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Lakūnas J. A.Mollison 
perskrido Atlantiką 
iš Airijos į Kanadą

Pirmas žmogus vienas orlaiviu perskridęs 
vandenyną iš Europos į Ameriką; 

skrido 30 valandų
Padarė 3,000 mylių; buvo pasiryžęs iš Airijos 

nuskristi j New Yorką

New 
rugį). 49

Kanada, do 11:45 Chicagos laiku, pada
ręs beveik 3,000 mylių kelionę. 
5 vai. ryto šiandien buvo pa 
stebėtas ties H‘alifaxu. Viso 
skrido 30 valandų.

Pasilsėjęs Pennfielde Ridge,

R

Brunswick,
r Kapitonas J. A. 

Mollison, anglas, perskrido At- 
lantiko vandenyną iš Airijos į 
Kanadą. Jis yra pirmas žmo
gus vienas ir be sustojimo per 
skridęs vandenyną iš Europos Į lakūnas Mollison ketina skristi 
' * ” į New Foundlando sostinę St.

Johns, o iš ten į New Yorką.
Mollison yra garsus lakūnas, 

padaręs keliones orlaiviu iš An
glijos Į Australiją ir Anglija'— 
Afrika. Jo žmona Amy John
son irgi garsi lakūnė.

Barre, Vt., rugp. 19.— Clyde 
E. Lee, Oshkosh, Wisconsin la
kūnas, kuris rengiasi skristi iš 
J. V. j Norvegiją, atidėjo ke
lionę dėl nepalankaus oro.

į Ameriką.
Portmarnock, Airiją apleido 

vakar pasiryžęs arba pasiekti 
New Yorką, arba nusileisti Har- 
bor Grace, Newfoundland salo
je. Bet buvo priverstas nusi
leisti New Brunswicke, netoli 
Pennfield Ridge kaimo, nes b* - 
vo labai nuvargęs po 18 valan
dų kovos su migla ir nepalankiu 
oru.

Prie Pennfield Ridge nusilei-

[Acme-P. 8 A. Photo]

Kap. J. A. Mollison, anglų aviatorius su savo žmona. Jis 
iš Airijos per Atlantiką atskrido į Kanadą.

Pirmu kartu po Di- Pirmadienį paskelbs 
džiojo karo Šveicari
ja rengia manevrus

Geneva, Šveicarija, rugp. 19 
—Rugsėjo 5-8 d. įvyko pinui 
po didžiojo karo Šveicarijos ka
riuomenės manevrai. 8 valsty
bės, tarp jų J. V. ir Anglija 
siunčia savo militarius atsto
vus.

H. O.Maskva, rugp. 18
Hamilton, J. V. architektas, lai
mėjęs pirmą dovaną už saVo 
projektą “Sovietų palociui” at
vyksta j New Yorką, kur baigs 
ruošti planus palociui statyti.

O R H
Chicagai ir apielinkei federa» 

lis oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Giedra; žymiai šilčiau; nepa
stovus vejas.

Vakar temperatūra buvo 58 
68 laip.

Saulė teka* 6:02; leidžiasi 7:- 
45.

: .'.ki'1,

i#1'- ‘.Iii * CcMJOt

' < » • 
r: - JF

R. F. C. suteiktas 
paskolas

\Vashington, D. C., rugp. 19. 
—Atstovų buto sekretorius 
South Trimble pirmadienį pa
skelbs vardus firmų, bankų ir 
įmonių, kurios skolinosi pinigų 
iš federalės rekonstrukcijos kor
poracijos. Hooveris. yra' tam 
priešingas, bet demokratai ne 
nusileidžia.

Japonijoje areštuoti 
penki suokalbininkai

Tokio, Japonija, rugp. 19.— 
Japonijos policija suėmė ke
lius nacionalistų partijos na
rius, kurie kaltinami mėginę 
nužudyti premjerą Saito. Ke
lias dienas atgal buvo suimtas 
suokalbio vadas dr. Imamaki. 
Greitu laiku įvyks teismas.

Curtis Field, N, Y., rugp. 19.
—Dvi lakūnės Louise Thaden ir 

I

Franes Marsalis mėginusios 
pagerinti ištvermingumo ore re
kordą, nusileido žemėn po 123 
valandų nuolatinio skraidymo.

Chicago, III., šeštadienis, Rugpiučio-August 20 d., 1£82

Kincaid, III.
(Acme-P. W A. Photo]

_  Angliakasių susirinkimas, kuris atmetė naują sutartį. Jie yra pasirengę pikie- 
tdoti kasyklas.

“S* vi l Ispanijos valdžia
i deportuos Afrikon

9 2 monarchistus
Vatikano Miestas, Italija, 

rugp. 19. —Popiežiaus organas 
Osservatore Romano skelbia, 
kad sovietų Racija išleido slap-i 
tą įsakymą likviduoti visas baž- ■ 
nyčias. Teminą nustato iki 
1933 metų pabaigos. •

Pennsylvania skiria Madridas, Ispanij
$12,000,000 be

darbiams ‘
' r ; • ■

Harrisburg, Pa., rugp. 19. —; 
Pennsylvania valstijos guber
natorius Gifford Pinchot pasi
rašė tris valstijos legislaturos 
praleistus projektus bedarbių 
reikalais. Visų trijų projektų 
bedarbiams skiriama suma šie 
kia $12,000,000. Pennsylvąnijoj 
bedarbių priskaitoma apie 1,- 
500,000-2,000,000.

Kanados ir Anglijos 
atstovai Ottawoje 

susitarė
Ottawa, Kanada, rugp. 19.— 

Kanados ir Anglijos atstovai 
britų imperijos ekonominėje 
konferencijoje susitarė ūkio 
produktų importavimo klausi
mais. Kanada reikalavo apsau
goti Anglijos ir imperijos ša
lių rinkas nuo Rusijos dumpi- 
nimo, kad tuo budu suteikus 
pirmenybę imperijos, ypatingai 
Anglijos rinkose, Kanados ir ki
tų ūkio šalių kviečiams, len
toms ,mėsai ir kitiems ūkio pro
duktams. Kanada tuo tarpu su
teikia atvirą rinką Anglijos me. 
talo produktams. Greitu laiku 
konferencijoje dalyvaujančios 
šalys pasirašys sutartį.

Mirė buvęs Austrijos 
kancleris Šoberis

■ Viena, Austrija, rugp, 19.— 
Buvęs Austrijos kancleris ir 
Vienos policijos vadas Johanu 
šoberis pasimirė Gutenbrunn 
sanatorijoje. Buvo 58 metų am
žiaus.

Bulgarija ir J. V. suda
rė prekybos sutarti

Sofia, Bulgarija, rugp. 19.— 
J.x V. ministeris Bulgarijoje 
Shoemaker ir premjeras Muča- 
nov pasirašė provizorinę preky
bos sutarti, kurioje šalys viena 
kitai suteikia tam tikras leng-

; Parlamentas praleido įstatymą 
konfiskuojanti sukilimą rė
musių monarchistų turtą pro
vincijoje

a, rugp. 19.
—Ispr/mjcs apsaugos ministeris 
įsake išdepprtuoti iš Ispanijos

! į kolioniją' Afrikoje 92 didžiu 
j nūs, kunigaikščius, grafus u 
baronus, kurie prisidėjo prie 
kiek laiko atgal likviduoto mo- 
narchistų sukilimo.

Iš Ispanijos jie bus išvež i 
laivu Espp.ua V. Kur laivas vyks 
nežinio. Spėjama, kad į Ispa 
nijos Guinėja, Bata ar kurią 
nors kitą vietą Afrikoje. Visi 
didžiūnai yra priversti užsimo
kėti už kelionę.

Tuo pačiu laiku Ispanijos par
lamentas praleido įstatymą, ku
ris autorizuoja valdžią konfis
kuoti visų tų didžiūnų nuosa
vybes provincijoje. Už įstatymą 
balsavo 262 atstovai, o prieš 14.

Vienas karščiausių įstatymo 
rėmėjų buvo Ispanijos ministe- 
rių kabineto pirmininkas Aza- 
na, kuris kalbėdamas pareiškė, 
jog šalis turi tokių priemonių 
griebtis, kad panašus sukilimai 
Ispanijoje nepasikartotų. Be to, 
Azana pridėjo, kad parlamen
tas .turi įstatymą praleisti, nes 
kitaip nustos liaudies pasitikė
jimą, kuri dabartinę valdžią ro
mia. "Ispanija dabar yra Re
voliucijos procese ir jeigu mes 
nesilailiysime liaudies, ji dabar
tinę valdžią nuvers ir įsteigs 
kitą.”

Japonija grąsina Ki 
nijai dėl boikoto

Shanghai* Kinija, rugp. 19 
—Japonijos konsulas Sh'a'ngha- 
juje įteikė Kinijos valdžiai ašt
rų protestą prieš Japonijos pre
kių boikotą Kinijoje. Kinijoje 
veikia eilė tautinių organizaci
jų, kurios ragina gyventojus 
nepirkti ir nenaudoti Japonijoje 
išdirbtų gaminių. Japonija jau 
kelintu kartu grąsina Kinijai 
panaudosianti jėgą, jeigu ji ne
darys jokių žinksnių prieš mi 
nėtas organizacijas.

Seattle, Wis., rugp. 19.—Mo
terų prohibicininkių organizaci
ja Womens Christian Tempe- 
rance Union nutarė sekančiais 
metais surengti konvenciją 
Milwaukee, Wis.

v

Banditai pagrobė
banko $70,000

iš

Bcloit, Wįs., rugp. 19. —Sep
tyni banditai užpuolė vietinį 
Second National Bank ir pa. 
grobė $70,000. Toji banditų ban
da jau kurį laiką siautė Illinois 
ir Wisconsin ir apiplėšė eilę 
bankų. Beloit banko tarnauto
jai tiki, kad juos pažins.

Kinijoj kiekvieną 
dię,ųą . nu,o choleros 

miešta 100 žinomų
Luchow, Kinija, rugp. 19. -- 

Anhwei provincijoje, Kinijoje, 
kur labiausiai siaučia choleros 
epidemija', apie 100-150 kiniečių 

i miršta kasdien. Gyvento
jai nesiduoda čiepyti ir nedaro 
jokių žinksnių apsisaugoti nuo 
užsikrėtimo.

Nežiūrint ūkio strei
ko produktų kainos 

puola

streikai! ir nepristato 
produktų į miestus, 

ir kitų valgių kainos 
Miestuose jaučiamas

Sioux City, Iowa, rugp. 19. 
—Nors didžiuma Iowos ūkinin
kų išėjo 
daugiau 
daržovių 
puola.
ūkio produktų trukumas, bet 
šiek tiek pristato geležinkeliai, 
o dauguma žmonių dabar per
ka konservuotus valgius.

Meksika perka 20 
karo orlaiviu *•*

rugp. 19.

laiku už

Meksikos Miestas, 
—Karo ministerija paskelbė, 
kad Meksika greitu 
pirks 20 naujų karo orlaivių. 
Kiek laiko atgal Meksika pra
dėjo stiprinti ir savo laivyną.

Nepaprastas ledų 
lietus

Grumšliai, Biržų ap.— Liep. 
28 d. po piet čia siautė didele 
audra šu ledais ir perkūnu. Le
dai krito vieno kilometro platu
mo juostoj ir ėjo Latvijos lin
kui. Krito jie vyšnios didumo 
kokią 20 <ninučių. Ledų tiek 
daug iškrito, kad ligi vidurnak
čio laikėsi nesutirpę. Ledų pa
liestose vietose ūkininkams pri
daryta daug nuostolių: sunai
kinta apie 70% visų pasėlių. 
Yra. išdaužyta langų,, nulaužta 
medžių ir užtinkama užmuštų 
paukštelių, žmonių aukų nėra'.

Vokietijos politiniai 
lyderiai aprimo ir 

laukia reichstago
Hitleris tvirtina, kad ne jis eis 

į Berlyną reikalaut kanck- 
rystės, bet Berlynas ateis 
pas jį

Berlynas ,Vokietija ,rugp. 19. 
—Vokietijos kancleriui Von Pa- 
penui paskelbus, kad rugpiučio 
30 d. bus sušauktas reichsta
gas politiniuose rateliuose pa
sirodė laukimo tendencija. Aud
ringa netikrumo padėtis kiek 
aprimo ir dabar įvairių partijų 
vadai laukia kas atsitiks. Von 
Papena's pakartotinai yra pareiš
kęs, kad jis pasirodys su savo 
kabinetu prieš reichstago at
stovus ir “pažiūrės ar jie turės 
užtektinai drąsos jį prašalinti”. 
Tikisi, kad pasiliks valdžioje.

Hitleris, fašistų vadas, po 
nepa'sekmingos konfexencijos su 
Hindcnburgu, išvyko į Bavari
jos kalnus “atostogoms”. Ko
mentuodamas apie sekantį ka
binetą, pareiškė, kad partijos 
vadai jaučia, jog jis gerai pa
daręs nesutikdamas su jokiais 
kompromisais. Hitlerio nuo
mone, jam, ne kam kitam, pri
klauso premjero vieta, ir dabar, 
ne jis eis -į Berlyną tos vietos 
reikalauti, “bet Berlynas ateis 
pas jį”,

Berlynas ,Vokietija ,rugp. 19. 
—Vokietijos kliubai, 
ir kitos organizacijos 
“Vokietijos saugumo 
tą”, kuris kreipėsi į liaudį s :• 
sijungti ir kovoti, kad Vokie
tijai butų suteiktos lygios tei
sės su kitomis tautomis. Komi
teto pirmininkas gen. Franken- 
berg nurodė, kad nusiginklavi
mo konferencija davė progos 
Vokietijai patirti (.uek veid
mainingos- yra kitos šalys, ku
rios apsinginklavusios iki ausų, 
nenori suteikti Vokietijai sau 
gurno užtvirtinimą ir lygybę, 
kurią jai prižadėjo.”

veteranų 
sudarė 

komito-

Komunistų suėmi
mai

Pereito mėn pabai-Vilnius.
goję policija suėmė kelis ko
munistus Vilniuje. Tarpe su
imtųjų yra adv. apl. A. Gor- 
donas ir du studentai: J. Ko- 
siak’as (gudas) ir S. Roirinas, 
(žydas). Visi suimtieji patal
pinti Lukiškio kalėjime. Be to, 
esą padaryta krata žydų laik
raščio “Wilner Tog” redakcijoj.

Lietuvių Ekskursijos
Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 

per Bremėn.

Spalio 8 dieną laivu ‘Taria” 
per Havre .

■A-* ■

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 9 iki i val.

Taylorville kasyklų 
angliakasiai perėjo 

į streikierių pusę
10,000 angliakasių armija pla* 

nuo ja maršuoti ir į kitas dir* 
Kančias kasyklas pietinėj Il
linois

Taylorville, III., rugp. 19.— 
10,000 streikuojančių centraii- 
nės ir pietinės Illinois anglia
kasių atsiekė savo tikslą, kuo
met Cliristian apskričio anglia
kasiai, iki šiol dirbę už $5 į 
dieną perėjo į jų pusę.

Tuo tikslu streikuoją anglia
kasiai suorganizavo maršą į 
Taylorville, prisirengę dirban
čias kasyklas pikietuoti. Da- 
nepradėjus maršą, Christian 
apskričio pasienyj stovėjo 1,500 
deputy šerifų armija, kuri pa
sitraukė, kuomet kai kurie ap
skričio lokalai nutarė prisidėti 
prie streikierių.

Pikietuoti prisėjo labai trum
pai, nes dirbą angliakasiai tuo 
jau perėjo į jų pusę. Operato
riai mėgino atėjūnams primesti 
dviejų namų padegimą ir vieno 
susprogdinimą, bet streikierių 
vadai tuos užmetimus tuojau 
užginčijo. Pikietininkai užsilai
kė ramiai per visą naktį, ne
vartojo jėgos ir buvo gerai dis
ciplinuoti-.

Dabar streikieriai planuoja 
maršuoti j pietinę Illinois ir 
pietvakarinį kasyklų distriktą, 
kur kai kurios kasyklos dirba 
pagal naują algų sutartį.

Atsiekę savo tikslą, streikie
riai sušauks valstijos konven
ciją ir mėgins sutartį panai
kinti, o unijos viršininkus pra 
šalinti.

Decatur ir Springfieldan gu
bernatorius pasiuntė valstijos 
gvardiją, kuri ten stovėjo pr, 
siruošusi traukti į Taylorville, 
•apie 30 mylių nuo Springfiekk, 
jeigu kartais butų prasidėję ne
ramumai. Bet tam nebuvo re: 
kalo. Streikierių stovyklo j e 
lankėsi gen. Thomas Hammond 
ir pareiškė, kad kariuomenės 
panaudojimas nereikalingas, nes 
streikieriai užsilaikė tvarkingai 
ir ramiai.

Terre Haute, Ind., rugp. 19. 
U. M. W. of A. prezidentas Lt; 
wis pakviestas į Indiana tarpi
ninkauti tarp operatorių ir ka
sėjų, kurie dabar tariasi naujos 
•algų sutarties reikalu. Tikima
si, kad ir Indiana priims $č 
algą.

rugp. 17. —St. Louis, Mo, 
Po St. gatvėmis užtikti dideli 
rūsiai, kur keliasdešimts metų 
atgal buvo laikomas alus.

Li.mi.il
Espp.ua


savo ty
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JUOKAI mVulst,

ROAP

METAI•MSMMBI

TARNYBOSBANKINES

Tūbos ištestinamos

DYKAI!

daugiau 
užaugin-

AR JUS 
ŽINOTE,

Kentucky. 
sako, kad 
buvę pa

tuksiančių

padangėje, 
busite pą- 
didžiuotis 

po to, įsi-

136,8
1932

sąvo 
Kaftanas

[Ącme-P. & A< Photo]

Senatorius Jamęš J. Davis iš 
Pennsylvaųįa. Jis yrą kaltiną
sias lįotcrijų renginiu.

Angliakasių maršas 
Taylorville

Už Vienų Doleri Galima Pa
taisyti Jūsų RApĮO ir kad

Visi kreditoriai Peoples National Bank and 
Trust Company, kurie dar nėra Ęądavę sa
vo pareiškimo apie ieškinį (dar nėra failinę 
claim) ar nėra gavę pranešiipo tai padąryti, 
prašppii tupjans ateiti į Bapko p^sa, pampąs 
West 47th Street ir South Ąshląhfl ĄvonĮtę,

Ji: “Aš jau sdiiai žinojau 
kad tu mane myli?”

visų pastangų 
misijų ir maho-

— Ką? ' Jus norite, kad aš 
mokėčiau $10 už porų čcvery- 
kų, kurie lange išdėti su pažy
mėjimu $5 kainos?

— Bet jus tik pastebėkite, 
kad lange yra padėtas tiktai 
VIENAS eeverykas.

TRISDEŠIMT TRYS 
TŪKSTANČIAI 

DIEVŲ

įr laike didžiųjų 
ir kitų Į|epT^y^ įskąitapt ir ^art^ę

Visi&paętąųąiąĮfttyių^ buĮifoį padaryti šį bankų 
kuonaiujingiausį visai apielinkei. Mes kviečiame jūsų 
Rankinį biznį-pasiremiant musų šešios dešimt keturių 
pietų tarpybos rekordu.

ne| tie, ^ųęie rąžo jų, taip 
pat ię tie, kųrįe iŠkraįpP jur
ytei eis į ęęįlų.” To^l ^ąh- 
minai Ųunigaį išmoksta ųim- 
nųs ir mukia 
taip kąip jų 
mokinosi per tuksiančius

kastos arba 
luomai buvo nurodyti religi
jų ir tebuvo tik keturios kas
tus: braliipinai, kunigai ir 
ųio^ytpjųi; Ęšątriyąš, karei- 
yįąį; yąįsyąs, Pkiųįpkąi, pir
kliai ir 1 zęipęs ąąvįųinkai; 
S^drąs, pienių Kirtėjai ir 
Y«ąųĄęųą sętp^ųi. Pulkui bė-

- Indijos gyventojai yra 
skirstyti į kąstas arba 
mus. Iš pradžių

ti sudedant naujus tubus 
Tūbos augštos rųšies po

Ši bankinė įstaiga buvo suorganizuota 18C$ lųętaįs, 
apie trys melai po to kaip atsidarę bjzpiųi Unięp Stock 
Yards. Nuo to laiko ji buvo neatskiriamą dalis didžiau
sio■"Pasauly gyyulįų marketo ir teikė, per šešios dešimts 
^etlirius metus, patarųąvun^ Stock Yards apielinkės ir 
yisos Didžiosios Chicagos South Ąidės industrijoms. Tas 
patarnavimas buvo teikiamas jr laike didžiųjų 1873, 
W m. in

Lengva yrą 
piekųrię tvirkina 
mas negerai atsiliepia į mer
ginos veidą.: dūmai visuomet 
blogai veikia malevą.

lietuviai gali tai 
jeigu jiems netruks 
reikalingų gabumų, 
musu lakūnų suma-

1 yerte banko tarnyboj sąyo kpstų-
meriams ir visai apielinkei yra įrodyta jo išgalėjimu 
vesti reikalus ir tiųpaiųųį atlikti savų* pareigas p.yįc vi
sokiausių sąlygų. - '

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK 
THE STOCK TAROS TRUST &SAVINGS BANK 

of OHIOĄGO

Rugpiučio Kailių Į 
Išpardavimas

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

Mes taipgi darome visokius pa
taisymus ir remodeliavimų. Šį 
menesį mes vis dar imame tik
tai vasaros kainas.

GOMBINĘR FUR CO.
6835 Stony. Island Avė.

TcL Ryde Park 3459

savo 
as ore

rengiama lietuvių 
šventė, kurioje do

minėti musų 
Kenoshos 
visuome- 

vaizdus dangaus 
kenoshiečiai turės 

pasididžiuoti. 
Chicagos žada 
kurie neturėjo

instinktas?”
’ Ji: “Ne. Tavo sesuo

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BĄ —

3514-1$ W. ROOSĘVEL r
arti Sę Lomi Avė. Tel. Krdzie 890.2

Vanęs. lietaus ir druskos *ąno<, 
svvimming ppol.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki

Pągiegis buvo aptiekiųin- 
kas ir kada jo pati pabėgo su 
kitu vyru, jis įdėjo laikraš
čiuose šitokį apskelbimų:

Šiuo pranešu tam žmogui, 
kuris taip maloniai mane pa- 
liuosavo nuo pačios, kad aš 
galiu aprūpinti jį linimentais, 
bandažais, gydančiomis mosti- 
hiis, bovelna, iodinu, miego 
milteliais ir kriukiais už pa
čias žemiausias kainas.

ilgai įr nenuilstamai valdyti 
pądąngese l)esišvais(ąn|į lėk
tuvų, gaįčsitę stų|i į jų skri
dimo yemėjų eiles pagal savo 
išgalę. O-tie kęnp,skiečiai,, vo- 
kygapięčiai aę rakfprdiečiai 
lietuviai, kurie nebuvo depre
sijos replių paliesti, gal ir sa
vo vardais papuoš to istoriš
ko lietuvių lėktuvo kūnų, tap
dami

minėtų kploųįjų lietuviui ųe- 
atsihks nuo čikagiečių ir kas 
kaip gąli purėms tų ųcpąpyąs- 
tų lietuvių žygį.

Keųosjųęčiąi, gražiui pasiro
dykite toje liet, aviacijos šven
tėje ir parodykite savo prita
rimų tam tolimam lietuvių 
skrjdinuii į Lietuvą!

— P. Jargėla.

Chicagos lietuvių visuome
nėje dar neišdilo tie įspūd
žiai, kuriuos patyrė pirmoje 
lietuvių aviacijos šventėje. A- 
merikojo. Rugpiučio 7 dienų 
buvo Chicagoje labai įspūdin
ga. Lietuviai matė savo tau
tiečiu drąsius ir vikrius dar-

Abudu šie lakūnai nori pa
sirodyti didesnėse Amerikos 
lietuvių kolonijose. Ateinantį 
sekmadienį, rugpiučio 21 d. 
jiedu skris į Kenoshą, Wis. 
Drauge su jais skris ir svečiai 
iš Chicagos. Taip pat skris 
savo lėktuvu ir lakūnas A- 
domas Vydžius (garsus risti- 
kas), kuris per lietuvių avia
cijos šventę Chicagoje taip 
pat raižė savo lėktuvu įvai
rias figur; 
Kenoshoje 
aviacijos 
Ivvaus visi trys 
lakūnai ir parodys 
ir apylinkių lietuvių 
nei gražius 
skliaute. Ir 
pasigerėti 
Girdėjau, ir iš 
ten vykti tie, 
progos rugpiučio 7 d. vietoje 
visko matyti.

Visi Kenoshos, \Vauke.gano, 
Rockfordo, Racine, Milwau- 
kee ir kitų artimų kolonijų 
lietuviai, neužmirškite ryto
jaus dienos. Visiems savo pa
žystamiems tai priminkite ir 
drauge traukite į lietuvių avi
acijos šventę. Ypač reikėtų 
skelbti apie tai tiems, kurie 
Chicagos lietuvių dienraščių 
neskaito. Visi naudokitės 
tą proga ir ateikite pasįgro- 
žėti savo tautiečių lakūnų ga
bumais aukštoje 
Galite būti tikri: 
tenkinti ir imsite 
savais lakūnais. O 
tikinę jų drųsa ir sugebėjimti

Iras, reiškiantis galybę; ant
roje rąpicoje sąują lapų, reiš
kiančių šventusias įmygąs, 
Vedas. Dąr vieąoje rankoje 
bunka vandens iš šventos li
pęs Ganges. Ketvirtoje ranko
je laikoma karoliai, žinoma, 
reiškiantys maldų. Nors Brah
ma yra svarbiausia brahminų 
ir hindusų dievas, bet negali
ma pavadinti 
Visoje Indijoje 
mai 
nąiniai. 
mažiau 
gu kili 
dienų • 
yra pęiętaringi, tamsus 
nes. Garbina jie visokius su 
gyvulių galvomis dievus. Ti
ki į amuletus iš šunų dantų, 
kuilių ir šlapių ilčių ir tt. 
Šiais laikais Indijoje prisskai- 
toma iki trisdešimt trijų tūk
stančių dievų. .i,
’ Žodis Vedas reiškia žinoji
mą. Brahminų ir hindusų 
šventasis raštas vadinamas 
Vedas, yra seniausis, apie trys 
tuksiančiai metų ' seniūno. 
Rig-Veda arba psalmų knygos 
yra apie tris šimtus metų se
nesnės už pirmus, (žydų bibli
jos rašius. Vedas parašyta 
jau nevartojama sanskritų 
kalba. Vedas susideda iš ketu
rių knygų > himnų ir maldų, 
keturių knygų prpzos rašto, 
aiškinančio reikšmę hįninų ir 
maldų, ir dyi knygoj religiškų 
ir filosofiškų spėliojimų. 
Brahminų religija sako, kad 
“Tie, kurie parduoda Vedas,

jį populiarišku. 
dievui Brah- 

pąšvęsta, tik keturi diev- 
Dįevas Brahma turi 

jam pasišventusių, ne
maži dievukai, šių 

brahminai ir hindusai 
žmo-

kąstpą iš.8idą,inp į daugybę 
piąžaj kąstų, tik ^ąjiminai» 
kiięįe iy pąvądįųimą turi nuo 
ęįįevo UraVnia, pasiliko va- 
įpvąųjančįpje vietoje. Brah- 
miąąį veda m^teris paprastai 
įįk savp kąąto.s, tpę^el jie ir 
yra išlikę baltvęidžių kilmės.

Nežiūrint 
krikščionių 
metonų įtakoą, hindusai pasi 
lieka ištikiini savo vadui 
brąhmipui. —

Apie keturis liikstąnčįųs 
metų atgal baltvęidžių rasės 
žmonės, perėję Himalajų kal
aus įš šiaurės įsibriovė į Indi
ją ir paveęgė tuolaikinius In
dijos gyvenipjus. Tie baltvcįd- 
žiaj atsinešę su savim savo 
kultūrą ir tikybą.

Didžiuma religijų prasidė
jo nuo kokio nors garsaus 
pranašo ar mokytojo. Krikš
čionybė nuo Kristaus, maho
metonu tikvba nuo Mahome
to ir tt. Brahmanizmas gi pra
sidėjo nuo paties dievo. Se
noji brahmų tikyba mokina 
buvimą viską globojančios 
dvasios, vadinamos Brahma, 
pati pradžia ir paskutinis sie
kis visų gyvių. Tai-gi iš pra
džių brahmanizmas buvo ab
soliutiškai monoleistiškas 
(viendieviškas). Vėliaus atsi
rado ir kitas tikėjimas į tris 
galingus dievus, kiekvienas jų 
su absoliute galia savo srity
je. Brahma, tvėrėjas; Višnu, 
ųžlaikylojas; Siva/ naikinto
jas. Indų legenda sako, kad 
pirmutinis Brahma sutveręs 
pirmutinius vandenius, į ku
riuos įdėjęs sėklą; iš tos sėk
los pasidaręs auksinis kiauši
nis, o lame kiaušinyje gimęs 
Brahma, tvėrėjas. Iš tų kiau
šinio lukštų Brahma-tvėrčjas 
sutvėręs dangų ir žemę.

Kita pasaka paduoda, kftd 
Brahma-tvėrėjas gimęs iš lo
toso, išaugusio iš dievo Viš
nu kūno. Brahma pąprąstai 
yra vaizduojamas žmogum su 
barzda, keturiomis gąlvomįs 
ir keturiomis rankomis, vie
noje rankoje laikoma skep-

GARSUS ŽOLIŲ DAKTARAS- 
SPECIALISTAS IsT O B U LI N O 

NAUJĄ SĖKMINGĄ ŽOLIŲ 
NAMINJ TRĘATMENTA

DYKAI penčių dieni; bandyimū imaliilo* 
inujt vlideuiM “NnuJIenų

Dr. P, B. 'dimangkh.
Avė., OHcatfo. III., per 
aMlfkaliH Direktorius 8.

šiltute, paskelbia, kati j s 
•<tebfltina nauji) kombinaciją gyvybę pa. 
taikančiu žolh), Auknų. žievių 
tt.. kuri parodč sensacingą 
gydyme Aimtų pacientų. Tai _ „ 
lis ir didžiailsis mokslinis išradimas. ftmO 
daug metų gilaus studijavimo.
tobulinti, bet dabar jis yra didžiausias 
pasauly žolių preparatas. kokis kada 
bbva pagamintas. Jeigu Jus sergate nuo 
kokios nors ligos ir norite greitų pasek
mių. Jus galitė atsinešti SJ apgarsinimą 
ir gauti Speciali dolerio vertės žolių 
Treatmentą dėl kraujo visiškai dyka!, 
kati parodyti Jo nepaprastą gydomąją 
paiėgą. Jeigu Jus norite prisiųsti paštu, 
pridėkite 36c persiuntimui. Ateikite šian
die arba rašykite Dr. P. B. Šimanskis. 
Garsus Žolių Specialistas, įsoj) North 
Danteli Avė.. Chleato, III.

išeiti į 
naują $5 algą, 

kasyklos priklauso

mais. Lietuvių visuomenė tik
rai pamilo juos.

Bet svarbu tai, kad musų 
visuomenė arčiau pažino tuos 
lakūnus, kurie rengiasi kitą 
vasarą skristi iš Dėdės Šamo 
krašto į Lietuvą. Ji patyrė 
kapt. Dariaus ir Girėno ga
bumus- Savo akimis mate, ką 
šie du musų lakūnai gali ten, 
kur žmogaus kojos žemės ne
siekią. Visi malėme jų apsuk
rumą ir tiesiog mepišKą suge
bėjimą lėktuvui valdytį. Ne 
bet kas gali tai daryti. Užtat 
jie musų akyse iškyla tuo at
žvilgiu aukščiau musų. Mes 
juos gerbiam ir branginani, 
tuo labiau, kad jiedu ryžtasi 
savo tolimu skridimu per At- 
lantiko vandenyną plačiai 
pagarsinti lietuvių tautos var
dą. Jie nori parodyti pasau
liui, kad ne vien Lindberghai 
gali drąsius žygius daryti —ir 
Amerikos 
padaryti, 
drąsos ir 
Tadgi šis 
nytasai ir rengiamas žygis su 
teiks garbės pirmiausia Ame 
rikos lietuviams ir musų tau

Iš stoties WCFL 970 kilo- 
cycles gražus lietuvių pro
gramas kas nedėldienį nuo 
Į iki 2 vąj. po pietų.

unt
proseniai kad 

m e-

MOTINOS!
Ąr Jūsų Kūdikis Gardžiuo- 

jasi Savo Maišia.
Ęądikiai maitinami Eagic Brand 
Pienu paprastai greičiau buinčja 
ir parodo didesni fizini, išsivys
tymą, negu maitinami kuriuo ki
tu substitutu gamtiniam ipaistui. 
Jfiaglc Brand yra nepaprastai su
virškinamas maistas ir yra visa
me pasaulyje pagarsėjęs 
rumu ir sveikumu.
Saugu yra sakyti, kad 
kūdikių buvo sėkmingai 
ta su Eągle Brand, negu su vi
sais kitais kūdikių maistais, ben
drai pačmus. Pabandykite Eagle 
Brand ir žiūrėkite koki progresą 
jūsų kūdikis padarys.
DYKAI— Pastebėtina Kūdikių 

Knygelė!
Jeigu jūsų kūdikis nęina svaruman, 
kaip turėtų eiti, pasitarkite su savo 
gydytoju apie Eagle Brand. Išsisiųs- 
dinkite nemokamą knygelę. Nauja 
laida “Baby’s Welfare” — stebėtinai 
fagelbinga knygelė apie kūdikių prie- 

iiirį ir maitinimą.

^trąnd

Illinois angliakasiai 
distriktų 4, 5 ir 6 einame į 
Taylorville pagelbėti angliaka- 
ąyklų darbininkams 
streiką prieš 
Taylorville 
Peabody Coal Co.

Taylorville ir Christian ap
skritys apstatytas deputy šeri
fų armija, bet mes esame pa
siryžę pro juos praeiti ir ka
syklas pasiekti. Angliakasių 
armija siekia apie 10,000 su 
moterimis ir vaikais. Praiošus 
kovą prieš naują sutartį, mu
sų vaikai ir moterys turės ba
dauti.

Jeigu mes nekovosime už 
savo reikalus, už savo teises ir 
leisime unijos viršininkams 
parsiduoti operatoriams, iš Illi
nois pi virs antra 
Unijos viršininkai 
referendumo, balsai 
vogti, bet ar tai 
angliakasių kaltė? Kaltybę tik 
viršininkams galima primesti, 
nes kaip atrodo, jiems mažai 
rupi angliakasių reikalai.

Išvykdami į karo lauką, pi- 
siėm'me maisto trims dienoms, 
nes kas žino, gali prisieiti kur 
giriose ar kukurūzų laukuose 
išgulėti kokią savaitę laiko.

Prieš marguodami, buvome 
nuėję pas gubernatorių prašyti 
protekcijos. Bet mums prane
šė, kad gubernatorius serga, o 
jo padėjėjas kaž kur išvažia
vęs. Išvažiavęs ir valstijos po
licijos viršininkas. Kuomet rei
kią, balsuoti, tie ponai papras
tai neserga ir mes jiems esa
me, geri. Bet angliakasiai/jų 
elgesio neužmirš.

Ateityje daugiau apie m ar- 
į Taylorville.

“Naujienų” skaitytojas.

helius padebesiuose ir ųet au
kščiau debesų. Malonų gėrėtis 
tokiais driliais, kada juos bet 
kas rodo. Bet ypatingai malo
nu gėrėtis ir didžiuotis saviš
kiais drąsuoliais, padangių 
padaužomis. Tokie asmenys 
siųląro paprastai tik nežynųi 
procentą tautoje — juk šian
dien flar visai pe^laųg žmonių 
naudpjasi oro susisiekimo 
prįeinonėmis. Ir nięs, čikagie- 
čiai, turime net būrelį lakūnų 
iiętuvių, kurie per ayiącijps 
šventę kiekvieąas kitąip pa
sižymėjo savo vikrumu ir ki-

Stanley Shigkus
'•** •• * * -f • . * . . . V.. * * *
kuris, pirmiąu, .dirbo .Central, Mtfiųi^ąęBrting ftiąįrięt 
Banlie, įu :'

HOEBEL & fiORDaN REALTY CO.
■j • : Tęl. -Yards 4330
kuri specializuojasi kplektaVimu ’ principąlėš; sųujos ir 
nuošimčių; prižiūrėjimų taksų ir atnaųjiųimu ugnies 
apdraudos dėl pirktų iš uždarytų bankų morgičių, taip
gi užsiima abėįriu Ręal Estąte, Farmų žemes ir Apdrąu- 
dos bizniu.

THE^BGRDEN COMPANY. Dcpt. FL-13 
350 MiulUoh Are., Nc\v York. N. Y.

Meldžiu prisiųsti man dykai kopiją nau
jos Baby’s Welfare,"
Vardas_____________
Adresas....................
Miestas

JOS. F. SUDRIK 
INC.

3417-21 S. Halsted St.
Tel. BOULEVĄBD 8187 

Chieago, III.

i” .

1«<») N. Danjen 
daurelj motų 

S. Health 
surado pa- 
. . .)• 

I. uodu ir 
pasisekimą 

yra vėliau-
kad J| 1«

kokis kada
1* r ' e

>, *

'TZrA' ' lųV'’



šeštadienis, rugp. 20, 1932
ORGANIZUOJAMAS LIETUVIŲ BALETAS

1,155,000 žmonių užmušta
ir sužeista 1931 metais

DOLERIU

Kaip Nauji!

kitur,

Kad Apsaugoti Savo Skaitytojus

sun

IN OUR OFFICE

PEOPLES
FURNITURECO

atlan 
vaka

WAT -CflA 
DOlH*

6315 
lietuvaite

NAUJIENŲ CIRKULIACIJOS DEPT 
1739 South Halsted St

Šiuomi siunčiu

sulaužytų rakau 
— tvirtai ir gra

Prieinamiausias 
KAINAS

Sutaisoma 
dų rėmai, Y • 9.ziai.

naujas varnišas.

Moonlight” 
nikas

tai geriausi Chicagos mėgėjai 
muzikai-dainininkai turi progos 
lenktiniuotis su geriausiais mu- 
zikais-dainininkais iš kitų apie- 
linkių.

'itoo£> CfiVOAN 

■ " . ................ -

rude- 
Cliicagos 
‘Pirmyn” 

pasilinksmi- 
kuris įvyks 

20„ Damb-

SIUSKIT PER
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

Lietuvaite pirmoje 
vietoj visoj Cbicagoj 

kaip dainininkė

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ACCIDENT INSURANCE POLICY
tiems savo skaitytojams, kurie užsirašys arba atnaujins savo prenumeratą ant 

vienų metų.

P-lė Sofija Paškevičaitė pripa 
žinta geriausia Chičagos dai 
nininke “Tribūne” konteste

X MOTE CT OM > 
A VlECE CF PAPER. 
•AMD
THE

Nedidelio parankaus formato, 399 puslapių, beveik tiek 
žodžių paaiškinta, kiek ir dideliame žodyne.

Kaina $2.50 Apdarytas.

P-lė Paškevičaitė buvo pri
pažinta kaip geriausia daininin
kė konteste surengtame Drake 
viešbučioj salėj, ketvirtadienio 
vakarą. Vyras kaip geriausias 
dainininkas pripažinta Wald«- 
mar Schrocder, 22 m., 1012 
Broadway, Melrose Park.

rausko farmojc 
Springs, Iii.

šis naktinis 
pilnas visokių 
ir prie geros 
galės linksmai 
tarp gražių 
čiančio mėnulio

KĄ TIK IŠ LIETUVOS GAUTAS 
—NAUJAS—

šiandie, šeštadienio vakarą, 
Kareivių aikštėj konteste daly
vaus solistai dainininkai ir 
dainininkės iš kokių 50 kitų 
miestų, kad kon testuoti su ge
riausiais Chicagos dainininkais 
ir dainininkėmis. Reiškia, kon- 
testas eina prie pabaigos. Noru 
si tikėti, kad p-lė Paškevičaitė 
ir paskutiniuose momentuose iš
eis laimėtoja ir pergalėtoja.

Be to, dar bus laimėjimai 
Bilietai, kurie buvo pirkti 
praeitam piknikui (neįvyku
siam dėl lietaus), bus šį kar
tą priimti.

Nepamirškite 
pikniko 
20 d. -

Gerai butų, kad ir lietuviai 
kuriems laikas pavelija 
kytų Kareivių Aikštę š 
ra. Vietos išteks, nes 
sutelpa apie 100,000 žmonių. 
Po visą aikštę išvadžioti garsia
kalbiai, taip kad nedaro skirtu* 
mo, kur kas sėdi. Visi lygiai 
dainavimą girdi. O kaina ti- 
kietams tas pati, be jokios iš
imties—tik 25 centai asmeniui. 
Programas prasidės 7:30 vai.

Be minėtų' čia solistų ir so 
lisčių eina kontestas muzikan
tų, benų ir chorų. Tikrai: ture 
darni galimybės bukite kontes- 
to pasiklausyti ir pasižiūrėti.

Uždedama 
kuris nebl tinka ir neskyla. 
Apdengiama su gražiausia

4177-83 Archer Avė 
Tel. Lafayette 3171

2536-40 W. 63rd St 
Td. Hemlock MuO

Chicago, III.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._____  kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

KMITU A HMlč PIU * 
'mherg'š the

I GIKME YOU>---—

Vasarai baigiantis 
n i ui besiartinant 
Lietuvių Choras 
rengia paskutinį 
n imą šią vasarą 
šeštadienį, rugp.

TOPeN THE 
LOCK 'NCTH A
HNR M

Rugpiučio mėnesį 1930 metų 
Chicagos dienraštis “Tribūne” 
pradėjo rengti Kareivių Aikš
tėj (Soldiers Field) dainų ir 
muzikos kontestus. šiemet kal
bamas kontestas jau pakartoja- 
ma trečius metus. Ir šiemet 
tarp visų dainininkių, užsire
gistravusių tam kontestui, p-le 
Sofija Paškevičaitė 
California a vende- 
tapo pripažinta kaip geriausia 
Chicagos mėgėja dainininkė, 
šj pripažinimą ji laimėjo ket
virtadienį, rugpiučio 18 d.

Kalbamam konteste daly vau 
ja ne tik chicagiečiai-tės muzi
kai ir dainininkai, bet ir iš ki
tų miestų ir miestelių, faktinei 
iš viso vidur-vakenų valstijų 
ploto.

Iki tas kontestas pasibaigia

Chicago, III.
j $8.00 Chicago j e
Į $7.00 Amerikoje

Prašau užrašyti man Naujienas ant metų ir prisiųsti $1,500.00 ACCIDENT APDRAUDOS 
POLICY.

Pilnas Vardas ir Pavardė ...................................................................................................................................

Adresas ..................................................................................... . .................................................................................

Amžius ........................................................................  .........................................................

Kam užrašote? ........................................................................................................................................................
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naują. Valome, blizginame 
ir Moterų drapanas valome

II. Chunick
žinomas ukrainiečių šokėjas bus Lietuvių Baleto mokytojas.

Vasara su šiltais vakarais ir šiltomis dienomis baigiasi. 
Greit prasidės ruduo; atsidarys visos mokyklos. Prie dauge
lio įvairių mokyklų, šiemet bus bandoma atidaryti Lietuvių 
Baleto Mokykla.

Kadangi dabar Chicagoje randasi žinomas ukrainiečių šo
kėjas H. Chunick, kiiris maloniai apsiima lietuvių jaunuolius 
mokyti baleto (grupių) šokius, tai jaunimui yra labai puiki 
proga išmokti gražiai šokti, o pramokus, pasirodyti lietuvių 
parengimuose ir palinksminti lietuvių visuomenę baleto šokiais.

Taigi, tėvai, kurie norėtų, kad jų vaikučiai išmoktų gra
žiai šokti baleto šokius, malonėkite tuojau kreiptis telefonu 
Koosevelt 8500 ir klausti Antano Žymanto. W

Todėl, jei jieškote naujų 
rakandų, ar norite pataisy
ti senus, visuomet kreipki
tės į šias krautuves ypa- 
tiškai ar telefonuokite dėl 
informacijų

Peoples Furniture Co. 
krautuvės turi ir operuoja 
rakandų dirbtuvę, kame 
išdirbinėjama nauji rakan
dai ir parduodama tiesiog 
pirkėjams už išdirbystės 
kainas.

šiemet jau perėjo konteste 
175 dainininkai ir dainininkės 
solistai, kurie jam užsirašė tik 
iš Chicagos. Ir ot pirmą vie
tą ir garbę merginų tarpe pa
siėmė p-lė Paškevičaitė. Mes, 
lietuviai, esame girdėję ją dai
nuojant “Naujienų” parengi
muose; mes girdėjome ją dai
nuojant praėjusio sezono p-lės 
Čepu kaitės koncerte, kuriame 
dalyvavo Chicagos lietuvių jau
nuomenės muzikos ir dainų jė
gos. Dabar p-lė Paškevičaitė 
laimėjo visos Chicagos kontes
tą. Ir kas dar svarbu: ji yra 
tik 23 metų, ir todėl turi dar 
laiko ir progos tobulėti, žengti 
pirmyn, siekti aukštin. Kiek
vienas iš musų palinkės jai kuo 
geriausios kloties!

Atdara kasdien nuo 7 ryto iki 9 vakaro, subatomis iki 1 1 vakaro, 
nedėliomis ir šventadieniais iki 8 vakaro.

Archer & Western Shoe Shine Parlor
& Hat Cleaning Shop

3722 ARCHER AVE„ 
kampas Western Avė., Chicago, III.

Tel. Lafayette 2199 PRANAS KUMPIS, savininkas

Perdirbama seni rakandai 
už labai prieinamą kainą 
pagal kiekvieno pageida
vimo.

piknikas bus 
pamarginimų, 
muzikos visi 
praleisti naktį 

medžiu ir švie
sto naktinio 

suimtoje, rugpiučio 
Komitetas1.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

WISS1G
Specialistas iš 

Rusijos

JŽM PUIKI LIETUVIŠKA UŽEIGA
Užkandžiuok Kartu su Valgiais

ir paduodame skanius
ll^WPASIŠ0K Gerymus

' VIŠTIENA, STEKAI, RAVIOLI IR SPAGHETTI

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

B. W. KORSAK, Sav. - Prie Ashland Avė.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Angliškai-Lietuviškas Žodynas
Sutaisė A. HERLITAS

DUOS

DYKAI 1,500.00 DYKAI

DR. B. STEVENS
Persikėliau į didesnę vietą — 
MARSHALL FIELD ANNEX 

24 North Wabash Avė., 
Saite 1131-1136 

Tel, Central 3 5 88
Aš specializuojuos sekamose ligose 

BE OPERACIJOS:
Ruptura, Varicose Veins, Akių 

Kataaktas, Goiteris, Hemoroidai. Aš 
vartoju naują sėkmingą metodą gy
dymui galvos odos ir auginimui plau
kų. VISOS kraujo ir liaukų ligos 
gydomos naujais sėkmingais metodais 
Valandos: 10 iki 12 d., ir 3 iki 6 v.

Nedėliomis pagal sutarimą.

M. i

Sugrįžo iš Vakacijų 
DR. J. SHINGLMAN

VĖL YRA SAVO OFISE 
CICERO

4930 W. 13th S t.
Ofiso valandos: 

į— 10-12, 2-4 p. B p.. 7-8 vakare 
Panedėliais, se- 
redomis ir pėt-

Hrumė/tnyčiomis p o 
BVpietų gydo li- 

H R°n'us °f>se už
pusę kainos 
priežasties 
kių laikų

- KB,/' umatizmo
dymas — 
cialumas.

Ofiso Tel.
Cicero 4 9
ReZ. Tel.

Cicero 3656

Lietuviška Įstaiga
Jūsų seną skrybėlę padarysime kaip 

malevojame visokius čeverykus. Vyrų 
prosiname, taipgi kaklaraiščius.

Darbas garantuotas ir kainos žemiausios negu

; v
< ? y:
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laa Lithuamfen News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halated Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratas:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Kalstei St., Chicago, 
III. Telefonas Roosevdt 8500.

Užsisakymo kaina t
Chicago je — paltu:

Metams $8.00
Pusei metų ----------- _---- ----4.00
Trims mėnesiams_______ 2.00
Dviem mėnesiam ~__ __ ___  1.50
Vienam mėnesiui _________ .75

Chicagoj per ižnešiotojus:
Viena kopija •999499999—99—9999—9999 8c
Savaitei_____ _______________ 186
MSnepiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams  $7.00
Pusei metų   8.50
Trims mėnesiams ........._____ 1.75
Dviem mėnesiams •••••••••••••••• 1.25
Vienam mėnesiui - ---------- .... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų 00

' Trims mėnesiams ............____  2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Sakysime, yra keli fabrikai, kurie gamina tuos pačius 
dirbinius. Tarp tų fabrikų, žinoma, eina konkurencija, 
— jie gaudo kostumerius. Firmos, kurios perka tuos 
dirbinius, turi pasirinkimą. Ir čia dažnai fitriių vedė* 
jai pasirenka tuos fabrikus, kurie gerai “patepa’?.

Tai tik viena korupcijos sritis. O kur visokios ne
sąžiningai vedamos finansinės įstaigos, kurios išvilio
ja iš žmonių šimtus milionų dolerių?

Ir kuomet taip stambusis biznis yra vedamas, tai 
privalėtų būti tiesioginė valdžios pareiga jį kontro
liuoti.
-------------•_ - - - . •- -------------------------------------------------------------------------------------■-—

Arejdti^

KAS KALTAS?
(Mainė valstijos gyvenimo vaizdelis)

, j, ? j

BADO AUKA
UZ K4 KUNIGAI MYLI 

PAVASARININKUS.

Vakar viename Chicagos laikraščių tilpo maždaug 
tokia žinia: Išgirdusi beldimą j virtuvės duris, p-ia 
Gray, 1827 Summerdale aV., vakar įsileido į vidų nu
skurusį žmogų, kuris paprašė pavalgyti.

“Aš nevalgiau per paskutines keturias dienas”, ta
rė jis. “Aš taip pat esu labai ištroškęs”.

“Aš pirmiausiai atnešiu vandens, o paskui maisto”, 
tarė p-ia Gray. “Atsisėskite”.

Kai ji grįžo su vandeniu, tai žmogus jau buvo su
gniužęs. Tuoj tapo pašauktas daktaras, kuris apžiurė
jo nepažįstamą žmogų ir surado, kad jis jau yra miręs.

Tai tokie dalykai dedasi turtingiausioj pasaulio 
šalyj, kur maisto produktų yra daug daugiau, negu 
Amerikos žmonėms reikalinga!

Partneriai tiesiog pūdo laukuose javus ir vaisius, 
nes negali jų parduoti, p tuo tarpu miestuose bedarbiai 
turi badauti, kadangi jie neturi pinigų maistui nusi
pirkti. Išvadą tegalima padaryti tik vieną: santvarka, 
kuri visa tai toleruoja, yra iš pat pagrindą sugedusi.

■ ■■■ — ........... —-   —
EKONOMINIS NACIONALIZMAS

Kanadoj dabar yra laikoma britų imperijos eko
nominė konferencija. Svarbiausias konferencijos tiks
las buvo išspręsti kai kuriuos ekonominius klausimus 
ir suderinti toj srityj Anglijos ir jos dominijų politiką.

Anglijoj jau nuo kai kurio laiko pasidarė “nepa
triotiška” pirkti dirbinius, pagamintus užsienyj. Į tai, 
kad tie dirbiniai gali būti geresni ir pigiau kainuoti, 
neprivalo būti kreipiama dėmesio. Svarbu tik viena: 
palaikyti savo pramonę. Su tuo faktu, kad tokia poli
tika kenkia tarptautinei prekybai, kuri yra Anglijos 
gerbūvio pagrindas, — visai nesiskaitoma.

Ta ekonominio nacionalizmo politika vyrauja ir 
britų imperijos konferencijoj. Kanada griežtai parei
kalavo, kad Anglija kviečius pirktų iš jos, o ne iš So
vietų Rusijos. Tas reikalavimas beveik pakrikdė kon
ferenciją. Tačiau vėliausios žinios praneša, kad tuo 
klausimu tapo susitaikyta.

Vadinasi, tarp Anglijos ir jos dominijų bus suda
rytas savotiškas ekonominis paktas, kuriuo einant bus 
“nepatriotiška” importuoti iš kitur dirbinius ir maisto 
produktus, jei tai galima gauti imperijos rubežiuose.

Bet toks ekonominis nacionalizmas nieko gero ne
lemia, nes ir kitos valstybės stengiasi tuo pačiu atsi
mokėti. Pasėka to — muitų karas. Kiekviena valstybė 
užkrauna aukščiausius muitus, kad palaikius savo pra
monę. O nuo to nukenčia paprasti žmonės, nes jie turi 
pirkti prastesnius dirbinius ir mokėti už juos neįma
nomai aukštas kainas.

STAMBUSIS BIZNIS

Amerikoj yra įsigalėjusi nuomonė, kad valdžia kuo 
mažiausiai privalo kištis į biznio reikalus. Girdi, val
džios kontrolė vienokioj ar kitokioj formoj tik kliudo 
normališkam biznio besiplėtojimui ir nustelbia inicia
tyvą, be kurios negalima tikėtis jokio progreso. Kai 
prieš porą metų vienos stambios plieno korporacijos 
prezidentui buvo paskirta apie pusantro miliono dole
rių “bonusais”, tai kapitalistiniai laikraščiai visais bu
dais stengėsi pateisinti tos korporacijos direktorių nu
tarimą. Esą, tas prezidentas turėjo gauti ne pusantro 
miliono dolerių, bet daugiau, ries jis savo “genalįšku- 
mu” prisidėjo prie to, kad korporacija išaugo į milžiną 
ir akcininkams uždirbo, didelius dividendus.

Tie patys laikraščiai be paliovos irgi kartojo tą pa
saką, Jog stambiosios korporacijos gali būti pavyzdžiu 
valdžiai, kaip reikia reikalus tvarkyti. Girdi, korpora
cijų svarbiausias tikslas yra ekonomija ir darbo našu
mas. Visai kitaip yra šu valdžios įstaigomis, — ten pa
sireiškia graftas ir darbo nenašumas. Na, o taip daly
kinis stovint negalima valdžios prileisti prie geležin
kelių ir kitų įmonių kontroliavimo.

Pažiūrėkime, .kiek tame yra tiesos. Ar iš tiesų biz
ny j ir pramonėj nėra grafto? Flynn, kuris tą klausi
mą nuodugniai studijavo, sako, jog Vidutiniškas politi
kierius yra tik paprastas Umatorius grafto ėmime, pa
lyginus su tuo, kas darosi biznyj. Vien tik fabrikai per 
metus išmoka apie bilioną dolerių kyšiais. Kokiu budu?

Lietuvoj kunigai su didžiau
siu atsidėjimu dirba tarp jau
nimo ir visokiais budais sten
giesi jį pritraukti prie savo 
organizacijų. Kokiais sumeti
mais jie tai daro? Į tų klau
sima “Socialdemokrate*’ Tab- 
ras atsako sekamai:

“Besimokinanti gimnazijose 
jaunuomenė yra kunigų masi
nama ir prievarta verčiama 
dėtis į katalikiškas organiza
cijas: pavasarininkus, ateiti
ninkus ir skautus. Daug triū
so deda kunigai dabodami 
kuopeles *ir atskirus mokinius 
nuo pasaulinės laisvamaniš
kos įtakos, daug turi galvosū
kio išlygindami priešingumus 
tikėjimo su mokslu. Giriasi, 
esu, puikiai suderinę paskuti
nius mokslo laimėjimus sii 
giliu tikėjimu. Rengiamos su
kaktuves, jubiliejai, konferen
cijos, kongresai, komunijos 
eucharistijos vis su jaunų 
žmonių pamokinimo tikslu, 
visur veltui, malonu, smagu, 
šventadieniška. Jiems pašal
pos gimnazijose, stipendijos 
universitete, tik imk neatsisa
kinėk ir buk musų. Jaunas 
žmogus mano sau, tai už kų 
gi visa ši malonė, negi vien už 
tai, kad esu jaunas?

“Metai neštilaikomai eina, 
jaunystė praūžia, kaip sap
nas, sudiev pramogos, sudiev 
pavasarininkai, ateitininkai ir 
kiti bendrai! Aš vyras, moku 
mokesčius, atlieku valstybines 
prievoles, tampu viena gran
dim valstybinio užtaiso. Ir čia 
pasitinka mane kunigas, tik 
jau su kitu veidu. Iš pirmiau 
užsakęs, .atvažiuoja pas ūki
ninkų neprašytas svečias — 
kunigas; ūkininkas duodu 
jam siekų kviečių, siekų mie
žių ir penkis litus pinigais. 
Tai neva alga. GrįČioj kunigas 
vyrauja, nesideda svečiu.

—Nustatyta dėti ant bažny
čios po pusę lito nuo hekta
ro. Tu dar nieko nedavei, no
rime altorių pagražinti, —sa
ko kunigas.

—Kasmet ant bažnyčios it 
ant bažnyčios, o bažnyčia vis 
tokia pat, — mano ūkininkas.

—Aukok kiek katalikų uni
versitetui, —t sako toliau ku
nigas.

—Studentai dejuoja, kad iš* 
mokus nebus ko veikti, tiek 
pridauges daktarų, technikui 
juristų. Lietuva iftaža valsty
bė, vieno uhivetsiteto per
daug* o jie steigia dar antrą
jį, — mano sau ūkininkas.

—Ar girdi, gelbėk Rusiją* 
duok man pinigų, aš atlaiky* 
siu mišias ir Rusija bus išgel
bėta iš komunistų bedievystės, 
—sako kunigas.

—Ar man dar reikia it Ru
siją gelbėti, aš pats savęs ne- 
iŠsigelbejau, gi popai ikų vei
kia. ar negali melstis. Jei tų 
toks gerfls, gali atlaikyti mi
šias už Rusiją' be pihlgų, — 
mhno ūkininkas.

—A klausai, įsirašyk į Hfcąį 
liją ‘šeįirios pasiaukojiihaš 
Jėzaus širdžiai/ nuvažiuok j 
Kauną, nueik phs tSviiš jėzu
itus, nusipirk šventą įjhveiks* 
lą; tą paveikslą pdrsivežęs 
pakabink grįčioj kertčj, pa
kviesk mane, kad- pašventy- 
čiau (žinoma, reikės už pa
šventinimų užmokėti),? šurkšy* 
sime protokolą, kad tii su sa
vo šeima įsirašei į ‘širdies 
Jėzaus broliją,’ o jėzuitai įra

šys tave į ‘Aukso knygą’ po 
vardu ir po pavardžių. Dai? 
aš duosiu Užrūkytą dėžutę, tu 
ją primuši po paveikslu ir per 
plyšiuką laidysi į ją pinigus. 
Raktą nuo dėžutės valdysiu 
aš, o tavo žinioj bus siauras 
plyšelis pinigams leisti t tie 
pinigai eis misijoms, — sako 
kunigas.

—Ar pinigai, tai pinigai, iš 
kunigo kito nieko neišgirsi, 
kai tik ‘duok pinigų’, — ma
no ūkininkas. »

“Į visus kunigo reikalavi
mus ūkininkas atsiliepia čiau- 
pydamasis ir giliai dūsauda
mas, vieniems davė, kitiems 
žadėjo, dar nuo kitų atsipra
šinėjo, mat, nedrįso šiauštis 
prieš savo valdovą ir gerada
rį, o labiausiai bijojo, kad jį, 
buvusį pavasarininką, kuni
gas neišvadintų bedieviu, ar
ba naujai sumanytu, dar pik
tesniu žodžiu ‘bolševikas.’ Da
bar ūkininkas pradeda supra
sti, už ką anais laikais, pava
sarininko laikais, žaidimo ir 
pramogų laikais, už ką jį ku
nigai mylėjo ir globojo; mat, 
kunigams rupi sudaryti klau
sią ir ištikimą avelių kaimenę 
ir jų kiekvienų taip įteikti, 
kad savistoviam gyvenime 
neiškriktų, nuo kunigo neat
lyžtų ir leistųsi save kirpti.”BUDIZMAS

Budizmas yra maždaug tiek 
artimas brahmanizmui, kiek 
krikščionybė žydų tikybai. 
Brahmanizmas ' neprasidėjo 
nuo kokio nors garsaus pra
našo, o budizmas prasideda 
nuo vieno žmogaus, Gautamo 
arba Budos. Nors budizmas 
yra idealizavimas brahmaniz
mo, bet budistų Indijoje visai 
mažai tėra. Daugiausia budis
tų yra Kinijoje; daug jų yra 
ir Japonijoje, Korėjoje, Tibe
te, Siame ir Ceilone.

Gautama gimė šiaurinėje 
dalyje Bengalio, tarpe 6000 ir 
500 metų prieš Kristų. Jis bū
vį iš turtingos valdančiųjų 
šeimynos, tai ir pats buvo tur
tingas ir gražus. Vedęs gražių 
žmonų, jis prigyveno vienų 
vaikų. Bet pertekliaus ir ma
lonumų gyvenimas jam darė
si nebepakenčiamas.

Būdamas dvidešimt devy
nių metų amžiaus, Gautama 
pasiėmęs vienų tarną su šal
vim, apleido namus. Pajoję 
kiek toliau nuo namų, Gauta
ma atidavė savo arklį ir kar
dą tarnui ir liepė jam joti na
mo, o pats sumainė drabužius 
su nudriskusiu elgeta. Per 
kiek laiko Gauthriia ’ gyveno 
landynėje su keletu mokytų 
žmonių, paskiau visai atsi
skyręs nuo žmonių' ir gyvenęs 
didžiausioje vienatvėje, ko
vodamas, kad palaikyti gyvy
bę. Paskiau prisirinkęs apaš* 
talų ir mokinęs juos savo 
doktrinas mieste Benares. Po 
Gaptumo mirties, jo apaštalai 
kartojo jo mokinimus, , ir tik 
į^o ddtig hietų fcrkutattltl riiok- 
slds tjžraŠyfoš į knygas, 
vadinhpiaš Pitakaš; reiškia 
pintines arta kąšikus.; Pita- 
khs knygos yra patašytos Pali 
Wba» labai ar trink sanskritų 
kalbki.

B. G. Wėlls štai ką ŠUko 
apie budizmą, Gautamo' tįW 
bį: “Pamatinis Gautamo hio- 
kinimas, kaip dabar suranda
ma iš originalių šaltinių, yra 
aiškus ir paprastas, arčiau
siai harmoriizuojasi su modėr* 
niškomis idėjomis. Tai be jo
kių ginčų yra padaras giliau
sios -išminties žinomos žmo
nijai.” — Kartūnas.

(Gultis)
. f

Praėjo gerokai taiko. Tiek 
fhšfio bičiulis* tiek jo žmona 
nebenorėjo daugi Att ragauti 
“tėviškų” pyragų, ir gal jie 
niekuomet nebejmių važiavę į 
fnrmų, jeigu ten nebūtų buvu
si jų dukrelė. Kai hUsitarė va
žiuoti, oras jati buvo gana šal
tas. “RaUdohdvarls” atrodė 
dar labinu pitiiiUręs ir nedrau
giškas.

(Pirmos dienos praėjo gana 
ramiai, — be jokių rimtesnių 
įvykių. Kad be reikalo duonos 
negadinti, tirone pradėjo trius- 
tiš apie namus. Praėjo vos tik 
kelios dienos, kaip dukrelė 
prie jos nepaprastai prisirišo. 
Tai labai nepatiko bobutei, ku
ri savo dukters niekuomet ne
mylėjo. Kartų Bronei teko net 
pagalį paragauti tiŽ davimą 
savo dukrelei patarimų* kaip 
prie stalo elgtis. Bet tai buvo 
tik pradžia nemalonumų.

Vienų gražių, dienų tėvai be 
niekur nieke pareiškia, jog 
žentas juos ir kitus munšainie- 
rius įskundęs "valdžiai. Prasi
deda tikras pragaras. Padari* 
nyj Bronė nelaikii pagimdo 
vaikų. Vyrui teko rūpintis “kū
mais” ir išvykti į miestų. Se
niai tuo tarpu prariėjo tartis 
apie tai, kaip “pamokyti” sa
vo žentų. Ėronė nugirdo, jog 
jos vyrui gresia pavojus ir, 
nieko nelaukdama, apleido na
mus. šiaip taip su mažyčiu kū
dikiu ji dasikase per sniegus 
ligi geležinkelio stoties, kad 
sutikti ten savo vyrų. Vos tik 
vyras išlipo iš traukinio, ji 
pribėgo prie jo ir papasakojo 
viską, ką girdėjo.

Sugrįžo abu į miestą. Bro
nei teko atsigulti į ligoninį 
kartu su savo kūdikiu. Kadan
gi farmoj paliko jų daiktai* 
tai reikėjo kreiptis į advokatu 
dėl legališko patarimo. Advo
katas pasižadėjo pats nuvykti 
į farmų ir paliktus daiktus iš* 
vaduoti. Bet pasirodė, kad tai 
nėra lengva, — seniai atsisakė 
daiktus atiduoti.

Kūdikis pradėjo eiti silpnyn. 
Daktaras apžiurėjo jį ir pa
reiškė, jog mažai vilties tėra, 
kdd jis pasveiks. Taip ir atsi
tiko, — trumpam laikui pra
ėjus kūdikis mirė, Tėvaiils tai 
buvo didelė širdgėla. Teko tu
pintis laidotuvėmis. Atvyko ir 
seniai. Jų buvo paprašyta, kad 
duotų savo lote vietos kūdikio 
palaidojimui. Tačiau tie atkir
to: “Nusipirkite fratys, tai ži
nosite, kiek tat kainuoja.”

Tad teko pirkti mažam 
karsteliui didelį lotų ir pakelti 
nemažai išlaidų. Nors bėc[ų ir 
bėdelių jie buvo gerokai Su
spausti* vienok dar išmetė dvi- 
dešiftikę ir seniams už dukre
lės laikymų. (Pastarieji, žinoma, 
nuo to neatsisakė.

Laidotuvėms praėjus, seniai 
padarė pasiūlymų. Girdi, atvy
kite ir atsiimkite savo daiktus, 
Atsisveikinkime* v kaip žmonės, 
— nėra ko čia ožius varinėti. 
Tegul būna praeitoji — už
mirštoji. '

Sutiko. Atvyko j farmų ir 
tuoj pradėjo rūpintis savo rei
kalais, nes norėjo kaip galima 
įgĮęičiau išvažiuoti. Atėjo sek- 
nįadienis. Po pietų Bronė sii 
vyfu iškeliavo aplankyti kaimy- 
riįiį ir atsišVdikinfi šu jais. 
Grįžo namo apie deviritiį va
landų , vakaro, ?

į l’udjau pastebėjo, kad nevis
kas tvarkoj. Seniai bttvo įsi- 
kaušę ir lermavo. Kartu su 
jdife IttiksmihoBt ir “toftibėrdžė- 
k|į” Janis.
/įe jokios priežasties BrohČ 

susilaukė iš motinos smūgio. 
Vyras norėjo ją apginti, bet 
tUOj puolė Janis ir senis. Nie
ko kito nebeliko daryti, kaip 

, tik pasislėpti. Abu nubėgo j 
viršų ir užsidarė kambaryj.

Manė, kad Čia jiems pavojaus 
nebebus. Apsiriko. Senis su 
“lomberdžekiu” pradėjo laužti 
duris. Girdėjosi grūmojimai ir 
keiksmai. Girdi, jus šiokie ir 
tokie dabar turėsite už savo 
liežuvį atsakyti. Daugiau jus 
Valdžiai nebeskųsite mus.

įsilaužė j vidų. Jokio pasi
gailėjimo nebuvo. Bronė ir jos 
vytatf buvo žvėriškai sumušti. 
Mušė tol, kol jie beveik sąmo
nės neteko.

Po tų vaišių ilgiau pasilikti 
“raiidondvaryj” nebebuvo gali
ma nei valandos. Kai tik kiek
atsipeikėjo, Bbohė su savo vy
ru tuoj apleido namus. Lauke 
buvo šalta ir giliai Sniego pa
snigta. šiaip taip juodu dasi-

Pirmfacktn

gavo ligi artitniadsio kaimyno. 
Ten surado laikinų prieglaudų.

Sumušimas ir tų kelių dienų 
baisus, pefgyveiiimai dar labiau 
pakirto Bronės sveikatų. Ji 
Slinkiai šiisirgo ir kelias savai
tes turėjo ligoninėj išgulėti. 
Suprantamas daiktas, tai kai
navo nemažai pirtigų.

Po to įvykio Brone ir jos 
vyras galutinai nutraukė vi
sus ryšius su seniais. Jie išvy
ko į miestų ir ten iš naujo 
pradėjo savo gyvenimų tvar
kyti. Nors tai jiems buvo ir 
helengva, bet pasiryžimas vis
ką nugalėjo.

Seniams tas žvėriškumas ne
išėjo ant gero. Už Uždrausto 
skystimo pardavinėjimą jie ta
po sučiupti. Teko pasimokėti 
$300 bausmės ir dar kokių 
šimtinę ar daugiau advokatui 
sušmeruoti. O “raudondvatis”, 
kurio padoresni žmonės vengia, 
atrodo dar labiau paniuręs ir 
hejaukus...

BRAM STOKER

GRAFAS
Vtrti A. Vaivada

DRAKULA
7 Domu B Cc.

(Tąsa)
Bet jo prietaringumas, susi

jungęs su praktiškumu padė
jo Grafui įvykinti planus. Ka
pitonas visų laikų naudojosi 
palankiu vėju ir per rukus, 
per miglas traukė jura iki be
veik akldi pasiekė Galatzų. 
Kad Grafo viskas buvo labai 
gerai sutvarkyta ir priruošta, 
dalykų eiga jau parodė. Hil- 
dešeimas paėmė dėžę iš laivo. 
Perdavė jų Skinskiui. O Skin- 
skis jų kaž kur nugaoeno ar 
kam nors jų perdavė ir čia iš 
musų rankų Grafas ir ištru
ko. Mes tik žinome, kad dėžė 
yra laive, plaukia vandeniu. 
Muitininkai ir kiti valdininkai 
buvo aplenkti,

Dhbar pfrieinhme prie to, ką 
Grafas darė atvykęs, pdsiekęs 
Sausžemį Galatze. Išaušus Gra
fas negalėjo pasirodyti savo 
pavidale. Dabar turime pa
klausti, kodėl Grafas pasirinko 
Skinskį tarti ypatingam dar
bui? Mano vyro užrašuose, su
minėta, kad Skirtskis varinėja 
prekybų su slovakais, Sodžiuo
se upės pakraščiais ;• d mote
riškes pastaba* kad Skinškio 
nužudymas buVo slbvrtkd drtt- 
bdš, piarodb, kaif> gyventojai 
atsineša į juos. Grafas ieškojo 
izollMčijoS, norėjo brtti kuo to
linusiai hito žmdnių.

Mano supratimu, dalykas 
štai kaip atrodo. Dar būdamas 
Londone, Gfrhfds nutarė dasi- 
fcdUti į SttVb pilį laivu, kadan
gi jo supratime^ tai buvo sau
giausias ir mažiausiai pavojlti- 
įgs keliavimo btidas. Iš bilies 
jį išvežė čigorikl* ir jiė grei
čiausiai pristatė dėžę slova
kams, kurie Ją nugabeno 1 Var
nų. iš Varrios dėže su Grafu 
išplaukė į Londoną. Tokiu bil
du, Grafus pažinojo žmones, 
kurie galėjo panašų darbą ir’ 
kėl atlikti. Kuomet dėže pa
siekė sausžemį, Grafas ją ap
leido, susitiko su Skinskiu ir 
įsakė jam pasirūpinti, kad dė
žė butų gabenama upe. Kuo
met Skinskis jo įsakymų iš
pildė ir viskas buvo galutinai 
sutvarkyta kelionei, Grafas ap
sisaugojo/nuo susekimo jį nu- 
žudydaihas.

Ilgai studijavau žemėlapį ir 
patyriau/ kad slovakams pato
giausia Upė dėžės gabenimui į 
pilį, buvo Prutas arba- Šėrėtas. 
Perskaičiusi pirmesnius užra
šus patyriau* kad laike tran
so aš girdėjau galvijų baubi
mų ir medžių girgždėjimų, pa
tyrinu kad vandens paviršius 
buvo lygtis Su mano kunu. Iš 
to galima spėti, kad Grafas ir 
dėže plaukė valtyje, o “girgž
da medžiai” buvo ne kas kita.

kaip tik irklai ir stiebai. Val
tis plaukia prieš srovę, todėl 
laikosi arti prie kfanto. lęklų 
girgždėjimo nebūčiau girdėju-* 
si, jeigu valtis butų plaukusi 
žemupiu.

Labai galimas daiktas, kad 
Grafas plaukia nei ‘Prutu nei 
Seretu, bet mes galime vary
ti savo tyrinėjimus ir toliau. 
Pirmoji dviejų upių r— Prų-' 
tas — yra tinkamesnė naviga
cijai, bet antra vertus, į Šėrė
tą, ties Fundu, įplaukia Bis- 
trica, kuri sriovena netoliese 
Borgo slėnio. Bistrica yra ar
čiausiai prie Grafo pilies te
kanti upė.

Minės Harkeriėnės Užrašai 
(tąsa)

Kuomet pabaigiau pastabas 
skaityti, Jonatanas paėmė ma
ne į savo glėbį ir karštai pa* 
bučiavo. Kvintas, Godalmingas 
ir Sevardds paspaudė man 
ranką* O proferorids Van įlei
si ilgas tarė:

“Mušu brangi poftia. Mina 
dar kartų pasirodo musų mo
kytoja. Jos akys žiurėjo ir ma
tė, o mes tuo tarpu buvome 
akli. Meš vėl Užtikome Grafo 
pėdsakus ir šiuo kartu mums 
gali pagaliau nusisekti. Musų 
priešas yra beveik bejėgis; 
jeigu galėsime jį užtikti ant 
vandens dienos laiku, musų 
darbas bus užbaigtas. Taip, 
jis ištruko iš musų rankų, bet 
jis negali skubėti, nes negali 
išeiti iš dėžės nesukėlęs įtari
mų jį gabenančių slovakų tar
pe. O kartų pradėję abejoti ar 
įtarti, jie greičiausiai įmestų 
it jį ir dėžę į upę, kur turėtų 
žilti. Jis tų labai gerai žino, 
todėl jokiu bildu nestatys save 
pavojuh. Dabar vyrai ruoški
mės prie paskutinio karo eta
po; čia vietoje ir tuojau turi
me nutarti ko kiekvienas grieb- 
simės.”

“Pasisamdysiu garinį laivų 
ir mėginsiu Grafų pasivyti,” 
pasisiūlė Lordas Godalmingas.

‘T> aš seksiu krantu su ark
liais, kad jis neištrūktų, su
manęs valty apleisti”, .pridūrė 
Kvintas Morris.

(Bus daugiau)

“Naujienose” galima gau
ti Uruguajauš, Pietų Ame
rikoj, lietuvių • laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
“Trikuna0 (M 4) 
Kairia 5c kiekvieno.

^NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Urugiiay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.
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jis esąs |aikra|čių stan$o pri 
žiūrėtojas ir iš to darąs gyve
nimą; bet jo šeimyna reikalau
janti daugiau pinigų, ne kad jis 
galįs pždįrbti. Taigi jis .mėgi
nęs papildyti vagystę, kad pa
tekti į kalėjimą ir nebegirdėti 
iš šeimynos reikalavimų dau
giau pinigų. Jo byla atidėta 
kitai ęĮienai perkratinėti.

CHICAGOS 
ŽINIOS

“AK 
Del spilkutėp mirė

špilka Įpuolė Į Phylia Schult, 
3 savaičių mergaitės, gerklę. 
Ligoninėj špilka tapo išimta, 
bet mergaitė vėliau susirgo pne
umonija, dėl to ji ir mirė.

Mėgina nusakyti biznio 
moralę

Chicagos skalbyklų savininkų 
asociacija priėmė patvarkymus 
savo susirinkime, kurie taikosi 
prašalinti neleistinas kompetiti- 
jos priemones iš narių tarpo. 
O tos neleistinos priemones 
esančios tai ieškojimas biznio iš 
tų, kuriuos jau turi konkuren
tai, vylioj imas pas save darbi
ninkų iš konkurentui įstaigų, 
davimas kostumeriams brangių 
dovanų. Be to, susirinkimas 
sutiko laikytis tokių kainų, k< • 
kjas asociacija nusakys.

Skalbyklų pramonėj Chicagoj 
gal daugiau, nei kurioj kitoj 
pastaraisiais metais pasireiškė 
teroro ir smurto žygių. Ar tie 
nutarimai ką pagelbės teroro ir 
smurto žygiams pašalinti, t.4 
parodys ateitis.

Areštuota narkotų pe- 
dliorius 

. ... >.,.<■................. "

Devynios moterys ir 11 vy
rų areštuota trobesy adresų 
713 North Clark st. Nužiūrima, 
kad jie užsiėmė narkotikų kon
trabanda. Pas juos užtikta nar
kotikų vertės $4,000.

Paruoš bilių liečiantį 
plėšikus

Legislaturos nąriai iš Cook 
kauntės patarė valstybės gynė
jui Swansonui paruošti projek
tą biliaus, kuris uždraustų iš
leisti ppobacijai asmenis pripa
žintus kaltais plėšiniu, ypač kr,i 
pas juos užtinkamą ginklai. 
Cook kauntės mariai Illinois le- 
gislaturoj pasižadėjo tą bilių 
Įnešti legislaturon ir jį remti.

1931 metų taksos bu
siančios nuo 20 iki 40 
nuošimčių mažesnės

NAUJIENOS, CKicags,’ Ui.
1 i Ii, „ . n ,i. ^r.  -T.    -

Kjrkus padarytų kokių nuosto
liu' bendrovei, tai Petronis at
sakytų už jį bent iki sumos 
$1,000.

Atrodo O. Ę. Bet kodėl jis 
pats nepa'sistengia išlyginti sa
vo reikalus su bendrove? Už 
kitus pasirančija, o savo paties 
pareigas pamiršta.

Tai tokie ne labai malonus 
, dalykai klojasi musų bendrovėj. 

, —Dalininkas.
- • H "F I < ,

Iš Universal State 
Banko Depozitorių 
Komiteto Darbuotes

T““
• - : i-’’*. - • ' t

Įtadio Programas Už tąį Budrikb krautuve visų 
lietuvių, yra mėgiama ir re
miama bižniškai. . V.

Lietuviai Gydytojai

Davė paskolos $6,000,- 
000 Ghicagai

Reconstruction Finance Cor
poration davė paskolos $6,000.- 
000 Illinois valtsijos bedarbiams 
šelpti. Apskaičiuojama, kad 
valstijai reikia apie $26,000,0’)). 
Bet korĮM)racijos viršilos pata
le Illinois gubernatoriui sušauk
ti nepaprastą valstijos legiski
tu ros sesiją. Jų patarimu, legis- 
latura turėtų taksų priemonėm^ 
sukelti dar apie $17,000,000 be
darbiams iki šių metų pabaigos.

Cook kauntės asesorius Ja- 
cobs pareiškė,, kad 1931 metų 
taksos busiančios nuo-20 iki 4 b 
nuošimčių (abelnai imant, 
28'/) mažesnės, nei 1930 
tų taksos.

apie
me-

Unijistai protestuoja
Prie kelių 4A ir 51, arti Jus- 

tice Parko, kur statoma via- 
duktas, penktadienio rytą susi
rinko apie 300 unijistų, kad 
protestuoti, jogei samdomi fcou- 
krito darbui darbininkai neuni- 
jistai. Minia, kuriam laikui 
praslinkus, išsiskirstė ramiai.

Nukrito 30 pėdų, vienas 
žuvo, o du sužeisti

Prie Pontiac nukrito aero
planas žemėn iš 30 pėdų aukštu
mos, kuriuo važiavo Bay Bon- 
kamp, 17 metų, 5128 West 25 
place, ir du jo mokytojai le
kioti . At roplanas užsidegė ir 
liepsnoj Bonkamp žuvo. Du jo 
mokytojai sužeisti ir nugabenti 
ligoninėn.

Tarp Chkagps
H 0 ■ GLietuvių

Užsidariusio Universal Sta-
• - ■ ' ■ ' ■ ■ t i

te banko depozitorių komite
tas atlaike jau ketuęiųs su
sirinkimus.

Pirmaipc susirinkime svar
styta bendri žinksniai, kaip 
varyti darbą pirmyp. Jame 
tųpjau numatyta reikalas tu
rėti ądvokąto patarimų; be tq, 
gauti daugiau reikalingų in
formacijų tūlais klausimais.

/Antrame susirinkime svars
tyta klausimas, ar eiti ir iš
girsti, ką turi pasakyti Uni
versal banko buvusieji direk
toriai ir vedėjai, kokius pla
nus jie turi banko padėčiai 
gelbėti. Komitetas i tą direk
torių susirinkimą buvo atsi
lankęs, ir apie tai, ką jis jame 
girdėjo, jau tilpo “Naujieno
se’’ žinia.

Trečias susirinkimas dau
giausia laiko pašventė advo
kato klausimui. Pagalios nu
tarė gauti, jei galima, adv. 
Waitches patarnavimą. P-nas 
Waitches sutiko patarnauti.

Dabar jau tapo paruošta 
peticija ir įteikta resyveriui 
p, Hcrrod. Peticija prašo resy- 
verį suteikti komitetui Uni
versal banko depozitorių ir 
skolininkų vardus ir adresus.

I

Jei resyveris atsisakys pra
šymą išpilęlyti, t. y. adresus 
išduoti, tada komitetas yra 
nužiūrėjęs ieškoti tų adresu 
per teismą. »

Ryt dįeną Chicagps ir apie- 
lįnkes lietuviai turės malonu
mų pasiklausyti per radio 
gražių, dainų ir muzikos, ku
ri bus duodamą iš stoties 
WCFL mio 1 iki 2 .vai. po 
pi^tų Jos. F. Bpdriko radio 
ir .rąkąndų krautuvės, 3417 S. 
Halsted st.

Kiekvienąpi bus malonu 
pasiklausyti dainavimo musų 
žymiausių dainininkų bei gra
žios muzikos. Budriko pro
gramai visados pasižymi įvai
rumu, gražiomis dainomis ir 
šąunią muzika, linksmindami 
Amerikos lietuvius du kart į 
savaitę jau suvirš 3 metai.

Y00REYL5
Nighf and Momlng to keep 
themClean, Clear and Hcalthy 

Write for Free tfEye Care* 
or “Eye Bftruty” Book

Murino Co»,Dept.n. S .,9 B. OltioSt., Chicago

Roseland

jis nori patekti kalė
jiman

James McLaughlin, 24 metų, 
1525 Addison st., pateko teis
man. Jis buvo kaltinamas tuo, 
kad mėginęs atimti iš moteriš
kės ridikiulį su pinigais. Teisme 
McLaughlin paaiškino: gird*

KAZIMIERAS ZASAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 17 dien.j. 5:30 valan
dą vakare 1 9 32 m., sulaukęs 20 
mrtų 10 rnėn. 2 dienų am
žiaus, gimęs spalio 15, 1911 m., 
Dayton, Ohio.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Oną, tėvą Kazimierą, 
brolius 
nimą, 4 dėdes — Vincentą. An
taną ir Pranciškų Yenčius it Juo
zapą Zasaitj. o Lietuvoj 5 dėdes 
— Antaną, Joną ir Petrą Zasai- 
čius, Antaną ir PijuŠą Yenčius, 
3 tetas — Oną ir Antaniną Za- 
saites ir Marijoną Zasaitienę ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
9318 Woodlawn Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
rugpiučio 22 dieną, 8:30 vai. ry
te iš namų j Visų Šventų para
pijos bažnyčią. Roselande, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iŠ ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Vis: a. a. Kazimiero Zasaičio 
giminės, draugai ir‘pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

t laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame, 
Tėvai. Broliai, Didėt 
it Gir^init.

1 ' )
Laidotuvėse paųrnauja grąbo- rius L J, Žolp, Tek Bou"e?aid 

5203.

dideliame
3 

Petrą. Juozapą. Jero- 
Vincentą. An- 
’ * • f L T

Lietuvių Namo beųdrpvės 
1931 metų kasierius dar negrą
žina bendrovei pas jį likusius 
pinigus ir bendrovės valdyba 
negali jo prikviesti j susirinki
mą, kad sutvarkyti pereitų me
tų atskaitas.. 1931 metais L, 
N. bendrovės kasierium buvo P. 
Petronis.

Ketvirtadieni, rugpiučio 11 d., 
bendrovės valdyba ir kontroles 
komisija turėjo susirinkimą, ku
riam buvo kviestas ir P. Pet
ronis, kad sutvarkyti pereitų 
metų bendrovės atskaitas. P.. 
Petronis nepasirodė susirinki
me. J. Kirkus, bendrovės raš
tininkas, sakėsi kvietęs P. Pet- 
ronį susirinkiman atvirute ir 
asmeniškai su juo kalbėjęs. P. 
Petronis, pasak j d, žadėjęs tik
rai ateit, Į kodėl neatėjo, tai 
jis nežino.

Bendrovės valdyba nežino da
bar, kas reiks daryti sų P. Pet- 
ręniu, nes jisai, kaip kasierius, 
neturėjo jokios kaucijos ųžsi- 
statęs. •

P. Petronis ir šiemet yra iš
rinktas Į board direktorius, be.; 
tik į vieną susirinkimą buvo at
silankęs, kas irgi labąi blogai 
atsiliepia į bendrovės reikalus, 
nes bendrovėse direktoriai reiš
kia valdybą, kuri tvarko visuą 
reikalus. Ir ot, jis net kaili 
valdybos narys nesilanko į su
sirinkimus. Ką valdyba darys su 
P. Petroniu, nežinia, Dabarti
nis bendrovės kasierius V. Pra
stokas kalbą, kad atsisakysiąą 
3uo kasieriaus vietos dėl toki j 
P/ Petronies trukdymo bendro-

Perkraustom rakandus pigiai j visas mie 
sto dalis, farmas ir kitus miestus. 

Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumec 3398

R«. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

Peter Conrad
FętPgMfuom jųjų na- 

muose arba stadijoj
6023 S. Halsted St.

Graboriai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

i: ' •. V ų- r ■ '|ip W 1; u • k

Patarnaują, Imdo^avęsę lęaopigiaaria. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o i-unj 

darbu busite užganėdinti.
Tel. ąoosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. Coųrt', Cicero, III
Tel. Cicero 5927

Republic 3100
J. J. BAGDONAS 
Funeral Direktorius 

Patarnauju žn/onėms simpa
tiškai, draugiškai ir pigiai. 
Nelaimėje mirties pašaukite 
maąe.

2506 West 63 St,
CHICAGO, ILL.

Dr. C. K. Kliauga
PENTISTĄS 

Utarninkai», Ketvergais ir Sūbatomi 
2420 W. Marguti t e Rd. arti Westam Av. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliaii, Sercdomis ir Pėtnyčio te 

1821 So. Halsted Stteet

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

Tel. Gilume! 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos te 
nuo 6 iki 9 valandos vakari

Kadangi depozitorių komi
teto darbuotė kartais turi rei- 

A • T ■ • M ' ’ 1 J M •' * ■ ' .

kalo su įstatymais, kurie lie
čia bankus, tai jis ir ateity 
mano vęįkti artimiausiame 
kontakte sų savo advokatu.

Už keleto dienų, tenka ma
nyti, gulimą bus paskelbti de
pozitorių registraciją. Bus 
praneštą vietos, kųrįoąe depo- 
zitoriai ir kitokie užsidariusio 
banko kreditoriai gali užsire
gistruoti, padubti savo ądrę- 
sus ir suteikti kitokias infor
macijas reikalingas sėkmin
gam depozitorių koiųiteto 
darbui. — Komiielo įdarys.

LEONARD EZERSKI 
ir M. A. EZERSKI

GRABORIAI
Mųsų m^nUagiu ir nuoširdžių pątarnąyi 

mu budie užganėdinti.
Off., Boulevard 9,277 

4603 S. Marsh f ield Avė. 
6607 S. MapĮeicood Avė.

Seniausia ir Didžiausia

; PętVonis yra pąsirąšęs ant 
bendrovės raštininko Kirkaųs 
bondso $1,000. Reiškia, jeigu

J .. ‘ . į®

Grabeliai

S. M. SKUDAS
' I1*" 1(1 ' 1 ... •" • 'i ■.

Lietuvis
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 S t 
T«l. RooMV^t 7533

~ IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

IW> W- *<5tb St 

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

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

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

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

Tel Kenvood 5107 
VALANDOS:

^uo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1——3 ir 7—8 
Sercdomis ir nedėliomia pagal autartį. 
Rezidencija 6628 So. Rkhmond Street 

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Gydytojai '

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsiputosiąs 
blauzdų gyslas.

Vabndos.nuo 1 iki 4 ir nuo 7 ąki 9 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343, Sputh Halsted Street 

TeL Boulęvard 1401

Įvairus Gydytojai
*»*WWWb*^WW^i*WW^3^**W******WWWW**WWW0*M*li**^^»

D R. HERZMAN
-IS RUSUOS-

Gerai lietuviams žinomas per 25 me-, 
tas kaipo patyrfi gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligų vy
rų, moterų ir vaiką pagal naujausius 
metodus X-Ray te kitokius stekuos 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijas
1025 W. ISth St., netoli Morgan 8C, 

Valandos: nuo 10—12 pietą ią 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ett Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Aihland Ave.t 2 labo< 

CHICAGO, DLL.
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 vat 
vakąro, Nedėl. nuo 10 iki 12 y. Jieng. 

Phpne Midway 2880

1327 So. 49th Ct

Telefonai

Cicero 3724

Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojąs

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobiliui visokiems reika

lams. Kaina prieinam’

3319 Auburn .Ayenue
CHICAGO, ILL.

■—■iii m ■ i !■ i i, , i i,i,i i    immi ......  i .i „.    n „ , ,į „ .,    „„„į, „   .,»i——

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Muajų Pataruaviman lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningai ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Lietuves Akušerės

JARUSH
PHYSICAL ’ 
THERAPY

8 MIPWIFE

6109 South
Albąny Av.

Phone
Hemlock 9252

'!:' '■ 'Aikiųf Gydyto jai ;‘

Ofiio ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th B Halsted Sta) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 59.14

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal lutąrtj

Dr. Suzana A’ Slakis 
r « ■ 

Specialistė Moterų ir Vaikų Ligą 
4145 Archer Avė.

Vai. 10-12 ryto; po piet 4-8 tik utar- 
ninkais ir keęvergais. Sercdomis ir 

nedėliomis pagal susitarimą. 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 .
Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 ikį 8 vak. Nedėliom nuo 10

* iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir nalfįtį Virginia 0036

Rez. 6600 South Artesian Aotutu. 
Phone Pępspect 6659 

Ofisp Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Stteet 
CHICAGO, ILL, J

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

2400 W. Madison St.
Vai. t 1 iki 3 po 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Telefonai. Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenua 

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

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

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.,: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Spkcialittas odos ligų ir venerUkų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St.
kampas 31st Street

Vai-: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
, N<džHoj n™ 9 įkį 12 ąytQ 

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Ąrti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

GRABORIll ĮSTAIGA
> - . . ■ 

ĘUDEIKIS ir vėl ųustebino publikų su savo nupiginto? 
mis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes nieko 
nerimuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno į musų 
iątąigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
Namus ir ątvęS | kur galėsite pamatyti dl-
džiausj pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa- 
tarnavimą juųis yisąįj ąi^Ko nereikės mokėti* nežiūrint 
|tąl,exjųs kąpirks^

ĘUDEĮĮŪg yra viępąfinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambuląnce patarnavimą ęu ekspertu llutuvių įjtą- 
tarnautojų. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčįos Dėl 
šermenų. Pašauldtę ĘUDEIKį pįpn nėgu kreipsitės kur 
kitur. ' . ■-

' . ' , . . • ‘ J . ' • ■ • ' . -
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Didysis Cdisaf

la m. “s fo

S^VAITUSTLOPT/
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akiu įtempimą, kuria esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, Svaigimo, 
akių aptemimo, hervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegyje ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, pato* 
dančią mažiausias klaidas. SpeciaH atydą 
atkreipdama į mokyklos vaiku?. Valandos 
nuo 1Q iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
Aidžių Rainos per pusę pigiai^, kaip 
buvo pirnjiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi- 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

■ Phone Boulevard 7589
—■1 ..... .......... ......

Dųųkįfe savo akis išegzaminuoti

Dr. 4. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

y Praktikuoja viri 20 m.
464>9 S. Ashland Avė.

< T<1‘ Boulevąrd 6,487

DR.M.T. STRIKOVIS
OTOYTOJ^ jlB OTIBpKOAS 

4645 9. Ashland Avė., 
ątlao valandos nuo. » ijkk 4 ir nuo 6 IM 

8 vai. vale. Nedėliotais pagal sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
ISąmą Tel.: Prosp^ct 1930

A. A, SLAKIS
Advokatas

JtftMto 6fim 77 W. Wa>hinglon St.
Sįoom 905 Tel. Dearborn 796«

Valandoj: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki vai.<145 Archer ĄSe. Tel. Lafayette 7337

Namą Tąl. Hyde Park 33915

JOHN B. BORDEN

Tel. Dearborn 7966
• a • J .

•*****•

. Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVĄ AKIŲ 3PECIĄLISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių phVtUVŠ 

756Węst 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nito 10-M,.nuo 6 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12,

■

8

S > ■■■' ■ >' ’ '.'C ' . ■

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

Tel. Lafayette 4146

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

m? A f VfTQlTA
2422 VŽ. Marųuefte Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė, 
Telefonas Groyehtyl 1595 

Vąlandos nuo 9 iki U ryto, pųo 2?4 
ir 7-9 po pietų, sęredoms po pietą it 

nedėlioms pagal susitarimą

105 W. Adams St., Room 1642 
Telepbone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Namie 8-9‘ryte

JOSEPH J, GRISU
Lietuvis Advokatas

- 4631 So. Ashland Avė.
JlL Bputevard 2800 

Rea. 6515 So. RnckųteU St. 
Tel. Republic 9723

dephont Rooscvdt 9090 
f ryte TcL gepublic 960$

t.........rr

DR. A. J. GUSSEN
- LIETUVIS dbntistas

V»ho.4oą: W, 9 "TĮCį 
nedehomu pagal įtartį, 
4847 Weir 14& 
' CICERO, ILL.

X-Ray....Phone Cicero 1260

Hemloėk 8151

DR. V. S, NARES
(Naryauckas)

Valandom 9—-12, 7—9, Antradieni it 
HĮyvimĄi^i, TA,»įĮ yW»Į

Phone Boulevard 7042

J. P. WAITCHES
.ADVOKATAS

52 E. 107th St. —prie Michigan Avė. 
Tel. PuUmao 5950—6377

46Q0 S. Wood St. — Kttvirgo. yak. 
lel. Lafayette 6393

160 N. LaSalIe St. — paga^ «ut?rtj

Dentistas

LIETUVIS ADVOKATAS
10 N. CLARK ST. Room 1205 

Tek Central 6166 
VAKARĄIS: 3U7 S. Union Avė. 

Tel. Victory 2213
Arba: 1800 W. 4į7th St. Laf. >49Q

Pagal ąutarimą _ ___

William C. Mitchefl
LIETUVIS ADVOKATAS 

2Į656 West 69 Stree? 
T«kphone Hcmlock UM 

Valandoa: 9 ryto Hti 9 vakaro 
Ncdelionii pagal mirti „ ,



Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side

graudina' atsilankę. Girdėjau 
pareiškimų vienos komiteto na
rės, kad bus smagu ir šį kartų 
gražiai laikų praleisti, žinoma, 
neapseisių ir be linksminančių 
dainelių. Bus taipjau muzika. 
Mėgiantys šokti galės pasišok
ti. Bus dar pirmas toks j ne
be labai žaliuojančius Jefferson 
miškus išvažiavimas.—F.

North West Lietuvių Motetų 
rų Kliubas rengia išvažiavimų 
rugpiučio 21 dienų Jeffreson gi
riose.

Moterų parengimai visuomet 
esti smagus, ir svečiai nesi-

SMULKIOS ŽINIOS

RADIO
PATAISOMAS IR AP
TARNAUJAMAS JŪSŲ

NAMUOSE $1.00

Anthony Papievis, 10 metų, 
4415 Richmond Street, susirgo 
konvulsijomis ties namu 2911 
West 42 st. Nužiūrima, kad jis 
užsinuodijo valgydamas prastos 
rūšies saldainius. Vaikutis vei
kiai pasveiko.

Tėvai turėtų prižiūrėti ir pa
mokinti vaikus, kad jie vengtų 
valgyti bet kokius saldainius.

$5 įmokėti g| 1 savaitę 
pristatys bile kurį Radio j 
jūsų namus. Jūsų senas Ra
dio bus priimtas mainui kai
po dalis įmok ėjimo.

PHILCO 
CROSLEY 
LYRIC

ir augš.

R. C. A. i 
Radio Tūbai — 
226. 280. 171-A.. 
245 ir tt...............

licensiuoti 
224, 247, 227,

59c

PRATUŠTINIMO
IŠPARDAVIMAS

VISŲ VASARINIU 
PREKIŲ

25 iki 50% sutaupo
mas ant visų prekių

t 
Maudimosi kostumai dėl vyrų, mo
terų ir vaikų, grynų $1.19 
Maudymosi ke- 1Qp
purės ................. ■

Wilson Tennis
Rackets .............
Wilson Tennis Balis 
kiekviena ........... .........

$1.49 
25c

Wilson Golf Clubs, jūsų pasirinki-* 
. mui woods ar irons. plieno ar me
džio rankienos. fl* 4 A£
kiekvienas ... ..........  M* ■
Wilson Golf Balis, PKf*

Wilson Golf Outfits. 1 wood, 3
irons ir golfo maišas. 
pilnai ..... ................ .........

$1.25 
1.25 "lug 
50c ir aug

Baseball Reikmenys
Famous Player
Bars ...............
Catchers
Gloves ...............
Fielders
Gloves ...........
Major League (T 4 AA
Baseballs .................... .......... ■ «UU

tlPSKY’S MUSIC 
& RADIO STORE 
, 4916 W. 14th St
Tel., Cicero 1329. CICERO, ILL.

įkando Michael Mede- 
metų, alėjoj prie namų

Šuva 
sis, 15 
4527 So. Wood st. Duota ži
noti sveikatos departamentui. 
Medėsis gyvena adresu 4631 S. 
Wood st.

Auna' Srevauski,, 48 metų, 
1015 West 34 place nugaben
ta į kauntės ligoninę. Moteris 
persipiovė rankų j lango stiklų.
• —žinių rinkėjas.

Kas Girdėti Rainy 
galiečių Tarpe

Einu 22 gatev ties Leavitt 
st. Matau, važiuoja 
naujų gražių mašinų.

— Na — manau sau — ar 
tik nebus gengsteriai su ma- 
šin gims, kaip žemaičiai sa
ko?

Bet apsirikau, nes mašinos 
sustojo prie Adomo Zalato
riaus studijos, ir tuoj pasiro
dė būrelis žmonių — brolių 
lietuvių.

Sakau, reikia eiti pažiūrėti, 
kas ten gali būti, nes vis dau
giau. žmonių renkasi. šliau
žiu artyn. Dar kelios maši
nos privažiavo. Grūduos ar
čiau. Ir pasigirsta Antano 
Valonio balsas:

— Ramygaliečiai, į vidų!
Aš, nors ir žemaitis, bet nie

kam nė žodžio nesakydamas, 
irgi einu vidun. Tarpdury 
pasitinku Joną Krotkų, J. Zur- 
kauską ir abu Valomus — 
Antaną ir Juozą. Jie mane 
užklausia:

— Ar esi ramygalietis?
Atsakiau, kad iš pačios Ra

mygalos.
— Gerai — sako A. Valonis 

— eik toliau.
Ale vėl kas ten už peties 

nutveria ir kalba: “Atsipra
šau, bet tamsta žemaitiškai 
kalbi, todėl aš‘ abejoju, ar esi 
ramygalietis’*. Aš tačiau jam 
atšaunu:

— Kap unta, ar mata zu- 
kis kabaldų!“ Drąsos turė
damas, pradėjau aiškinti, kad 
aš ten gyvenęs ir panašiai, 
žinote, norintį šunį karti, ne 
sunku ir virvė surasti.

pora

PRANEŠIMAS
Kad pasitarnauti šiai apielinkei ir buvusio UNIVER- 

SAL STATE BANK klientams, p. p. G. Ą. SURYS ir 
W. M. ANTONISEN nori pranešti, kad tapo suorgani
zuota žemiau išvardyta kompanija tikslu: ’ |

(1) Finansuoti morgičių paskolas—perkant ir pa
duodant. I

(2) Rašyti ugnies, stiklo, automobilių |ir visokių ki
tokių apdraudę.

(3) Siųsti pinigus užsienin, pardavinėti laivakortes.
(4) Kolektuoti morgičius ir nuošimčių kuponus dėl 

pavienių asmenų, taip ir dėl korporacijų.
(5) Pirkti ir pardavinėti Lietuvos valdžios pasko

los bonus.
(6) Kolektuoti gaso ir elektros bilas. <
(7) Išdavinėti Travelers Čekius.
(8) Ruošti legalius dokumentus ir kartu atlikti vi

sus kitus patarnavimus surištus su real estate ir abelnu 
morgičių bizniu. Kompanija bus žinoma vardu

Universal Mortgage & Investment Co.,
Not Ine. *

3320 S. Halsted St. Tel. Yards 5215
G. A. Šukys J. P. Doody W. M. Antonisen

Man rodosi,. kaęl 
pavyzdžio nereikia,

ir

J

Taigi įsiperšu. Įeinu į Ado- 
nio Zalatoriaus fotografijų ga
leriją. žmonių pilna. Visi 
ramygaliečiai čia jau trukš- 
mą kelia. Ir vietos sėstis ne
bėra, tat Zalatorius išėjo dau
giau krėslų atnešti. Tuoj 
susirinkimas atsidarė.

Susirinkimą atidarė p. 
Krotkus; raštininkas yra
Valonis. Pareikšta, kokiu tik
iu susirinkimas šaukta. Sa
ko p. Krotkus: šis susirin
kimas yra šauktas, kad su
vienyti visus ramygaliečius, 
kurių nužiūrima Chicagoj 
esant apie 1,000 ar daugiau, o 
jie nepažįsta vienas kito; per 
šį kliubą jie galės susipažin
ti; tat, kurie norite tapti kliu- 
bo nariais, eikite arčiau prie 
raštininko ir užsirašykite.

Bui’ys atsistojo ir kiekvie
nas kalba: Mane prirašyk, 
mane prirašyk! .

Susirinkimas eina toliau. 
Renka jau kliubui vardą. Vie
nas siūlo šiokį, kitas tokį. O 
Antanas Valonis sako, kad jis 
turįs parinkęs ve kokį: Ramy
galiečių Draugiškas Kliubas. 
Ale tą vardą jis norėtų pa
keisti į kitą. 
Atsistoja P 
sako: 
vardas 
giškas Kliubas’* 
kitę jį Ramygalos Amerikonų 
Kliubu.

Tyla. Gal susirinkimui ne
patiko tie durnai, kuriuos P. 
Zurkauskas paleido, ba jie 
ėjo iš gerųjų p. Kapalainos 
cigarų. Bet suprantate, kad 
šiuo depresijos laiku juk ne
mesi cigaro lauk iki nesuru- 
kysi jo iki pat galo. O dar 
ramygaliečiai yra ekonomiški 
žmonės, kiek aš patyriau.

Well, bet neilgai tyla vieš
patavo.
tas, dar jaunas vyras, su sa
vo vardu. Jo pasiulimas toks: 
pakrikštyti užgimusią organi
zaciją vardu “Ramygalos Aido 
Kliubas“.

Kilo ermidėlis kaip Ramy
galos kermošiuj, bet jau link
smesnis, jau jiems patiko, ir 
pasiūlymas tuoj paleista bal
suoti. Ale daug nereikėjo 
balsuoti, nes pasiūlytas var
das kuone vienu balsu tapo 
priimtas. Tai jau nuo šio 
laiko jie aidys Amerikos lie
tuvių tarpe plačiai. Visi iš 
vieno nutarė dirbti ir garsin
ti savo tautą per šį kliubą.

Toliau svarstyta konstituci
ja, kurią pagamino ramyga
liečių organizatoriai Antanas 
Valonis, Juozas Valonis ir 
p-lė Samsonytė. Konstitucija 
priimta vienbalsiai su kelio
mis pataisomis.

Paskiau nutarė turėti išva
žiavimą 21 dieną 
mėn. Spaičio 
randasi skersai 
Henry 
avenue, 
Springs, 
sus ramygaliečius 
ten susipažinti su 
gaiš ir kaimynais, 
galiečiai neužmirškite to 
dienos išvažiavimo.

Už įžangą mokėti nereikės 
ir išvažiavimas svečiams be
veik nieko nekaštuos. <

Buvo renkama kliubo val
dybą. Mat, jki .šiol yeikė tik 
laikiną, b narių padaugėjus 
jau valdyba reikia išsirinkti. 
Į valdybą* įėjo šie asmenys: 
pirmininku < Juozas Valonis, 
raštininku, (Antanas Valonis, 
kasierįu Jonką Krotkus, finan
sų .raštininkų Pranas Areška, 
korespondentais Barbora Be- 
lazariutė ir A. Valonis.

Tuo ir užsibaigė antras su
sirinkimas. Visi išsiskirstė 
linksmi.

Kitas susirinkimas bus pir
mą penktadienį kito mėnesio. 
Visi, kurie esate kilę iš Ra
mygalos apielinkės, ateikite. 
Mokestis tik 10 centų mėne
siui.

Dabar yra geras pavyzdys 
žemaičiams, kretingiškiams ar 
plungiškiams, kaip reikia or
ganizuotis, ba ką —- ar mes 
esame kitokie?

Brangus 
juokas tai

Diskusijoj ama.
Zurkauskas ir 

Jei jums nepatinka 
Ramygaliečių Drau- 

, tai pavadin-

Iš kertės pakilo ki-

Parko,
netoli
Nutarta

rugpiučio 
farmoj, kuri 
kelio nuo Oh! 

prie Archer 
nuo Willow 

kviesti vi- 
atvykti ir 

savo dtau- 
Tad ramy- 
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tai žertas, 
geresnio 
kap tas, kurį duoda joniškie
čiai, o dabar ir Ramygalos 
Aido Kliubas. Imkime iš jų 
pavyzdį ir stokime į darbą, 
organizoukime tokius kliubus, 
nes jie duoda mums daug 
naudos, ba čia susitinki brolį 
ir sesutę, draugą ir draugę.

Gal pats apleidai Lietuvą 
porą metų pirmiau, atvažia
vęs čia prasigyvenai, įsigijai 
pilvelį ir išvaizdą permainiai. 
Gal tamstos draugas atvyko 
porą metų 
nepasisekė, 
vargingiau, 
ir tamsta 
per šį kliubą gali atnaujinti 
pažinti ir vėl būti draugais su 
juo ir kaimynais, kaip buvote 
Lietuvoj.

Tad, brangus tauiečiai, vei
kime, o ir “deprešinas” bus 
lengviau kentėti. Geriausių 
pasėkų naujam Ramygalos 
Aido Kliubui!

Mėlynių Aras,

vėliau, gal jam 
tai jis gyvena 

horš šaly tamstos, 
jo nepažįsti. Tad

L . *

What’s doing!

Ali are invited to the 
Moonlight Picnic.

Given by—Chicago Lith’u- 
anian Chorus Society “Pir
myn.“

When. Tonight, Sat. Aug. 
20th.

Where. Dambrauskas 
•Willow Springs, III.

Scc you there!
— The Cominiftee.

Farm

PRANEŠIMAI

Draugijos Lietuvos Ūkininkas mčn. 
susirinkimas įvyks' rugpiučio 21 d., 1 
vai., Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI. 
Naujas sekr. antrašas, B. Lenkauskas, 
5801 S. Sangamon St. — Valdyba.

North West Lietuvių Moterų Kliubas 
rengia išvažiavimą į Jefferson girias, ne- 
dėlioj rugpiučio 21 d., 11 v. ryte. Ma
lonėkite dalyvauti draugai ir pažystami, 
— bus maloni muzika. — Komitetas.

,....... .

North Sidės Bijūnėlis rengia 
draugiškų išvažiavimų į Diamond 
Lake, sekmadienįy rugpiučio 21 d., 
kaip 10:30 v. iš ryto, nuo Almira 
Simons svetaines. Norintieji va
žiuoti meldžiami i nesivėluoti. Įžan
gos ųereikės' -mokėti, < Bijūnėlis jau
nuolius vaišins savo lėšomis.1 Nepd- 
nąjrškite pasiimti- “bathing f sUitų’!J .■

Kviečia Bijūnėlis. *

Dr-jos Lietuvos- Dukterų mėnesi
nis susirinkimas įvyks šeštadieny, 
rugpiučio 20 d., 7 v. v., Mark Whitle; 
Parke, prie 29 ir So. Halsted St. 
Visos narės malonėkite dalyvauti 
laiku, nes randasi daug svarbių da
lykų svarstymui. Taipgi kurios lan
kot ligones malonėkit pribūti su, 
raportu. —A. Dudonienė. sekr.

Automobiles
REIKALINGAS AUTOMOBILIUS 
Duokite man gerą automobilių, 

duosiu jums gerą ir brangų biznio I 
tą ant 71 ir Francisco Avė,

Nereikia cash.
J. B. AGLYS.

913 N. Sacramento Blvd., 
Tel. Armitage 7178

—O—

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLV KALBOS 

gramatikos, sintakses, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradin 
mokslą į devynis mėnesius; augštesn 
mokslą 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.

CHICAGO, ILL.

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS 
2435 So. Lėavitt St., 

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

mieste. Prieidama kaina.
WALTER NEFFAS, Sav. , 

1 .. ............. . .................. -
---------- -----------> .. ..L................................. ;------

Automobiles

aš 
lo-

PASIRENDUOJA apšildomas kam- 
)arys dėl vaikino ar vedusios 
prie mažos šeimynos.

poros, 
Peter Lukas, 

6734' S. Artesian Avė. Hemlock 9533.

RENDON 2 kambariai šviesus ir 
apšildomi, prie mažos ir, švarios šei
mynos, dėl vaikinų, merginų, ar vedu
siai porai, gali pasigaminti ir valgį, 
3 lubos. 3331 S. Union Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

REIKALINGA FARMA, apie 100 
mylių nuo Chicagos. pirkti už cash 
arba mainyti ant 2 flatų ar bungalow. 
Savininkai atsišaukit yp.atiškai, ar per 
laišką, aprašykit farmos didumą, staką, 
mašinas ir triobos.

JOSEPH VILIMAS 
6504 So. Wasbtenaw Avė. 

Cbicago, III.
................... .

tautiečiai lietuviai: 
juokas, o jau čia

PACKARD VĖLIAUSIO 1930 MO
DELIO DE LUXE SEDANAS 
Turiu paaukoti praktiškai naują 

Packard. Važinėjau jbo labai ma
žai ir jis yra absoliučiai kaip die
na išėjęs iš dirbtuvės. Kainavo man 
virš $2,450 naujas. Paaukosiu jj 
tiktai už $350. 2106 N. Humboldt 
Boulevard, 2nd apt. * 1 -o -«..—

STUDEBAKER “COMMANDER” 8 
1931 Sedan. Mano vartotas visai 
mažai ir yra absoliučiai kaip nau
jas. įrengtas su 6 ratais ir 6 tairai 
yra kaip visiškai nauji. Priimsiu 
$350. 4832 North Winchester Avė., 
2nd apt, arti Lawrence Avė.

LA SALLE VĖLIAUSIS SPORT 
SEDAN

Yra absoliučiai kaip naujas. Rei
kalas pinigų verčia mane ji par
duoti. Originalis geriausias baigi 
mas. 5 beveik visiškai nauji tairai. 
Priimsiu $375. 2419 North Kedzie 
Avė., Ist flat.

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus M- 

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

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Pašaukite mus 
pertų darbą, 
korių darbą — stogų rynas, nuobęgas, 
darbas 
dykai.

— mes atliekame eks- 
Mes taipgi dirbame ble-

garanutotas. Apskaičiavimas

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Financial
Finansai-Paskolos

AR JUS TURITE KEBLUMŲ SU 
REFINANSAVIMU JŪSŲ 

NUOSAVYBĖS?
Pirmi ir antri morgičiai atnaujina

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

CITY REALTY CO., 
Incorporated

948 W. 63rd St. tel. Wentworth 0249

Personai
Asmenų .Ieško

LIETUVIŠKAS MOTELIS. Renduo- 
Jam kambarius. Teisingas patarnavi
mas. Del vaikinų, merginų ir vedusių 
porų. štymu šildomas, šiltas vanduo 
iali valgyt pasidaryt. 651 W. Madison 
St. Tel. Haymarket 2529.

REIKALINGAS kambarys vaikinui 
3righton Parke arba Bridgeporte. Ra

šykit Naujienos, Box 1472.

RENDAI kambarys merginai ar vai
kinui. 1 lubos.

3551 So. Union Avė.

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
vaikinų ar merginų. Gera vieta, ne
toli karų lainės ir parko. Nebran
giai. Su visais patogumais Mrs. 
Miller, 4210 S. Artesian avė., 2 lu- 
)OS. 

.■ -r—

PASIRENDUOJA modemiškas for- 
nišiuotas kambarys, su ar be val
gio; garažas. 6515 So. Talman’ Avė. 
Tel. Prospect 10210.

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kinų ar merginų ar žentuos poros 
be vaikų; šviesus, su visais pato
gumais, karštu vandeniu apšildo
mas. 2519 W. 45 St. G. T.

JONUI, sunui Vincento, BRAZAU
SKUI “Naujienų'' ofise, 1739 S. Hal
sted St., ChkagP,- yra ^tė-jęs Jaiškąs i^ 
Lietums.r AteĮ^ite^tsįim'ri. V

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo prie biznio ir prie 
namų, biznį padaboti ir namą apžiū
rėti -----atlikti ženitoriaus darbą. Esu
teisingas ir galiu prirodyti žmonės,_ ku
rie mane žino. Galiu apleisti Chicagą, 
ba esu vienas ir nepersenas, virš 50 me
tų. Rašyk lietuviškai koks darbas ir 
užmokėjimas, o gausite gerą darbininką. 
J. Damikas, 7121 S. Rockwell St.X ■ ■ . ■

IEŠKAU darbo prie namų ar biznio, 
galiu dirbti janitoriaus ir visus kitus 
darbus. Jaunas vyras. Dirbsiu už 
drabužį, valgį ir guolį. Šaukite Craw- 
ford 5648, klauskite Antano

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGA po vieną vyrą kiek
vienoj Chicagos apielinkej South, West 
ir North. Tiktai tokių vyrų, kurie tu
ri plačią 
lietuvių, 
paskolas 
abejotino 
ną savo 
siūlome nepaprastą progą. .Išrinktiems 
žmonėms bus suteikta 
ja ir turėtų i 
savaitę, 
dabartiniam užsiėmimui, 
kreipkite, jeigu neturite augščiausių liu
dijimų ir negalite {rodyti savo sugebė
jimą atstovauti vieną seniausių ir finan
siniai stipriausių automobilių finansavi
mo organizaciją Cook paviete, kuri pa
siūlo žemiausią kainą už pilniausį finan
sinį patarnavimą automobilių draive- 
riams. Kreipkitės į kredito manažerį. 
co-operatiVe acceptance co: 

4802 Broadway, Room 283

pažintį tarp savo apielinkės 
ieškoti ir teikti automobilių 
ir refinansavimą. Vyrams ne- 
charakterio ir kurie turi pif- 
žmonių pasitikėjimą mes pa-

suteikta pilna kooperaci- 
užsidirbti $50 iki $60 

Gali tas net nekliudyti jusi 
Bet nesi-

For Rent

EKSTRA! Farma ant pardavimo, 
175 akeriai, Illinois valstijoj, 60 my
lių nuo Chicagos. Su staku ir vi
sais įrengimais. Lygi žemė. beveik 
visa ariama. Anton Margis, 1303 
W. 69 St.

Business Chances

AR ESATE APSIRŪPINĘ RY
TOJUM?

Ar esi užtikrintas su darbu?
Jei ne, tai štai jums laimė. Iš prie

žasties nelaimingo atsitikimo parsiduoda 
grosernė už pusę kainos. Biznis senai 
išdirbtas, nėra kredito ir nėra kompe- 
ticijos. 
voro.
Renda _ .
Priimsiu nedidelį pirmą morgičių. Ne
mokantį išmokinsiu. « * 
Shop, 1932 W. 63rd St.

Gražus Įrengimas ir pilna ta- 
Ant biznio gatvės ir bulvaro, 
nebrangi, lysas ant 5 metų.

išmokinsiu. Atsišaukite į Tire

PARDAVIMUI grosernė ir sandvičių 
štoras, geroj vietoj, 3 kambariai pagy
venimui. geležinkelio bagažas daugiau 
užmoka negu rendą. Partneriai ensu- 
tinka, turi parduoti 212 E. 16th St.

KAS KA TURIT MAINYTI?
Gasolino stotis, road house, galima 

auginti vištas, kaina $7,900.
40 akrų farma, gyvuliai ir mašinos, 

kaina $2,900.
Turim visokių kitokių mainų.

C. P. SUROMSKIS CO.,
3352 So. Halsted St.,

Tel.Yards 6751 vakarais Boulevard 0127

Real Estate For Sale
Namai-Že^mje Pardayimui

PARSIDUODA 6 kambarių bunga- 
low, kainavo $7,800, parduosiu už 
$4300 arba mainysiu į lotus, mortgage. 
K. S., 7008 S. Rockwell St.

LOTAS 50x200 pėdų, medžiais ap
augęs, su 4 kamb. cottage. Randasi 
Willow Springs. Kairia $3,300. Tel. 
Willow Springs 26-R., Allison.

160 AKRŲ Wis. su budinkais gy- 
vulais ir mašinerija; žemė gera, puikus 
upelis; parsiduoda už pusę praiso, 
$4500. Arba mainys ant Namo.

6 kambarių bungalow, 2 karų gara- 
džius, Marųuette Road verta $9000. 
parduosiu už $5500 arba mainys ant 
lotų.

CHAS ZEKAS, 
3647 Archer Avė.

Virginia 0757

Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

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

6504 So. Washtenaw Avė. 
CHICAGO. ILL.

PARDAVIMUI bučernės pusininko 
dalis už $150.00. Esu našlė. Prie
žastis pardavimo — liga. Biznis ir 
vieta gera. Turiu parduoti į 3 die
nas. 5413 Wentworth Avė.

PUIKIAUSIA proga biznieriams. 
Parsiduoda bučernė ir grosernė su mažu 
namu ir dykas lotas. Parduosiu pi
giai. Savininkas.,per Į2 metų. 3808 
So?‘Lotve Avė. Tel. ‘ Boulevard 6502;, 
. i y . >■ '• ' v ’ '■ ' i

PARDAVIMUI pigiai barbemė 3 
krėslų. Renda $25.00 su pragyvenimu. 
Lietuvių kolonijoj.

3262 So. Morgan St.

PARDAVIMUI grosime, pirmos kla- 
sos fixturiai. naujas stakas, biznis iš
dirbtas, pritinama kaina, priežastį par
davimo patirsite ant vietos. šaukite 
Boulevard 5167.

‘ PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
čemė su mažu namu.

Tel. Lafayette 8780

PARDAVIMUI namas ir biznis—! 
grosernė ir delicatessen. Vienatinis 
šltoras ant keturių kampų. Geras 
cash biznis. Išvažiuoju i Europą. 
Kreipkitės 4356 S. Sacramento Avė.

NAUDOKITĖS PROGOMIS 
Saugiausia vieta pinigams

6 kamb. rezidencija, apšildoma ir ' 
garažas. Randasi gražioj apidinkėj.
Bankas parduoda tik už už $2750,
įmokėt kas kiek gali. »

Bankas parduoda 4 flatų po 4 kamb., 
muro namas, gera vieta. 
$12,500, įmokėt $4000, 
giaus.

2 flatų 
apšildomas.
mo.

6 flatų
ražas tik su pirmu morgičių.
sime ant didesnio namo nuo 10 iki 18 
flatų.

Jei turi lotus ir biskį pinigų, tai mes 
galėsime sumainyti ant 
2 flatų namo.

2 flatų po 4 kamb. 
ir muro garažas, 
įmokėt $2500.

Jeigu turite "Gold Bonds” arba mor
gičių. kuriuos norėtumėt išmainyti ant 
namo, tai mes galėsime tai padaryti, nes 
mes turime ryšius su Bankais ir trusto 
kompanijomis.

Kreipkitės pas,

K. J. MACKE « CO.
(Mačiukas)

6812 S. Westem Avė.
Tel. Prospect 3140

po 6 kamb. 
Mainysime

Kaina tik 
arba dau-

muro namas, 
ant seno na-

muro namas ir 4 karų ga- 
Mainy-

bungalovv arba

naujas muro 
Kaina tik $8,500,

PARSIDUODA bučernS ir gro- 
serne su namu ar be namo; arba 
išsimaino ant mažo namo, arba ant 
mažos farmos.

3213 Parnell Avė.

MARQUETTE PARKE

Mūrinis namas, du po 6. karštu van
deniu šildomas, 2 karų garažas, lotas 
30x125, $7,500.

STANLEY SHIMKUS 
809 W. 35 St. 1

NORIU pirkti bučemę ir groser- 
nę už cash, arba vieną grosemę, 
kur yra vietos dėl bučemės. Kas 
turite parduoti, kreipkitės laišku, 
Naujienos, 1739 S. Halsted St. Box 
1471. ;

BARGENAS — Paaukojimas. Mo
derniškas 2 flatų, tinkantis dėl room- 
ing house, kambariai iš koridoriaus. 
Puiki vieta 6109 Evans Avė. Tel. 
Hyde Park 7480.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
ca tęs šen. Geroj vietoj, labai pigiai. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
miręs. 2251 W. 24 St. 2-ros lubos

EXTRA
Morgičiaus savininkas parduos 2 fla- 

tų po 6 kambarius namą, karštu vande
niu šildomas, elektrikinis refrigeratorius, 
kampinis mūrinis 2 karų garažas. Taip
gi bungalow, 5 kambarių, mūrinė, elek
trikinis refrigeratorius, 1 karo garažas.

3140 W. 54th St.
PARDAVIMŲI grosernė ir bu- 

černė už gana prieinamą kainą, ge
ras biznis. Kreipkitės i Naujienų 
ggenturą (Box 230), 3653 South

alsted St Tel. Yards 4754.

PARS1DUODA 5 kambarių namas, 
lotas 60x125, kaina tiktai $2,800. 
Atsišaukite pas savininką, 1021 W. 
60th St Tel. Englewood 2116.

AUBURN 1931 Stralght 8 Seda
nas mano pirktas naujas ir labai atsar
giai išvažiuotas tiktai 8.000 mylių. 
Karas išrodo ir bėga kaip dieną aš j 
pirkau ir jis yra tikrai stebėtinai ge
rame stovyje, —‘
nuo naujo. 1 
mane parduoti ir aš paaukosiu jį už tik
tai $275.

3104 North Lincoln Avė.

Ist floor

Jus negalėsite jį atskirti 
Finansinės sąlygos verčia

PARENDUOSIU 4 kambarius, garu 
šildomus, šiltas vanduo visuomet. Tin
kantys vedusiai porai su maža šeimyna. 
Galite turėti kiek rakandų. Renda pi
gi. Esu viena moteris, kartu gyventi 
su manim. Prie 63 arti Kedzie Avė.

1 -mos lubos
6216 So. Whipple St.

........ ................ .." ■ 1 1............. ... 1............. .................... . ■ ■

PASIRENDUOJA 4 kambarių flatas, 
Marųuette Parke, labai gražioj vietoji 
medžiai iš šono.
to, garu apšildomas, $35.00. 6842 S. 
Rockvvell St. Tel. Cidarcrest 0385.

arsimmai

Ant 2 lubų iš fron-

NAUJIENOSE
VISADOS

APSIMOKA
RETA' PROGA

A'uburn 1931 Custom Sedan. Ka
dangi man reikia pinigų, turiu tuo
jau ji parduoti. Vartojau ji tiktąi 
nedSliomis. Karo negalima atskirti 
nuo naujo. Originalis . gražus bai
gimas ir geri tairai. Reikia pama
tyti, kad įvertinti. 7 ' .. "
už $850. Atsišaukite nedalioj. 949 
North Hoyne Ąve., 3r.d flat.

PASIRENDUOJA 3 kambariai gra 
žioj apielinkej, už $8.00.

6839 S. Loomis Blvd.
PAMĖGINKITE

Paaukosiu ji
PASIRENDUOJA 5 kambarių fla- 

t'as su maudyne, naujai išdekoruo- 
tas. Kampinis naujas, jrražioj apie- 
linkėj. Renda pigi. Ant Zalagenas, 
7132 S. Kapine Aye, Radcliffe 9399,

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES




