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Vokietijoje Įvedama 40 
Valandų Darbo Savaitė

Valdžia dekretu trumpina darbo valandas, 
kad parūpinti daugiau darbu

Kad

valdžia vakar 
kuriuo įveda 
(brbo savaitė, 
darbo savaitė

Berlynas, rūgs. 16. 
parūpinti daugiau darbų, kanc 
lerio von Papen 
išleido dekretą, 
ma 40 valandų 
kaipo normalė
Vokietijos bizniuose ir industri
joje.

Darbo ministerija išleido 
smulkmeniškas instrukcijas apie 
darbo padalinimą visoje šalyje, 
kaipo dalį valdžios ekonominio 
programo.

šio ekonominio

skiriama $720,(MM),('(M).
Valdžia taipgi paskelbė pla

ną, sulig kurio bus galima ma
žinti darbininkams algas jeigu 
bus žymiai padidintas skaičius 
naujų darbininkų.
Kitos šalys svarstys darbo va

landų trumpinimą
Įvedimas 40 valandų darbo 

savaitės visose industrinėse ša
lyse, einant Italijos programų, 
bus svarstomas specialiame su

virinkime Internacionalinio Dar-
Vokietijos bo Biuro, kuris įvyks rugsėjo 

programo, kuris pradės veikti 21 d., Genevoje. Kiek žinoma, 
nusako Francijos, Anglijos ir Jungtinių 

Valstijų organizuoti darbinin
kai pritaria trumpinimui darbo 
valandų, bet su sąlygą, 
trumpinant darbo valandas 
butų kapojamos algos.

i’ 17 d.. 1932ienis

[Acme-P. 3 A. Photo]

Prapuolę beskrendant iš New Yorko į Rymą lakūnai ir jų skridimo rėmėjai. Iš kairės į dešinę: 
Stephen Miller, vienas iš skridimo rėmėjų; p-lė Edna Nęwcommer, slaugė ir aviatorė; William 
Ullbrich, aviatorius; Mrs. Stephen Miller ir Di\ Leon Pisculli. Manoma, kad aeroplanas turėjo 

nusileisti Atlantike ir kad lakūnai veikiausia yra žuvę.

Lietuvos Naujienos
Plės fizikos matemati

kos fakultetą
Teko sužinoti, kadKaunas.- 

fizikos matematikos fakultetas 
bus plečiamas ir norima iš jo 
padaryti fizikos matematikos 
institutą įvedant keletą naujų 
skyrių.

Jau esąs rašomas ir fizikos 
matematikos instituto statutas.

Norima suorganizuot 
mokesčių mokėtojų 

sąjungą

Išvaikė angliakasių 
pikietuotojus

3 angį?,kasiai pašauti bandant 
sulaikyti nuo ėj’mo dirbti į 
kasyklas už nukapotą algą

nuo spalio 1 d., dalys 
paskolas industrijoms, 
bės subsidiją vienųjų 
projektams ir premijas 
rupinimą naujų darbų.

Finansavimui Šio programo

valstv- 
darbų 

už pa* kad
ne-

Čechoslovakija nebe
įsileidžia Trockio

Nubaudė milionierių 
degtinės kontrabandą

UŽ

čechoslo-Praga, rūgs. 16. - 
va k i jos valdžia Pašiaušė pro
testų ir nutarė neheįsileisti Leo
no Trockio, kuris jengėsLfltvyk
ti i Slovakijos maudynes gydy-

čechoslovakija pirmiau būvi?

viskas buvo priruošta Trockio i 
kelionei, gauti buvo ir kitų 
valstybių leidimai, per kurias 
Trockis turėjo pervažiuoti t ra m 
kiniu. Tečiaus paskutinę valan
dą čechoslovakija atmainė savo 
nuomonę ir pranešė Trockini, 
kad ji negalinti jo įsileisti.

Šis persivertimas čechoslova- 
kijos valdžios nusistatyme įvy 
ko delei kilusių protestų. Pir
miausiu užprotestavo legionie . 
riai,nes esą Trockis, būdamas 
Rusijos karo ministeriu, buvo 
įsakęs sušaudyti visus Rusijoje 
buvusius cechų legionierius, ku
rie kariavo bolševikus. Prie to 
protesto taipjau prisidėjo ūki
ninkų partija, didžiausia parti
ja parlamente ir nacionaldemo- 
k ratai.

Washington, rūgs. 16. —Iž
do departamentas nutarė $.10,- 
000 nubausti Chicagos milionie
rių Kenneth G. Smith, prezi
dentą Pepsodent Co., už atsi- 
gabenimą į Chicagos uostą savo 
jachtoj Kenkora II $2,500 ver
tes degtinės.

Tokia pabauda esanti susi- 
mylėjimas milionieriui ir atsi
žvelgimas į sunkius laikus, nes 
iždynė galėjo ne tik didesnę 
pabaudą uždėti už degtinės kon
trabandą, bet ir konfiskuoti 
$500,000 vertės jachtą.

Šaukiasi milicijos prieš 
streikuojančius far- 

merius

Lenkija ir Rusija apsimainė po
litiniais kaliniais

Varšuva, rūgs. 16Varšuva, rūgs. 16. — Pirmą 
kartą po keturių metų, Rusija 
ir Lenkija apsimainė politiniais 
kaliniais. Lenkai gavo 90 žino 
nių, daugumoj kunigų. Sovie
tams atiduotas tokis pat skai
čius Lenkijos kalėjimuose sė
dėjusių komunistų, jų tarpe ne
mažai seimo atstovų.

Sioux City, Iowa, rūgs. 16. 
—Šerifas John A. Davenport 
šiandie telefonavo gen. D. W. 
Turner prašydamas tuojaus pri
siųsti į čia miliciją, nes jis ne- 
begalys susivaldyti su streikuo
jančiais farmeriais, kurie pikie- 
tuoja kelius ir neleidžia kitus 
ūkininkus įvežti miestan ūkio 
produktus.

Gen. Turner jau pirmiau bu
vo atmetęs panašų reikalavimą 
milicijos ir dar nežinia ką jis 
dabar darys.

Reikalavimas milicijos kilo po 
to, kai šiandie pikietuotojai 
mušė šerifo pagelbininkus 
tai, kad jie vakar areštavo 
pikietuotojų.

su
už
15

Pasirašė Katalonijos 
autonomiją

Little Rock, Ark., rūgs. 16. 
—Mokyklos kieme sprogo atsi 
nešta iš artilerijos pratimo Įau
gą sena nesprogusi granata ir 
1 vaika užmušė ir 4 sužeidė.

San 
šiame 
triukšmingai kataloniečių mi
nioms džiūgaujant gatvėse, Is
panijon prezidentas Alcara 
mora pasirašė Katalonijos 
tonomijos statutą.

Sebastian, rūgs. 16. — 
sename mieste, vakar

Z'a- 
au-

Karo laivai saugos rinkimus

Chics?ai ir apylinkei tedera 
Us oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, maža permaina tem
peratūroj; švelnus 
tys vėjai.

Saulė teka 6:31, 
58.

besimainan-

leidžiasi 6:**

Athenai, rūgs. 16. — Politi
nė padėtis Graikijoje darosi la
bai įtempta besiartinant rinki
mams, kurie įvyks rūgs. 25 d. 
Corpu salos monarchistai atvi
rai sako, kad jei jie laimės di
džiumą, jie panaikins demokra
tinę konstituciją. Valdžia pa
siuntė į tą salą karinį laivą ir 
kariuomenę palaikyti tvarką.

Kaunas.—Grupė žmonių ima
si iniciatyvos suorganizuoti 
Kauno piliečių, mokančių mies
to savivaldybei mokesčius, są
jungą. Jau rengiami įstatai. 
Jie busią patiekti apskrities 
viršininkui patvirtinti. Tos s- 
gos iniciatoriai prikiša miesto 
'savivaldybei, esą, ji mokesčius 
imanti, bet ne racijonaliai ir vy
kusiai juos sunaudojanti.

Braidwood, III., rūgs. 16. — 
\tvykę į čia iš kitų miestų an
gliakasiai pikietuoti tas šios 

apielinkės kasyklas, kurios dir
ba sulig naujos sutarties už nu
kapotas algas, tapo šįryt išvai
kyti valstijos policijos virsi-

Ties administracijos li
nija rastas nušautas 

žmogus

Ohio angliakasių 8,355 žmonės žuvo_auto- Čilėj ramu, tvarka mko sioody ir šerifo pagei

streikas sutaikintas, atsteigta
| VVashinglon, rūgs. 16. — Cen- 

Lmikiama tik ratifikavimo su-:Z{) biuras pasi<ep}e; kad per 52 
tarties, kuri palies 6,000 an- j savaites, užsibaigusias rūgs. 3 

gliakasių !clM aute.mobilių nelaimėse Jung.
j Valstijose žuvo 8,355 žmonės.

Columbus, Ohio. rūgs. 16. —, Pernai per tą patį laiką žuvo 
Jau septynios menesius besitę- j 9,235 žmonės, 
siantis angliakasių i 
Hocking Vr.lley, Pomeroy ir 
Crooksville distriktuose galbūt 
bus sutaikintas pastangomis 
gubernatoriaus White. Konfe*- 
rencijoje su gubernatorium an-j 
gliakasių atstovai jau sutiko pri 
imti kasyklų savininkų pasiū
lymus. Bet pirm negu anglia
kasiai gryš j darbą, ši sutartis 
turi būti ratifikuota specialės 
angliakasių konvencijos, kuri į- 
vyks šiandie Murray mieste.

Sutaikymas streiko, kuris pra
sidėjo vasario 1 d, palies 6,000 
angliakasių, iš kurių 1,000 jau 
dirba. Manoma, kad sutartį ra
tifikavus neužilgo sugry.š į dar
bą ir visi kiti angliakasiai.

Susitaikimo sąlygų neskelbia
ma,bet manoma, kad kasyklų sa
vininkai yra padarę nusileidi
mų.

gliakasių

Taigi šiemet 
streikas skaičius nelaimių sumažėjo 11 

r.nuoš.

Vokietija nebedalyvaus 
nusiginklavimo kon

ferencijoj
Berlynas, rūgs. 16. — Val

džia paskelbė, kad Vokietija 
pranešė nusiginklavimo konfe
rencijos pirmininkui, jog ji ne- 
bedalyvaus sekamame susirin
kime rugsėjo 21 d.

Vokietija nebedalyvauja nu- 
siginkalvimo konferencijoje de
lei atmetimo reikalavimo pripa 
žinti jai ginklavimosi lygybę.

Didelis miškų gaisras
Los Angeles, Cal., rūgs. 16. 

—Jau kelinta diena dega Santa 
Barbara nacionalis miškas. Kaip 
apskaitoma, jau išdegė apie 
120,000 akrų miško ir krūmų 
ir nuostoliai siekią milioną dol. 
Vięnoj vietoj V gaisras yra už
klupęs 53 žmones. Nors jiems 
pavojaus nėra, tečiaus jie ne
gali iš gaisro vietos pabėgti ir 
jiems maistą pristato aeropla
nai. , ?

šešiNew York, rug. 16 
nariai vienos gengės susišaudė 
su 4 nariais kitos gengęs New- 
ark, N., J., gatyese. Pasėkoje 
du i nariai < pirmosios gertgės li
ko nušauti ir vienas praeivis su
žeistas. . . , /

Naujoji valdžia skelbia 
mus sapalio 30 d.

rinki-

Santiago, čili, rūgs. 16. — 
Numalšinus nevykusį aviatorių 
maištu ir suėmus anie 200 maiš- i 
tininkų, visoje šalyje yra ra
mu ir pilniausia' tvarka atsteig
ta.

Reikalauja lygybės 
Vokietijai

Londonas, rūgs 16. — Ar- 
thur Henderson, prezidentas 
n u s i g i 11 k ia v imo k o n f ere n c i j o s, 
remia Vokietijos reikalavimą 
ginklų lygybes.

Kalbėdamas nacionalei taikos 
konferencijai, kvietė talkininkų 
valstybes išpildyti Versalles tai
kos sutarties ginklavimosi są
lygas, kurios nustato, kad Vo
kietijai turi būti sugrąžinta 
ginklų lygybė.

Naujas laikinis prezidentas 
i'gen. Blanche ir jo kabinetas 
paskelbė, kad nauji rinkimai į- 
vyks sekmadieny, spalio 30 d. 
Visiems gyventojams yra su 
teikiama balsavimo teisė ir pil- 

i na laisvė. Bus leista laisva, bei; 
i padori agitacija. Taipgi nė vie
nas iš dabartines valdžios narių 
nekandidatuos šiuose rinkimuo
se. Kadangi dabartinė valdžia 
yra.tik laikinė, tai ji jokių nau
jų reformų nedarys, tik kon 
troliuos kainas, mažins bedar
bę ir prižiuręs, kad šalies rei
kalai butų tvarkiai vedami.

Nesuranda prapuolusių
Trans-Atlantiko 1 

lakūnų
Išvarius nuomininkus 

minia sugriovė namą

bininkų.
Pikietuotojai atvvko 78 auto

mobiliais ir apsistojo vienoj sto
vykloj. Dar anksti ryte visi 
keliai buvo apstatyti policijos 

, sargybos, kuri nepraleido pi
kietuotojų. šerifas gi vėliau 

■ . nuėjo i angliakasių stovyklą ir 
įsake visiems pikietuotojams 
važiuoti namo. Angliakasiai ne
sipriešino ir neužilgo, policijos 
lydimi, ilga gurguole išvažiavo 
į pietinius pavie+’.’s. ■ f » • ' .

Pikietavimas čl.:» vic-ros ka
syklos, Northern Iii., Coal corp. 
tęsėsi kelias d ynas. Pikietuo- 
tojams pasisekt nulaikyti dalį 
angliakasių,bet kasykla vistiek 
dar galėjo šiaip taip operuoti 
su pasilikusiais dirbti darbinin
kais. Tečiaus vakar prie jos 
ištiko susirėmimas, kuriame 
trys, pikietuotojai tapo pašauti.

Pikietuotojams pradėjus stab
dyti automobilius su važiuojan
čiais į darbą angliakasiais, pro 
pikietuotojus pralėkė vienas au
tomobilius, iš kurio ir pasipy
lė į pikietuotojus šūviai. Trys 
pikietuotojai sukrito pašauti, o 
šaudęs automobilius nudumė. 
Visi pašautieji nėra pavojingai 
sužeisti.

Kaunas.— Ties administraci
jos linija Vievio valsč. musų 
pusėje apie 50 mtr. nuo linijos 
buvo rastas nušautas Vaclovas 
Špokas, gyvenęs okupuoto] Lie
tuvoj Kazimieruvkos kaime, 
Trakų valsčiuje. Išaiškinta, kad 
prieš kelias dienas pas Vaclovą 
Špoką užėjęs juodai apsirengęs 
jaunas vyras ir prašęs jį per
vesti per administracijos liniją 
į nepr. Lietuvą. Jiems abiem 
išėjus, buvęs girdėti šūvis. Iš
ėjęs špokas nebegrįžo. Nusta
tyta, kad V. špokas buvęs kon
trabandininkas. Nušautojo tė
vas gavo iš musų valdžios lei
dimą jį pervežti į ok. Lietuvą 
palaidoti.

Lietuva susitarė su 
Klaipėdos direktorija

Rugpiučio 18 d.Kaunas.
Kaune įvyko susitarimas tarp 
Lietuvos vyriausybės atstovau
jamos p. Feterausko ir Klaipė
dos autonominių įstaigų atsto
vaujamų direktorijos pirminin
ko dr. šreiberio, nustatąs Lie
tuvos Respublikos muitų, mo
nopolių ir akcizo pajamų dalį 
Klaipėdos kraštui, einant Klai 
pėdos statuto 35 straipsniu.

Rymas, rūgs. 16. — Italijos 
valdžia stropiai ieško trijų ame
rikiečių lakūnų, kurie skrido :š 
New Yorko į Rymą, bet pra
puolę kelyje, tečiaus jokių ži
nių apie juos ir jų likimą ne
gauna. Jau mažėja viltis su
rasti juos gyvus, nes manoma, 
kad jie nukrito į vandenyną ir 
veikiausia yra žuvę.

American Nurse aeroplanu j 
Rymą skrido slaugė p-lė Edna 
Newcommer, aviatorius William 
Ullbrich ir ’Dr. Leon Pisculli 
Radio jie neturėjo.

Detroit, Mich., rūgs. 16. — 
Išmetus iš buto Miko Dedoskl, 
jo žmoną ir tris vaikus, naktį 
prie namo susirinko 500 žmo
nių minia su kirviais ir kitais 
ardymo įnagiais ir namą išradę 
iki pat pamatų.

56,456 bedarbių Nau
jojoj Zelandijoj

19 žmonių prigėrė

Waukegan, III.—Lake paviete 
šią vasarą prigėrė 19 žmonių, 
jų tarpe 7 chieagiečiai. 8 pri
gėrė Michigan ežere, o kiti ma- 
žesniuse apielinkės ežeruose.

Wel!ington, N. Z., rūgs. 16. 
—Valdžios paskelbtomis žinio
mis, šiuo laiku Naujojo Zelan
dijoj randasi 56,456 užsiregis
travusių bedarbių ,iš kurių 49,- 
380 gauna iš valdžios pašelpą.

Kiek derliaus liūtys 
sunaikino

Kaunas.—Vidaus reikalų mi
nisterijos surinktomis žiniomis 
liūtys sunaikinusios derliaus į- 
vairiose Lietuvos vietose nuo 
12 iki 15 procentų.

Nukentėjusius nuo liūčių ūki
ninkus vyriausyb5 šelpsianti— 
sėklomis arba mokesčius suma
žinsianti.

Hooveris irgi važiuos su 
kalbų maršrutu

• . 7 11 /

WashingtQn, ,rųgs. 16. -

pra-
Chiniia turi arti 500,- 

000,000 gyventojų
Amerikos Lietuviai

WashingtQn,,rųgs. 16. —Pre
zidentas Hoovėris buyo; nusita
ręs savo rinkimų kampanijoj 
su prakalbomis niekur nevažiuo.. 
ti ir kuomažiausia kalbėti apie 
rinkimus. Tečiaus demokratų 
laimėjimas Maine valstijoj ir 
demokratų kandidato Roosevel- 
tp platus prakalbų maršrutas, 
verčia ir Hooverį važiuoti į va
karus su prakalbomis. Jis ma
no važiuoti pradžioj'spalio piSn. 
ir įvairiose vietose pasakysiąs 
5 prakalbas.

Nanking, Ghinija, rūgs. 16. 
—-Vidaus reikalų ministerija pa
skelbę, kad Chinija dabar turi 
474,787,386 gyventojus. Per 
paskutinius du šimtmečius skai
čius gyventojų padidėjo 75,000,. 
000.

Motiną ir siinus įtaria žmog 
žudystėj

Vaiparaiso, Ind.— Vietos po
licijai vagys pavogė automobilį 
nuo pat policijos stoties durų.

Danville, UI., rūgs. 16. —Mrs.i 
Stella Pinnell iš Paris ir jos 
du sbnai, Charles ir John Fiel- 
der, tąpo suimti, kaltįnamiį du 
metai atgal nužudę farmeiį 
John Welch ir jo moterį. Iš 
Welchų buvo atimta $13,000.

SIUNČIA PER NAUJIENAS PINIGUS SAVO GIMI
NĖMS LIETUVON TODĖL, KAD SIUNČIANT JIE 
TURI MAŽIAUSIAI VARGO — NĘI ADRESO RA
ŠYTI NEREIKIA, NEI APIE PINIGŲ KURSĄ TEN
KA RŪPINTIS. TĄ VISKĄ ATLIEKA NAUJIENŲ 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS GREITAI, SAUGIAI 
IR ATSAKOMINGAI —

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street
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byla. Taigi
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• 2 ' NAUJIENOS, Čiiieago, iii. ~ I šeštadienis, rūgs, lt, ■ 1932

Ikorespondencijos
V-1—m _ .

h «a. r.u ws

So. Boston, Mass
Interviu su adų. A. šalna

Žymus So. Bostono adv. A. 
šalna šiomis dienomis grįžo 
iš Europos.

Jiš dalyvavo tarptaūtihidihe 
teisininkų kongrešė ttagoj, be 
to, atlankė Lietuvą,* Latviją ir 
kitus kraštus.

Jūsų reprirtcriui atlankius 
a<lv» šalnif, jis ilftifdhiai Jį pfi- 
eme ir suteikė savo kelionės

— Jus buvote tarptautinia
me teisės kongrese; ar jus ten 
kas siuntė kaipo delegatą, ar 
vykote patys? — buvo užklau
stas adv. šalna.

— Taip manė delegavo 
Massachusctts La\V Sbciety; - 
p. šalna parode jo mamfatą. 
Iš šitos valstijos iries buvome 
trys delegatai, o iš visos Ame
rikos apie 25.

Toliau p. šalna tiri pasakojo 
kongreso eigą ir nuveiktus 
darbuš. Parodė nėl fotogra
fijas sesijų, kur dalyvių tarpe 
p. šalna buvo vienintelis lie
tuvis. Lieluva, kaipo tokia, 
kongrese nedalyvavo.

tosi, kad kongresas aptaręs 
daug ir svarbių klausinių.

' Musų taulieis adv. Šalmt 
kongresu labai patenkintas: 
jame ir kelionėje po kiltis 
kraštus, p. šalna labai daug 
papildė žiniją savo profesi-

lyvavc žymiausi j 
si n i ūkai, Hagoje 
džiauta Lietuvos 1 
adv. šalna turėjo 
Aukščiausias (tai 
teisme dalyvauti.

čia susipažinęs su Lietuvos 
teisininku - autoritetu prof. 
Roemeriu ir diplomatu Sidzi
kausku. Be jų, p. Šalna už
mezgęs plačią pažintį su vo
kiečių ir kitų kraštų žymiais 
teisipnkais.

Beje, p. Šalna parode Lietu
vos bylos stenografuotą nuo
rašą. Ji sudaro didelį tomą 
mašinraščio; čia telpa visos 
kalbos, komentarai opinija

PATAISYK
TĄ PEČIŲ, 

FURNACE AR
BOILERĮ 
TUOJAUŠ

DABAR
Mes turime tas da
lis, kurios jums gal 
būt reikalingos.
Pašaukite ar para
šykite savo vardą ir 
paduokite reikalau
ja mos dalies vardą, 
ši pasauly žinoma 
kompanija Už la
bai mažą kainą už 
svarą parduos jums 
reifcab'hgas dalis.

A - t

Tau jį y k šilumą! 
Taupyk pinigą! 
Jaitskil šinOgiai šią 
žiemą.

NORTHWESTERN 
STOVE 

REPAIR CO.
662 Rooseveit Road • 

(truputj į Rytus nuo 
, Halsted St.)

2323 Mi|waukee Avė.
176 W. Lake St.
312 W. 63rd St.
3205 E.92nd St.

Kova tarp gyvates ir voro pasibaigė

įvairių teisininkų. Bė šitos, 
šalha baršivežęš ir kitos bylos 
nitorasą. Jei pridėti dar me
džiagą jo studijos Latvijos 
garsiojo perskyrų (divorsų) 
įstatymo, tai p. šalnos parves
toji medžiaga sudaro didelį 
indėlį advokato profesijai.

Adv. šalna dabar tą medžia
gą tvarko, studijuoja; refe- 
čdos advokatų draugijoje, o 
svarbiausia, jau dabar adv. 
šalna savo įgytomis žiniomis 
mano patarnauti visuomenei, 
ypač lietuviškąjai.

- Pintai advokate, aš nofČ- 
ėiati plačiau žitftrth kų jų§ pa
tyrėte apie garbųjį Latvijos

šiam
— Taip, ir mano tas įstaty

mas domino — savo adv. šal
na. — Ir aš pasirįžau išnau
doti progą. Įgytos pažintys 
man palengvino pasiekti La U

pfio tų žmonių ,iš kuPių Uš sri- 
sibdfttlt'iojftti reikalingų man 
medžiagą, Dribai tą medžia
gą tvarkau, studijuoju, o pas
kui galima bus apie tai paim- 
formuoti ir plačioji visuome- 
rtS.

Ar teisybė, kad bile ku- 
valštybes pilietis Latvi- 

ga'li gauti divorsą?
Teisybė — sako p .šal

na. -- Ir Amerikos pilietis ir 
bile kurios kilos šalies — La
tvijoje gali gauti divorsą. Aš 
Užmezgiau ryšius su žymiais 
Latvijos teisininkais ir iš 
Amerikos per juos galima bu> 
vesti los rūšies bylos.

—- Įdomiausia man, kaip 
Jums patiko Lietuva? — už 
klausiau.

— Lietuvoj buvau pirmą 
kartą. Viešėjau neilgai. Kaip 
LIftuVa stovėjo ankščiau — 
nesu matęs. Todėl palygini
mo padaryti negaliu. Kraštą 
pažinti ir jį įvertinti — rei
kia ilgiau pagyventi. Vienu 
žodžiu — Lietuva į mane pa
darė gero įspūdžio. Jus žino
te, kad aš ir Amerikoje poli
tika neužsiiminėju; neįdoma
vau todėl ir Lietuvoje. Lie
tuvoje irgi įgijau daug malo
nių pažinčių, ypač teisininkų 
tarpe. Po ministerijas ir ki
tas valdžios įstaigas nesilan
kiau, kaip kiti Amerikos lie
tuviai daro; ėjau ten, kur tu
rėjau rekomendacijas, persta
tymo laiškus. Aplankiau’daug 
teismų ir žymių teisininkų. 
Buvau Palangoje, Klaipėdoj 
ir provincijoj. Pasirodo, kad 
p. šalnos tėvai yra Marijam
poliečiai, todėl lankęs Mari
jampolės kaimus).

— Tiek mano pažinti inte
ligentai, tiek
žmonės mandagus, 
Kaunas gražus,

Šiame paveiksle parodoma, taikėsi pagauti mažiuką vorą 
kaip voras buvo pagavęs as
tuonių colių ilgio žaliąją gyva
tę į savo spąstus ir ją laike 
pakoręs už galvos 25 dienas. 
Ta mirtina kova įvyko St. 
Charles miesto vienoj lūšnelėj, 
kur randasi vandens pompa.

Kažkokiu budu gyvatė pate
ko į tą lūšnelę* kur viešpata
vo voras ir nėrė savo žabangus, 
Matomai', - gą’vatės -byriąi-..smal
suolės, — ji norėjo apsidairyti, 
kas dedasi aplinkui. Bet gali
mas daiktas, kad jos tikslas ir 
nebuvo toks nekaltas, — gal.ji

kaimiečiai — 
svetingi, 

linksmas 
(girdi ,apie trijose vietose ka
rinė muzika groja) ir nebran
gu jame gįvėhti; pavyzdžiui: 
geriausiam viešbuty pragy
venti dieną kainuoja $1.50 (15 
litų);

Advokatui Šalnai ypač di
delį įspūdį padarė mokyklinio 
amžiaus vaikučiai. Vieną to
kių Valkty ekskursiją (iškilą) 
p. šalna matęs karo Muzie- 
jaus sodėly, kur vaikučiai da
lyvavę vėliavos nuleidime ir 
uždėję vainiką .

- .Priėš vėliavos nuleidimą 
invalidai sugrojo giesmę. Pas
kui vaikučių mokytojas pasa
kė labai gražią prakalbą. Ir 
ttfS viskas taip mane sužavęjd 
-r- sako p. šalna, — kad aš

tuvos valdininkai, profesiona-* 
lai ir net ūkininkai daug ma-r 
žiau ir lengviau dirba, negu 
mos amerikiečiai.

— Man keista buvo sa
ko p. šalna, kad išsišnekus 
apie automobilį (kad aš jį 
turiu), tuojaus manęs užklaiP 
sė, kiek aš moku šoferiui. Aš 
atsakiau, kad aš pats šofe- 
riauju ir jiems tas buvo garnį 
keista: “turi automobilį ir ne
samdo šoferio!“

Lietuvoj p. Šalna elgetų ne
matęs, bet Berlyne — tiek ir 
tiek.

Girdi, Lietuvoj galima gy
venti, ir tiems amerikiečiams} 
kurie dar nepaskenclę ame-1 
rikonlzme; vertėtų ten va-i 
žinoti.

Politika p. Šalnai svetimas 
dalykas ir jis tais klausimais 
nesidomi.

Baigiant pasikalbėjimą, 4 p, 
šalna pareiškė^ kad “Naujie
nos’ ’malonus laikraštis ir jiš 
ji mylįs.

ir jį praryti. Bet kaip ten bu
vo, kaip nebuvo, tačiau faktas 
yra tas, kad ji .pakele galvą 
ir pataikė tiesiai į voro paga
minta kilpa. Tokiu budu ji ta- 
po pusiau pakarta: galva ore, 
o uodega ant žemes.

Kaip sau norite', bet tai la
bai nemaloni padėtis. Gyvatė 
dėjo visas pastangas, J(;ąd pasi- 
litiošuoti iŠ žabangų,’ bet is to 
nieko neišej’o. Ji1 daužėsi, viz
gino uodegą. Vienok nesnaudė 
ir voras: jis vis1 labiau ir la- 
lia.'i stiprino kilpą, kad jo au
ka nebegalėtų pasiliuosuoti. 
Kai jam nusibosdavo tčmyti 
nelaisvi, tai jis pasišalindavo į 
savo “karalyste“ ir ten, paga
vęs musę, pasistiprindavo.

įteikia nasakytų jog tas vo
ras per /k-a laiką naši žymėjo 
tikru “aziatišku žiaurumu“. Ir 
karo laiku paprastai rūpinama
si nelaisviais, — jiems duoda
ma bent tiek ,maisto, kad jie 
badu nenumirtų, šiuo atžvil
gi u voras pasirodė visai “ne- 
sportas“: jis per dvidešimtį 
penkias dienas .pakartai gyva
tei nesuteikė nei krislelio mais
to. Tai fikras sadistas, — va
dinasi, tokis sutvėrimas, ku- 
—_—   ...ė. „t- —

riam smogti žiūrėti, kAip kiti 
kankinami.

Ta nepaprAšta kova tarp vo
ro ir gyvata sttšidbmįfb ir 
gamtininkai. Iš Chicagos Gam- 
t6s Istorijas MužiejAtis buvo 
nuvykęs j “karo lauką“ Wal- 
tėr tefii'. Jis pTanašavo, jog 
kova ilgai negalėsianti tęstis: 
girdi, gyvatė be vandens ir 
maisto ilgai negalės gyventi. 
Neužilgo dėl troškulio ir mais
to trnkUftio ji turėsianti ke
liauti Abraomą. tabfiė tlar, 
k (M fa&tefė dfėgM; — kitaip 
ji jau butą žuvusi.

ftėdkėr pareiškė; jo# jam 
yrft ŽffifoBAš viėMs Atsitiktthas; 
itadd bftčšku61ė be maišto if 
vandW išgyvėfitršl 40 dflėhų.

Kiti ^mtihiukfti pl’dHašavo 
nelabai ma'lbnų #aiĄ ir Vbrui. 
Kadangi voras yra juodas ir 
mažiukai, tai jie nUšprėhdėj 
jog jis esti pAtinaa. Na, o pa
tinai gyvena tik per vasarą ič 
pkpra'š'tai štt jais atsitinka 
“meilės tfhgėdija“. TĄ tkktą 
jau pastebėja garsusis frAhcu- 
zų gnmtiniftktts Fabrė kuris 
visą savo UfhŽity tyrifiėjd' Vabz
džių ir kitų šUtvėririių gyveni
mą. štAi koks: rude
nį Vfef&i pradeda nerimti ir 
ieško phtoikų, feiirios yra kur 
kas didesnės savo ogiu už pa
tinus. Kai patinas susitinka su 
patelka “medaus mėnesiui“, tai 
ir įvyksta “meilės tragediją“, 
— patelka ima ir suėda patiną. 
Tokį galą gamtininkai prana
šauja ir St. Charles geroj ui.

Bet kas atsitiks su voru, — 
tai ateitis parodys. Gal iš des- 
pbracijos jis sau gyvastį atims, 
kadangi “gailestingos leidęs? 
jam atėmė smagumą tsmyti 
besikankinančią gyvatę, O tai 
įvyko tokiu budu: kai laikraš
čiai pradėjo rašyti, jog žiauru
sis voras laiko pakoręs fielai- 
miilgą gyvatę, tai iš Ulifiois 
Humane Sobiėty riuvažinVO į 
St. Charles dideliu, dideliu au
tomobiliu dvi “prakilnios širdies 
leidęs“., ii\ j^tręįkaląVo, kącį 
miesto mėras L G, Langum 
tuoj paliuošdotų gyvatę. Me
ras, kuris irgi yra savo rūšies 
gamtini rikli ri, iŠ pradžių atsisa
kė tą reikalavimą išpildyti. 
Vienok, kai pVAdejo plaukti ir 
iš kitų “kilnios širdies“ leidžiu 
protėšta'i, tai mėtas pasidaVe:

užvakar jis, liudininkui daly* 
vau j Ant, paliuosavo gyvatę iš 
voro žabangų ir leido jdi šiiftuŽ- 
ti, kur tik ją širdis traukia.

Taip tai užsibaigė ta istoriš
ka ii1 žiauri kova, dėl kurios 
didelių, didelių automobilių sa
vininkės brito baHtAt SttSijair-

dinusios. Dabar jos galės sau 
ramiai miegoti ir saldžiai saįri 
ndoti, flėžldi-int j tai, kad Si. 
Charles, Čhicagoj ir visur ki
tur randasi tūkstančiai lūšne
lių, kur dėl bado kankinasi ne 
šliaužiojantys sutvėrimai, bėt 
Žnibnės...

<Į*

PAftSibUODA PIRMI MOltGlCUt 
$2,500.00—$5(M).OO pripuolu Rugp. 2; 1934, $2000.00 pH- I 

ptioldr RitgpjtitiO 2, 1935. 2 uUS«tlĮ mūri h iš nuhuiš, 
f driifliutt am 4Š2ŠI so. tulmart ai>& ‘i liatai tfti 6 ki( 
pirmas augšias karltu vandci'Hu šildomas, 2 karų

• garadžiitš užpakaly. Lotas 28x125. Reridos neša 
$(|5.()U. Vertas $l2JM)U.0U.

P a Holą Sio.‘ $03. 
$ f,500.00'—Pripuola liepos !2ą, f 0.35, 2 augŠtų medinis na

mas, randasi ant 1506’ So» 49th Avė., Cicero, 2 fia
lai po 4 kanib., cemento pamatas, lotas 25x12.5;

! hendo^ neša VėftnS $4,06(lM
P A JT k b f a No. 901. 

$1,000.00— pripuola birželio 18, 16.35. 2 Rūgštų mūrinis 
namas; 5440 So. Kildare Avė. 2 lotai 60x125, krau
tuvė ir kamb. užpakaly, 4 kambariai anl 2-rų lu- 
bd. hendos neša $65;00. Vertas $6,(XK).0().

P ą s k o 1 a No. 806. 
^L.OOO.OO— pripuola birželio 15, 1937. 21/^ augšto mūrinis 

namas, 2312 XV. 2.3rd St., 4 kamb. fialai, lotas 25x
• 125. Vertas $k,()OU.OI) Rcndos neša $55.(M).

Paskola Sjo. &)5. 
$1,800.00—-ptlptibla birželio 14, 1937. 4 kambarių mūri

nis buhgalOvV, 5722 So. Rostner Avė. Presuotas 
mttriniš frOntAš ,2 Ibiai, medfinis garadžius užpa
kaly. Vertas $1,500.00.

Paskola fto.
$2,300.00 - $.300.00 pripuola birželio 9, 1935 $2.000.00 pri

puola birželio 9, 19.37. 2 rtUg^tų mOčihiš namas, 
2326 W. 24th St. 4—1 kamb. fintai, lotas 25x125. 
Rcndos.ncša $85;00. Vertas $7,500.(M);

į P a S k « La No. 89.3,
$1,200.00—pripuola gegužės 28, 1935. 2t/> atigštO medi

nis narinis. 1111 So. Wood St.$ 4 kamb. fintai, pe
čium apšild. Rcndos neša $65.00. Vertas $3,800*00.

Paskola No. 891. 
$2,000.00— pripuola gegužes 10, 1935. 5 kamb, mūrinis 

bungalo\v; 6011 So. Kostnur Avė. Karštu vandeniu 
apšildomas. Vertas $7,01)0.00.

Paskola No. 886. 
$2,500.00—$500.00 pripuola spalio 29, 1934, $2,000.00 pri- 
t puola spalio 29, 1936. 5 kamb. mūrinis bungalovv,

Artko p. šalritt,

MES’MOKAME 
$80.00 

Grynais Pinigais * 
UŽ

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

LAŽAR and CO. 
Kambarys 1111 

120 So. La Šalie St. 
ANDUVĘR 3208

Be p .šalnos, šią vašarą Lie
tuvą lanke metodistų kun. 
B. Kubilius, rašytojas A. Ja- 
ktibaifi& \r p. Galinis.

Nei su viehu jų rium kalbė
tis neteko. Girdėjau, kad p. 
Gafihlš (katalikų veikėjas)’ 
Lietuvą lankęs jati kelintu 
kartu ir dabar Lietuvoj mato 
didelį sustingimą. Diktarura' 
visuomehę užmigdžiusi.

P-as Kubilius, nepažinęš 
Lietuvos ankščiuik grįžo 100%; 
faMslu, Jo nianymių Lietuvoj 
visos politinės pa (rijos bitigid 
dienas. Viskas kylą?, “kaip1 
imt mielių“, ir tai ačiū Smetb- 
nai... ■' _,W/

Gerai dzūkai sako: “Kas 
gaiVrt ',tai raztupas”

KAIP SUTAUPYTI ANT . ANGLIŲ 
■ Bites

Pirmiiurh pažiūrėk ir ptečiils ir boi
leris tvarkoje. Persitikrink, ar visoj 
difis getai Veikli’.

Jeigti kbkii h’drs dilis yra sulaužy
ta irba pagadinta, pažiūrėk kaip va- 
dift'isl ik keiks jos h ii me ris. Paskui su
sižinok sti Ndrthwestci*n Stove Refidir 
Kompanija, kurios didžiįūsis, dfisaš 
rindisT ant 662 Rooseveit &d., arbd 
ŠUšižinbk šii akUmiatiSiU bkahcH ofisė, 
kukis randasi jusi) apielihkėj.

Ši garsi pasauly Kompanija turi 400- 
000 pavyzdžių, kuriuose . randasi daijš 
dėl kiekvieno pečiaus, furnase ar boi
lerio kada nors padirbto. Už k?let4 
centų jus galite tuęėti sąVo pečių pui
kiausioj tVaikoj’. Nčatideliokitė, giukiri 
tuojaus kas reikalinga ir busite ap
saugoti Visį žikm$. Apskelbimas,

_______________________." c ų y>. r > ■»■  •.

r

puola spalio 29, 1936. 5 kamb. mūrinis bungalow, 
karštu varidėniu apšildomas, lotas 30X125-, randa
si (>225 Šo. Kostner Avė. Vertas $6,500.00.

Paskola No. 863. 
$1,500.00- $1,500.00 pripuola Lapučio 9? 1934, $3,000.00 

pripuola Lapkričio 9, 193Qx^2^aagatų irftrriiiis?na
rnas, 1010 Brightofi PI., 2 fialai po 5 kamb., lotas 
25x125. Rcndos iibša $65.00. Vertas $11,700.00.

Paskola 2 No. 170.

JUSTIN MACKIEWICH
MORAGAGE BANKER 
2324 So. Leavitt Street

i, iriirĮi|,jn .^»wRy>w^jjiw^^ĮWĮ^.............miĮ iiiiilihirttf biii Al 4ll

.iiiijijliįiiiiįMiljįiiįĮii'niii 11||| ^ liii 1 funlhiM itfu

Jubilejinislšpardavimas
.j  - - • i 11 -rmrf

Eina Visti Smarkumu
KIEKVIENAS PIRKĖJAS GAUNA

Naujos Midget RlidioŠ 0U-

14.95
29.00

lubų, trumpųjų

49.00
•19.00

. gaurtii1 fiblicė $ 
ciVlIš Už .
10 lubų ra- •.
dios po ....
PhilCb, 9 
lt ilg^tį’ 
bangų, už
Žieminiai,
pečiai 0o

b

Plaftd 1 f* ChroiriafišKoš AcCordlonširomatiškos Accordionš — • Aridomkos.

49c 45c-
šią savąitę sukako jau B metai, kąip pirmas radk> 

prcj&raitias pašklidb 1W BHįigdtmš.
J ' i'"''.:? ‘ ‘ .

Rytoj, rugsėjo 1$, jus vėl' išgifštte gftfžų pfbgčaftią H 
galingus stoties WcftL 970 IHlbbycleS,' ntio t Iki 2 V p. fr.

Jos.F. Sudrik,B 
341T-21M Rąlsted Street 

td. BOULEVARO 8167—4705



gazolino stotį prie Kean avė

Cicero Kvieslys,

Daktarų darbuotė

Lietuvių valanda

Marųuette Park 50c

Mt Greenwood
Pranešimas laukiantiems

kliubui liks

Mezis

Jie užlaiko ir

Kujas ir piautuvas 
lietuviškoj užeigoj

KIEKVIE
SUČĖDI

tai vis proh’bicijos 
“prosperityf pase-

pas 
didč-

jis patenkin 
Kaune aš tu

PEOPIES 
FURNITURE 00

South West American Lithua- 
nian Political Kliubo šeimi 
niekas išvažiavimas.

rakau 
ir gra

Akiu Egzaminacija
DYKAI

KAS LIUDIJA' 
NAM DIDELIUS 
MUS!

nuotaika buvo 
pasitaikė graži, 

buvo smagu prar 
valandų tyrame 

taip pat buvo ge- 
išvažiavimo suren-

The study of iaw develops and equips 
LEADERS. Moti of our Loadlng Mon, including 
our Prosldonts, havo boen Lawyers. TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. Thare is alwayt a Groat 
Demand for Man and Womon wlth togai Tralning. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
One subjoct at a limo. No Time Lošt. New Člassos 
fformod nlno tlmos a Yoar. Start Studylng and Earn- 
Ing Crodlts at any Time, ENTER NOW. LI.B. Dogreo 
ln Throo Yoars. Day and Evaning Cianai.

1 ’ 7 1

po pietų. Progra- 
Budriko ra- 

3417 
st., paminėjimui 3 
programų sukaktu-

draugų bei pažįsta- 
ir laidotuvėse dalyva- 
daug žmonių ir auto- 

Graborius Mažeika

dienoms SU’ 
kad turėjus 
su savo se- 
pažįstamais.

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

kad nebežinau nei 
galo pradėti. Well, 
trumpai apie viską

Todėl minėtais reikalais 
Visuomet Kreipkitės /

dalyvaus Kazys

W NEVYORKO į 
K/ KLAIPĖDĄ

HTOMMS ICELIASitlBTUVĄ^r ŠVEDIJĄ

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS MUSŲ 

MOTORLAIVIAIS

3320 Se. Halsted St., 
G. A. ŠUKYS S. P. DOODY

Jis čia turi labai daug 
Pas kuopos narius tad 
sumanymas, surengti 

iškilmingas sutiktuves. Jau 
užsakyta salė ir muzikan- 
Kai tik gausime tikrą ži- 
kada jis sugrįš, tai tuoj 

i sutvarkysime. Visi kuo
pos nariai ir šiaip draugai bei 
pažįstami yra kviečiami daly- 
vaut tose sutiktuvėse. Pasisten ■ 
gkimc tinkamai sutikti p. Mik- 
šhių ir jo žmoną

$1.00 
t rau
tų.

$1.00 
$5.00 
$5.00 
$0.00 
$8.00

užbnlgia- 
I inkilo rnCuieHluH ifi-

Kodėl Dabar Yra Geriausis Laikas 
Apsirūpinti Anglimis?

PERSITIKRINK
Trumpa, Gėeita Kelionė

EKSKURSIJĄ Į LIETUVĄ
ŠVEĘŲAMERIKOS

LINIJA

DOLERIŲ
Tamstų Rakandai 

BUS
KAIP NAUJI!

Šiomis dienomis B. Walanti- 
nas gavo laišką iš Lietuvos. 
Laišką rašo p. A. Mikshis, ku
ris buvo išvažiavęs į tėvynę 
paviešėti.’

Savo laiške p. Mikshius svei
kina visus draugus ir pažįsta
mus. Jis rašo, jog jau išva
žinėjęs visą Liėtuvą skersai ir 
išilgai,—buvęs įvariuose mies
tuose, kurortuose,, susipažinęs 
su teismais ir kaimo gyvenimu.

Rytoj visi Chicagos ir apy
linkės miestelių lietuviai turės 
progos pasiklausyti gero radio 
programų iš stoties WCFL nuo 
1 iki 2 vai 
mą duoda Jos 
dio ir rakandų krautuvė 
So. Halsted 
metų .radio

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN6JUSI0S 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 išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis Jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: r Kasdie nuo 10 vąlandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. _____ Tel. Cravvford 5573

5.5. “DROTTNINGHOLM,” ” 22
M.L/GRIPSHOLM.” Spalių 4 
M.L.“KUNGSHOLM,” Spalių 13
5.5. ' DROTTNINGHOLM,” ” 25
Informacijos ir iliustruotas citku- 
lioris su žemlapiu lietuvių kalboj 
gaunamas pas musų agentus arba 
raštinėje:

Swedish American Line
181 N. Michigan Avė. Chicago,UI.

Nusikaltimų skaičius 
mus, kaip ir visur kitur, 
ja. šiomis dienomis vienas plė
šikas tapo pašautas, o keli su
imti. Viši čia gimę jauni ii 
gražus lietuvių vaikai. Tai blo 
gas reiškinys. Bet nieko nepa
darysi, — 
ir Hooverio 
kos.

Tapo palaidota jauna mer
gaitė, ponų žvibų duktė. Jinai 
apie du mėnesiu nesveikavo, — 
kamavo ją širdies liga, kuri, 
ant galo, ir pakirto gyvastį. 
Tėvams didelis širdies skaudė
jimas.

Žvibai yra seni vietos gyven
tojai; turi nemažai' giminių ir 
daugybę 
mų. Tad 
vo labai 
mobilių.
chicagietis, viską labai gražiai 
sutvarkė. Kai kurie stebisi, ko
dėl laidotuvės neteko vietos 
graboriui Sirevičiui, kuris yra 
kaimynas. Na, taip jau buvo 
patvarkyta, tai ir viskas.

Ponams žvibams liūdesio va
landoj reiškiu kuo giliausią 
užuojautą.

Uždedama naujas varnišas, 
kuris nebluhka ir neskyla.
Apdengiama su gražiausia 
medega (covers) pagal pir
kėjo pasirinkimą.

NES
Peoples Furniture Co. krau
tuvės turi ir operuoja ra
kandų dirbtuvę, kame iš1 
dirbinėjama nauji rakan
dai ir parduodama tiesiog 
pirkėjams už išdirbystčs 
kainas; »

4177-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171

2536-40 W, 63rd St 
Tel. Hcmlock 

‘ Chicago, III.

buvo vestuvės! 
Springfield, III., o 

praeitą šeš- 
p-ios Lukštienės sve- 

Kai svetainėj šviesos 
r pradėjo muzika gro- 

smalsuoliai net ant lan
gų ėmė lipti. O viduj svečių 
svetelių prisirinko ligi šimto, 
— jaunavedžių giminės, drau
gai ir geri pažįstami. Visi sma
giai linksminosi net ligi sek
madienio ryto. Jaunavedžiai 
apsigyveno adresu 1528 So. 
49 avė. Visi jiems liriki kuo 
laimingiausios kloties.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

Renginio komitetas taria 
ačiū visiems išvažiavime daly
vavusiems už kliubo parėmi
mą, o taip pat “Naujienoms”, 
kurios suteikė vietos praneši
mams apie tą išvažiavimą.

Turiu priminti, kad kliubo 
susirinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio pirmą šeštadienį. Su
sirinkimai laikomi 8 vai. vaka
ro Stanley studijoj, 2656 W. 
69 st. Jei .kas pastebi kokią 
netvarką musų kolonijoj, tai 
praneškite kliubui, kuris rūpi
nasi pašalinti visus negeru
mus. Kliubas taip pat veltui 
patarnauja tiems, kurie nori 
išsiimti pilietybės popierius.

SKOLINAME PINIGUS ANT AŪC.ŠtOS RŪŠIES 
MORGICIŲ

Universal Mortgage & Ihvėstment Co.
Tel. Yards 5215

W. M. ANTONISEN

Rugsėjo 12 d.' švedų 
“Kungsholm” grįžo iš 
vos p. Steponas Mezis, 
Canalport avė. 
grįžo p. Frank

Amerikos Daktarų Draugija 
jau gyvuoja 20 metų. Vadinasi 
šiais metais sukanka tos drau
gijos dvidešimties motų jubi
liejus, kuris bus ypatingu bu 
du pažymėtas. Draugija nuta
rė surengti “sveikatos savaitę”, 
kuri tęsis tris dienas,-^-spalių 
5 6 ir 7 d. Vakarais bus ren
giami programai nuo 6:30 ligi 
10 vai.

Bus rėngiama paskaitos, ro
domi paveikslai, duodami įvai
rus patarimai iš sveiktos sri
ties. Sekami daktarai yra’ pa
sižadėję dalyvauti sveikatos sa
vaitėj ; Dr. P. Atkočiūnas, Dr.
S. Biežis, Dr. G. L Bložis, Dr.
T. Dundulis, Dr. A. L. Graiču- 
nas, Dr. A. W. Jacobs, Dr. A. 
Juozaitis, Dr. A. Yuška. Dr. J. 
Kelia, Dr. C. . K. Kliauga, Dr. 
J. Kulis, Dr. A. Lauraitis, Dr. 
Ig. E. Makaras, Dr. V. S. Nares, 
Dr. I. Paukštis, Dr. J. Poška, 
Dr. V. A. Šimkus, Dr. Susan 
šlakis, Dr. jį; Strikolis, Dr. J. 
Simonaitis, Dr. C. Z. Vezelis ir 
Dr. P. Z. Zalatoris.

i . " t ’ t ': Nėra abejonės, kad skaityto
jai daugelį tų daktarų1 pažįsta 
ir žino, kad iš jų bus galima 
gauti daug Naudingų patarimų 
iš sveikatos srities.

Tad įsitėmykite, jog sveika
tos savaite prasidės spalių 5 d. 
ir nepamirškite vakarais atvyk
ti į Lietuvių Auditoriją, kur 
tikrai galėsite daug naudingų 
dalykų išgirsti. Sakoma, kad 
sveikata yra brangiausias žmo
gaus turtas. Todėl bandykite į- 
gyti žinių, kaip galima itą tur
tą apsaugoti.

Dr. G. I. Bložis, Sekret.
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS“ 
Išplaukimai iš Neu> Yorko:

ŠTAI kodėl—kadangi da
bar oras yra gražus ir sau
sas. Sausame ore anglis bū
na sausėsnės ir lengvesnės, 
negu šlapiame ore.

Jeigu pirksite dabar, tai 
gausite dauginus anglių. 
Antra, dabar anglių kainos 
tebėra dar žemos. Atėjus 
šaltesniain orui jos pa
brangs. Jeigu norite gauti 
dauginus anglių už pigesnę 
kainą, pirkite dabar—Tuo- 
jaus. NESI VĖLINKITE !

Minėto kliubo išvažiavimas 
įvyko rugsėjo 11 d. Praėjo ga
na sėkmingai 
ir keli desetkai dolerių pelno, 
nors žmonių suvažiavo ir ne- 
daugiausiai. Atvyko daugiau
siai tie, kurie deda pastangas 
įtraukti lietuvius į politišką 
veikimą. Išvažiavime matėsi ir 
iš kitų kolonijų lietuvių, kurie 
yra užinteresuoti politišku vei
kimu.

Išvažiavimo 
gera. Diena 
tad visiems 
leisti keletą 
ore. Tvarka 
ra. Prie šio 
gimo daugiausiai pasidarbavo 
p. Gribas, gerai žinomas chi- 
cagiečiams namų maliavojimo 
ir popieriavimo kontraktorius. 
Jis savo troku atvežė viską, 
kas buvo reikalinga išvažiavi
mui, o paskui dirbo nuo ryto 
ligi pat vakaro, patarnauda
mas publikai.

Išvažiavimas įvyko J. Ge- 
čiaus ir N. Mikšienės darže. 
Nors daržas ir nėra didelis, 
bet jis randasi labai gražioj 
vietoj. Yra ten ir šaltinis, kur 
galima atsigerti šalto vandens. 
Daržo savininkai taip pat yra 
kliubo nariai

Paskutinėmis dienomis pas 
mus tiek daug visokių nuoty
kių įvyko, 
iš kurio 
bandysiu 
pranešti.

Mykolo Račkausko vestuvės
— tai bent 
^Prasidėjo 
užsibaigė Ciceroj 
tadieni 
tainėj. 
sužibo

NĖLAI.MIN'OCOSB ATSITIKIMUOSE 
(ACC1UENTS)

Sprelalistni, kurU- siitvprkyB ir rniH^tlinH 
rciktthiH HuriAtuH nu nelaimi uratu utniti- 
kiinaiH. ypatou Huželditnu ir patarnaus 
darbininkų kompensacljOH bylose. Patari
mus duodame DYKAI.

ACTIIJENT ADJl’STMENT SERVICE 
7»4 W. Koosevelt R<1.,

I Rytus nuo Halsted St.. Kambarys 10. 
At<wa kasdie iki U v. v. Antradieniais ir 

Ketvirtadieniais iki R vai. vakaro.

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai ‘
118 pusi. . /

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium
32 pusi. .

Nuosavybes Išsivystymas .....................  ...
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) ..............
264 pusi.

Moralybes Išsivystymas ........      ....
120 pusi. ' 

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi. ...........
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) . .    $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanoa, lietaus :.i druskos vanosi RRs ’
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims Eiff
seredomis iki 7 ▼. ▼.

Programe
Pažerskas, visų mėgiamas dai
nininkas, ponia Pažerskienė ir 
kiti. Taipgi Budriko radio or
kestras visus šauniai palinks
mins. Beje, reikia* dar pridurti, 
kad laike šių sukaktuvių Bud
riko krautuvė žymiai numaži
no kainas ant įvairių radio, 
elektri kinių šaldytuvų-rcfrige- 
ratorių ir kitokių namams rei
kalingų reikmenų. Be to, su 
kiekvienu pirkimu duodama 
gražios dovanos.—A.

šaunios vestuves. — Nusikal
tėliai. — Mirė ponų žvibų 
duktė.

įsigykite pakol dar turime

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

«• < . - r-r.t - <
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skleidžia šlykščiausius melus. 
Pavyzdžiui, kada mirė Dr. Kara
lius, tai “Vilnis” per visą sa
vaitę visokius melus rašo. Ji 
nesidrovėjo net kelis kartus pa
kartoti. kad Dr. Karalius sau 
gyvastį atėmė dėl to, kad Uni
versal banke užsidarė jo $14,* 
000. Ir tie prasimanymai buvo 
kartojami, bežiūrint į tai, kad 
“Vilnies” komisarai gerai žino
jo, kad tai melas.

“Kujas ir piautuvas” nerimo 
ir po to, ir vis šaukė, kad “Vil
nis” visuomet teisybę rašo. Pa
galios, jis kreipėsi j užeigos lai 
kytoją ir sukomandavo duoti 
du stiklus alaus,— daktarui ir 
jam. Bet, girdi, neduokite “Vel
nių Petrui”, nes jis yra “no 
good”, rašo į “Naujienas”. Tuo 
dar ta komedija neužsibaigė: 
“kujas vis šaukė, kad “Vilnis” 
yra “good”, “Naujienos” — “no 
good”, kad jo sūnūs yra Jaunų 
Komunistų Lygos organizato
rius, ir kad jis pats yra “orait”.

Akyliau pažiurėjau į tą fa
natizmo ligą sergantį žmogelį, 
—iš tiesų, prie jo krutinės kabo 
kuj’o ir pjautuvo ženklas. Man 
teisipg gaila pasidarė jo,—fa
natikai ne tik kitiems daro ne
smagumų, bet ir pats kankinasi. 
Daug jau geriau turėti reika 
las su girtu, negu su fanatiku, 
—girtas visgi išsipagerioja, o 
fanatikas visuomet vaikščioja 
apsvaigęs.

Ant galo, įėjo į vidų jaunų 
komunistų organizatorius ir iš
sivarė savo tėvą. Jie visi su
sėdo i (b'delį automobilių ir nu
važiavo namo.—Senas Petras.

.Lietuvos žmonėms, esą valgyti 
ir gerti netrūksta.

Dabar jis* jau rengiasi grįžti 
atgal į Ameriką. Sugrįžęs.žada 
daug papasakoti apie Lietuvos 
gyvenimą ir apie tai, kas jam 
tęko patirti Vokietijoj. Kai at
plauks į New Yorką, tai pri
sius telegramą. P-as Mikshius 
yra S LA. 178 kuopos- iždinin
kas ir žymus šios kolonijos dar
buotojas 
draugų, 
ir kilo 
jam 
yra

WISSIG
Specialistai tl 

Rusijoj

laivu 
Lietu- 
’ 1901 

Kartu su juo 
Budrikas, ku

ris gyvena Los Angeles, Gal 
Budrikas kelioms 
stojo Chicagoj, 
progos pasimatyti 
nais draugais bei

Kai p-ia Mezienė patyrė apie 
savo vyro atvažiavimą, tai sd- 
kvietė kaimynus ir draugus ir 
surengė pasitikimo pokylį. Vy
ras ir tolimas svetys iš Cali- 
fornijos tapo iškilmingai ati
tikti. žmonai ypač buvo sfna- 
gu matyti pasveikusį vyrą. 
Mat, dalykas tas, jog p. Mezis 
vyko į Lietuvą, kad pataisyti 
savo truputį pakrikusią svei
katą. Lietuvoj jis praleido apie 
trejetą mėnesių. Visą šalį iš
važinėjo skersai ir išilgai. Lie
tuvos gyvenimu 
tas. Sako, jeigu 
rėčiau savo nuosavybes, tai 
galėčiau gyventi švilpaudartias

P-as Mezis parvežė ir lauk
tuvių: šiek tiek “valstybinės’ 
ir lietuviško sūrio. Savo kelio 
ne jis pilnai patenkintas.

Senas Kaimyirias.

Ateinantį sekmadienį pripuo
la Draugijos Lietuvių Kareivių 
susirinkimas. Bus laikomas Lie
tuvių Liuosybės svetainėj 1 
vai. po pietų. Nariai1 ir tie, ku
rie norėtų draugijai priklau
syti, atvykite laiku, kad turė
tumėte progos išgirsti raportą 
apie metinį parengimą, kuris 
įvyks lapkričio 6 d. Galiu tiek 
pasakyti, jog komisija jau da
bar rūpinasi artistais ir kitais 
dalykais. Nariai irgi privalo 
padirbėti, kad tas parengimas 
butų sėkmingas.

“N.” Radėjas.

Rugsėjo 11 d., kai Tautiškose 
Kapinėse užsibaigė Dėdės Šer
no 10 metų mirties sukaktuvių 
paminėjimas, aš kartu su Dr. 
A. Margeriu nuėjau skersai ke
lio į dulkėtą miškelį. Kai nu
sibodo po dulkes vaikščioti, tai 
užėjova j vieną lietuvišką užei
gą išgerti stiklą bavarsko, kad 
nuplauti dulkes. Bet vos tik 
spėjova prieiti prie baro, kaip 
priėjo prie daktaro kažkoks žmo
gus ir pradėjo rėkauti. Gardi, 
ar tu pažįsti mane, ar tu žinai 
mane; aš esu mainierys iš Her- 
rin.

Daktaras pastebėjo, jog gal 
kada 5r teko susitikti, tačiau 
negalįs jo prisiminti. Nepažįsta
mas vyras ir vėl rėkia: esą, aš 
esu komunistas mainierys. štai 
kujas ir pjautuvas an1 kruti
nės. O jus esate buržujai, dar 
bininkų priešai.

Paskui “kujas ir piautuvas” 
pradėjo girti “Vilnį” ir niekin
ti ‘kitas laikraščius. Tada jam 
buvo pastebėta, kad “Vilnis”

Tamistų Seni 
Rakandai Perdirbami 
už labai prieinama 
pagal pageidavimo. 
Sutaisoma sulaužytų 
dų rėmai, - tvirtai 
ziai.

Sugrįžo iš Lietuvos p. Steponas

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

■KM
'1

THE LOGAN 
DENTISTS 

1401 So. Halsted St. 
Priešais L. Klein 

Kiekvieną darbą garantuojame ant 
dešimties metų ir išduodame 

raštišką garantiją.
IfitraVkbnnM be Hkiuisino ..........
Traukia Dr. T. II. LOGAN dantį) . 

klino M>eclnllHtaHz per vlrS *40 met 
FillhiKH tiktai nuo ..............

k. ’ Aukao CrmviiH ............
Brldge nork ............................ ....
Lieto aukao Inla.va .............
Garantuotu pritaikytu Pinte : ... 

i *
Mch duodame kreditą. Darban 
mau ant karto 
mokėjimui.

PRE-LAW, LAW AND POST-GRADUATE COURSES
14 EAST MONRO! STREET

A. A. Andorson; Prosldont Totophono Roglslrar. Stale 414S
(lot. leb. S, 1194)

Chicago LAW School 
---------------------------------ACCREDITED---------------------------------

i Tarp Chicagos 
Lietuvių

TAIPGI
SUTUNIJAM PIANUS 

TIK Už

$1.50
PATAISOM RADIOS Už

$1.00
PARGABENAM RAKAN
DUS Už LABAI PRIE!

NAMAS KAINAS

Grant Works Coal Y ar d 
ADAM BARNADIŠIUS, Sav.

16th St. and 49th Court 
Cicero, III.

Jei manote, kad jūsų akims ir 
nieko nestokuoja, vienok bu
kite atsargoje, atsilankykite į 
musų ofisą, mes išegzaminuo- 
sime jūsų akis DYKAI. Jums 
visai nieko nekainuos dasižinoti apie savo akis ir ne
reikės daugiau rūpintis, kad ir apie mažinusį akių ne- 
datekliu.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 West. 35th St., Tel. Yards 1829
Kampas Halsted Strett
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NAUJIENOS, BHcaga, fll. šeštadienis, i-Ugs. IT, 1832

NAUJIENOS
The LithuaataB Daily 'Neiy*

Subscription Rato*: 
per year in Canada .

fcaf ottslde bf Chicago
bot vMi in Chicaffa

Uialiakymo kainai
GhUagoja —. vaito;

Metams-------------------------
Pusei metu __________ r—
Trimą mėnesiams
Dviem mSneaiam ----- -'
Vienam m&našiui -' -

Chicagoj per išnaiiotojuai
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INSUU/ę KQRPQĘACIJŲ TYRINĖJIMAS

Ne faij) sepi^i Sąjpųęl ĮPsu11 buvo vįępęs stambiau
siųjų kapitalą magnatų Amerikoje. Jisai kontroliavę, 
šimtus elektrikos ir gazo kompanijų, Chicagos gatvę- 
kąrių§ ir aukštuosius geležinkelį^, flųapsavę operą, 
papirkinėjo valdžios ątstPYUS. Ęęt jo milžiniška “finan
sų imperija” susmuko ir Įnsųlį’ąs sįąpfįįę gyvąją Pa
ryžiuje, kaip <ftye<jitįn;s,%

Tuo gi tarpu teismo paskirti “resyveriai” Insulto 
sųgpuvusioms kPFPPrąęijoms * Jikvuįųptį surado, kąd 
jisąį pąjąrė šįiętęs pplįonų dplęrių pųęstąlių bąpkapjs, 
įš kurių jisai ėmė paskolas, ir žmonėms, kurie dėjo są- 
Y0 pinigus i jo biznius, pabąr jau įr valstybės gynėjąą 
viešai pareiškė, kacį esą paskirti keturi jo padėjėjai ty
kinėti Insullo biznius ir žiūrėti, ar buvęs multi-milip- 
piępius pęrą nusidėjęs bąųdžįąm«W§ įstatyme V*?’ 
nas tų specialių tyrinėtojų klotim^ kuįp
butų galima pargabenti Insuįlą įj jęlgU Pa
rodytų, kad yra toks reikaląg...

Taigi to garsiojo lobinįpkų karjerą gąįį pribaigti 
visai negarbingai.

40 valandų SAVAlTi VfiKIRTW(M«

Vokietijos valdžia išleicįų fjękretyĮ, UurlVIU j^ukOR^ 
visoje pramonėje ir biznyje įvę§|į 4{| VUtelUlU 4urbQ 
savaitę. Dekreto tikslas — sutrumpinti darbo laiką 
dirbantiems, kad atsirastų dąrbų bedarbiams. Vokietį- 
jos będąrbių skąięįųs siekią netpli 5 miliopų.

Vėkiętijps dąrbįuiukai šitam dekretui nę.sįpvįešin^, 
jeigu trumpinant dąrbo ląįkų nebus kapojamos algos. 
Tokio pat nusįstątymp laikosi ir kitų šąlių darbininkąį.

Italija, pasirodo, tąįp pąt stoja už verstiną 40 vą? 
landų savaitės įvedima, kadangi ji kitokiu būdų irgi 
negali parūpinti darbo bedarbiams^ Tuo klausimu yra 
suinteresuoti ir anglai. Problema pasidarė taip opi, kąęl 
Tarptautinis Darbo Biuras rengiasi 40 valandų savąį- 
tės klausimą svarstyti Genevoje šio mėnesių 21 d. Šiuo 
laiku eina nuomonių apsikeitimas tarpe įvairiu prampT 
pinių šalių, neišskiriant iy Amerikos Jungtinių Valstijų.

Tuo budu depresija verste verčia net ir atžagarei-: 
vykiausias valdžias eiti prie darbo valandų sutrųmpį- 
pimo, nes tai yra vienintelis kelias pasiekti pastovų ųe-: 
darbo sumažinimą. Ir kas įdomu: valdžios pripažįstą^ 
kad ta reforma gali būt įvestą tįk per tarptąutįpį ąų? 
sitarimą. Jeigu vienoje šąlyję darbininkai dirbs ilgąs 
vąjąndas, o kitoje trumpas, tai antrosios pramonė ne
galės išlaikyti kompeticijąs (varžytinių, lenktynių) sų 
pirmosios.

Panašiai yra ip šalįes viduje. Varžytinės tąrp.ę at
skirų kąpitalįstų biznių .verčią juos ilgįptį darbu la4^ 
įr mušti darbininkų ąlgąs. Ęąd, pramonės tęębnikai tpr 
bųlėjąnt, galėtų būti trumpinamos darbo valandos ir 
didinamas darbininkų atlyginimas, reikia autoriteto, 
kuris stovi aukščiaus už atskirus kapitalistus. Toks ąų? 
įoritetas yra valstybę.

MSuqiv PPPTAS •

Bpątono “Krivio” Įęi0pjui 
pąsitaikš nelaimi važiuojant 
ai|tqmpl>||iH. Ąątfpnobjlįif ąę. 
IWli» Aiperįkpje įvyktą 
diea tHkatftRčfei; n«° ių n&a. 
n£ vjępaą Šmygųs ąp?ąi|sotas. 
Hat dato, kad nęlaimd i^tikp 
•Jnr«i fiMP4į, “KeV’ 1W<W 
Utį BropkJyno “Vįcnyhū’' įuor 
jaus pasiskubino ją pamdet' 
4m^žtpi ir whųmnsHi’'t Ji pa
rašę, kad GeąMšU bąyęs "pa
ėmęs ant drąsos” ir gavęs nak- 
voti “policijos kamaroj”, o jo, 
pą^įęl’iąį ę§ų dėl jo ųeątsar?

vHsioji Geęųftp mMiim Ali? 
jošaitis su žiptW buvę nųga7 
benti į Įįpoąjnę ir Aįįjošaįčįuj 
‘-galvon nudėta 10 stičių”. Ger 
gūžio automobilius esąs su
daužytas.

Sitį “Vienybės” pasakojimą 
tuojauą pg|f|įspausdino kitap 
Brooklypp' “f^iisvė”.
Bimbininkų pr^apąsĮ. pakarto? 
jęs piktą "V.” plępąĮą, pridu
ria dar nuo savęs, kad. girdi, 
ve už kfikiyą dalykus patenką 
i “belangę’’ ^Keleivio” leidėjas: 
ne už revoliucijos kėlimą, p 
už yąžiąvimą autor
mobiliu!

Tup gį tąrpų joję yispję 
Ę^Opklyno “taųtps di(|vyiiu” 
paskleistoje ir stalincų pakar
totoje istorijoje pepajųota tpb 
sįpgai nė vienąs faktas. Fats 
J. Gegužis pasakoja “Keleivy
je” apie, įvykusią nelaimę taip:

“Pereitą pirmadienio rytą, 
va|įųpjąnt pąrno įš Ęard- 
\yięk? prie ępęhiphuatę 
kpiįo atlėkę dįdęiių greitu
mų aulpmobijįs ir prie pąt 
žibintuvo (“liktarnos”) uį-

Maitas Bris8 lri 
akių įarų ir žity^ysĮ. Ką<j 
išvengti 4>deia§ itatatas> 
rW. taa sWw Ma
giai- Sų mita p«ieai>kWiv 
jiįidj’ųčję' vųžįąvp Ę. ĄHjųr 
šąitis, kųrįani veillretta prg.- 
ilrėąkė, kąl<tq. Kiti važiavę 
šieji nesužeisti. Apie pietus

TREMTINIS TROCKIS

Jeigu ¥ifev;« pyto If ftpls 
pirtus pamatai, titi rtšVu. 
ta mtata '‘patarti ppft- 
rtjas taftoj’-', taip fW “W. 
nybė”. Ji neteisingai padayp 
ir yjetą, įš kupos GęgVŽįs ką- 
Uąvo (rašė, kad ii WoiĮęe§- 
terio), įr pamelavo, pasakoda
ma apię “suputos ^^įdimps^-.

Pasirodo, Kad tos Įąikraštįą 
negali be prąsimapymo ir 
Šmeižto apsieiti pet tąda, kąį 
eina dalykas apie paprastoj 
žmonių gyvenimo atoįttoimps^ 
kurie neturi nieko bendro, neį 
su ‘ųzmais’’, nei su ttppįįtika”. 
o komunistai savo “revcltoPip- 
gumą” rodo, pūsdami »sU faši$-: 
tais į vieną dūdą.

.............. . I "'.,l

Giųčąi taępę socialistų bpvo 
Ir ta bet jis visai flerpįo, 
ta swlrtta‘ ta trtrs “kryp- 
Štą”. Ypąč prię komunistų, 
iląųdię Komnųizm^ (P^es kąl- 
bąm| ąpįc bplševįkįškį| k9mų- 
nferpą) yra tąįp dį8kredito- 
a§, kad Yl^np mukauži0 pa- 

lįįįškai nr^aųtį Žmpgąųs jisai 
negali prįe savęs P^trąukiį.

Spcįftlistąi Tarp savęs dagiai 
pągiąmėųą djSl tos paprastos 
priežąstięs, kacį jų dąug ir jie 
pętiurj “ųąkląįdįbgp ąųtprįtęto”, 
kuris aalew jiems paųiktųųiį, 
kąip tųp ąrba kitu- kjausįmų 
reikią nų^tątytĮ. Kątąįiky 
fepyėm fųri pupiniu,, kuris 
spvęmlžia visus kĮąųsimųs, lie- 
čiąpfįus dogma (ręligįjoą 
“mokslą), ir dorovę iy >0^ 
vienas . ypą prįye^-
taą hę pą?ipnę|įpimo popie
žiaus žodį priimti už šventą. 
Kąą pi’įejįįnąąi, tas lękja ląuk 
iš tikinčiųjų orgąnizacjjos (baž
nyčios).

Tokį pat ^neklaidingą” auto
ritetą turi- įr komunistai. Pir
mą buvo Leninas, o dabar Sta
linas. Komunistų popiežius 
sprendžia ne tik ‘‘marksizmo” 
(dogmos) klausimus, bet taip 
pąt ir visas praktiškos politi
kos problemas; nę tik Ęųsijos, 
bet įr visų šalių, nors apie dau
gumą tų šalių jisai nusimano 
mažiau, ųpgu vidutiniškai apsi
švietęs žmogus, kuris gyyėną 
Vakarų Europoje arba Ameri
koje ir ątidįiąi sęka ppiiodinę 
spaudą. Todėl Stalinas dąro be 
galo daug klaidų. Bet koųiu- 
nįstams nevąlią jo baidąs krį- 
tįkųotį, ųor^ jps butų įr dar 
tąip Icenksmįngos. Jie yrą tiĮ<- 
riaųsįa to žpd^jų bprasme dvą- 
sįąs vęrgąį.

O pąą socialistus, jokių pų-' 
pįęžių nėra. Jie turi galvoti 
pątys ir pąsįtikėtį ąąvo prptų- 
Įvadą pasireiškia nuomonių 
skirtumas, tąį , kylą ginčai.

Kaip gi tad “N. G.” apžval
gininkas gąli įsįyąizdųotįr kąd 
spcįąlistąi? besį$ĮnČydarni, nu-

Pvię jų? J’
*Įoęįąligįaį atgį^dętu 

pMayimo w 
t. y. jeigu jie praiiškm flųąį- 

tąi tiųomut ji.9 pas, 
,k°muuistųs mwptą. pat dis
kusijos, ųąbjiu.įimas pavaikyti 
Ikįrtįągą nųomoųę,. kritika — 
.liudijai Had sofistai 
i M nąsįrępgia kalml1 i ta 
,^dwma pustynę^, kuriuje 
klaidžioją pęląįmbw MaskYOą 
davatkų armija.

^įpopilmtarizmąą reiškią, 
kad gleivinė liauka yra apsir
gusi arba išsigimusi ir neleid- 
(ĮŽia ganėtinai sulčių. Jei ta 
atsitinka kūdikystėj, vaikas 
tunka, 9 neaugą. Ąųgimas ga
li yįftHiį sukuti arte bidį man
kąs. Tai pyikiąųsg pyp to., 
kiek sų|čįij dypdH gleivine 
jiąųką. Jei Juodą perdaug 
ihiperpiiiUifftF|i^pm^)» ^nogy» 
Wwa i bel nętonką. 
,Wto pėpir^i .nereiškią, 
kąf| liąųką yra svejką. Atęį- 
įyj ii pp,lsto arba
isąįgcpia ir ^sįdetffi tuki
mas. apatiją, tingumas ir kįįi 
MlPptoiępi. „

Nepaprastas fųkypaa p^^- 
reiškią yę tik dėl gleiYiyps 
Įiaųkip sulčių stokos, o ir ne-.

sunku yra ištirli, kada jos 
neveiki'! gaPUlųipir Pagurkli- 
nių liaukų syvų stoka daro 
VmlU 1l,k'inąt ppgų gleivinė 
linuku: ĮųŠiniaį ųuga aįi| skir
tingų kūno dalių. Tukįinąą ir
gi yra keistas ir nepaprastas., 
Kūno augimas nęįnų noęipa- 
įiškaį, prptas nesivysto, lyfięs 
organai atsilieka ir įvyksta 
d-UHį^ kitu pakitėjimų, šįtojp 
ligoje gydyti galima pasek
mingai jau geriausiais vaši- 
tais. Pagurklines ' kaklo liau
kos ekstraktas | arba iodo 
druskps visuomet gelbsti.

Tukimas nuo ovarįnių spi
čių stokos yra žymiai retes
nis ir dalig menkesnis. J j irgi 
yra galima sustabdyti.

Malonų yra matyti viduti
niškai nutukusius berniukus 
ir mergaites, kuomet sutuki
mas nepaeina nuo liaukų se
krecijų stokos. Sutukimas 
nuo liaukų klinties yra keis
tas, negražus, nelygus ir su
rištas su proto atsilikimu ir 
kitais nenormalumais. Jųp nė
ra ko džiaugtis, o reikia pa
galbos ieškoti. •

Kompeticija

»SW TUKl
' MAS .

$r. 4. M o ui vicįąa

Leonas Trockis, buvęs bolševikų karo komįsąrąs^ 
negalės apįęįsti Prinkipo salą įr važiuoti į čechoslovą- 
kiją gydytis, nes ęęphų nącip^liątąi pakėlė triukšmu 
ir valdžia atšaukė leidimą, kurį jąm buvo davuąį.

'Kai Praga sųtiku duoti Trockiui vizą, Stalino klaę-. 
čiukąl liepė visiems “trečiojo inteypącionąlo” pępiuk^ 
liams bombarduoti ištremtąjį rusų komisarą spaųcjoję,. 
ir visi Maskvos davatkų laikraščiai ėmė rašyti, kąd 
buvusia Ųęnino bendradarbis jau esąs “susitaikęs” su 
kapitąlistąis ąr “parą$ąvęs’’ j|ęms, nes kitaip, pir4i. 
jisai nebptų gavęs ląjtHmo keliauti į ČechosiuvfįklM.

Tuo gi tarpu Stalino agęnįąį važinėja, kur tik ną-.

“SKLOKIŠKAS” SAPNAS

, nes kitąįp, girc|i, 
j čeehctalavfikhtį.

ri, o Trockis dar vis yęft priyęęstas ■ sędęti tarkų saloje 
netoli Konstantinopolio, 'fąj, Šinoipa, ąęvęi|jęįą, kątj 
“kapitąliętąj” jp hjjfl. Jisai yr-ą bejėgis, Bet naeioafilign 
tai šiandie jo vardu vartojai kaip “baubą”, ęąvo. deroa- 
gogiškai propagandai. lp kadarai «iekaw daHf 
ištakavimo Trpckį užtarti, tai vajdąips neapri nąęipną- 
lista r^tiiua eęatati w jam paduoda vizų. 1 
vjgoę ša]^, jisai iki iiul Uš šauti leidimą

“N. Gądyąę” Wl
“Naujienos” jąu pradėjusios 
koyą (!) pvięš Kąupą 
dempkrątft’’. kwv|«me tUĘ(J kę- 
lętas straipsnių,' kritikuojančių 
Vokietijos socialdemokratų tak
tiką. . Jisai sakosi netikįs, kad 
^isMaĮį^^įši* p^tstftty? 
tų prieš 
palą-, bet — f.

Įr pupi tyko porą sykių ląih 
kyti poną Busfr, kpris syėrą 
viršaus 6(10 svarų ir turėję 
inipli nuo įvairių komplikack 
jų, sekusiu iš nepaprasto su
sukimo. Kąda'aš jp ligą pava
dinau hipopįtuiĮarizmu, jany 
galėję išrodyti, kad gyaikiš-: 
ku kalba bandau pacĮengtį 
savo nežinojimą. Ligonis pa-; 
prastai nesupranta graikiškų 
ir lęĮyniškų ligų vąrdy, o ųoi 
iri pągetoęs.. Uąrtiaįs stotoj 

ils OtartUmp, Jeita 
ifewta ita «pp®tip- 
Ka. Pav., liipopitulfarižiną įįp-. 
Hta KMtyll W |virkštimWs 
ptatata rtumn*10 p° o<ib! 
W■ Geritt”1* 
y W f ‘

, W (tart FU#1® žentai 
arba mažiau, pituotarine tah

1 racioną- ^t Had» 
Tųa buqų 9 tik “sklokos’

dalią socialistų p^j 
ti prie komunistų ( 
Ęetl.)

ti ir ‘Naujienos’. H J .
m ,w

sklokos” rašytęjo są^
l£L L - , f - ■■

ąplW» ,kurios žymiai koųugri

K ■ ; W .

Ęąšp
J. Hertjįią^ivįčį^.

Anglai sako “Competitioii’’, 
mes gi sakysime “kompetici- 
ja”, kad tas žodis skambėtų 
nuosaviau.

Lietuvinti svetimus žodžius 
priseina kada savo kalboje 
nesurandamo tokio, kuris iš- 
reikštų kokią idėją taįp pjl-: 
nai ,kaip ją išreiškia koks 
plačiai vartojamas žodis sver 
timoje kalboje. Musų žodis 
“vųržytinėš’’ turi daug tų pa^ 
čįų savybių, kurįųs rųndusj 
kompctįcijoje, bet tęs savybes 
anglai ^reiškią Indžiu 
(0 gal čia tiktų geriąų Menkt 
tynęs” m’bą “lenklypiavi-

— W)« Hompęticijpr 
je taipgi randasi savybių^ 
kuriąs išreiškiame 
arba stirnų, /kovų” už hib 
vį”. yrą tai žodis,.
tą kųtegprįją sųn^kiųvĮl»9! 

dxį ar. d^lttų
šienybįų stengiasi ų$(į. yįę|jĮ 
ant viena kįįp§. Konipėticiją 

Ifid l«“y-
uęs rtvieją fty <Uw4li«H i^SW-

VUfl“ WS vąrtajųiuę 
“KumpeĮlftija” vatoje vą^yti-r 
ąįų npiynįu ąa kitu k«ku! Urt 
tuvMu ‘*>3- 
Os iųiiąi ^v^Ąrtįę. ItM 
aMu, wst $ l}rt
yąrtoja j^Įcių į>artlW’ 
W.s ię trt wiW» i«w
tę w
ŽytlMię- iUltYMUi nvąlizaeijąs,

Ęp.ęs kompętięiju Visąj 
gos neneigia, net ne<|ąšnaj ją 
vartoja i^bui ftiški°sc formoj 
se Žodžiu, kompeticija viršiju 
kiįiis,.žq4.žilis tl>o. jį pa? 
<l$i)«is visu wy|
kiaviinu, kurte reiškiasi pa. 
įHiute taip rtuetuu tarpe, kaiti 
ir kitose srityse;. Del šios prie* 
žasties yra sąkOMa, kadwvis| 
Mp tat ko'upeUrij.ft • wrt<*a 

pieta aežipa,
■ V-' ■ ' .. H- s

". Prti‘i>tėję rt^siuljuie ta^
peticijos vaizdas užima Svar-

į ' ' \

■ -M ’■ ‘

tad •— ųpiy-
HR dyįe.įų W

meą Yąrmįąmę <0$ 
“ko^ę|į«ija” Vitoje v^ytįį

biausią vietą idėjų tarpe, ir i 
sudaro dalyką gin^ų Ji su“ ! 
randa daug šalininkų ir prie- i 
šų, kurie turi lygiai tvirtus pa
grindus savo išvadoms, šalk 
ninkai nurodo, kad kpmpeU- 
cija yra vienintelis saikas vęr? 
lybės, nustato kiekvienam i 
daiktui ir pastangai jiems pri
klausančią vietą ir yra svar? 
blausias veiksnias pažangoje. 
Be kompcticijos viskąs bųty , 
betvarkėje, nesijavytų palygi
nimai, nęsidąrytų pasiskiri- 
mai — nębptų pagrindo uū- 
cįątyvąi, pastangoms ką nors 
geresnio pasiekti.

Priešai nurodo, kąd k«m- 
pe|iciją veda, prįe žiaurios 
kovos, vartoj imp miožipįy 
priemonių imtynėse, kad ji 
yrą svarbiausia priežastis ka
ro įr visų nedorybių taip tąp- 
tipėse grupėse, fcaįp if tąyĮY 
tftutipiųpgc ąąptybhlftse* 
stato, idėją bęudcądarbiftv^ 
moi koppprąmįoa, kaipo fe 
Ha>wui paariuda lmoo>u 
santykiavimui, kųn vestų i 
draminą gerbūvi ir laimę- 
fiel ue !iU pri^
lįngi kmnpetįcįįaii jai yrą 
Priešingi įr sajmiyliąi gpdW- 
nai» ir iin vartoja vilias 
priemones kqmpątįcįįąi pęą- 
laliuti: Vicpų įš tokių ^rięT 
inonįų m’ftlalintį k9inPVl^Uai 
yra t¥&imaa munopulių? lr^ 
stų ir kitokių kontrolės 
my. Tarifai (muitui) yrą nie
kas kį(ąT kaip tik priemonė 
koinpeficijąi pąšąlįpb.

|sigi|iųųs į išvadas prieš įr 
už kpmpe|įęiją, Įnątoąi ąišr 
kiai, kad kompcticijos idėjų 
galima visaip aiškinti ir prie 
savo iptęręsĮų tąįkįptį?

Blogumai ar gerumai kom- 
peticijos randasi, ne pačioje 
idėjoje, bet pr|emopėsc var
tojamose ją įgyvepdinti. Idė
ja šita yra vaisius veikimo 
prigimties jėgų, veikimo su
pratimų, ir todėl ji yra amži
na, nesunaikinamą. Visa, kas 
galima padaryti, tai stengtis 
ją pilnai suprasti.

III. '
Koki vaidmenį vaidina, >š 

ko kyla ir stiprybė kumpel
ei ją semi, mums pąaįškės pa
žvelgus į permainas, įvyko-, 
sįąs drauguos. gyvenime net 
musų laikais. Imkime arklį- 
Nesenai dar arklys buvo 
svarbiausias žmogaus padėję-, 
jąą. Jo konmetUpriąl — mm. 
ląs, drąmblM kUomugarK 
ąsjląs ir kiti — Wme lulw 
vietoąe įę ląW« dnU'jo Pa
reigų, bct jo svarbos draugi
jos gyvenime nwpU>i nema
žino. Pavojus jam grėsė nuų 
“geležinio pečiaus”, kųriup 
“Aųtvkristus’- žadėjo važinė
mis po šitą pasaulį ir žmones 
tarty'* Brieš Krirtu-

PninošuYimi rtrtwW- Gė-. 
ležinis neita 
gamina garu jėgą. Jis tapq 
neUrtkiiHa? 'v- veikta trau-. 
kiniui w kitų i>(wrts« aiiįki-. 
ifflvi. tini būt, tai ta tqw- 
Wta«is vatais Y«Ž>IWja (R 
Ąi'tį?Kęrtt«s. tas Utar ta 
a«mįta virėja,« tartum 
sirti Šrirttta puškėta

.M rt«t Yrl> tilta. Kad gąęve.
sudarė vi.£Wį iUw«ivi 

ktatatarią rtkllHi- >JapšĮ 
tab<>. tai ątiikp.
arklys su savo senais kqmp£- 
tarta, n gąl p®’
§wta sfwt pertus. 
M *.r JfctaBetįęųą tatyt 
(taikė- tisrvrt*“*. rritatai

ųaujas kompetitorius — moto
ras gą^plįpo ir eįeklra vąro- 
mas. Jėga gazolino ir elektros 
ręikalauja mažęsnąs patalpos, 
ųpgu gaęp. Motorą! varomi 
tokią jėgą gali būt maži, įr 
lengvi, o. viršyti arklio jėgą 
dąygpnopąi, Šitą ąpy8|pyą su
darė ij? apkliųi ąr garvežiui 
riipH pąvųjų? Molprai w°- 
lininiai ir eleklrikiniai —len
gvą! yra prilaikomi prįp trau- 
liįąjo Yęiįmą, įr sukimo kilų 
Falu.- Kada žmonės tą patyrė, 
tuoj prądėp gaminti mažus 
vežimui ąiĮtp-ųiobilius, kąs 
ręįškįą pąfs savęs trąųk|mą. 
Tir ftHlfiipofeilIaia galimu 
vąįįuąfį viąnr, įųr gali vą- 
MuP1! arkliu traukiamas ve- 
Žįpia^ Nągąpa įp» tie motorai 
tąpp pęUgikiuli pria vilkiu 
kliu ukiniuku vąrt^ 
Mą ir todėl ito pilną! u^ 
stoja l^klio ytolą. Sųsįjaųkią, 
mv» pagaUftu^ laikų, kad 
sprogstančios medžiagos gąT 
ĮlUJtaU* jėgą j in<ta*JS P<>- 
tftlpiH'a- WW tartojo arta 
jrt$ If ta kaip «nl pa^ipps, 
įpt įtjekxieų° ta>° (ų<ta0 
yrą ptaĮftrtft. Ita ųrta jė- 
ta į«s trtita-

Po kelių tuksipųrtų iųrtų 
ištikimo žmogiįį tgFi|gvį|pŲ, 
arklys l»P° i>«t&ta >š lasy
ta Ptal'BlBS- Jįs ngįjrtgjp 
ntataų tatataiiM sh 
HAMta icta *nWta BFrtH IŠ 
gamtos pasemtos. Gal ka^a 
koks dėkingus Žmogus jaut
riai agrą^yg ąrkUp uųopelnusi 
draugijai, jp išmintį ir visas 
geras sąyyftęą, q gąl bus ji§ 
užmirštus, k»įp ir kiekviena^ 
neręikąliųgąs tarųas, ųpt iy 
draugas.

IV
Kada gazolipinis ir oiektri- 

kinis motoras prašalino arklį 
su visais jq padėjėjais gyvais 
iš tąrnyslės, |ąį tųq pąpįp lai
ku j ją sudarė pipla pavojų 
ir gplešiųįąm pęčiui .Tip P»t$ 
autųmoHUąi IF jų pą^jėjaį 
trokąi, ątoto drąsiau, kęmpe- 
ticiJpU sų gosliais- Ir tą 
pati prastok kuri fetumę 
arklį iš darbo, gali išstumtį 
-ir gelžkelųis ią darbp, Kom- 
peticiją šiandien tarp motori
nių vežimų ir gelžkeliu yra 
ląbąį aštri: ^kelinį: kurie 
pirmiau ęmląrė UYprbįąųąią 
industrijos šaką Amerikoje if 
kurie iš savo patarnavimo 
traukė didelį pelną, * šiandieą 
jau šaukiasi valdiškos pagel- 
ta« nustota iv HtsiJu- 
rt krtUlftj patlrtyip. Trti itj 
jau pakriko, subankrutijo. Bi
liūnai dolerių, sudėtų į gelž- 
kelius, gali žlugti. Milionąi 
žmonių, kuriems jie teikė už
darbį, gali patekti darbo — 
[Motoriniai vežimai šiandie^ 
varę įš darbo senus draugijos 
tarnus, — Ęet jiems kyla naiv 
jas kompetitęrius — ęrloįvis:

(iarvežįąį negalėję pilnąi 
nugalėti arklio Ujdcl, k»d 
jiems buvo reikalingi geleži
niai keliai motorais tĮpguklami 
'’rtiitJlM Čl'15 viršų tpdėk ta 

1 i w iąita vtrtiunU yisųis ta 
liais. Bet jiems irgi yra rei
kalingi kieti, dailus kelinį, 
kurie brapgįaį kainuoja. Oę-

1 laivšai^ jota keli« 
nereikia. įįe, įąįp paukščiaj, 
padangės^ skrajota. Todėj, 
susisiekiprąį orų/ kaip ir su
sisiekimą* vąndeniu, yra pigių 
pwuą If

Tarp įtUU sa¥$W ku
riu mo^mtoį .vėlimai ciųė 

vežimų, huyo jjreitoniaę. 
Greitumą ■ tpotoriniaį vežimui 
viršija nef"garvežius, bet oę- « • ■ * • • V • • •

«

'Isur ir fttnęta jrtgą 
W 1!y.
‘ta kta' ir daiktas 
ta ĮMtaMI IWl- .Čia. ta,Q 
yisa pąslapiįs jp virseirybės 
^įt garvežio, tą ’
liai taip visame nąą^ųty išsn 
pjėt^o, Kad, arkliui yis piar. 
įiaų ir mąžįąųrlįkof kpš veįkr 
M- Ąlrodė, kąą galų gale g^r 
vėžys1 nps{mns arklį į ąnpą? 
eiįihą rųlę, nats uįįmdyuas. 
ipiyibenyb^ Byt ^tįmpetięiįąį, 
Čią nebuvo dąę galą®’ ^Ol19r 

‘polis, įtųrį garvežys sųdąrę 
su.arkliu, - pradėjo griauti

vjršiĮ ąnt 'arkiįy ■ l^u!ciamU 
vgįįinų, bpyo £rei|uina$. 
Greitumą ? motoriniai vežimai

lą»VW SU“
sisįekį^ gf^tump
atžvilgiu, ir tad sudaro pą- 
gri^ą |ikęjiin|ii, kiyį orlaivi?, 
piliai pa|ohuliptįis, nųgalųs 
visus sąvę koinpetįtoruis įr 

pirm vielų av^i^imų 
pęiętępnėįę,

(ęopttoųpdl

BOSTONIEęlU ATYDA
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šeštadienis,
... —

CHICAGOS 
ŽINIOS

ma atMAryti Vakarinės inokyk- 
los su'dtt^UstėiYlR. 'fbse mokyklo
se iras dėstomu anglų kalbn, is- 
torlja, ^ėogčafija ir * kiti daly
kai.

Jie# Yorko bankai pa 
skollnši^ Chicagos nite 

Štili $40,000,000
Kai užvakar sugrįžo mėtas 

CėtaftRk, tfti paaiškėjo, jog jam 
dafinai pasisekė susitarti su 
New YAFfcd brtnklrtinkais dėl 
gavimo paskolos. Ėsą, New

-------- —......... ,.Ž-‘

Nttbattde už UtSi&akyftą 
liudyti

Teišėjus 5'tičhdėl Feinbėr^ 
nusprendė, kad Čhester Moyer, 
154 W. i^ortli avė., turės sė
dėti kalėjime 90 dienų už teis
mo paniekinimą.

Rugpiučio 2 d. Moyer tapo 
apiplėštas, kai jis sėdėjo savo 
autoniobiliUj. Kaip tik trio lai-

’ 1 ' l

bus padalinti tiems, kuriems 
dauginsią bus reikalingi.''

-M. i
Jie

Roseland
Policijai fšitrdė bedarbių prakal

bas, žiauriai šiimušdania daug 
darbininkų

Yards 1741, kur.jp tėvas yra 
pašarvotas.

atsitikęs su 
j Mis jis pra- 
apftl Roose- 
gė^cveš lai- 
ir kitus da-

Yorko batikai bandysią kartu {R j policijos skvadaš važiavo
su Chicagos bankais suorgani-> pro šalį ir vieno, iš trijų plėši- 
zuoti sindikatą, kuris suteik-(kų pagavo. Moyer tą plėšiką 
siąs ChicagOS miestui $40,000,-’nurodė policijos Stotyj, o pas- 
000 paskolą. Kaip tik, girdi, ta ftiH “Rihittd jufy” 
paskola buš gauta, tai tuoj reikėjo liudyti teisme, tai jis 
mokytojai gaus užvilktas algas, atšišakČ. Cž trti teisėja 
kurių susidaro $17,500,000.

Kfet kada

„ T-l 
baudė ji kalėjimu.

Pirmadieni atsidarys ! Standard OH koiupani 
vakarines mokyklos ja sumažihO kainas 

gdždftfiiii
Sekamą pirmadienį planuoja-

JUOŽAPAS RUDAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 15 dieną. 2:30 valandą 
po pietų 1932 ta., sulaukęs 38 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj. Ra
seinių apSkr., Gerdžių parap.. Gu
delių kaime.

Amerikoj išgyveno 19 metų.
Paliko dideHatac nubudime 

moterį Julijoną, podukrę Julijo
ną. posūnį Adtaną. 2 seseris Oną 
ir švogėrį Juozapą Šležus. Pet
ronėlę ir Švogerį Konstantą Čiur- 
fionius (Lawrence. Mass.) brolį 
Joną Rudaitį, pusbrolį Kazimie
rą Petraitį (Kenosba. Wis.) it 
gimines Amerikoj. Lietuvoje tėvą 
Vincėntą. pamotę Elzbietą. 2 se
seris Marljbną ir Marcėlę ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas randasi 3542 
So. Praneli Avė.

Laidottivės įVyks pirmadieny, 
rugsėju 10 diena. 8 vii. iŠ ryto 
iš naftų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gas pamaldos už vėlionio sielą, o 
iš bfts nulydėtas į Šv. Kazi- 
miero kapfnės.

Visi t. a. Jtidzdpo Rudaičio 
giminės, draugai ir pažystatai ė||t į 
nttdširdžiii kviėčaimi dafyvabti 
laidotdvčše ir suteikti jita paskirti- ‘ 
nį patarhaVitaą ir afsisveikinimą.

Nuiurfę liekame.
Moteris. Portukrė, Posūnis, Sesergs, 
Švogcriai, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Ą„, Masalskis- tėl. Boulevard. 4 1 3 9

Vakar Standard Oil kompa
nija sumažino kainas gazoli
nui Chicago j ir apylinkėse. Ga
lionas gažbliiio parsidavinūš 
dviem centais pigiau. Laukia
ma. kad ir kitos kompanijos 
nupigins gazolinui kainas.

Bedcbatuodatnas prara
do kelnes if kitus 

dalykus

ANTANAS JESEVIČIA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 16 dieną. 4 valandą po 
piėt 1 932 m., sulaukęs 42 taetų 
amžiaus, gimęs Kelmės parapijoj. 
Kelmės dvare. Raseinių ap.

Ataeriko] iŠgyvertO 2 menis.
Paliko dideliame nubudime 

brdlj Leonardą, brdliėnę Vladls- 
taėa. 2 brolvaikius Slinky it 
Heleną, pusbrolį Antafią Kalvai
tį. d Lietuvoj 2 seseris Bronis- 
lavą ir Barborą ir švogerį.

Kūnas pašarvotas randasi Zolpo 
koplyčioj.

Laidotuvės įvyks adtradieny, 
rugsėjo 20 dieną. 8 vai. ryte iš 
koplyčios i Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos tiŽ velionio 
sielą, o iš ten Etas htilyd?raš į ŠV. 
Kazimiero kajpifth.

Visi i. a. Atitarto Lėjfvičlitfs 
giminės, draugai ir pą^itifti esat 
nuošifdžiii kviečiami čfaiyVaftti 
laidotftvėse ir suteikti jift paškd- 
tinį ^Yairdąviiftą ir atihVi*iftWitaą.

Nuliūdę liekame,
Ėirdtis. Broliene ir Giminėli.

Laufotuvėse paratnauja grabd- 
rius I. J. Ždto. Te!. BoftIltVdfd 
5201

Ifo, hėl mČdaliauš.”
“NRgi, iš tieŠQ‘, ’W.B sušd- 

ko leitenante. “Ar tamsta ta
pai yValstryčio auka, o gal de
monstruoji ateities policijęs de
partamento uniformą, jeigu 
fhtims fiėbhs šUidbttW užvilk
tos algos”:

VoRGT iSdfeiškė, jo£ j’ls ftfėfe) 
panašaus nedarąs. Girdi, perei
tą vakarą jis praleidęs “Vaba
lų Aikštėj”, kur 
keliais vJTriiš. Su 
dėjęs diskuštiotl 
Veltą, pVdhibicijfį, 
kusį nusikaltimus
lykus. Vėliau jiė Visi nutraukę 
į butą adresu 808 N: DeafbOrh 
st. užbaigti ftdhfėi'enciją. Toj 
vietoj jis; girdi, ne kartą spren
dęs visokias nacionaliO ir as- 
mėniško pobūdžio prbbtemaš, 
įskaitant ir tą, kaip reikia 
troškuli hiiramihti. RRip jis šii 
savo “prieteliais” išsiskyrė, tai 
to jiš jokiu bildu riėgalėj'd pri
siminti.

Leitenantas pasiuntė i nuro
dytu Viėtą kelis pblfdmonus. 
'Pasirodė, kad vienas “prietelis” 
turėjo htišhVin^ Vo^ėl’io ČėVO- 
rykus, kitas švarką, o trečias 
kelnes ir RiBs dalykis Visi 
j,i c tapo paimti į policijos sto
tį pasiaiškinti.

Well, ph.šifodo, kiti kartais 
debatuoti su “prieteliais” ne
labai tėra saugii.

Chicago avė. policijos stotyj 
(leitenantas John O’Mallcy už- 
! vakar rytą susidūrė su Leo- 
I nard Vogeliu, 3513 Shefliilld 
avė. Vogei buvo labai keistai 
apsirengęs: kaklaraištis buvo 

; Vietoj, bet jis neturėjo nei 
i kelnių nei kitų reikalingų dra
bužių, jeigu rieškaitj’ti apati
nius marškinius ir kojines.

Leitenantas pastebėjo vizito- 
riui, kad tasai neturi skrybė
les.

“Tikrai taip”, atsakė Vogei. 
“Bėt akylus tėmytojas butiį 
pastebėjęs, jog aš neturiu nei 
kelnių, nei liemenės, nei švar-

juožapAs BANNfeŠ
Persiskyrė sfu šiuo pasauliu 

rugsėjo 16 dieną, !0 vai. ryte. 
1932 m., sulaukęs 52 metų am
žiaus. gimęs Ežerėnų apskr., Ka- 
vielių kaimė. Rokiškio parapijos.

Paliko didelieame puliudime 
moterį Aleną ir surii) Fraftcišfcų, 
dukterį Julijoną, brolį Addmą ir 
pusbrolį Antaną Paišis ir kitus 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 1507 
S. Trumbell Avė.

LaidotUvės įvyks pariVdsiy, rug
sėjo 19 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Agotos parapijos bažnyčią, 
kuri randasi Kedzie Ąve. ir 
Douglas Blvd. kurioje Itilbuš ge
dulingos pamaldos už velionio ste
lą. o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Banneš gi
mines. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jaft pJsku- 
tirtį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Sūnūs ir Duktė.

Laidotuvėse patąrnauja grabo-

GtįžO

dčefo
LiČtUvdš potiai 

liaiickai
Mi-

ate-Miliauckai savo 
kurias jie praleido 

pilnai patenkinti. Ke-

/t’rČŽiddieiij, rugsėjo 14 die- ’ 
nų, prie Stale St. ir 108 pi. 
tuščiame loto Bedarbių Komi- 
tetas buvo šurėhgęa prakalbai, 
kur keli tukstdiičiai bedarbitį 
buvo susirinkę jų paklausyti.

Vieta nuošali, kad ii* daug ’ 
žnioiiių buvo susirinkę, bettra- 
fikui hekliudė. Vienok už ka
lėtą fnihuįių, kaip tik pradėjA 
kalbėtojas kalbėti, policija1 apM 

iŠ VtSlį klišių ir pradėjA 
mušti žmOnėls, kaip kokius gy- 
vliliUš. SRkbVria, labai da’Ūg s it-Į 
mušė; tarpe kurių esą ir su
žeistu VRtklI. POW Męs 
vaikė po gatves ir mušė be jo
kios atodairos;—Bedarbis.

Ponai 
stogomis 
Lietuvoj, 
lionė buvusi puikiausia. Sako, 
važiuok ir norėk. Visai, girdi, 
netaip, kaip prieš keliolika me
tų, kada reikėdavo •kelionėj ne
įmanomai prisikamuoti.

Senoji tėvynė IJeituvą, pasak 
polių Miliauckųj tų|'t datig ko 
ifaujo: v Kaunas žyrttiai progre
suoja, o tokių gražiiį klirdftų, 
kaip Palanga, tai ir turtingoj 
Amerikoj butų sunku surasti.

Visai kitaip yra su kaimu,— 
jis buvo ir pasiliks purvinas; 
Kaimo vaizdai tikrai gadina įs
pūdį, ypatingai Amerikoj au- 
gusiems jaunuoliams. Bet mies
tai tai Užsitžrn'ahja kredito u'ž 
valgftj framiniftią, — tėft VišlcASį 
kaip amerikonui sako, “up td 
date”.

Už metų kitų pbnai Miliauckai 
vėl mano aplankyti IJctuvą’, ims 
tai ėšahti gefidusia Meta ato
stogoms praleisti. —D.

Alitt Įh&Litei
P-as Lokis iš B.arringtoih lll.į 

atnešė | Naujicmt bfišij dėl 
bčddfbfų drtlbttžiį. ' Drabni

Mlflflfes st’KAKtt’tEŠ

Kazimieras Iletičius

ffitH trttfhUi 
Vytė ir fe 
Jdtt įlėbesfi 
atehdffiė.

j r gimines, 
musų brangutis vyrd ir tėvelior — 

bwn of Lake 19 d. rugsėjo mėh., 1932 m., 8 
Šviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta- 
fKvti j pamaldas. Mes Tave Mušti brangusis 

Tu pas mus 
grfši, bfcf rftfcš anksčiau ar vėliaus pas Tave 
Ltftfk Fftttė ateinant! Nuliūdę lieka, 

Mtfteris, Sūnūs, Broliai ir Gimines.

m., stmiitkęšl9 melų amžiaus, gimęs Pagirių miestely, 
t’fcfiičifaėš jtbskr., Lietuvoj.

Panko dideliame ii'ttfittdftrfb moterį Antaniną, sūnų 
PfftrtfMtf, du brolius, Petrų ir .Juozapų

Lfatffiaf atminčiai i___ .e ___ - _____
!ms Ohibs Šv. Mišios, Švento Kryžiaus pačap. bažny 
etate a n

Ieškoma JtiožiiH 
Kbndfoto suniis

Vai. nihi* 9 iki 12 ryto—1 iHi <5 
t!™..

i56 Vvttet 3!>th St. Chicago, ttt
n ■ •“ ____* ». ‘ »

Peter Conrad
Į Fotografuoja jusi) AL 
I taftose arba stadijoj
I Š023 S, Halsted St. 

(Jansen Stud.) 
730 if, wmf St

K Tel. Engleurood 5840

Graliofiai

s Lietuvio
GRABORIUS IR BALSAMUOtOJAS 

BrM iTr g^žl koplyčia dykai

TO. fcoduvitt 751 i

mi. i zotp
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Rūgs. 15 d. pasimirė ^uo- 
zapRs Khhdrdfšrš, 5d rh. am
žiaus, ilgus metus gyvenęs 
Wėst Pullitianė. Velionis kilęš 
iš Ančiškės parap.^ Naujasodė- 
lių kalino, Pfahėvėžio apskr. 
Paliko sūnų Bronislovą^ kuris 
vadinasi Ben, bet nežinoma 
kur jis gyvena. Jis yra buvęs 
kareivis. Jahi tėVas yi‘R užra
šęs nemažą Rpdfaudą.

Stinus prašomas tiiojaus at- 
sišaukfi pRš grabd*fiQ: Etidėikį., 
4605 s. HHmitagė Aye4, tol.

Telefonai

Boulevard 5203

Bonlevard 8413

1327 So. 49th Ct 
Telefoną. 

Cicero 3724

Cit'hbOriiii

Laehilvich ir StM 
LIETUVIS gKašOrius

Pitarhitfp laidotam?
kti; o L-u«q

f’hone

• U" ■ ’ t .

OFisb: Te!. Victory 6893
Rez.: Tel. Drertl.9191

Jei neatsiliepia šaukite .Central 7*64

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 i 

Rte. Telepbone Plaža 321

.jčir. of 35th B Halsted Sts) 
Ofišo vafanefoi: nuo 2-4, tfnb 7-0

Nedėtdieniais pagal sutarti

Dr. Suzana A. Slakis
Afoterd ir Vaikų* ligų Specialiste 

4145 AfčfifcV AM
Ofiso Tėl. LAFAYETTF. 7337 

Ofiso vai. kilkviedą dieną rifto 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis).. Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakarė, UtarnTnkaiš ir 
Kėtvėrįais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

i Tėlefonb Yirdė 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aventsa 

Ofiso talandbk:
I pM
12

6UGIŠ ,
ADVOKATAS 

falESTO OFISAS /
N. Dearborn. St„ Room 1113

TOHonas Cėfctral 4411

... Lietuviai Gydytojai...,
Dt. C. K. Kliauga

A DĘNTISTAS ■Mstar: ša. 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo ittfi bfuė patihbsiaA ilflptit&ias 
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3343 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1401 * 
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, 7, iMitiįs, GydyftdM .

D R. HERZMAN
— Iš RUSUOS «

Gefai lietuviam* žindflūta per 25 »•- 
tuf kaipo patyrfi gydytojas, chirurgas 
fr ėkftlerb.

DR.MAROERIS
Valandos: nuo 10 tyro iki 1 po piet4 

it nuo 6:30 iki 8:30 vakart. Sek- 
taitoiab nuo 10 iki 12.

3421 So. Hdsted St
Pbonė BOfthgartl 8483

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

Tel Aėh^odd 3107 
VALANDOS* 

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nu6 6 iki 8 valandai vakari 

Mirt tothtidienih lt ketvirtadieni*

prietaiso*. ..  ....

f 02Š ik
Valinttotf: fthd 10—12 piffų !fl 

nuo 6 iki 7:j0 yąL vakaru 
tėl. Canal 3110 
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Hyds Parh 6755 ar Central 7464

GYDYTOJAS I& . CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
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DR. BERTASH
756 W, 35th St 

(Cor. of 35th « HalitM Sti) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti
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Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914
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4729t South Aablgnd A v t., 2 *

SpBcialmt as’ DtidvoS

Nuo 10 iki 12 vai. tytt, fluo 1 & 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 Htną. • 

Phbnc Midtvay 28ŽO

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specidlistai odos ligų ir ventriikų figų 

e - .. Ofisas^ , . ;
3102 So. Halsted St

kampas 3 Ist Street u 
Vai.: 10—-11 v. ryto, 2--4, 7—5 V,v. 

Nedėliomis ir Švėdtadiėiifafs 10^-12.
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GYDYTOJAS IR CRlftURGAŠ 
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Telefonas Virginia 0036
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GYDYTOJAS ir chirurgas 
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CHICAGO, ill.
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Seniausia Ir Didžiausia 
LiErtfViV GRABORIU ISTAIfii

EŪDĖiffiŠ ir vii nustebint) jiubliRį Mi nųtNUatoa 
tta Minomis už aukštos njšie. palakite Mtt hhko 
htkktnijaiae iiž atmainų mifuMo bnogtM tam | tami 
Įstaigą U bile kokios miesto daB«.

<ir ii po*džiausi pasirinkimą grabų if ir tų pa*
tarnavimą jums visai nieko nereikės mx>kėti, 
f m > M ūksite, ttf U V

teikid Riftbuta« patarnavimą »ū ėkBpertd lietuviu pa- 
tamatttnjm Utkai Keturios • f
šenftėniį. FWdkite EUDEiKĮ pirittt riėgd kreiRsitėš kiur 
kitiir, ? j .
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4605-R7 South Herfnitage Avenue
'tai ntatitattaJRDS 1741 ir H4S

drTv^aitushTopt.
priežastirpi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių apfęmimo, nėrvuotumo; skaudamą 
akių karšti, fitilitfi JciUMfe atsitaiso 
trumpareįįštę ir tojįfėjjstę. . PrkengH 
teisingai Akinius. Visftdse atsitikimuosė 
egzaminavimas dAfptaaii su elektra, paro- 

i dančią mažiausias klaidas. Specialė atydė 
atkreipiama į mokyklon Vaikai. Valandoj 
nuo 10 iki 8 ▼. Nedėliomis pagal sutartį. 
Akinių kainos per pusę pigiaus, kaip

akys ati- 
taisomos be akinių. I&HAdS pi

giau kaip pirmai
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LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotaoie

4iWl| & Atsitikitauoie

Ofi,l» n AlinĄ etato*

756 West 35th St.
kampas Halsted St.
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DR.M.T. STRlKOLlS
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
ohr 4)JM± 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 i 
Namų Tel.: Pfospect 1930
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A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Avehtie

Tel. Lafayettc 4146 ta
Valandos:

nuu 9 iki 11 valandai rytp 
niib 6 iki 9 valandai vakaro

DR. Ai L. YUSKA
M., 

kampas 67th it Artesian Avs.
Telefonas Grovehill 1595

« .*«• • 1 * - *
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, huo 2-4 
ir 7-9 po pietų, skredoms po >ietų it 

nedėliotai pagal susitarimą

DK. A> J. GUSSEN 
, , LIETUVIS DĘNTISTAS • 
Vatahdoi:9 ryto iki 9 vakatft.

4847 1
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DU. Vt H. NARES

2420 Marguette Road ,

nedėliotais pagal sutarti
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A. A. SLAKIS
Advokatas

įietio ii K Mūington M
Rodta 905 , Tėl. Deitborn 7965

VahlntidŠ: 9 rįiA Iki 4 pietų

Vakarais: Utam. ir Ketv.—6 iki 9 jvlt 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7937

NM ifet rfy^e 33$

JOHN B. BOHDtN 
(John BagdŽiunas Borden) 

, LIETUVIS ADVOKATAS , 
10$ W, Adams St., Room 1642 

... , Telepbone Randolph ,6727 . ,
VaJfcirttt 2151 22hd to, nuo S-į 
IU. RH5? »»

pao 6-9.
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JOSEPH J. G81SH 
Advokatas 

4631 So. AshUmd A^es 
Tel. Boftletard 200

Ibi. 8515 AokMMl & 
TO. Rėpoltlk 9723

J. 1'. H'AlTms
ADVOKATAS

52 E. 107th St. — prie Mictiifan Avi 
Tel. Paliauta 5950—6377 

4600 S. Wobd St. — Kėtvtržo rife 
Tėl Ltfiyefti 5393

160 N. LaŠalle Št. —- pagal aatirtj
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LIEtUVI$ ADVOKATAS
10 N. CLARK ST. Room 1205 
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T»Whon« Htaterk t3« 
V.bndo,, » r, f o Iii ♦ »A<r, 
. Nediliobi* paguj sutirti
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

kams-šokejams bus tikras džia’u 
gsmas. Prašome atsilankyti.

—Antanas žymontas.

Paskutinis piknikas

Grįžo iš Lietuvos 
Dr. C. Kasputis

Užvakar grįžo iš Europos Dr. 
C. Kasputis. Daugiausiai laiko 
Dr. Kasputis praleido Lietuvoj, 
kur jis gerokai pasivažinėjo. 
Aplanke Klaipėdą, Kauną ir ki
tus miestus; pasimatė su savo 
senais pažįstamais,—gen. Nage
vičium, Antanu Lėliu ir kitais.

Apie savo kelionės įspūdžius 
Dr. Kasputis pasižadėjo “Nau
jienoms” plačiau parašyti. Ge
rokai per vasarą pasilsėjęs, jis 
vėl pradeda praktikuoti savo 
profesiją senojoj vietoj 
S. Halsted st.—N.

Lietuvių Moterų Draugija 
“Apšvieta” šį sekmadienį, rug
sėjo |8 d., rengia pikniką Ku
činsko darže, kuris randasi prie 
Tautiškų Kapinių.

Bus gera muzika ir įvairus 
pamarginimai. Tad visi galės 
pasišokti tyrame ore ir links
mai laiką praleisti. Visas šio 
pikniko pelnas yra skiriamas 
surengimui pietų Oak Forest 
prieglaudos seneliams. Kviečia
me visuomenę šį pikniką parem- 
ir ti skaitlingai dalyvauti jame.

— Viena iš rengėjų.

Iš Westsidės
3335

Lietuvių Piliečių Darbininkų 
Pašelpinio Kliubo susirinkimo

Iš

Roseland
Strumiio svetainė jau baigta 

dekoruoti. — Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Ratelis rengia va
karą lapkričio 20 d.

Ateinantį šeštadienį, rugpiu- 
čio 17 d„ Antanas Balčiūnas 
Strumiio svetainės laikytojas 
rengia taip vadinamą “Grand 
Opening”—balių kaipo naujai 
išdekoruotos svetainės demon
straciją.

Tikrai dabar Strumilos sve
tinė bus daug malonesnė ir, 
be abejo, ją visi roselandiečiai 
pamylės.

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
itelis nutarė surengti vakarą su 
perstatymu lapkričio 20 dieną 
naujai išdekoruotoj Strumiio 
svetainėj. Kokis veikalas 
scenoj statoma,—dar nėra 
spręsta.—Untanas.

bus
nu-

Šiandien atsidaro 
Chicagos Lietuvių 
Baleto mokykla

Šiandien, lygiai 2 valandą po 
pietų, Mark White Square Par
ko Auditorijoj, 29th ir S. Hal
sted st., su visomis ceremoni
jomis atsidarys Chicagos Lie
tuvių Baleto Mokykla. Mokiniai 
gali įsirašyti nuo 5 iki 26 
tų amžiaus. Sąlygos labai 
ros.

Yra kviečiami visi tėvai,
tik gali, atsivesti savo vaikus 
ir įregistruoti į šią mokyklą. 
Čia vaikai praleis smagiai lai
ką ir išmoks gražių grupinių 
šokių. Xrėliau tėvams ir vai-

me-
ge-

kas

Nedėlioj, rugpiučio 28 d., į- 
vyko Lietuvių Piliečių Darbiniu 
kų Paš. Kliubo mėnesinis ir 
drauge ekstra susirinkimas Mel- 
dazio salėje, 2242 W. 23 Place.

Pirmininkas Jurgis Puišys ati
darė susirinkimą 1-mą valan
dą po pietų; nutarimų raštinin
kas Sim. Pangonis peršaukė 
viršininkų vardus.

Liko perskaitytas protokolos 
iš paskutinio susirinkimo. Pri
imta du nauji nariai, — salės 
laikytojas p. P. Palulis ir Leoną 
Aleliunas. Kada nauji nariai 
sudėjo kliubui prisiega, tai pir 
mininkas perstatė juos susirin
kusiems nariams. Naujus na
rius susirinkimas pasveikino 
rankų plojimu.

Nutarimų raštininkas pavadi
no komitetus, lankančius se
gančius narius, išduoti raportą. 
Komitetas išdavė pilną raportą 
apie kiekvieną sergantį narį ir 
pripažino juos tikrais ligoniais 
ir vertais pašelpos iš Kliubo. 
Raportai liko priimti, ir nu
tarta visiems ligoniams pašalpą 
išmokėti.

Komitetas nuo surengimo pik
niko, kuris įvyko 14-tą rugpiu- 
čia, išdavė raportą. Gryno pel 
no liko apie 30 dolerių; ra
portas priimtas. ? ’

Pirmininkas Jurgis Puišys 
pranešė susirinkimui, jog dėl 
peržiūrėjimo knygų ir finansi
nio stovio kasos įvyko finansų1 
komisijos ir drauge visos admi
nistracijos du susirinkimai, — 
pirmas 2 dieną, o antras 9 d. 
rugpiučio. Paskui pakvietė ko
misiją išduoti raportą. Komisi 
ja susirinkimui suteikė pilną 
raportą iš įplaukų ir išmokė-

iLiįMaiui.iiAiiuij .„i.t.,,a i,,i,iii ■l;^fa..iiii , i 
jimų. Kliubo turtas iki pirmai 
dienai liepos 1932 m. siekia 
$11,035.48. Komisija dar prane
šė, kad pas buvusį-iždininką a. 
a. M. Meldažj liko Kliubo pini
gų $1159.63. Svarstyta’ ilgai i c 
nuodugniai, kaip atgauti tuos 
Kliubo pinigus. Galutinai nu
tarta dėti pastangas taikiu ar 
ba teismo keliu tą dalyką iš
spręsti. Tam dalykui sutvarky
ti prie administracijos darinkta 
komisija iš trijų nariųj o ku 
rią įėjo M. Kadziauskas, A. 
Mežlaiškis ir Adomas Bartkus.

Kliubo iždininkas, draugas 
Brazauskas, raportuoja, jog kas 
buvo nutarta išmokėti, jau liko 
išmokėta ir dabar kliubas ne
turi jokios skolos. Kliubo tur 
tas iki pirmai dienai rugpiučio 
siekia $11,136.53. Iždininko ra
portą patvirtino finansų rašti
ninkas ir kasos globėjai, o su-* 
sirinkimas vienbalsiai priėmė.

Pirmininkas pataria kliubui 
išrinkti Kliubo korespondentą. 
Susirinkimas pirmininko pata
rimą' priima ir koresponfentu 
liko išrinktas M. Kadziauskas.

Neturint daugiau dalykų 
svarstymui, pirmininkas užda
rė susirinkimą 4 vai. po pietų.

—Korespondentas.

Lithuanian Univer 
sity Club notice

&e£Cadlenls, nigs. 17, 1922
PRANEŠIMAI

Draugystės Lietuvos Dukterų laikys 
savo mėnesinį susirinkimą. šeštadieny 
rugsėjo 17 d., 7 va|. vakarę, paprastoj 
sve. Visos narės malonėkite laiku pri
būti, nes randasi daug svarbių dalykų, 
taipgi kurios esate pasilikę su mokesčiais, 
privalote ant šio susirinkimo apsimo
kėti. A. Dudoniinė, riut. rašt,

Siuorni pranešame, kad Lietuvių In
dustrijos Draugijos piknikas' rugsėjo 18 
d., š. m., Birutės darže neįvyks. Vi
siems kurie turėjo tikietus pirkę pini
gai bus sugrąžinti. Rengėjai.

Automobilcs
STUDEBAKER COMANNDER 

SEDAN
Yra absoliučiai kaip naujas. Rei

kalas pinigų Verčia mane jį parduoti. 
Originalis geriausias baigimas, 5 beveik 
visiškai nauji tairai, Priimsiu $250. 
3149 Lyndale St., netli Kecizie Ave„ 
2nd flat.

HelpWanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA suaugusi moteris prie 
namų darbo ir 2 vaikų prižiūrėjimo, 
reikia gyventi ant vietos. Atsišaukite 
asmeniškai diena. Ludite Beauty Shop, 
15 57 Yz Milwaukee Avė.

Farms Fcr Sale
* Ūkiai Pardavimui

TEMYKITE LIETUVIAI
J. Namon Finansinė Kompa

nija Atlieka Daug Rųšių 
Biznio

1. Perka LIETUVOS LAISVĖS BONUS ir tuojau išmoka CASH.
2. Perka Morgičius. taipgi išmoka cash.
3. Skolina pinigus ant Morgičių.
4. Parduoda pirmus Morgičius nuo $500 iki $4,000 nešančius 6%, 

morgičiai nėra išskirstyti, kitaip vadina nėra split; taipgi galima investupti 
nuo $100 iki $500 ant notų nešančių 6%.

5. Iškolektuoja morgičių nuošimčius ir sumą, kurie esat pirkę iš užda
rytų Bankų arba kitų įstaigų.

6. Pėrka ir tokius morgičius už kuriuos yra nustoję mokėti nuošim
čius ir sumą. •

7. Parduoda chekius pasiųsti kam reikia užmokėti bilas, taksus, van
dens, elektros, gaso arba kitas bilas.

8. Maino chekius, taipgi stambius pinigus ant smulkių.
9. Renduoja fliatus. padaro Listus, kolektuoja rendas, prižiūri namus.
10. Kurių rendauninkai nemoka rendos, padaro notas dėl prašalinimo.
11. Gamina įvairius legališkus dokumentus,, kaipo pardavimo arba pir

kimo namų, farmų, biznių, morgičių, notų ir kitų dalykų. Registruotas 
Notaras. ■

12. Apdraudžia (Insurance) nuosavybes, automobilius, krautuvių stik
lus ir kitus dalykus.

13. Parduoda namus, farmas, liotus ir biznius.
14. Maino farmas ant namų visuose miestuose ir valstijose.
15. Maino aut namų, liotų. bučernės, grosernės ir kitos rūšies biznius 

visose Chicagos dalyse, taipgi kituose miestuose ir valstijose.
Julius Namdn, savininkas šios Kompanijos, suteiks jums maloniai pa

tarimus ir informacijas dykai. Per 18 metų studijavimo ir praktikavimo 
daug rūšių biznių, jo' patyrimas bus jums naudingas. Per teisingą žmo- 
niems patarnavimą jo biznis vis didinas, kad ir depresijos laikuose.

Su reikalais kreipkitės ypatiškai arba rašykite.

J. NAMON FINANCE CO.
' REAL ESTATE and MORTGAGE INVESTMENTS

6755_So,.Westem Avė. Chicago, III.
PHONE GROVEHILL ! 03’8—” “ -

DR. B. STEVENS '
MARSHALL PIELD ANNEX 

24 North Wabash Avė., 
Suite 1 134-1 136 Tel. Central 3588 

Aš spccializuojuos sekamose ligose
BE OPERACIJOS f

Hernia (Ruptura) Goiteris,
Varicose Veins Hemoroidai (Pilės) 
Kataraktas (Akiu)

Aš vartoju nąują sėkmingą meto
dą gydymui galvos odos ir augini
mui plaukų.

VISOS kraujo ir liaukų ligos gy
domos naujais sėkmingais metodais. 
Valandos: 10 iki 12 d. ir 3 iki 6 v. 

Nedėliomis pagal sutarimą.

Business Service
Biznio Pa*«»rnnvimaa

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimui na 

mų savininkams, reikale nesusipratimu 
su rendaūninkais. Maža narystės mokei 
tii. Expertų patarimai visais reikalai* 
dykai. Atdara nedaliom 9 iki pietų 
LANDLORDS BURBAU of CHICAGC

Incorporated 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 ir 2952.

Situation Wanted

IEŠKAU darbo už barberį, esu paty
ręs tame darbe. T. Susto, 4922 South 
Honore St*

FARMA 176 akerių geriausi budin- 
kai, juodžemis, namas, French modei 
bungalow, 8 akeriai miško, 36 mylios 
nuo Chicagos. Pirmi morgičiai $5,500 
— Perkančiam reikia turėti $3,500 
casb, o likusius priimsiu į mainus į 
Chicago bizniavą namą.

4544 Wentworth Avė.
Klauskit Joe Shnukst

FARMĄ 1280 akerių Colorado Vol. 
visa dirbama, 100 gyvulių ir visi įren
gimai, 
jimų,

IEŠKAU darbo prie namų taisymo. 
Imsiu štore ar flatą už darbą. Rašykite, 
Box 1480, Naujienos, 1739 South 
Halsted St.

Parduosiu ant lengvų išmokė- 
iš priežasties senatvės.

T. PAPLAUSKIENĖ.
716 W. 22nd St., arba 

VLADAS PIKELIS, 
Star Route, Wiggins, Colo.

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, oro šviesą, ir pataisome pečius 
ir t. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOF1NG CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 496 5

JAUNAS vaikinas neseniai atvykęs iš 
Lietuvos, pamokytas, susikalba angliškai, 
ieško darbo už mokinį bučernei, krau
tuvėj arba, prie duonkepio už valgį, 
pragyvenimą ir mažą atlyginimą. Stanley 
Grebelis, 1033. W. 103rd St.

The first annual meetingand 
reunion of the Lithuanian Uni-| _ 
versity Club will take place at' 
2:00 p. m. Sunday, September 
25, at the Uniyersal Club, 811 
W. 33rd St. Since we have been 
scaittered f ar and wide during 
the summer, why not make it 
our duty to attend this re
union, and make it a grand 
one. Not only will we elect 
new officers, būt we will also 
discuss plaus for the coming 
term and our approaching 
birthday party. Come on, 
fellow members, let’s start out — 
our second year in full force’ 
Our firsit year was a suecess. 
Why not make our second year 
something to talk about. Re- 
member the time, Sunday, Sep- 
temper 25 at 2:00 p. m., and 
the place, the Universal Club. 
We’ll. all be there.— Magda.

20% PJGIAU
Kam mokėt brangiai už inšiuriną? 
Mes jums sutaupysim daug pinigų 
inšiurinant automobilių, krautuvių 
langus ir tt. Mes rašome visokios rų- 
šies inšiurinės ant turto ir žmonių. 
Insišiurink tuojau save ir savo šei
myną. Pirnv negu imsi bite kokį 
inšiuriną, pasiteirauk pas mus.

Mes taipgi parduodame ir mai
nome namus, lotus, biznius ir far- 
mas. Mes priiiųam mainais morgi
čius ir kitokias securities. Mes esa
me biznyje virš 20 metų*

J. SINKUS and CO. 
1039 West 69th St.

Tel. Normai 4400
S ..... ..... ............... . .............. /

NAUJAS RESJAURANTAS
Geriausiai pagaminti valgiai, kaip 

tai kopūstai, barščiai ir kiti naminiai 
valgiai. Savininkai su daug metų 
tyrimo šiame biznyje, užganėdins 
sus atsilankiusius.

1708, So. Halsted St., 
CHICAGO, 1LL.

Radios
NAUJAS 1932 Philco, 11

Console $39.95, Sparton 10
Console $29.50, Migets $11.95.

2332 Madison St.

tūbų 
tūbų

pa- 
vi-

LIETUVIŠKAS HOTELIS
Norintiems pigiai pragyventi arti vi- 

durmiesčio; kambarys $2.00 į savaitę; 
pusryčiai 5 centai, pietus 10 centų, o 
vakarienė 15 centų. Kambariai garu 
apšildomi, su visais parankumais. Atei
kite ir persitikrinkite.

ANTANAS, BOČKUS, 
Manadžeris

1019-21 W. Monroe St., Chicago, III.

RADIO PATARNAVIMAS 
taisau visų išdirbysčių radios. 
nausiu greitai ir gerai. 
Grovehill 2092.
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SPECIAL TIKAI ŠIAI DIENAI, 
1932 Console Radio, visi nauji ir mo
derniški prietaisai tiktai $19.75.

6136 So. Halsted St.

- pa- 
Patar- 

Šaukite Tel.

Atyda bedarbiams ir 
kitiems

Turiu kelias farmas po 80 akerių 
Wisconsino valstijoj. Jei turite $1000 
ar daugiau ir neturite darbo čionai, tai 
tuojaus atsilankykite pas mane. Laikai 
ir darbai nepagerės miestuose dar per 
ilgą laiką taigi nebaigkite lig paskutinio 
cento laukdami gerų laikų, nes priseis 
badauti. Išmintingi žmones traukia j 
farmas kur visko yra užtektinai ir gy
vena linksmai. Del asvo ir Šeimynos 
gerovės, jei norite surasti laimės Ameri
koj. tai neatbūtinai atsilankykite pas 
mane dėl broliško pasikalbėjimo ir pa
sitarimo, kuris jums nieko nekainuos, 
o gal atnešti daug naudos. Galima 
mane matyti kas rytą iki pietų.

Ottonas Kryžanauskas 
40 No. Dearborn St.

Room 411

LIETUVIAI RADIO DAKTARAI 
Pataria, kt) daryti, kada Jūsų radio 

NEVEIKIA
1— PERŽIURftK ar jusi) Radio yra gerai 

sukonektuotas t elektros autletą.
2— PERZIURfiK ar visos tūbos dega.
3— PER2IUREK anteną—Plaukinius Ra
tilo dratus—ar n6ra atsilluosavo. Jeigu 
negalite surasti priežasties, tai pajaukite 
tnus. Už Vieną Doleri mes sutaisysime jū
sų Radio.—Mes taipgi parduodam Radios 
visų išdirbysčių už žemiausias kuinas 
Chlcagoje. »

General ,Radio Store
RADIO SERVIdE' LARORATORV 

M. SHHJB9, Vedėjas 
Eleetro-<technikas«**Radlo Inžinierius

3856 Archer Avė., Chicago
Tel. LAFAYETTE 0108

ATYDA: Jeigu jums priseina ken
tėti nuo kokių nors užsisenėjusių ligų, 
paslaptų arba kitokių, rašykite man ir 
aš jums pranešiu kaip greit ir sėkmingai 
galėsite pasigydyti.

DR. J. E. ZAREMBA,
20 W. Jackson Boulevard, 

Chicago, Illinois.

DEL SVEIKATOS ' gerkite oškos 
Dieną, galima pirkti. 83 8 W. 34 St., 
2 f!oor.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
kendžių Storas iš priežasties išvažiavi
mo. Kaina $300.00

5343 S. Shields Avė.

E xchange—Mainai
EXTRA BARGENAS

2 flatų niuro namas, po 6 kambarius, 
karštu vandeniu šildomas, 2 karų gara
džius. Namas randasi prie Kedzie ir 
Ogden Avė. Parduosiu arba mainvsiu 
ant loto, biznio arba ūkės.

6601 So. Albany Avė.
PARDAVIMUI pigiai grosernė.

900 W. 37th St.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Ame
rikoj. Gyvenimas priverčia mokytis 
netik senius, nekalbant jau apie jaunuo
lius. Geriausia lietuvių mokykla visoj 
Chicagoj yra Amerikos Lietuvių Mo
kykla. Čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama į trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystės, laiškų 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų mok
slo šakų. Mokyklos vedėjas p. J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems suprantamai dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausias laikas pradėti mo- 

Ateikite ir įsirašykite šiandien. 
' ------ - - iš
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Petras Wolteraitis 
AUTOMOBILI^ 1 MECHANIKAS 

Nori būti, jūsų mechanikas 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00. 
adjustinimas $1*00, Clutch $7.00, 

. VąlVes gryniname $5.00. > Kada tik 
neigsite'pataisysime feisingąį,'įgerai' Ir 
pigiąi. Į Me? Mįbome kompanijai ’tjž 
pirmos klcsos mechaniką. Darbą ga
rantuojame. Taišdųpt ir jūsų na
muose. Pašaukite mus — 

Lafayette 1329 
4357 So. Wasbtenaw Avė., 

kampas 44 ir WasbtenawL.-

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

RAKANDAI. 23 kambariai, 3 metu 
lysas. - 3 aukštai, 6 apartmentai. Visi 
išfenduoti. Gera proga Pasaulinei Pa
rodai atėjus. ? $850, įmokėti $600.
Pamatyk savininką.

6241 Woodlawn Avė.

PARSIDUODA dvi grosernės, pasi
renkant, viena prie didelių dirbtuvių, 
daug metų išdirbtas biznis. Priimsiu 
automobilių arba pirmą morgičių $1500 
kaipo (mokėjimą. Didelis stakas, cash 
biznis.

Kreipkitės į Naujienas 
Box 1479 

1739 So. Halsted St.

MIKŠTŲ gėrimų krautuvės fixtures 
parsiduoda pigiai. 3622 So. Ashland 
Avė. Tel. Lafayette 7321 ir 4564.

For Rent
RENDON 4 kambariai naujai išdeko- 

ruoti $11.00.
, - 9^ ^.^Į^h^t.*’-J

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
geras cash biznis, jeigu nori, gali pirkti 
ir su namu.

' 6001 S. Carpenter St.

Real Estate For Sale
Namai-ŽemS Pardavimui

AR ŽINOTE KAD NAMAI IR VĖL 
PAKILS NAUDOKITĖS PROGA 

PASIDARYTI PINIGŲ.
Savininkas yra privertas parduoti 5 

kambarių naują muro bungalow, kanto 
vandenio šiluma su garažų. Randasi 
Marųuette park lietuvių apgyventoj vietoj 
Kainavo $9,000 savininkas atiduos už 
$6,000 įmokant $2,000 pinigais.

PARDAVIMUI labai geras kampas 
žemės 72 pėdos pločio. Gera vieta ga- 
solino stočiai. Kainavo $12.000 par- 
siduos už $5.500 su $500 įmokėjidin, 
likusią dali spulkos morgičius ant 
metų lengvais išmokėjimais. šitą 
siūlymą yra verta pamatyti, nes tai 
tikrai aukso mainos kam nors.

PARDAVIMUI 2 augštų muro
mas 2 flatai po 6 kambarius su karšto 
vąųdenio šiluma. Savininkui kainavo 
$14.000. dabar atiduos už $8500 su 
$2.500 {mokėjimo pinigais.

Kreipkitės kas diena ar nedėUoms pas 
JOSEPH YUSHKEWITZ 

3647 Archer Avė., ,
Vienas blokas į rytus nuo We$tern Avė.

11 
pa
yra

na-
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CLASSIHED ADS.

IŠSIRENDUOJA daktaro Karaliaus 
buvusieji 2 ofisai ir 5 kambarių pagy
venimas su apšildymu. Tinkama 
gydytojo arba advokato 

3147 So. Halsted St.
Kreipkitės

840 W. 33 St. 
Tel. Yards 2790

del

■r -PARDĄVĮMUI groąęrnė. ir sandvičių 
Storas, geroj vietoj, 3 kambariai pagy
venimui, ; geležinkelio bagažas daugiau 
užmoka negu rendą. Partneriai nesu
tinka, turi parduoti arba priimsiu- part
nerį su $400. Geriausia proga kokia 
gali pasitaikyti. 212 E. 16th St.

kytis.
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 
ryto iki 3 po pietų ir nuo 7 iki 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.

STEKAI - CHOPS - RAVIOLI 
SPAGHETTI 

BIZNIERIAMS LUNČIUS

B. W. KORSAK, Sav.
1516-18 WEST GRAND AVĖ 

arti Ashland

Rudeninis Sezonas 
Prasideda Dabar
Dreslų DezahiinlmuB ir 
Skrybėlių Padarymus

Mes teikiamo ekspertų In
strukcijas Dienomis ir Va- 
Jcarais, žemu kaina.
Skrybėlių dirbėjos uždirba 
nuo $25 iki $50 savaitė!. 
Ant jų yra didelis narei* 
kalavlmas.
ISslmoklnk papuošti, nu
velti Ir padaryti sau pui
kių skrybėlaite dar besi
mokinant.
MASTEIl DRESRMAKING 

COLDEGE
330 S. Wabash Avenue

Rašykite dėl knygutes 
Gausite jų DYKAI.

f" JHĮJI.! ■ ....J, !.%

N A (j JIE N v 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto' 
iki q |r '
nuo V v. ryto iki 1 v. p. p.;
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Educational
Mokyklos

MERGINOS IR AMBITIŠKOS MOTERIS
Mokinant pasigražlninio (Beuuty Culture). 

Trumpas Ir lengvas kursas. Tik mažam skai
čiui dai-, šį mfinesį duosime $40.00 nuolai
dos .Musų darbo suieškojimo biuras patar
nauja dykai. Telefonuokite arba raftykte gau
site DYKAI 29 puslapių knygą. Be jokios 
atsakomybfis. Dienines ir vakarines moky
klas dabar organizuojama.

MARINĘLLO SYSTEM,, 
National School of Cosmeticians, Ine., 

108 North State St., State 5057

RENDON 6 kambarių moderniškas 
flatas, šviesus ir apšildytas. Renda pigiį- 

6028 So. Sacramento Avė.

RENDON pigiai 6 kambarių šviesus 
moderniškas flatas. Taipgi patogus 
apšildomas kambarys su valgiu ar be.

3514 S. Francisco Avė.

PASIRENDUOJA 6 kambarių flatas 
šviesus, vana ir prausinycia. Renda $18. 
4606 S. Albany Avė.

Financial
Finansai-Paskolos

TIKRAI SAUGUS ĮVEST- 
MENTAS

Reikalinga $3000 paskolos ant Imo 
mortgage ant $15,000 vertės namo. 
Galima padaryti su atmokėjimais arba 
ant ilgesnio laiko.

Del platesnių informacijų kreipkitės 
T. RYPKĖVIČIA 

1739 So. Halsted St.

CADILAC VĖLIAUSIO 1931 MO
DELIO DE LU^E SEDANAS

Turiu paaukoti praktiškai naują 
Cadilac. Važinėjau juo labai mažai 
ir jis yra absoliučiai kaip dieną išėjęs 
iš dirbtuvės. Kainavo man virš $3,450 
naujas. Paaukosiu jį tiktai už $450. 
949 North Hoyhe Avė., 3rd flat.

NASH SPORT COUPE 1931 MODEL

Mano vartotas visai mažai ir yra ab
soliučiai kaip naujas. Įrengtas su 6 ra
tais ir 6 tairai yra kaip visiškai nauji. 
Priimsiu $250. 4832 North Winchester 
Avė., netoli Lawrencė Avė. 2nd flat.

Ka- 
tuo-

RETA PROGA

Auburn 1931 Custom Sedan. 
dangi man reikia pinigų, turiu 
jau jį parduoti. Vartojau jį tiktai
nedėliomis. Karo negalima atskirti nuo 
naujo. Originalis gražus baigimas ir 
geri tairai. Reikia pamatyti, kad įver-. 
tinti. Paaukosiu jį' už $350. Apsi
šaukite nedėlioj . ž 106 North Hum- 
boldt Blvd., 2nd, fJat.
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““PARDUOSIU •' automobilių—StudebA-:

PARDAVIMUI kendžių ir mokyklų 
reikmenų (School Supply) krautuvė. 
Vieta prie pat mokyklos.

1415 W. 53rd St.

KAMPINIS LOTAS 58’^x125. par
duosiu pigai!, 69ta ir Fairfield Avė. 
/Telefonuok Rockvvell 0717.

DABAR YRA LAIKAS GARSINTIS^
Jums Nereikia Atvažiuotij

RENDON STORAS ir pagyvenimui 
kambariai. ’ Ideališka > vieta dėl ken
džių ,ice cream, mokyklos reikmenų 
biznio. Ruiminga krautuvė ir 6 kam
bariai, užpakaly, rendos tik $30.00 mė
nesiui . Randasi arti pubhk ir bažny
tinės mokyklų, ir bažnyčios. ,

Pamatyk 
JANSEY « CO., 

1824 W. 47th St. ’ 
arba pašauk

Lafayette 9300

JEIGU TURI—

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA furnišiuotas kam

barys su ar be valgio, garadžius. 6515 
So. Talman Avė. Prospect 10210.

PASIRENDUOJA puikus kambarys 
su kėliausiais parankamais vaikinam, 
merginom arba vedusiai porai.

Tel. Hemlock 0391 •

KAMBARYS ant rendos moteriai. ar 
'merginai šviesus, apšildomas su visais 
patogumais. Galima pasigaminti valgį. 
Atsišaukite subatoj nuo 2 ar nedėldienį 
visą dieną, kitoms dienoms nuo 7 v. v.

3 lubos frontas 
903 W. 35 St.

Personai

PAIEŠKAU savo draugo Juozo Būt- 
kis, seniau gyveno Detriot, Midi. Tu
riu svarbų reikalą, prašau atsišaukti. 
Vladislovas Baltakis, 919 W. 33rd St., 
Chicago, III.

Partnere Wanted
Pusininkų Reikia

PAGEIDAUJAMA pusininkas į pir- 
:ini£L:.ldWįąąį i^bua- ir. 

t ma- į suprantantis biznį. Lailkus rašykite' 
*3210 So. Halsted St.. Box 44*

automobilj, namą, lotus, 
ūkį, biznį, rakandus, Še
rus ar bonus, parduoti.

Jeigu turi kambarius ar 
garadžių iirenduoti. Jeigu 
ieškai giminių ar apsivi- 
dimui draugės ar draugo

PASISKELBKITE l 
“NAUJIENAS”

Skelbimų kainos yra nu
pigintos ir dar sykį nupi
gintos!

Turite pamėginti, kad su
žinojus kokius gerus re
zultatus duoda Naujienos*

ŠAUKITE

ROOSEVELT

8500




