buvusiems kareiviams, bonus ir 
kitokius atlyginimus. Priskaičius taip pat nuošimčius 
ant įvairių paskolos bonų, galutina didžiojo karo išlaidų 
suma gali pasiekti 100 bilionų dolerių.

Tai ve kokią kainą tenka Amerikai užmokėti už tą 
neva “pasaulio demokratijos gynimą,” kurio pasėkoje at
sirado bolševizmas ‘Rusijoje, fašizmas Italijoje, hitlerizr- 
mas Vokietijoje ir yisoks kitoks šlamštas įvairiose Eu
ropos šalyse.

IŠLAIDOS JRO KARO.

Didžiausios karo išlaidos visuomet pasidaro ne pa
ties karą metu, bet karui pasibaigus. Bekariaudamos, 
valstybes užtraukia ^milžiniškas paskolas, kurias paskiri 
jos moka per ilgus metus. Toliaus, begalines sumas pini
gų praryja sužeistų kareivių gydymas, atlyginimai už 
sužeidimus, pensijos ir t. t.

Pasaulio karas, kaip žinome, buvo sustabdytas 1918 
m. lapkričio mėn. 11 d. Bet Jungtinių Valstijų kongre
sas priėmė rezoliuciją, formaliai paskelbdamas karo pa
baigą su Vokietija, tik 1921 m. Federalinio iždo davi
niais, Amerikos karo išlaidos iki 1921 m. birželio 30 d. 
buvo $26,361,096,001.96^

Nuo jS laiko^lffl riTsos pasaulio karo išlaidos bus pa
baigtos mokėti, Jungtinių Valstijų valdžia bus išleidus, 
gal būt, dar apie 75 bilionus dolerių!

Skolos, užtrauktos karo reikalams, ir tų skolų nuo
šimčiai sudaro didžiausią dalį tose išlaidose. Paskui eina 
veteranų pensijos.

Nuo 1921 m. birželio 30 d. iki 1931 m. birželio 30 d. 
jau išleista karo skolų nuošimčių mokėjimui $8,585,- 
000,000. Karo veteranai per tą laiką valdžiai kaštavo 
$5,500,000,000. Dabar Jungtinės Valstijos išmoka Kas
met apie tris ketvirtadalius biliono dolerių pasaulio ka
ro veteranams.

Be to; reikia neužmiršti, kad šiandie valdžia moka 
milžiniškas sumas pinigų praeitų karų veteranams — 
būtent, apie 250 milionų kasmet.

Karo veteranų kaštai susideda iš įvairių išlaidų, 
bet stambiausia tarpe jų yra veteranų pensijos. Pasau
lio karo veteranų pensijoms iki šių metų bįrežlio 30 d? 
buvo pripažinta viso $8,637,569,793. Visų karų veteranų 
pensijoms, nuo 1790 m. iki 1932 m., kaštavo $15,000, 
000,000. !

Iš praeities karų didžiausia suma buvo paskirta 
Civilio karo veteranų pensijoms, būtent, $7,601,773,450.

Karai įklampina valstybes iki ausų į skolas, ir pas
kui per dešimtmečius žmonės .turi vilkti sunkią mokes
čių mąstą, kol jos ,bunja atmokėtos. Ta našta šiandie 

.slegia ir .Amerikos žmones.

Apžvalga
AFERISTU iKAKJEKA

Prieš keletą mecų lankėsi 
Amerikoje ir riųko aukas tau
tininkų. studentų ęrganizącijįos 
“Neo-Lįtųanijos” at»totv a i, 
Marčijilioųįs ir .Banaitis. Apie 

iii tT IaI'IIITao

spaudoje pasklido žinių, kad 
jisai, patąpęs advokatu, pasisa
vino sąvo ‘klijentų turtą ir pa
bėgo j pžsįepį. Dabar 'Kauno 
laikraščiai yčl rašo apie Mą*- 
diąiįoųi
^ugrjžo j Lietuvą.

Aide” įdėta tokia žinia 
'^Kriminaline

Jjsai, pasirodo, Jau

policija pa

srovėse. ;Bęt keiktą .čia yra yc' 
kas. Jeigu Marčiulionis buvo 
tieji pridirbęs šelmysčių, J<ad 
turėjo ąprukti į užsienį, tai 
kodėl .valdžia jo tuojaus ^e- 
suėmė? Ą ' ■ [■

1 Jisai gyveno sau viešbutyje] 
(o -visus viešbučių gyventojus 
policija tuojaus užregistruoją) 
ir yąrė i Čekių kląstavimo “fab
riką.”

MONARCHISTAI, 
RINKAI IR KQM.UNWAI.

‘ILaisvė” labai Morai kolįo- 
jari dėlto, kad “Naujienose” 
buvo pasakytą, jęgei ^Vokietijos 
komunistai tuJkininKavo jnc- 
narchistąnis ir 4ąštataiw« JTai 
esąs prasimanymas, nes ko
munistai 'Vokietijoje Hbe ąt- 
vangos fiziškai kovąja su fašis-, 
tais”: į

‘tĘeveik nėra tos dienos, 
kurią .nebūtų mąžndytaš ma
žiausiai vienąs komumatas. 
Kruvina kova virė įr tebe
verda .visuose .industriniuąse 
Vokietijos centruose; kova 
tarpe i hitlerininkų, fašistų ir 
komunistų. Von (Pąpsno .val
džia ir kiti monąrehįstąi ma
te ir tebemato mirtiną savo 
priešą tik komunistuose. Ji
nai fašistus remia ir su jų 
pagclba galabija komunis
tus.”
Taip, “fiziška kova” tarp jų 

eina, bet tai anaiptol nereiš
kia, kad komunistai negali tal
kininkauti .fašistams ir mo- 
narchistams. Čia paduosime 
porą faktų:

Pernai metais monarchistų 
organizacija “Stahlhelm” /(Plie
no Šalmas) kartu su hitlerinin
kais padavė sumanymą refe
rendumui Prūsijoje, kad -butų 
tuojaus paleistas Prusų seimas 
ir paskelbti nauji rinkimai. 
Monarchistai ir fašistai neap
kentė senojo Prusų seimo dėl
to, kad jame demokratinės par
tijos turėjo daugumą ir iš tų 
partijų buvo sudarytas kabine
tas su socialdemokratu Brau
nu priešakyje. į

Bet kaip* tuometę pasielgė ko
munistai? f stojo ;į talką 
“Plieno šalmui*’ ir hitlerinin
kams, Šaukdami savo šalinin
kus (antram referendumo bal
savime) balsuoti už referendu
mo sumanymą. Ar “Laisvė” 
drįs šitą faktą užginčyti?

Toliaus, senajame Prusų sei
me komunistai daug kartų da
rė įnešimus, kad Bauno-Seve- 
ringo kabinetui butų išreikšta 
nepasitikėjimas. Kiekvieną kar
tą už tuos komunistų įnešimus 
balsuodavo fašistai ir 
chistai. Ar “Laisve” 
kad tai ne tiesa?

Komunistų frakcija 
seime, netrukus prieš
mino pabaigą, įnešė reikalavi
mą, kad butų pašalintas Berly
no policijos prezidentas, social
demokratas . Grzezinskis. Už tą 
reikalavimą kartu su komunis
tais balsavo hitlerininkai ir na
cionalistai (monarciiistai). Ne
seniai tą patį Grzezinskį von 
IPąpępo yąk|žįa, fei-
ro jstovį (Berlyne, suareštavo.ir 
jęga pąšaJiąo > .RoHęijjos 
zidento vietos. 'Reiškia, janke-* 
rių valdžia su pagalba 
stovio įvykino kaip tik tą, ką 
bandė pirmiaūs padaryti ko
munistai savo įnešimu seime.

BENDRAS PRINCIPAS: SU
GRIAUTI RESPUBLIKĄ.

sti Ur rengtis <prie ginkluotos 
kovos su ja, ir t. t.

Visa šita komunistų politika 
buvo vanduo ant fašizmo ir 
pionarchizmo malūno. Juk did
žiausias Vokietijos monarchis- 
tų troškimas buvo ir yra dis- 
kredituoti respubliką ir įtikin
ti žtfiones, kad respublika jiems 
atnešė nelaimę. Tokį pat įsiti
kinimą trokšta žmonėms įskie
pyti jr hitlerininkai, kurie skel
bia, kad šie 13 respublikos gy
vavimo metų Vokietijai buvo 
“degeneracijos laikas.”

Vadinasi, demokraUuės res
publikos griovime .komunistai 
eina ranka už rankos su m> 
narchizmu ir fašizmu. Jų ke
liai skiriasi tiktai tada, kai 
atsistoja klausimas: kas to- 
Jiaus? ;Pę respublikos sugriovi- 

; mo monarcĮiistai nori. grąžinti 
Vokietijai * jĮoaizerį; hitlerinin
kai nori įsteigti fašistišką dik- 
talmą, kuri sutriuškintų dar
bininkų judėjimą ir paverstų 
visus darbo žmones beteisiais 
vergais; o komunistai nori 
bolševikiškos diktatūros, kuri 
taip pat atimtų visas teises 
darbo žmonėms, bet valstybes 
šeimininkais ' padarytų komu
nistų partijos viršininkus.

KRUVINOS VARŽYTINES 
TARPĘ TAURININKŲ.

monar-
sakys,

. Prūsų 
jo ter-

brolį, ‘gyvenantį ‘Marijampo
lės apskr. Pakuonio yąūč., 
kur rasta kompromituojan
čios medžiagos. Taip pat pa
daryta krata ir pas, eilę kitų 
asmenų.

“Iš laikraščių sužinoję, da
bar daug žmonių kreipiasi j 
kriminalinę policiją su vvek- 
seliais, jjcurių daug 'Marčiu
lionio suklastuotų. AįškSja, 
kad ši ^vekselių klastojimo 
afera žymiai dįdespė, negu

Taigi komunistai 
su monarchistais 
tiktai dėl ateities 
kaip pasidalinti grobį, kuomet 
respublika >bus sugriaua. Jie 
dėl to budimo grobio varžosi 
įr kovoja. Visai teisingai tad 
“Ęaisvė” ir sakp, ,kftd tarp jų 
eina daugiausia tik “fjzįšką 
kova.” jFašįstai nenorį, kad gro
bis tektų Thaelpianno gaujai, 
todėl jie ją galabija; o ko
munistai galabija hitlerininkus. 
Tuo gi tarpu monarchistai ti
kisi, kad su Hitleriu galima 
bus iš bėdos susitarti, ir jie 
todėl jam , padeda komunistus 
naikinti; bet, jeigu Hitlerio 
gaujos pasidarytų perdaug 
akypbešiškos, tai monarchistai 
yra pasiryžę ir joms nulaužti 
ragus. '

Tuo budfi šita kova tarp jų 
yra, savo esme, yiaržytinęs. Ji 
gali būti kad ir\|įlar taip kru
vina, bet jie tpetrykdo toms 
trims demokratįjąs priešų sro
vėms eiti išvien kiekvieną kar
tą, kada jos bori suduoti smū
gį respubliką}. Tąįp, ’kaip gin
kluotos “butlcgerių” (gaujos A- 
merikoje šaudomi įąijip savęs ir 
be paliovos vycda (kyųviną ka
rą, — tai iPaųgšiai kariauja 
vieni su kiį$įs .įr ‘Vokietijos 
fašistai, taųnąrchisUi ir ko
munistai, nors jpaiųątįnis jų 
tikslas šioje, vąlandtyįe yra vien 
nodas: sugriauti ^publiką ir 
sunaikinti demokrfttįją. 
------- ----------------C2__l_2L

’ Ir tąi tik kęji ryškesni ifak-j- 
tai. /Bet reikią pasakyti tiesąį 
kad .komuniątų -talkininkavimas 
fašistams ir ąionarchistąms bu-J 
YO ir yra (ijdawg platesnis, negu* 
rodo tie ątsitikimai. 'Nuo itoa 
dienos, kai Vokietijoje įvyko-

nesutinka 
ir fašistais 

klausimo,

Kirmėles žarnose

buvo rpanyta. Atsižvelgda
ma j bylos svarbumą, kri
minaline ^policija, nors dar 
ir nebaigtą, \ b^lą i perdavė 
Kauno <11 nuovados teismo 
tardytęjLui, tp.? įiępiųaičiui. 
•Vakar Mąrčį u Įjotas ;buvo iš 
kriminalinės policijos nuga
bentas į Kauno kalėjimą.” 
tulikų .pasitaiko .visokiose

zeris, komunistai kovojo {prieš 
demokratĮąę respubliką. įjid 
niekino visučtiną balsąyįmą, IįUf 
dafė -ginkluotus sukilimus; jie, 
skejbe masėms, kad respubli
ka nėra geresnis dalykas, ų,e£ 
•gu fašistiška diktatūrą; jie ra
gino Vokietijos ;.liaudį me taiky-'

■ 
ir pataičių randamas beveik: 
lygus Skaičius. Paprastai .pus^ 
turinis arba tuzinas. Jų gąji 
būti šimtai ir tūkstančiai.

.pataite padeda tukstanČįus 
kiaušinėlių, kurie išeina stJ 
žmogaus išmatomis. Pradžioj 
jie yra balti, bet nuo j$mątų' 
pasidaro rudi arba gelsvi. Jų 
lukštas yra dailus ir apdeng
tas baltimine plėve. Tą |plėvė 
suklenka nuo niinoralinių ru-*' 
gščių ,ir apsaugoja vidui e- 
sautį gaivalą. Ji galima sunai
kinti karbojinės rūgšties už
pylus. Kiaušinėliai išbūva 
sveiki ir gyvi per 5 metus ir 
ilgiau. Net džiovinimą^, sau
lėj kaitinimąs ir šaldimfts ue- 
(Pąkcnkia jiems per kelis .mė
nesius. Kiaušiąėliai .nųpraai- 
kąla arba neišsiperi iki gaiva-; 
Jas juose nėra įpjlnai subren
dęs. Jeigu išsiperėjimas į- 
,vyksta ne žmogaus affba t Hito 
žinduolio kune> gaivėjas nu
dvesia. Išsiperėjimas (papras
tai įvyksta žarnose .ir iš ikiau- 
šinelio išsirita Jarva. (Larvą 
žarnose nepasilieka, o .prasi
skverbia per jų sienas į {krau
ją, kuris nuneša ją į kąpenis 
Iš čia ji keliauja į plaučius. $ 
jų išlipa į bronchus ir jĮlsari- 
mo dūdą, iš kur jau patenka 
į steiųplę, skrandį ir atgal j 
žarnas. Jose ji maitinasi, už
auga ir veisiasi, žarnose .pa
dėti kiaušinėliai negauna su
bręsti ir atgal savo cyklių pe
reiti, nes išmatos juos išnešs 
laukan.

Kaip jie patenka atgal 
žmogų ir kaip nauji žmon

J&RAM STQKER , Verti A. Po/VflJtf

DRAKULA
Doiįjleday, Doran B 
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1 Kad “^arienčKatrina” tLloydui 
ikišioj mebuvo rępprtyota. .Jis

singas

ii

Rašo Dr. A. Montvidas. 1 ;

Tš tolesnio aiŠkiilimd inaty- 
ffipip. Ikart Wwel«s ,A*lį>p kjr- 
jųiąpi apsigyvena nė tik žąr- 
nose, .o ir kitose kūno dalyse. 
Tjaįp pat mintysime,, kad žmo
gaus kūną gali užpulti įvai
rios kirmėlių veislės.

Šį sykį rašysiu apie šeivi- 
nes kirmėles (Ascoris lum* 
bricoides, rouiidworm, . .epl- 
jvvorrn). Još yra rausvai .rujdos 
arba gelsvai pilkos. Pataites 
turi nuo 8 iki .10. colių ilgį, pa
tinai nuo 6 iki colių. Patai
tės yra kiek storesnės ųž pa
tinus. -1 Kūnas jų tamprus, bet 
elastinas; ąbų gajai smaili. 
Patinų uodegos mžrie^tos ar^ 1 • » • • ipa susisukusios, ualyos ma
žus su trinu karpuolom lu- 
MM TĄi»J; .&*. ipana^ų

Kinules. Lietuviams, 
yrja" augę (Lietuvoj 
mėlių veislė yra gerai pažįs- 
•talpa, nes retas jų išvengė.

.Šęįviųės kirmėlės ąpsigyve- 
muląihosiose žarnose^ .Patinų

Mėšlai su jais .patenka r 
vandenį arba ant ,žemės. Ge 
riant tokį vandenį arba susi 
tepus rankas .tokia žeme jąi 
subrendę kiaušiniai įnešam 
į skrandį ir žarnas. Valgąn 
salotas, žemuoges ir kitas an 
žemės besivoliojančias dar 
žoves, jeigu žemė buvo ap 
krėsta kiaušinėliais, galimi 
apsikrėsti.

Apsikrečia dažniausiai vai 
kai, nes jie ant žemės volic 
jasi, purvinom rankom valg 
ir šiaip jas į burną deda. Ji 
geria vandenį iš bile kur i 
valgo neplautus daiktus, 
vimas apkrėstu vandeniu 
būti ąpsįkretimo šaltinis.

Aiškų, kad šeivinėmis 
melėmis lengviau apsikrėsti 
/Vasaros laike, negu žiemą; 
dirbant laukuose ir mainose 
labiau, negu mieste. Lietui 
vej, kur išeinamųjų vietų bu
vo mažai, kur žmonių išmato
mis buvo tręšiami daržai, kur 
vandens tyriimas nebuvo pai
somas, kur .rankų plovimas 
prieš vvalgį bebuvo paprotis, 
šeivinčs .kirmėlės .buvo i beveik 
(neiš vengtinos.

Buvimas šeivinių kirmėlių 
žarnose kartais nesukelia jo
kių nemalonumų. Tečiaus ne
retai'prasideda skrandyj ir 
žarnose suirutė. Apetitas gali 
dingti arba nepaprastai padi-4 
dėti. Netikri skaudėjimai irt 
sunkumas galL atsirasti po 
kru tinės jr žemiau. * Gali atsi
rasti 'koktumas, vėmimas įr 
vidurių paleidimas. Svaigu* 
liai ir alpimas gali pasikarto
ti. Kartais karštis pakįla Jr 
ųct kraujais einąma laukąn. 
; Nervų siniptomai pąsteb|a-i 
mi ypač pąjs vaikys ir ąuąikH 
nėjusius. Neramumas, Bemie
gąs, nosies niežėjimas, klyki
mas iš miego pašokus, konvul
sijos, .regėjimo ir balso suge
dimas .dažnai yra .kirmėlių 
turėjimp simptomai. -

(DideJio kirmėlių ską.itUauš 
buvimąs* žarnose kąrtais 
kemša ja\. Rąrščiui kūne at
siradus dėl kukįps nors ligos, 
jos inpa keliauti, Vienos išei
ną su išmatom, kitus pasiekia 
skrandį ir išvepiiąinoę. Ęar- 

os lenda * nėr . stemple i
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PBS 
kurie 

Mla kir-

kiu
iąąvo Agento kick- 

eną dieną pasiųsti (clcgra- 
ą į Varną su Žiniomis apie 
tarienės Katarinos” kelionę 
^poziciją. Jam .pareikala

us, -telegramos 'buvo ąiunčią- 
os, mors apie laivą pebuvo 
Uta jokių žinių, kad iš to 
^dalpim^as galėtų nuprasti 
ig Jondoniėtis ijbUAli.
Anksti pavąlgę -vakarienę, 

Uęjomc gulti. ,Byt rišime pa- 
imatyti su vicętkopsulu ir, jei- 
U galimą, stengsimės gauti lei- 
im,ą užeįti ant (laivo denio 
ąqjau ;po jo atplaukimo. Anot 
ran fHelsingo, musų vienin- 
ėjė proga yra įsigauti į laivą 
lienos metu. Grafas, nors ir 
•avirtęs į šikšnosparnį nega- 
i pereiti ar perskristi per 
andens plotą savo noru ir to
liu budu negales laivo apleis-; 
i. Ir kadangi jis nedrįs -pą-‘ 
įsavinti žmogaus pavidalą, 
;ad nesukėlus įtarimų — ir to 
is nori išvengti — todėl jis 
>us priverstas pasilikti dėžė- 
e. Ir tokiu budu, jeigu mes 

galėtumo užeiti ant laivo die
nai išaušus, jis butų musų ran
kose; mes galėtume atidaryti 
clėžę ir iki jis/pabus, spėti ap
sidirbti su juo, panašiai, kaįp 
ir su Lucija. ‘Nemanau, kąd 
mes -turėsime daug sunkumo 
su valdininkais ir jurininkais, 
nes ačiu-Dievui, čia šalis, kur 
kyšiai viską padaro ir mes 
esame gerai aprūpinti 
gaiš, 
žingsnis yra persitikrinti, 
laivas neįplauks į uostą 
tomus be musų žinios. O 
biidėsįme. Aš manau, 
gerbiamas 
čia viską sutvarkys!

sako, kad po tokios 
.Grafo !kunas ne

subyrėtų į dulkes. To- 
budu prieš mus nebūtų 

jokių įtarimų, jeigu kartais
pradėtų eiti kalbos apie žmog
žudystę, Jeigu taip ir neatsi- 
(tiktą» 8avo darbu mes .rizi
kuojame gyvybes ir šie užra- 
.Šgi patekę į negeistinas .ran
kas, gąli užnerti kilpas ant 
musų kaklų* Aš asmeniškai - 
nesvyruodamas, nedrebėda
mas rizikuočiau, nors už tai 
,ir turėčiau kaboti. Mes esa
me pasiryžę panaudoti visas 
pgjegas ir visus galinius bu
dus .pasiryžimą išpildyti. Su 
tam tikrais valdininkais mes 

fsuąitarčmc, kad spccialis .pa
siuntinys praneš ,mums ąpie 
“Caricnčs Katarinos” atvyki
mą, vos spės jie pamatyti lai
vą įplaukiantį į uostą.

Spalių 24 d. — Laukiame 
.visą savaitę. tLordui Godal- 
mingui telegramos ateina 
{kiekvieną dieną, bet nepasako 
nieko naujo; ^Laivas dar ne
raportuotas.” Du .kart į die
ną užhipnotizuotos 'Minos at
sakymai irgi vienodi: vilnių 
pliaukšėjimas, vandens ūže
sys ir .girgžda steibai.

•Spalių 24 d. Telegrama 
'Nuo Kufus Smilh, Lloyd’o 

Londone, ^Lordui Godalmin- 
gui; Anglijos konsulatas Vąr- 
lioje. ' 

, *$įryt ^Carienė Katarina” 
pastebėta *Dardanelyje.” 

(Bus daugiau)

pini-
Dabar vienintelis musu 

kad
Šil

ines 
kad 

ponas Pinigas ir

Šiandie atėjo KOVA 
No. 7. Galima gauti ją 
Naujienose. Kaina 10c.

bostoniečių atydai
Naujienas galima gauti 

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

Spalių 16 d. — Minos 
tas tebėra toks pat: 
pliauškėjimas, vandens 
štimas, tamsa, prielankus ve
jas. Mes, matomai, atvykome 
laiku į Varną ir išgirdę apie 
“Carienės Katarinos” atvyki
mą busime pasiruošę. Esu 
tikras, kad mes gausime pra
nešimą, įkuomet laivas pasieks 
Dardanelį.

rapor-
Vilnių 
šniok-

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.

NAUJAS Kultūros No. 6 
ir 7 atėjo. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 45c.

Spalių 17 d. — Aš manau, 
kad dabar mes jau esame vi
sai gerai ’prisiruošę pasveikin
ti Grafą po jo ilgos kelionės 
jura. Godalmingas pamelavo 
laivų, linijai, kad jo nuomo
ne, dėžėje, ‘kuri yra “Carienės 

Katarinos” įtalpoje, buvo 
daiktai, pavogti nuo jo drau
go*. Jis gavo linijos sutikimą 
dėžę atidaryti, bet ji atsisakė 
paimti iiž -tai atsakomybę. 
Tuo 'budu atsakomybė nupuo
lė ant 'Godalmįngo speČių. Sa
vininkai įteikė jam raštą, ku
riame ‘kapitonas buvo instruk- 
tuojamas Godalmingui patai*-, 
mauti jr ‘ sutelkti 4jam >piln^ 
■laisvę laive savo darbą atlik
ti. .Panašios instrukcijos tyu- 
vo,su teiktos ir agentui Varno
je. Su agentu jau turėjome 
JKOgps .pasimatyti. Lordo Go- 
dalmingo nuolankumas . ir 
.fnaųtlagumąs į agentą pada
rė 'ląjįgį djdelį įspūdį ir mę§ 
eĮigme tikirį, |kad jis, jeigu ga
lės, įšpįldys kiekvieną musų 
prašymą. Jau žinome ką dą- 
rysimėmėžę atidarę. Jeigu 
Grafąs fbys .užtiktas begulįs, 
Van Balsingas ir dr. Sevardas

“Naujienose” ga’lma gau
ti Uruguajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
“Trityųna” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.
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iRetiMaukite “NAU
JIENAS” ant Eile ikam- 
-po, fkur -pardubdand ‘lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių Ms gatavas 
Jame patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma-

Eet Jūsų pato
gumo dėlei. * I
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tuojaps mupiaus jo galvą ir 
įvarys smaigą į širdį. Kviiį-j 
tas/ftfpmą, ęodalmingąs ir ąš 
$tpVėsime sargyboje ir prižiu- 
rąšįipę, įkąd jniėkas mums ne-: 

piiųo iš žąrnų ligo^Įsutrukdytų. '.nors kartais pri
šertų /pavartoti ir ginklus, ku-, 
ritas mes Imsime gerai aprū
pinti.

gerklę, nosį, ausis jr alsavimo 
dūdą.‘Ne i,tik inechaniškps er- 
zipjm^ jrvik^amųs jps gali 
pądaryti, o ir nuo^ja :kuną. 
Ar ,tai (del jų nuodingumo nr 
kyąpjoįčUJ] * J 
niąi darosi išblyškę, .silpnį.

įliit$ sykį apie tai, kaip 
sifkratyti šeivinių kirmėlių. .

-—u .. _ ..

METOTJBi
„Siunčiame Pinigai Pal
tu ir Telegrama. Patar- 
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BNOS, Chicagč, UI

Rašo Nemunas

šeštadienis

Garsinkitės Naujienose

BANKAS ĮROOVTO SAUGAU
te

jūsų pgrąmos

Marąuette ’Park

VISI

sueidavo

9 jtubų ,.ųž

ir ąųgsciąu

Atdara vakarais

ric
nyčia. Tau 
parauk ūmai

Ant namelio skolos ne
taktai

vidur 
VASARINIS 
išPĄRPAyi- 

MAS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Septynių dienų nuo 
tikini

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

S it ryte, tai Jąs guji :ųžsisqky 
ti ilaikraštį į jo namus ątneš 
tį. —Aputis.

Drąsuolis Įię|ųvis Juoząs .Roiy^su parašiutu šoks iš 
lęfciai^įp Jčktpvp. Peoplįs ^rnitųre jręjjge 4^- 

;dr.W s 8fars(^ka|bjais taip, >ad ĮfĮftkvięnąs gąl«s gir
dėti lenktynių rezultatųsirkitas žįniąs. 4Gątvekąrigis 
(trąmyająįs)$tvykstančius, Ęagdųnas broliai, savo 
dideliu auto gabens nuo 74-tos ir Western avė. į aero 
dromą. Visi kas tik norės galės pamatyti šią didelę 
lietuvių iškįlpaę.

Visus chicagiečius ir apielinkių lietuvius širdingai 
kvečia atsilankyti
PIRMOJO LIETUVIŲ SKRIDIMO PER ATLANTU 

KĄ RĖMĖJŲ KOMITETAS IR LAKŪNAI.

Kaimynai papasąkojo, kad 
Mockai buvę apsišvietę žmonės, 
gražiai sugyvenę, skaitę daug 
knygų ir laikraščių. Paskutiniu 
laiku Mockus pradėjęs nesvei
kuoti, atsidūręs bedarbių eilė
se. Moteris irgi negalėjusi dar 
bo susirasti. Iš miesto pašalpos 
negavę. Mat, turėję savo na
melį, tokiems miestas ir labda
rybės organizacijos pagelios 
neteikia. Pažįstamų daug ne
turėję, neseniai .Chicagoj apsi
gyvenę 
buvę galima užtraukti 
nemokėti ir dar antri morgičįai 
Aišku, kad .vargas, o .ne links 
mybė privertė Mockus užversti 
savo gyvybės lapą.

Mes įkviędįąme jųp p^dgryŲ musų banke 
mažą.aųl|atflid4ę/^fti^.jĮi:9dę savo stip
rumą, mes

veninių ar mirtį ineturi supra
timo. Gyvenimas yra dramų, 
o žmonės gyveninio aktoriai— 
vieniems gyvenimas paskiria 
vienokią ,o kitiems kitokią ro
lę. Mums yra skirta vargo, 
kančių, nepasisekimų rolė—mes 
savo rolei statom tašką. Vaidi
nimas užsibaigė.”

Bet, kaip visuomet 
skaisčių spalvų pasilaiko 
,dų dėmių, taip ir čia atsiran
da blogumų, žinome visi, kad 
sekmadienis yra pasilsiu die
na. Jaunuomenė šeštadienį 
vėlai grįžta iš pasilinksmini
mų, biznieriai dirba ilgas va
landas .prieš šventę. Dar ki
tas dalykas: vasaros laiku 
muo saulės įkaista namai, ir 
taip .sumigusieji, .kąip kudi- 

ikiai negali tinkamai ilsėtis iš 
vakaro. Ir vėsuma papučia lik 
jau tada, kada dausose prūde

lis Bmika^ visuųmęt buvo jr yra prisiren- 
patarųąųti. Jš ^rįęžasties musų 

sMpiiių TyŠių Ąr fttoyię, mes ^tikrinam pil- 
uiįgųsi saugumą jųpų .pįųįgąinp.

da nauja diena brėkšti.
Tada jau galima pilnai Il

sėtis. Bei štai tuo muku, kąda 
dauguma žmčnių dar miega, 
vaikai su laikraščiais ima 
šaukti kiek galėdami, ir kas 
sekmadienis nuo pusės aštun
tos iki 12 valandos .taip :bc pa
liovos vienas po' kito klykia 
gatvėse.

Sartalių
Mockų Juzuką. Marytė nesu
laukdama .Juzuko ėjo pati pas 
Juzuką. Bet Juzuko namų du
rys uždarytos. Juzukas b dar 
miega. Marytė pajuto gaso ru- 
kštį, nejaukų kvapą. Sugrįžusi 
mergaitė papasakojo mamytei, 
kad Juzukas dar miega ir kad 
iš Mockų namo einąs koks tai 
lukštus kvapas. Sartalienė, į- 
domavimo delei, ėjo pažiūrėti 
savo kaimyną Mockų. Taip, 
Mockai dar miega, durys užra
kintos, nei gyvos dūšios nesi
girdi. Sartalienė irgi jaučia kok
tu kvapą. Pasišaukė savo vy
rą Motėj ų. Motėj us suprato kad 
kas nors su kaimynais negerai. 
Beikia šaukti policiją. Taip ir 
padaryta.

Pribuna policija. Aišku kai 
diena, kad Mockai nusitroškino 
gasu. Kasta raštelis, kuriame 
sakoma, kad gyvenimo sąlygos 
verčia juos sulošti paskutinį 
gyvenimo aktą. Laiško turinys: 
“Mirtis yra paskutinis žinks- 
nis iš gyvųjų viešpatijos; sy
kiu paskutiniu! žinksniu iš ne
laimių ir vargų viešpatijos. Mu
du su žmona nuta’reva gyveni
mą pamainyti į mirti. Juzuko 
ir neklausom, jis dar jaunutis, 
vos pradėjęs gyventi, apie gy-

Laikraščiuose skaitome žinią. 
“Kazimieras Burbulis, 36 metų 
amžiaus, pasiėmė miesto vieš
butyje kambarį dešimtame au
kšte, parašė laišką savo drau
gams: ‘Dešimtą valandą vaka
ro aš, Kazimieras Burbulys, iš
lėksiu į kitą pasaulį. Esu tik
ras, kad iš dešimto aukšto lėk
damas žemę tikrai pasieksiu’.” 
Tikra tiesa, dešimtą valandą 
Burbulys išlėkė iš dešimto au
kšto, žemę laimingai pasiekė.

Burbulis buvo bedarbis, pas
kutinius savo skaitkus sumokė 
jo už kambarį, iš kurio jis iš
lėkė, kad laimingai pasiekus mo
tiną žemę.

Septintadienis
Skaistus rytas, saulės spin

duliai sveikina kiekvieną gam 
tos sūnų ir dukterį. Dar sep
tinta valanda, bet jau ruošiasi 
važiuoti kas į laukus, kas pas 
pažįstamus į kitus miestukus, 
o kas į pikniką; dar kiti savo 
draugų aplankyti tolimesnėse 
Chicagos kolonijose. Visi trio- 
siasi, rengiasi vienai ar kitai 
kelionei, bet prie Mockų name
lio viskas tylu, ramu. Turbut 
Mockai šiandie niekur neva
žiuos, nes jau devinta valanda, 
o jie dar miega. Tikra tiesa 
Mockai miega. Jie miega tokiu 
miegu, iš kurio daugiau neatsi
kels.

Marijuclle Bark yra skaito
ma puikiausia 'lietuvių kolo
nija Gbieagoj. Namai gražus 
medžiais ir žolynais apsodin
ti. Malonu žiūrėti. Visi paran
kamai gyventojams: mokyk- 

ligonine, didžiulis 
o seniems žmonėms, 

reikalauja jos, yra ir 
čia randasi

Namų savininkai su pagel 
ba kiiubų turėtų lokius ncųia 
lonumus pašalinti. Pirm de 
yinįos valandos jie turčių ne 
leisti vaikams bereikalinga 
gatvėse aląsą keltį. Nes je 
kam nereikalingas yra pasįl

VĖL YRA SAVO OFfSE 
CICERO

4930 W. 13th St
Ofiso val^ndųs: 

=^^===, 10-12. 2-4 p.
p- 7'8
F.incdčli.lis. sc-

j ‘ įlaB redomis ir pėt-
.* j nykiomis p o
' gttkzB P‘etH gy<,°
‘ Lji gonius ofise už
.»aJO pus? kainos iš 
A/ĮįM, ■ JĮSIjll Pficžasdcs sun- 

kių laikų. Ąe- 
umatizmo gy- 
dymas — spe- 
dalumas.

Ofiso Tel.

Rez. Tel.
* - Cicero 3656

Halsted Exchange National Bank
1929 SOUTH BAUSTE!) ST. 

cpįcAęo, įfjį.

zio Pąžcrskio, kuris .pasižymi 
savo galingu baritonu, taipgi 
p-lė Jadvyga .Griciūtė sudai
nuos keletą naujų ir gražių 
dainų.
Pikniko vietoje, Birutės dar

že, iš ryto bus įtaisyti radio 
priimtuvai ir garsiakalbiai, 
taip kąd anksčiau j pikniką 
nuvažiavę galės vi^ą radio 
^programą i(ęp girdėti.

Po rądip .vųjandos prasidės 
di<!elis ir jvąįrua programas 
iBĮrutčs darže ir trauksis per 
visą dieną. Kiekvienas bus pa- 
deųjkintas, ne,s sbus įvairus žak 
.diinai, daipavįmo jkontestas su 
iPij^ftis, ųistyųės, .fen.cing, iš- 
laįinėjimai, Ą. Aiukcevo tru
pė ,ir itt.

Pradžia 1-mą valandą P« pietų. Įžanga Dykai 
ĘĮIEE PARKING

Programas bus labai įvairus:
Aeropląųų lenktynėm, Figūrinis ^a^idyma^, 
travimas Aeroplano saugumo, motorui sustojus. Nusi 
leidimas parašiutu. Kapitonas S. Darius, S. Girėnas ir 
Peleckias vežios Pirmojo Lietuvių Skridime P<?r ĄĮlan- 
tiką—New York—Kaunas narius rėmėjus.

Dalyvauja penki lietuviai lakūnai, su savo lėktu
vais: r^Kapt. S. DARIUS, Si GIRĖNAS, Ę. PĘLĘC- 
KAS, A. VYDŽIUS (imtinirikas) ir E. PIVARUNAS.

Ryt dieną įvyks vienas šio 
sezono didžiausių piknikų. 
Todėl ir radio progrąpias iš 
stoties AVGĘL ryt dieną Puo 1 
iki 2 vai. po pietų, bus dide- 
ilis ir gražus su jBudriko ra- 
,dip orkestrą pilname sąsta
te. Visi j turės malonumo pasi- 
klausyti gero dainavimo Ka-

; Pilnai s,u , tymais 
$1 Už jūsų Kądio aptarnavinių ir pataisymą $1.

LIPSKY'S MUSIG&RADIOSTORE
4916. W 14th St.

TEL. CICERO 1329 . - CICERO, ILLINOIS

Sote Pranešimas Į
Lietuviams kirkusiems Morgičių per f

11 n iversal S ta te Banką (ir kitus 
uždarytusbąnkus) 

A.A.ŠUKIS
i

DYKAI — užregistruos ir .peržiuręs morgičius Tamstų į 
apsaugai.

DYKAI — patarimas reil<alc.tų morgičių.
DYKAI — iąkolektuos nuošimčius ir sumą.
DYKAI — patarimas taipgi namij savininkams ant ku-^i 

rįų namų inorgįčįai įbuvo padaryti. -’j
OFISO VALANDOS

. ...... < ■ ■ U J Ii JI

iki Rugpiučio itš
Didžiaųęįa ųuolaic|a dų.odąma .už jųsų sęjią rą^io, nęžiųriflt jo męfų ąr 
stovio mainant ,ant bilc . kurio ;Philco X JŪpdclio/Rad.i.o.

iCrosley — RCĄ — SpąrtCĮii — Ąątwvąter 
iiRetjt įjr jkiįi

stačiai už pamestiųas kainąs. įj.ųęų ,pąsjątnkuą.ų 
kainas, kokių jus .niekad pirmiau negirdėjoje.

Utarnipkajs, Ketvergais ir Subaiontb 
nuo 11 vai. ryto iki 8. vai. vakare.

A. A. ŠLAKIS
4145 Archer Avė., Chicago, Illinois

TEL. LAFAYETTE 733 7

P1JIKI LIETUVIŠKA užeiga
lUžkandžiuok Kartu su Valgiais

** paduodame skanaus
Gėrymus 

VIŠTIENA, STĖKAI, RAVIOLI IR SPAGHETTI

IIAPPY BILL’S INN
Tel. Haymarket 9859 1516-18 W. GRAND AVĖ.

B. W. KORSAK, Sav. Prie Ashland Avė.

Iii jĮi.iiuu ■ i U . i - >■>

■PRANEŠIMAS-
Chicągos Lietuvių šviesuomenei 

Šiuoųū prąnešitme, jog musu RADIO VALANDA nuo pir- 
įpiMliejnio, dlugpiučio 1 d., 1932 bus perkelta iš Stoties W.

Radio Stotį W. G. E. S.
■Programai .einą ir eis kas Pirmadienį, 8 vai. vakaro- 

Įsitėmyįkite liaują Stotį.

CITY COMPANY
2314-16 W-cst Roosevelt Rd.

' ■' 1 "   ——.f.,    

NAGBOMALĘ ĮMAINYMO SAVAITE

ečiii Piknikas
Jopišįiicčiu Labdarybės .ir Kulluros Kliubas 

rengia ŠAUNŲ PIKNIKĄ
Nedalioj,RUGP.-AUGUST 7 d., 32
Pas’įŠT. įvĘLAINĮ, priešais Lietuvių Taut. Kapiaes 

—prasidės 1 vai. po piet—
Grieš puiki muzika, bus skanių gėrimų ir užkandžių. 
Taipgi bus ir kitokių pamarginimų. Kviečiam visus at
silankyti, p mes užtikrinam, kad turėsite gerus laikus.

—KOMITETAS

LIETUVIŲ AVIACIJOS DIENA
RUGPIUCIO-AUGUST 7,1932

HARLEM AIRPORT 87-> ST. IR HALĖM AVENUE A / /)

< ?-

M

-4.^1r >
■ -Z? ■ _>

r
' v i<> j

V; •• Č- .-.■ , *

4.. M.
"V .. ■ J



šeštadienis, #ugp. 6, 1932

Programų išpildys pagarsėjęs Chicagos Ukrainiečiu Choras po va
dovyste p. GEORGE BENETZKY.
Ukrainiečių chorus yra pripažintas geriausiu Chicagoje, ■— chorų 
kontestuose, per paskutinius dvejus metus jis laimėjo pirmą do
vaną.

Turėsime piknike vieną geriausių garsiakalbių, kuri parūpins Pe- 
oples Furniture Company, rakandų ir muzikos instrumentų lietu
vių krautuves. Bus taip pat daug kitokių pramogų.
Šokiai prasidės nuo 2 vai. po pietų. Gros p. George Steponavičiaus 
orkestras. '

NED., BUGP. AUG. 14,1932
BIRUTES DARŽE, Archer ir 79-th St.

i

ŠOKIAMS GROS P. GEORGE STEPONAVIČIAUS ORKESTRAS ĮŽANGA TIK 35 CENTAI
, ' • ■ t • ■ • ... .



Graboriai

Cicero

matyda

u ta r

Graboriai

Advokatai

0036

šaus degėsių

Lietuvis Advokatas

Musų

John Bain verkia

Namų Tel. Hyde Park 3395

Kaži

atsargos
Koresp

pasirodė 
preziden-

pasi:
dirbo

per

keję jam sunkiai, uždirbtus 
sutaupytus savo dolerius?

ase- 
kad 
me-

Val.: JO— 
Nedeliomis

nuo 
nius 
Avc.

nuziun 
daugiau

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo. 9 iki 6

1646 W. 46th St 

Telefonai 

Bunlevsrd 5203 

Boulėvard 8413

Patirta, kad Vincui Juškai, 
kuris tapo nušautas Washing- 
tone laike vijimo bonų armijos 
iš miesto, vyriausybe buvo sko
linga' $505; antrajam veteranui, 
kuris žuvo taipgi dėl to įvykio 
Washingtone, priklausė iš vy
riausybes $1,075.

1. 10-12 ryto; po piet 4-8 tik 
ninkais ir ketvergais.. Sercdomis 

nedėliomis pagal susitarimą. 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3393

1327 So. 49th Ct

Telefonai

Cicero 3724

_______  Jurgi ir Be- 
anūkę Johaną Ežerskį, pusbroli Liudviką Varanauskį, švogcrką

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išsiputosiąs 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 11. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Room 1113
Central 4411 
lyto iki 4 po pietų4 k

Juškai vyriausybė sko 
linga buvp $505

IGN. J, ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
iraborius Chicagoj

Ieško butlegerių deliai 
Pollacko mirties

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterą ir Vaiką Ligą

J, J. Jacohs, Cook kaunės 
sorius, dar kartą įspėja, 
laikas surašyti savo 1981 
tų personalę savastį ir sąrašus 
pasiųsti jo ofisui jau baigiasi. 
Jis pataria kiekvienam tai pa
daryti, kad išvengti bausmės.

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonai Brunsvick 0597

Veteranai sugrįžo Chi 
cagon

Ofiso T$l. čanal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ii 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Saite C 
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 So. Leavitt St. Cinai 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedflioj pagal sutartį

Rez, 6600 South Artnian Avansu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso T?1

kę, kad pasiekė ir patį kliu- 
bą. Žinoma, Juknis tuo labai 
įsižeidęs, karščiuojasi, grąsi- 
na ir teismu. Bet tikro kalti
ninko, t. y. kas pirmas palei
do gandą, negalima surasti. 
Taip ir liko ginčas be pasė
kų. Patartina būti 
niems su pletkais. -

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę, ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akiriius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, pato* 
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mukyklbs vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedaliomis pagal sutartį, 
Akinių kainos per pusę pigiaus, kaip 
buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be ąfcinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
,^■1^^-/ OPTOMETRIST*

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

, Tel. Boulevard 6487

Desplaines upės, Musų klu
bas paėmė tikietų už $5, Kliu- 
bo nariai ir jų ^raugai įmy
kite paskirtą dieną.

Iškelta klausimas apie par
kus; Nors prasti laikai, vienok 
mirsų ponai valdytojai nepaK 
so: stato parkus prie Berwyn 
miestelio rubežiaus. Bet jeigu 
taip, tai kode! mes, ciccjrie- 
čiai, negalime turėti parito 
savo apielinkėje? Kliubas nu
tarė reikalauti parko Ciceroj,; 
nes parko pinigų $200,000 pri-! 
klauso mums. Pinigai eikvo
jama svetimiems: geri musų 
miestelio šeimininkai, ką ir 
kalbėti!

Susirinkimui baigiantis kilo> 
karštų ginčų; Dalykas toks: 
Apie mėnesį laiko atgal Čia 
žmonės apteikė miltų iš Rau
donojo Kryžiaus ir dėl tų 
miltų tiek kilo įvairių paska
lų, kad net šlikštu darosi. Kas 
len paleido gandą, jogei P. 
Juknis paėmęs du maišu, ir 
tie neieilnti paskalai taip grei
tai pasklydo po visą apielin-'

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse 1k kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-

52 B. I07tb St. — L
Tel. Pullmau 5950—6377 

4450(3 S. Wood St. — Ketverge vak.
TeL Lafayette 6393 

160 N. LaSalle 5 u — pagal sutartį

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o i^usų 

darbu busite- užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South
Albany A v.

Phone • 
Hemlock 9252

Valstybės gynėjo ofisas pra»- 
dėjo

valandą 
įgijo

Apie 400 didžiojo karo vete
ranų, iškeliavusių Washingto- 
nan, tikslu prašyti vyriausybės 
išmokėti jiems bonus, sugrįžo 
Cbicagon ketvirtadienio vakarą. 
Tūkstančio kitų veteranų lauk 
ta sugrįžtant vakar.

Ugnėgesių pareiškimu, šis 
gaisras buvęs vienas didžiausių 
ir vaizdžiausių laike paskutinių 
25 metų Chicagoj. Gaisrui ki
lus, duota generali trevoga vi 
soms ugnėgesių stotims. Suva
žiavo jo gesinti G0 ugnėgesių 
komandų su kokiais 700 ugnč- 
gesių. Vadovybe gesinime pa 
ėmė ugnėgesių maršalo pava
duotojas, kadangi pats marša
las buvo atostogose. Vėliau 
betgi ir jis a-tsiskubion iš Eagle, 
Wisconsin. Trys ugnėgesių lai
vai ir sausumos komandos 
pumpavo tonus vandens į lieps
nas arba trobesius, kuriems 
gaisras grąsino. Bet liepsnos 
siautė ir kart kartėmis grūmo
ję peršokti per Halsted gatvę 
į tirštai pristatytus pramonės 
trobesius. Kurį laiką atrodė, 
kad desperatiškos ugnėgesių pa
stangos nepajėgs išgelbėti irė 
500,000 galionų įtalpos gazolino 
tankos stovinčios upės pakran
tėj. Vienok ji tapo išgelbėta. 
Keletą kartų buvo beužsidegąs 
Consumers kompanijos anglies 
.kiemas, bet čia ugnis greitai 
užgesyta.

Gaisras 
apie 3 valandą popiet. Manoma, 
kad jis kilo dulkėms eksplio- 
davus. Kamuoliai liepsnų ir 
tirštų raudonų durnų išsivertė 
iš elevatoriaus, o po to jau ug
nis siautė nesuvaldoma. Naktį, 
tuoj prieš dvyliktą 
gaisras lyg naujės jėgos

Penktadienį teisme John 
Bain, senis, dar buvo klausinė*- 
jamas apie dalykus surištus su 
uždaymu 12 bankų, kuriems 
jis vadovavo. Pasak “Daily 
News’’, vakar senis Bain liejęs 
•apsčias ašaras pasakodamas 
apie savo nelaimes.

Kažin ar jo pralietos teisme 
ašaros atsvers tas ašaras, ku 
rias praliejo depozitoriai pati-

2420

Valandos: 
-KetvhttcHtai vritatah t»nal minriun

ieškoti butlegerių, kurie 
būt surišti su nužudymu 
estatininko Pollacko. Tarp 
minimas yra vardas tūlo 

Stanley Novicki, kuris tarna* 
vęs Soltisuis « Kalbama, kad No*- 
vicki esąs lietuvis.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO# ILL.

127 Jį

Ugnėgesių kompanijos 
mainė vienos kitomis ir 
nepaliaujamai. Jos dirba 
naktį. Jos dirbo ant rytojaus. 
Penktadienį apie 12 valandą die 
nos, dar tebepylė jos tonus van
dens j gaisru apimtą vietą, Ug- 
nėgesiai tebesidarbavo ir popiet.

Tūkstančiai Žmonių rinkosi 
žiūrėti liepsnų šėlimo. Prava 
žiavimas Halsted gatve tapo su
laikytas. Tik po kelių valandų 
leista važiuoti gatvėkariaTns. 
Penktadienį, t. y. ant rytojaus, 
automobilių ir trokų trafikas 
dar buvo išsukamas iš Halsted 
į skersines gatves nuo 22nd 
Street—šiaurėje ir nuo Archer 
avenue*—-.pietų pusėje.

' Gaisrą gesinant 15 žmonių 
sužeista. Kita tiek apsvaigo 
nuo karščio ir nuo gazų„ Sun
kiausiai sužeisti trys ugnėge- 
siai.

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietį) 

Ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St 
Phone Boulevard 8483

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 VV. Wa$hingtan St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 tyto iki 4 po pietų ’
-,■ j.  ■

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. TeH. Lafayette 7312,

«1Phone BouUvatd 700

DR. C. Z. VEZELE 
Dentistas

4645 So. Ashland Aye, 
anl *7* Strnt

BHV» O fUU <

4605-07 South Hermitage Avenue 
Viri Telefonai: YAMDS1741 1742

Lietuvių Improvement Rim
bas laikė mėnesinį susirinki
mą 3 dieną šio mėnesio p. 
Lukštienes svetainėje.

Narių susirinko gan daug; 
Taip ir reikia: kuo daugiau, 
tuo geriau. Kiekvienas namo 
savininkas turėtų priklausyti 
savo Organizacijai ir' rūpintis 
savo apiclinkės ir savo pa
ties reikalais.

Iš komiteto veikimo pasiro
dė štai kas. Kliubų Tarybos 
veikmė eina plačiai, ir juo to
liu, tuo geriu. Aukštosios mo- 
kyklos viršininkas, p. Church, 
susimažino algą. Ir visos mo
kyklos išlaidos busiančios su
mažintos. Taksos pasidary- 
siančips -žemesnės.. Bet iš ko
misijos pranešimo 
štai kas.: mokyklų 
tas nenorįs skaitytis sti Kliu- 
bų komisija. Ir tą galima pa
sakyti apie visus valdininkus 
—■‘nežiūrint kas jie butų. De
mokratai ir republikonai su 
žmonių atstovais nesiskaitė ir 
neaiskaiitys, jei jiems negręsia 
pavojus rinkimų dieną.

Išduota raportas apie gavi
mą pašalpos bedarbiams. Pa*- 
sirodo esanti tame reikale di
delė betvarkė. Bet kas gali tą 
tvarką palaikyti ir teisingu
mą įvykinti?

Visų kliubų piknikas ren
gi amas rugpiučio 27 dieną 
White Eagle Grove, prie 41 ir

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aventu

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų,
- 4 ir 4 iki' 8 vak. Nedėliota nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

CHAS. A, PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. CLARK ST. Room 1205 
Tel. Central 6166 

VAKARAIS: 3117 S. Union Avie.
Tel. Victtory 2213

Arba: 1800 W. 47th St. Laf. 2490 
Tagal sutarimą

Kūnas pašarvotas randasi 3320 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
rugpiučio 8 dieną. 8:30 vai. ryte 
iš namų į Švento Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petronėlės Martinkie- 
nės giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nuliūdę liekame.

Duktė, Žentas, Anūkas, 
Sesuo, Švogetis, Pusseserės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1 138.

UMSaMBBKOaaHHMHanMHMMai

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

J. P. WATTCHES
ADVOKATAS 

prie Michigan Avė.

PETRONĖLĖ MARTINKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 4 dieną, 10 valandą 
vakare 1932 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Lietuvoj. Nau
miesčio parap.. Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

duktė Ižabėlė. žentas Bronislovas 
Ežerskis. anūkas Bronislovas, se
suo Barbora Brazauskienė, švoge- 
ris Benediktas Brazauskas, puseserė 
Ona ir Feliksas Rakauskai, pus
brolis Izidorius Sodeikis ir gimi-

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9- ryto iki 9 vakaro, 
nedaliomis pagal sutartį. 
4847 Wrtt 14th SlMt, 

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

Hemlock 8151

DR.V.&NARES 
t (Nntyahbkas)

/ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ifarljątne Road

H, 7—9» - Antradienį • it

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

D/R. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrus gydytojas, chirurgai 
ir akuieris.

Gydo staigias ir chroniikas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausiu 
metodus X-Ray ir kitokiu elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W, I3th St„ netoli Morgan St, 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Neoėl. nuo 10 iki 12 v. i’ieng, 

Phone Midway 2880

įspėja išpildyti persona 
lių taksų sąrašą

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

(Cor. of 35tfa & Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir 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

Kazimieras Šimonis (Simons)
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 3 dieną, 9 valandą vakare, 

193 2 m., sulaukęs apie 62 mtų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Panevėžio ap,, 
Girstcikių sodžiuje.

Amerikoje išgyveno 40 metų. _ , .
0 Paliko dideliame nubudime ' moterį t Oną, (po tėvais Kaminskaitę) 

dukterį Antaniną ir žentą Juozapą J. EžOTskius, 2 stfmis — *IurSį *r 
nediktą . . . , ....
Juzefą ir Aleksandrą Masalskius, sesers dukterį Eksbiotą Srogis ir gimines 
Amerikoj. Lietuvoje — seserį Teresę, Brolį Swą\ ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 6041 S. Albany Aye., Hemlock 1428.
Laidotuvės įvyk? pirmadieny, rugpiučio 8 dieną. 8 vai. iš ryto iš 

namų į Gimimo Panelės Šv. parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Švento 
miero kapines.

Nubudę liekame. / ’ ■
Moterie, Duktė, Sanai, Žiemas, Antikė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boulevard

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj
S, Halsted St, 

tJansen Stud.)
Rss. 730 W. 62nd St.
Tel. Englewood 5840

H—M**—Cll« ....... FU

Atgaukit Sveikatą
Gyvendami ant tyro oro ir gaudami 
gerą maistą. Mes turim ant rendos 
2 kambarius, puiki vieta prie Desplaines 
upės. Taipgi mes užlaikome lietuviš
kus surius, rūgštų ir saidų (šiltą tik 

karvių) pieną ir šviežius kiadši- 
Važiuokit iš Chicagos Ogden 

lig Harrlem, paskum Joliet Road 
Desplaines upės, pervažiavę tiltą 

sukite po kairei ir važiuokite du blo
ku iki viėtos ?

4503 Fisberman Terracc

Loyns, Illinois

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Dideli ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Td. Rmuralt 7»4

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Modemiška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenua 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
■ Rez. Telepbone Plaza 3200

Vakarykštes dienos “Naujie
nose” jau buvo pranešta apie 
didžiulį gaisrų kilusį javų ele
vatoriuje prie Chicagos upės ir 
Omaha Packing kompanijos 
skerdyklų—netoli nuo Halsted 
gatvės.

Dabar paaiškėjo daugiau 
smulkmėj iš to gaisro. Ap
skaičiuojama, nors nevienodai, 
kad nuostoliai padaryti gaisro 
g*ali siekti $7,000,000.

Pirmiausia, sunaikintas Quin- 
cy javų elevatorius su 985,000 
bušelių javų, didžiumoj kviečių 
ir kornų. Tų elevatorių ren- 
davo iš Burlington gelžkelio 
Stratton Grain kompanija. Se
niau jį yra rendavusi Armour 
skerdyklų kompanija. Elevato
riaus nuostoliai siekių apie 
$1,000,000.

Vakarų vėjo ukdomos lieps
nos, gaisrui kilus, greitai per
simetė į Omaha Packing trobė 
sius, šiai kompanijai 
ma, padaryta žalos 
kaip $0,000,000.

Ugnėgesių viršilos, 
mi, kad javų elevatoriaus ne
galės išgelbėti, atkreipė savo jė
gas į tai, kad išvaduoti sker
dyklas. Bet ir čia jų pastangos 
pasirodė bergždžios. Liepsnos 
pasiekė skerdyklų sandėlius ir 
tvartus, sunaikino 6Č galvų gal
vijų, 800 kiaulių ir 200 avių.

To ne gana. Gaisras greitai 
apsiautė patį plentą ir jame 
sunaikino daugybę šviežios mė
sos—apie 8,000,000 svarų— ir 
300 tonų trąšų.

Sudegė privati jachta, savas
tis Henry Boseli, kaštavusi $50,- 
000 ir stovėjusi upely arti gais
ro vietos. Du kiti laivu taip- 

apgaili nta gaisro, jjie bųVp- 
SSsidegę nuo krinta’A^ių iš vir-

CHICAGOS
ŽINIOS

Ofiso: Tol. Victory 6893 
Rez.: Tel. Drcxel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 74’64

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St. 
kampas 31st Street

11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v. 
it šventadieniais 10—12.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo ftUpiRhitO- 
ttfe kainomis tdS aukštos rųšies palaidojhnę. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kūno | musų 
Įstaigų iš biteleokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa- 
teronavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką pirkaite, ar ne. ? x

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa- 
t&rnaktoju. Dykai- Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Našaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur. , r j.

VViIliam C. Mitehell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West «9 Streež
Telephuue Hemlock *323 1

. Valahdoi: 9 «yto ild 9 vakaro H 
Nadlltenit pagal autinį ._ □

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 Sodth Wertern Avenue

< Tel. Lafayette 4146

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

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Mtaųuette Rd. 

kampas 67th ir Artėsimu Ava. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
k 7-9 po pietų* aeredomv po pietų k 

nedilioms pagal susitarimą

DR. M. T. STRIKOL‘IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

, OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos tmo 2 tkl 4 Ir nuo 6 iki

8 vai. vak. NedSUomis pagal sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

( Ofisas Jr Akinių Ditbtuvi 
756 West 35th St.

. kampas Halsted St.
Valandos niro 10-*-4, inro 6 iki 8

NedHibmfr nuo 10 iki 12

v i .

Dr. C.K. Kliauga
dentistas

Utattitefliais, Ketvergais ir Subatoms
'2420 W. MarąMtte Rd, ^fti Weet»9n Ao.

Phone Hemlock 7828
. Panediliaii. Setadomis ir Pltnyčicuft 

So, Raltred Steni

LEONARD EZERSKI 
ir M. A. EZERSKI

GRABORIAI 
mandagiu ir nuoširdžiu patarnavi

mu busite užganėdinti. 
Off;, Bouieyard 9177 

4'603 S. Mėttshfield Avė. 
6607 S. Mapletvood Avė.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OF 
Dearborn St, 

Telefonai 
fds: nuo’ 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

. TeL Boukvard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 

Vakarą, išskyras ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas

Lietuviai Gydytojai ;
Dr. Vmcent C. Steele

Dentistas (
4180 Archer Avenue_______ , _____________________ -<aL***

JOHN B. BORDEN 
(John Bandžiųnag Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 Adams St., Room 1642 
Telepbone Raadolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ry<« TeL Republk 960Q

JOSEPH J. GRISH
Lietavis Advokatas 

4631 Sb, Ashland Avė. 
Tat Boulevard 2BB0 

Rez. €515 Sb. RocktbeU St. 
Tel. Republic 9723

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

Tel Kenvood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 1*1 valandai ryte:
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

anart hsentudienio it ketvirtadienio

Phone Omai 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

L ii'*. 11
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Apie
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su 
ir

ir farmų.
C. P. SUROMSKIS CO.

3352 S. Halsted St. ,
Tel. Yards 6751 

vakarais Boulevard 0127

Atsišaukit:
934 West 29th St., 

Chicago, III.

ir 
Randasi tik 

Mainysime

Ran- 
Graži apielinkė, kai

, PASIRENDUOJA kambarys, ,nefor- 
nišiuotas, dėl Ženotos poros arba Bin
gelių. 4146 Archer Avė. Telefonas 
Lafayette 9832.

PUIKIAUSIA proga biznieriams. 
Parsiduoda bučernė ir grosernė su mažu 
namu ir dykas lotas. Parduosiu pi
giai. Savininkas per 12 metų. 3808 
So. Lowe Avė. Tel. Boulevard 6502.

^REIKALINGAS darbininkas dirbti 
ant farmos iš pusės. Knygynas, 3210 
So. Halsted St., Box 42.

200 AKRŲ farma, 35 galvijų. 20 
ilžiamų karvių ir. kitų gyvulių, di
li budinkai. Kaina $8,000, įmokėti 
,000. likusius po 4 nuošimčius. 
iužys, 2147 Webster Avė,

GREITAM pardavimui kriaučių šapą 
su* visais įtaisymais, prosinimui, siuvi
mui mašinos, gražus, naujos mados 
keisai, gražiai įtaisyta už pusdykį. Iš
važiuoju Lietuvon. 4103 Archer Avė.

EXTRA
Gera pekarnė ant rendos z su visais 

orničiais dėl geto piekorio. Jei bus rei
kalas yra partneris su $1,000. Sulig šių 
metų pigi ir renda.

A. •

REIKALINGAS namas. Kas norit 
parduoti pigiai mažą namelį už cash 
tarp 35—37 ir Parnel—Morgah gat
vių praneškite laišku. Agentų nerei
kia. A. K. 10544 Edbrooke Avė.

piučio, 2 vai. po piet. K. J. Mačiuko 
raštinėj—6812 So. Westirn avė., tat 
visi nariai ir narės' ejate kviečiami da-

kuriuos būtinai turime aptarti;

M. Pallok, Sekr

Tarp Chicagos
Lietuvių

Valio į pikniką
Budrikas štai ruošia kitą 
Pikniką dar nematytą 
Taigi visi tegu žino 
Kad ši proga paskutinė.

Pigi įžanga, ristynės, 
Gera muzika, lenktynes 
“Muvinpikčiai” o kiek šposų 
Bus svečių net iš Kenošos.

Stotį “Dablij Si Ef EI” (WCFL) 
Ponas Akermanas vėl , 
Atgabens su visu štabu, 
Duoti programą taip smagų.

[kia
O kaip Stephen’s džiaz užtrau 
Tuoj jaunoji mus karta 
Mina trina, kojoms pina

. Kraipos, kratos, ha, čia, čia. 
Ei tu Džiovai imki Oną, 
Zosę, Katrę nuveš Jonas. 
Kožnas pikniko taip laukia, 
Justice Parkan visi traukia.

—Her-man.

Rytoj Visi i Padan
/

Jau seniai laukiau 
dos, kad galėčiau paskraidyti 
padangėmis. Rytoj mano 
noras išsipildys. Aš pakilsiu 
už debesų, arčiau prie saulu
tės; arčiau prie mėnulio; ar
čiau prie žvaigdžių!z Aš ne
matysiu per kurį laiką savo 
senos žemelės.

Ne aš vienas turėsiu tą ne
paprastą malonumą, šimtai 
mano draugų turės progą 
skraidyti, kaip paukščiai ore.

Nežinau kaip kiti, bet aš 
laukiu to laiko, kad galėsiu 
pakilti lėktuvo sparnais oran! 
Koks nepaprastas įspūdis; 
koks malonumas!

Kaip žinia, rytoj įvyksta 
Lietuvių Aviacijos Diena Har- 
lem Airport, 87 St. ir Harleni 
Avė.

Tai nepaprasta šventę; piiį- 
cagos lietuviai dar pirmą sy
kį matys tokį parengimą. Mat, 
lakūnai Darius ir Girėnas ki
tą metą rengiasi lėkti Lietu
von. Rytoj jie demonstruos 
savo lekiojimo miklumą Chi
cagos lietuviams. Manau, kad 
bus tikras įdomumas kiekvie
nam pamatyti lai ir dar pa
čiam paskraidyti.

Taigi iki pasimatymo ore.
— Antanas.

valan-

Jau keletą kartų patėmijau, 
kad “Naujienos” žymiai padi
dėjusios: trečias ir ketvirtas 
puslapis visa špalta platesnis.

Tos dvi priedines špaltos 
musų namuose sukėlė spėlio
jimų. Vienas “viską žinąs” 
asmuo įrodinėja, kad tur būt 
“setter’is” yra naujas ir ne
kaip! nutaiko išmieruoti vietą 
laikrašty. Kitas betgi aiški
na, kad tai esąs vėliausias pa
lengvinimas akims.

Bet mano nuoiyone ta ne
vartojama špalta turi ką nors 
su ateinančiu “Naujienų” pik
niku, kuris įvyks sekmadienį, 
rugpiučio 14 dieną, Birutės 
Darže. Komitetas, matyti, ren
gia publikai siurprizą, tai ir 
nepraneša kolei kas. Todėl 
stovi ta špalta kas dieną, .kaip 
tylusis sfinksas — daug ką 
žinąs, bet nieko nesakąs.

Kad sužinoti, kas yra sle
piama, aš ir rengiuos į “Nau
jienų” antrą šį sezoną pikni
ką šio mėnesio 14 dieną.

Merikonas.

P-nas J. Sinkus, žinomas 
realestatininkas, kuris turi ofi
są adresu 1039 W. 69 St., va
kar su visa savo šeimyna (mo
teris Francis, viena pirmuti
nių organizatorių Chicagos Lie
tuvių Moterų Kliubo, duktė 
Milda ir sūnūs Jonas), iš važia-

‘ ,.x

X-

DANELKAUS TRIO
Artistas Justinas Dft neikus, Leonas Getą litas ir Venckus. Jie grieš Bųdriko radio 
valandos piknike, rugpiučio 7 d., Birutės darže.

vo iš savo puikios rezidencijos 
Long Beach, Michigan City, 
Ind., į Wisconsin valstiją.

Pirmiausia pp. Sinkų šeimy
na apsistos Rhinelander, Wis.. 
pas p. Sharkį, kuris ten turi 
puikų viešbutį ir didelę hard 
ware krautuvę. Paskui ketina 
užsukti j Delis of Wisconsin, 
Eagle River, Madison ir t.t., ir 
už 10 dienų vėl gryš i Chicagą.

Linkiu Sinkų šeimynai sma
gių atostogų.—J. Z.

Geo Stungis dirba 
Drovers banke

žinomas cbicagiečiams ir ki
tų kolonijų lietuviams kaip 
vienas veikliausių SLA. dar
buotojų Chicagoj, gavo darbą 
Drovers National banke, prie 
42 ir So. Halsted gatvių.

Pradėjo jis čia dirbti šią 
savaitę. Tai yra stambi finan-

po nusamdytas Drovers, Nat
ional banko, kad ta įstaiga 
galėtų juo tinkamiau patar
nauti savo kostumeriams lie
tuviams. — Rep. •

šią vasarą 
turėjo du išvažiavi- 
tarp kitko susirinki- 
ir komisijos patiekti 

iš kurių galėsime 
kokios buvo tų iš-

Lietuvių Keistučio Pašalpi- 
nio kliubo svarbus susirinki
mas įvyks septeintądienį, rug
piučio 7 d., Liberty Grove 
svetainėj, 4615 So. Mozart St. 
Pradžia lygiai 12 vai. dienos. 
Nariai ir kurie jau esate iš- 
pildę įstojimo aplikacijas kliu- 
ban prašomi atsilankyti galu
tinam prisirašymui.

Kaip žipoina, 
kliubas 
mus, tai 
me bus 
raportai, 
sužinoti,
važiavimų pasekmės šiais pra
stais laikais. Taipgi rengia
mo koncerto, kuris įvyks lap- 
kričio 13 d. buvusioj' Meldažio 
svetainėj, komisija išduos rar 
portą. Kadangi visas rengi
mo darbas atiduota komisijos 
valiai tai ji ‘ (komisija) vietoj 
koncertu organizuoja spėkas 
perstatyti scenoje puikų vei
kalą “Gyvenimo Verpete”, 
įžangos tikietai parsiduos tik 
po 50 centų asmeniui. Tai la
bai pigi kaina sulyg tuo, ką 
publika galės pamatyti. <

Manau, tikietai jau bus ga
tavi šiam susirinkimui. Taigi 
visi kliubo nariai kviečiami 
esate stoti'darban, kad pagel
bėti komisijai tame sunkiame 
darbe. Ypatingai reikia iš 
lanksto pradėti platinti tikie- 
tus. Tik bendras darbas, iŠ 
anksto gerai suplanuotas, duos 
reikiamų pasėkų kliubo 'nau
dai.

Gal kas pasakys, kad dar
. • *-• •

yra pakankamai laiko iki lap- 
Bet jeigu sveiki 

laikas ne-

skaito nu- 
lyck”. Bet 

armija

kričio 13
— gyvi busime, tai 
truks praeiti.

Daugelis žmonių 
merį 13 kaip “bad
keistutiečiu didelė 
taip tą numerį nukovos, kad 
jis netik mums, bet ir kitiems 
ateityje nebus pavojingas.

Tarp kitko į kliubą bus pri
imama, be įstojimo mokesties, 
jaunuomenė amžiuj nuo 15 iki 
21 metų. Kliųbui jau pri
klauso nemažai jaunuomenės, 
todėl naujai įstojusi jaunuo
menė ras jahie savo amžiaus

Marquette Park
Gatvėkaris sužeidė 

Pocius.

Rugpiučio 3 dieną 
žeista p-lė Emilija

tapo SU- 
Pocius, 

kai ji išlipo iš South Park 
avenue gatvėkario ties 55 gat
ve. P-lė Pocius buvo parmuš- 
ta ant žemės ir skaudžiai už
gauta. Dabar ji serga ir ran
dasi lovoj.

P-lės Emilijdš iiiotina, p. 
Enima Pocius, užlaiko senvi- 
čių ir cigarų šapą adresu 6425 
So. Wcstern avė.

— Senas Petras.

Joniškiečių L. K 
Kliubo piknikas

Rvtoj, sekmadienį, 
čio 7 d., joniškiečiai 
draugai apleis Chicagos mies
tą ir susirinks S. Svelainio 
darže, kur įvyks kliubo pikni
kas.

Piknikui rengti komisija 
širdingai užprašo visus daly
vauti išvažiavime.

Joniškiečiai yra žinomi sa
vo draugiškumu ir linksmu
mu. Ir todėl smagesnės vie
tos, kaip šiame jų piknike, ry
toj niekur nebus.

rugpiu-
ir jų

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašelpinio Kliubo išvažiavimas 
įvyks Nedėlioj, Rupgiučio (August) 7, 
1932. m., Spaičio Darže, Willow 
Springs, III. Visi butįnai atsilankykite, 
linksmai laiką praleisti ir smagiai pasi
šokti prie geros muzikos. Bus vienas 
iš smagiausių išvažiavimų šiemet ir mes 
užtikriname, kad visi busit užganėdinti.

Kviečia, visus
' x ' Komitetas.

1 ♦ I : f ‘ ’ I • i i- Z... . 1
Bridgeport. Simano Daukanto Drau

gija laikys mėnesinį susirinkimą sek
madieny, rugp. 7 d., 12 vai. dieną,
Liet. Auditorijoj., Visi nariai .malonėkite 
dalyvauti, nes yifa svarbių reikalų svar
stymui J Taipgi apsimokėkite savo duok
les draugijai. — Valdybes. ,

Business Service 
..PljĮOlo .-j^?ta.rnavimaB 

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale .nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mokes
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BUREAU of CHICA.GO 

1642 West Diyision St.
Tel. Armitage 2951 ir 295 2.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Į pikniką žadėjo atvykti L. 
Smogis iš Rockfordo su bu
riu draugų. Turime praneši
mų, kad ir Chicagos apielin- 
kės miesteli!) nemažai lietu
vių nusitarusių yra dalyvauti 
kartu su joniškiečiais. Taigi 
visi pasimatysime. Šarkutis. • *

MOTINA HELENA
Garsiausia pasauly žolių gydy
toja tūkstančius išgydė žolėmis 

PaatebStina naujti kombinacija gyvastį pa
laikančių žolių yra svarbiausias moderninių 
laikų išradimas. Tuksiančiai kentčjuslų, ku
rio sunkiai sirgo, dabar yra sveiki. Nežiū
rint kokja jūsų liga .yra. Ir 10ck daug dak
tarų Ir vaistų jus labandčt, dar yra viltis 
dėl jus. J.

Motina ITelena,' Didžioji Žolių Gydytoja. 
.3227 So. Halsted Si™ Chleu^o, siūlosi jums 
suteikti; ifli ūfetita t jUptmontft žol4m|» 
visiškai dykai. ' " AprA^klįe”saV6r li<4: Ir mds 
prisiusime $1.00 bopka Kraujo Tonikoj iąr 
$1.50 bonkų specialių'žolių gyduolių, Pri
dekite 25c apmokėjimui supakavlmo ir per
siuntimo. Rašykite a^ ateikite Šiandie.

GREITAI IR PIGIAI
i. . 1

IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gr«matikos, sintaksės, aritmetikos, knyg* 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
Šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą į devynis mėnesius; augštesnį 
mdkslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHIČAGO, ILL.

les draugijai

Marquette Park, — SLA. 260 kuo
pos mėn. susirinkimas Įvyks 7 d. rug-

raštinėj—6812 So. Western avė., 
’ ..... ‘ 
lyvauti, nes yra daug bėgančių rūkalų, 
kuriuos būtinai turime aptarti; taipgi 
prašomi visi užsimokėti savo mokes
tis. —M. Pallok, Sekr.

Draugijos šv. Petronėlės susirinkimas 
jvyks panedėly, rugpiučio 8, 7:30 y. v, 
šv. Jurgio parap- svet. Narės malo
nėkite skaitlingai subrinkti, nes turi
mi daug svarbių reikalų, taipgi išva
žiavimo' raportą išgirsite. y 

O. Kliučinskaitė, raiti

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai i visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus. 
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Cąlumet 3398 ,

LIETUVIŠKAS* VIEŠBUTIS 
2435 So^ Leayitt St., 

Chicago, III.
Rendon kambariai, švarus, malonus, 
Patogų privažiuoti, iš visų dalių 

inieste. Prieinama kaina.
’ WALTER JtfEFFAS, Sav. ‘

..—j—
— -----------------------r-—.......... ..................... ......

• i L zma»

f
—«*■■■. mi s ■ 11 ri W.-įĮ-

CLASSiFlED ADS.Į
Financial

Finaųsai-Paskolos

SKOLINAME INIGUS $100 
IKI ^300 .

Be komiso. AtiriokSkite mažais 
mėnesiniais išmokėjimais.

PEOPLES LOAN SERVICE 
1647 W. 47th St.

7*■ ' ‘ ‘ } ' t'- < T į .•*) /

AR JUS TURITE KEBLUMŲ SU
REFINANSAVIMU JŪSŲ

4 NUOSAVYBES?
Pirmi ir antri ųiorjįičiai atnaujina

mi, prailginami ar ręfinansdojami. Mie
sto ar ūkių nubsavibėS. i 
g CITY RĘĄLTY CO.,

63rd 'SMtXą^ntworch 024ft

ta.
ta. 
mes

——■■■■I ’

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus —- mes atliekame eks
pertų darbą. Mes taipgi dirbame ble- 
korių darbą — stogų rynas, nuobėgas, 
darbas garanutotas*. Apskaičiavimas
dykai.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 Sp. Halsted St.

Tel. Victory 4965

_________ Kajios_________
50c Į SAVAITE. Midgets $8.50. 

Nauji 1932 Philco, taipgi Auto Radio 
už pusę kainos. 2332 Madison St.

Furniturę & Fixtures
Rokandai-Itnisai

PARDAVIMUI Soft Drink Parlot 
fixturiai, pilnai su baru, veidrodžiu, 
ice box ir cash registeriu. Reikia pi
nigų. Telefonokit Boulevard 2596.

——O—■■

—o—
PARDAVIMUI pigiai bučernės Ice 

Box, didumo 10x12. Kreipkitės 
8900 S. Normai Avė.

1

PARDAVIMUI' pigiai trijų kamba
rių stubos rakandai, mažai vartoti. At
sišaukite tuojaus, pirmos lubos.1

• 922 W. 34 .Street

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas Walte« 

raitis, patyręs, nori taisyti jūsų namuo
se tiktai už pusę ką garadžiuje užmo
kėtumėte. Tel. Lafayette 1329, 4357 
So. Wasbtenaw Avė. x

GYVENIMO PROGA

Packard De Luxe vėliausio 1931 Se
danas. Reikalas pinigų priverčia mane 
paaukoti šį gražiausi* karą. Atsargiai 
išvažiuotas tik kelis tūkstančius mylių 
ir yra tiek pat geras, kaip dieną išė
jęs iš dirbtuves. Originalus gražus už
baigimas be jokios dėmės. Šeši kuoge- 
riausi tairai. Paaukosiu jį tiktai už 
$500. Kainavo man nesenai $3450. At
sišaukite bile laiku nedėlioj. 949 Nortb 
Hoyne Avė. 3rd apartment.

NASH 8 VĖLIAUSIS 1932 CUSTOM 
SEDANAS

Aš esu priverstas paaukoti šį pastebė
tiną karą, kac| Skelti pinigų.. Kainavo 
man virš $1,9,06. * Beveik jo nevartojau 
ir jis tikrai kaip naujas. Tai yra pui
kiausias karas, kokį pinigas gali pirkti. 
Priimsiu $475,' jeigu pirksite tuojaus. 
Atsišaukite nedėlioj, 2907 W. Division 
St., 3rd flat.

HUDSON 8 VĖLIAUSIS 1932 
SPORT SEDAAS

Yra absoliučiai kaip naujas. Reika
las pinigų verčia mane jį parduoti. Ori- 
ginalis geriausias baigimas. 5 beveik vi
siškai nauji tairai . Priimsiu $375. 
5945 S. Albany Avė., 2nd flat.

. ‘ ’ .. i f ,

KAM reikalingas automobilius pirkti 
ar parduoti, kreipkitės pas mus.

Taipgi atliekame gerai darbus tai
syme sulaužytų karų už mažą atlygi
nimą.

ROXEE MOTOR SALES 
907 West 35 St. 
Tel. Yards 0405

Personai
Asmenį) Ieško _

,PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės nesenesnės 50 metų, geisti
na butų kiek turtingos. Aš _esu naš
lys vidutinio amžiaus, neprastai atro
dau, turiu savo namą, bet biskį turiu ir 
skolos. Malonėkite atsiliepti laišku,
paduodama savo teisingą antrašą ir te
lefoną. Rašykite. ,

1739 S. Halsted St. Box 1464

IEŠKAU Simano ir Julijono Dar
gių. Paeina iš Raseinitf apskr., Kel
mės parapijos, Raibių kaimo. Gryž- 
damas iš Washington, D. C. su ex- 
kareiviais apsistojau Chicagoje ir norė
čiau pasimatyti.

JONAS LENSBURGAS 
atsišaukite į Naujienų ofisą > 

1739 So. Halsted St., 
Box 1866

PAIEŠKAŲ apsivedimui merginos ar 
našlės; geistina kad butų biskį apsišvie- 
tus. Aš ( esu vaikinas vidutiniško Am
žiaus. Kitas žinias suteiksiu per laišką. 

'Rašykite Box 43, 3210 S. Halsted St.

Partnerę Wanted 
Pusininku Reikią/___ __

• PAIEŠKAŲ pusininko, arba jpar- 
duodu viešbutį ir lun,chruimį. Turiu 
du biiniu -— negaliu vienas apdirbti. 
Gera proga padaryti pinigų laike pasau
linės parodos.

,1245 S, Michigan Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia . _ .

REIKALINGA moteris ar mergina 
prie namų darbo ir pfižiųrėti 2 vaikus 
— 9 ir 11 metų. Vincentas Hendrickas 
6636 S. Komensky Avė. Matyti nuo 
7 vai. vakare

For Kent -
PASIRENDUOJA 4 kambariai, 3628 

W. 55 PI., iŠ abiejų pusių tušti lotai, 
daug žemės dei darželio, viskas naujai 
ištaisyta. Rendos $15 mėn.

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

PARDAVIMUI ar mainymui kam
pinė gasolino stotis, tairų ir battery 
shop, su namu. Gera vieta jaunam 
vyrui pasidaryti turto. Savininkas no- • 
ri pasitraukti. 6220 Archer Avė.

ANT pardavimo kriaučių šapa, vali
nio, dažimo ir taisymo, 4 pag. kamba
riai. Renda pigi.

6839 So. Loomis Blvd.
■ .................................................... » —————■■■I.. ............... ,1,

22 KAMBARIŲ hotelis pardavimui, 
vieta pasidaryti pinigų. Pigiai 
priežastį sužinosite ant vietos.

651 W. Madison St.

PASIRENDUOJA Road House ir 
kiaulių skerdimo, sulig užsakymo, vie- 

Gerai išdirbta ir gerai žinoma yie- 
Pasirenduoja iš priežasties nelai-

lllth St. ir Archer Road
Kreipkitės į “The Quarry Inn”, Sag 

Bridge, Lemont, III., tel. Lemont 
90-W-2.

Farms Fcr Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMA — REZORTAS 
14 akrų žemės, sodnas, miškas 

gile upim ir sala. Namas 9 kamb. 
cemento basemantu, šviesa, maudyne

Mtge $1,700. Reikalinga 
$1.000, o savininkas priims grocery ar 
lotą už savo dalį.

S. L. FABIAN 
3335 S. Halsted St? Yards 6894

u

6 KAMBARIŲ moderniškas apart- 
mentas $25.00. Tapgi 4, 5 ir 7 kam
barių apartmentai tiek pat pigiai. Garu 
šildomi, šiltas vanduo, privatiškos mau- 
dynės, naujai dekoruoti, puikiausia trans- 
portacija Baltųjų apielinkė.

2358 Indiana Avė.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys vyrui 

arba vedusiai porai. Taipgi garadžius. 
Pigiai. 6408 S. Francisco Avė. 

—

PASIRENDUOJA furnišiuoti ap
artmentai, atskiros virtuvėlės, dykai ga- 
sas, elektra, $4 į sav. ir aug.

2444 South Michigan Avė

KAMBARYS ant rendos dėl vaiki
no ar ženotos poros, apšildomas ir su 
visais patogumais. 6734 S. Artesian 
Avė. 2ros lubos. Tel. Hemlock ^533.

FRONTINIS kambarys ant rendos, 
didelis ir šviesus, su visais patogumais. 

• Galima mayti nuo 5- vai. vak. J. Dam
brauskas, 3139 S. Emerald Avė.

PASIRENDUOJA šviesus ir švarus 
kambarys, dėl vieno vaikino, pigiai, 
7030 S. Campbell Avė., antros lubos.

KAMBARYS dėl vaikino, merginos 
ar vedusios poros, galimą vartoti ir 
virtuvę. Garu apšildomas, 7019 S.
Maplewood .Avė. nRrospecC.4202. K

KAMBARIAI pasirenduoja dėl vai
kinų ar ženotos poros, su visais pato
gumais. ' Karštu vandeniu šildomi. 
G. T., 2519 W. 45 St.

i ‘
KAMBARYS ant rendos dėl vienp 

ar dviejų žmonių, galima pasigaminti 
valgį. Pirmos lubos iš fronto.

1907 Evergreen Avė. ,

RENDAI 2 kambariai vyrams, su 
visais patogumais, prie mažos šeimynos. 
Pirmos lubos. 3339 Union Avė. Tel. 
Boulevard 7640.

PARENDUOSIU * kambarį vienam 
arba dviem vaikinams, su ar be val
gio, arba vedusiai porai. Garadžius
prie vietos. 6522 S. Rockwell St. Tel. 
Republic 8305.

RENDON apšildomas kambarys vai
kinam ar merginom, arba vedusiai po
rai, $10.00 į mėnesį. 7029 South 
Artesian Avė. Tel. Hemlock 6564,

PASIRENDUOJA moderniškas kam
barys, prie mažos šeimynos; su valgiu 
arba be. Atsišaukite subatoje ir ne
dėlioj, antros lubos.

4431 So. Talman Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai <...........

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su mažu namu. Bargenas.

Lafayette 8780

Exchange—-Mainai
MAINUI mod. 2 augštų muro na- 

mas-štoras, 5 kamb. flatas, 2 karų ga
ražas, geroj vietoj, ant bungalow, ar 
rež. Chicagoj ar arti jos. Sav. 5034 
Archer Avė.

—O—
MAINUI namai 2 po 5 kambarius 

arba 6 kambarių bungalow Į bučernę 
ir grosernę. 6542 S. Wąshtenaw Avė.

KAS KĄ TURIT MAINYTI
165 akrų farma. visi intaisymai, 40 

akrų didelio miško. 45 mylios nuo 
Chicagos, kaina $6900, verta 18 tūk
stančių.,

3 flatų mūrinis namas, mainys ant 
didesnio be skirtumo kiek morgičiaus 
nebūtų.

Turim daug visokių kitokių mainų 
namų

Keal Katate For Sale
Namai-Žemjl Pardavimui

KAINOS’ ANT ;VISKO PRADĖJO 
KILTI, DOLERIO VERTĖ PULTI 

Pirk pako! yra bargenų
Biznio muro namas ant privatinei 

gatvės su grosernės staku, našlė mote
ris atiduos tik už $6500, įmokėt 
$1500 arba daugiaus.

3 flatų muro namas po 5 kambarius. 
Randasi Brighton Parke arti lietuvių 
bažnyčios. Skubiai parduodam už pusę 
kainos. $6500, įmokėt kas kiek gali.

J2 flatų namas ir garažas randasi prie 
vienūolyno. Liga verčia šeimyną ati
duoti už pusę kainos, tik $5500.

113 akerių gera ūkė su staku 
prie ežero — rezortų.
110 mylių nuo Chicagos.
ant 2 flatų namo su mažu piorgičių.

5 kamb. namas ir du lotai.
dasi arti 63 St.
na tik $3700.

Taipgi turime gerų mainų įvairaus 
didžio, namų ir lotų, kuriuos galėsime 
sumainyti ant Tamstos nuosavybės.

Kreipkitės kasdien arba nedėliomis 
iki 2 po pietų pas.

K. J. MACKE B CO. 
(Mačiukas) 

6812 S. Westerp Avė. 
Tel. Prospect 3140

Telepbone Hemlock 1323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAl i 

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

' 6504 So. Washtenaw Avė.
CHICAGO. ILL.

2 flatų medinis. 6—6 kambarių, ce
mentinių blakų pamatas, 7 pėdų base- 
mentas. pritaisytos tūbos. Paaukosiu iš 
priežasties mirties. $3,500. Del susita
rimo Jaukite Republic 6815 arba 
Triangle 4598.

F’

REIKALINGA moteris ar, mergina.... .... ■--i— •->dirbti prie mažos šeimynos. Antros lu 
bos užpakaly. M. *3.435 South
Halsted Št»
", I /a ' I1

Jl'i ?t

Apgarsinimai
■

NAUJIENOSE 
VISADOS 
APSIMOKA 
PAMĖGINKITE




