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Ir Francijai Gręsia Fi 
nansiniai Keblumai

Biudžetas rodo didelį deficitą, o tuo tarpu 
biznis, taksai ir eksportas mažėja

re-

ša-

Paryžius, sp. 21. — Franci ja, 
kuri ikišiol mažiausia buvo pa
liesta pasaulinės depresijos, da 
bar jau pradeda jausti finansi
nius keblumus.

Turėdama didelį aukso 
zervą, palyginamai mažą 
darbę ir gerai subalansuotą
lies ekonomiją, ji visgi yra 
dar gana stiprioj pozicijoj. Te- 
čiaus betgi yra faktas, kad jos 
biudžetas rodo 12,000,000,000 
frankų ($480,000,000) deficitą. 
Biznis gi tuo tarpu mažėja, o 
su tuo mažėja taksų pajamos. 
Importai gi viršija eksportą 8,- 
000,000,000 frankų ($320,000,- 
000).

Dauguma aukso, kurį Fran
ci j a turėjo kitose šalyse, yra 
sugabentas j Franciją ir (JaDar 
nekuriu manoma, kad šalies pre
kybai duodant deficitą, pradės 
auksas plaukti iš Francijos, 
jei ir ne perdaug didelėj, tai 
visgi nesmagioj proporcijoj.

Francijos gyventojai gi yra 
priešingi kokiai nors pinigų in
fliacijai ir nenori jokių naujų 
taksų, nes taksai ir <taip yra 
augšti ir uždėti ant visko, ką 
tik galima taksais apkrauti, ži- 
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Taylorville miestas 
reikalauja suvaldy

ti milicija

nodamas tai, premjeras Herriot 
nori eiti viduriniu keliu. Jis 
planuoja padėtį taisyti įvedant 
didesnę ekonomiją, didinant ne
tiesioginius * taksus ir užtrau
kiant naujas paskolas.

Naujos paskolos numatomos 
pensijomis, viešiesiems dar
bams, geležinkeliams, paštui ir 
telegrafui, kolonijoms, namų 
statybai. Tiems darbams numa
toma 20,000,000,000 frankų 
($800,000,000) paskola. Betgi 
tai nesutinka su pirmesnių 
Francijos nusistatymu kiek ga
lint likviduoti skolas.

Delei šitokio jo nusistatymo 
Herriot valdžiai gręsia nuverti
mas kada susirinks parlamentas 
apie vidurį ateinančio mėnesio. 
Jau dabar jo priešininkai daro 
pastangų pervaryti finansų ko
misijoj rezoliuciją, kad valdžia 
subalansuotų* biudžetą be pa
skolų, be naujų taksų ir be 
jokios infliacijos, 
nansinį stebuklą 
ryti, rezoliucijos 
pasako. Herriot 
išgelbėti jo
kuri randa visuotiną pritarimą.

Kaip tokį fi 
galima pada- 
siulytojai ne- 
tečiaus gali

užsienio politiką,

Thomas ragina mo? 
kesnius ekonominei 
nelygybei pašalinti
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Padavė teismui prašymą išduo
ti injunctioną prieš miliciją 
dėl jos neteisėtų darbų

Socialistų kandidatas specialiais 
turto mokesniais taisytų eko
nominius šalies blogumus
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Dar viena Meksikos 
valstija aprybavo 

kunigų skaičių
Jalisco valstija nustato po vie 

; ną kunigą ant kas 50,000 gy
ventojų

Guadalajara; Meksikoj, sp. 21. 
Jalisco valstijos legislatųra pri
ėmė įstatymą, kuriš apryboja 
kunigų skaičių valstijoje iki 
vieno kunigo ant kas 50,000 
gyventojų. Taigi visoj Jalisco 
valstijoj bus palikti tiktai 56 
kunigai. , /

Įstatymas tapo pasiųstas gu
bernatoriui, kad jis jį paskelb-

(Kelios dienos atgal buvo su
sektas platus kunigų suokalbis 
sukurstyti Jalisco valstijoj re
liginį sukilimą. Prieš kelis me
tus čia jau buvo religinis sų 
kilimas, kuris, su pertraukomis; 
tęsėsi kelis metus ir kuriam^ 
žuvo keli tūkstančiai žmonių}

Nusižudė 10 metų vai 
kas

*
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[Acme-P. 8 A. Photo]
Los Angeles vandentiekis 150 mylių į šiaurę nuo Los Angeles, 
kur 16 darbininkų nukrito pervadomis 880 pėdų ir sunkiai

• (susižeidė.Camden, N. J., sp. 21.—We-. 
noira'h miestely, už trijų blokų 
nuo savo namų rasta, pasiko
ręs ant tvoros 10 metų vaikas, 
Fred B. Agren. Kilpą buvo pa
sidaręs iš savo kaklaraišio. Ko
roneris pripažino, kad vaikas 
papildė saųžudystę.

Vaikas laike vakarienės su
siginčijęs su kitais broliais ir 
išėjęs.Mkad 
j iŠ daugiau jų nebe varginsiąs iv 
kad jo gyvo namiškiai nebęma- 
tysią. Niekas neatkreipė rim
tos domės j vaiko grūmojimus 
ir tik kai. jis negryžo namo per 
kelias valandas, pranešta poli 
cijai. Po kelių valandų ieškoji
mo, prieš aušrą jį rasta pasį 
korusį ant tvoros.

Jau visi Suomijos fa
šistai paliuosuoti

Už tai suimta 40 komunistų ir 
suiiasta jų slapta spaustuve

Helsinkį^sųį 21. -

Uždarė Vengrijos 
socialistų laikraštį
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Lietuvos Naujienos
ŠIURPULINGOS ŽMOGŽUDYSTĖS BYLA
Pranas Šileika nužudė savo meilužę Felę Bilevi- 

čiutę ir jos lavoną įmetė šulinyn. Kaltininkas 
nuteistas trims metams kalėjiman.

linkybės.
Apie tą bylą * “L. Ž.” rašo 

sekamai:
Iš pat ryto teismo rūmai bu

vo apgulti publikos. Į posė
džių salę tik dalis žmonių te
tilpo. Per dieną smalsuolių 
buvo pilni koridoriai. Šileika 
kaltinamųjų suolan sėdo vizi
tiniu kostiumu, išsifrantinęs.

Teismo sudėtis.
Teismui pirmininkavo Bort-

KAUNAS. — Šį pavasarį iš šiurpulingos žmogžudystės ap- 
vieno šulinio Kaune buvo iš
griebtas nužudytos jaunos mo- 
teryškės lavonas. Ilgą laiką 
pasiliko jis neidentifikuotas. 
Pagalios surasti, kad nužudy
toji moteris yra\ Felė Bilevi- 
čiutė iš* Šiaulių. ] Pradėta ieš
koti žmogžudystes kaltininkų 
ir sužinota, kad ji ilgus metus 
gyveno su tulu Pranu Šileika, 
kuris gyvena kaip tik tame 
name, kuriam tas šulinys pri
klauso.

Suimtas Pranas Šileika grei- kevičius, nariais buvo Vaitie- 
tai prie žmogžudystės prisi- kavičius ir Bašinskas; kaltino 
pažino. Prisipažino, kad jis pats valstybės gynėjas p. By- 
nužudė Bilevičiutę dar lap- la; teisiamąjį gynė pris. adv. 
kričio mėn. pereitų metų ir Zymonas; civil. ieškinį palai- 
jos lavonas šuliny išbuvo pen- kė nužudytosios brolis J. Bile- 
kis mėnesius.

Prano Šileikos byla.
Spalio 5 d., Kauno apygar

dos teismas nagrinėjo Prano 
Šileikos bylą, kuri sukėlė di
delį žmonių susidomėjimą. 
Čia paaiškėjo ir visos šios

Taylorville, III., sp. 21.—Tay- 
lorvijle miestas .taipgi Bullpit, 
Tovey, Kincaid ir Jeisyville 
miesteliai ir apie 50 Christian 
pavieto piliečių ir taksų mokė
tojų padavė teismui skundų 
prieš čia esančią miliciją, pra
šant teismo išduoti injuctioną, 
kuris miliciją suvaldytų ir su
stabdytų jos neteisėtus darbus.

Skundas yra labai ilgas ir 
paduoda šimtus atsitikimų, kur 
milicija elgėsi sau valiai, prie
šingai įstatymams ir priėjo net 
prie to, kad vieną pilietį, Andrių 
Gjyenes (Ganis) nušovė, kelis 
pašovė, daugeli sumušė ir vi
saip persekioja ir terorizuoja 
piliečius, prieidama net iki ma
sinių areštų.

Skundas pabrėžia, kad Chris
tian paviete tapo įvesta mili
cijos diktatūra; kurios piliečiai 
negali kitaip nusikratyti, kaip 
kreiptis į teismą ir prašyti 
miliciją suvaldyti.
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Columbus, Ohio, sp. 21. — 
Socialistų kandidatas į prezi
dentus čia laikytoj kalboj ragi
no apdėti turtą specialiais mo
kesniais, kad pašalinti dabarti
nę ekonominę nelygybę.

Jis nurodė, kad stambųjį tur
tą, pradedant nuo $250,000, ap- 
dėjus specialiais mokesniais, 
butų galima sukelti nuo $36,- 
000,000,000 iki $57,000,000,000, 
su kuriais galima butų ’atmo
kėti šalies skolas, suteikti be
darbiams pašelpą ir dar liktų 
užtektinai pinigų, kad sumažin
ti miestų ir farmų skolas. Be 
tp ir turtas lygiau išsidalintų 
ir nebūtų tų milžiniškų turto 
skirtumų, kurie dabar yra.

Ekonominė rekonstrukcija, 
sakė Thomas, “reikalauja per- 
vęrsti visus musų gamtinius 
turtus, musų visuomenės ap
tarnavimo įmones,^ musų bankų 
sistemą, musų monopolius iš 
privatinės į visuomenės nuosa
vybę ir kontrolę’’,

POTVYNIAI centrą link,i 
AMERIKOJ

Managua, Nicaragua', sp. 21. 
—Po smarkių lietų vanduo Ma
nagua ežere pakilo ir užliejo 
visus palei ežerą esančius na
mus ir vienoj vietoj išplovė ge* 
ležirikelio bėgius. Iš žmonių nie
kas nežuvo.

Teguciagalpa, Hondūras, sp. 
21.—Telegrafinis ir telefono su
sisiekimas su visa šalim yra nu
trauktas iš priežasties smarkaus 
lietaus, kuris tęsėsi jau 5 die
nas ir delei kurio pasidarė di
deli potvįniai. ,

Rio Grande upė užliejo visą 
miesto pakraštį ir pridarė dide
lių nuostolių. Taipgi labai nu
kentėjo palei šiaurinę pakrante 
esantys bananų centrai.

Jau visi 
dvylika Lapua fašistų .vadų, ku
rie vadovavo šį pavasrį fašistų 
ruoštam sukilimui, tapo paliuo
suoti iš kalėjimo, po to kai jie 
paskelbė kalėjime tiado streiką. 
Juos paliuosuotį nutarė kabine
tas. Paskutinis; tapo paliuo 
suotas vyriaušias fašistų vadas 
gen. Wa)lenius, išbadavęs arti 
šešių dienų. • < ■ ,
į Protestui prieš fą'šistų pa- 
liuosavimą rezignavo du kabi 
neto ministėriai.

Nacionalėš sveikatos tarybos 
viršininkas norėjo išegzaminuo
ti bado streikierius, bet gen. 
Wallenius jo neprisileido gal
būt todėl, kad gydytojas yra so
cialistas.

Politinė policija vakar puo
lė komunistus kaltindama juos 
dėl nelegalaus veikimo ir 40 
komunistų areštavo Abo mies
te. Komunistų raštinėj polici
ja užgriebė Amerikos išdirbis 
tės spausdinamąjį presą, Tai 
buvo didžiausias puolimas ko
munistų, kojdo čia nebuvo jau 
per kelis metus. ; •

Budapeštas, Vengrijoj, sp. 21 
t—Socialistų oficialia laikraštis 
Nepszava tapo valdžios' užda
rytas Į aštuonięms dienoms . už 
tai, kad jjs ragino darbininkus 
“atstumti j iems . ištiestą drau 
gišką premiero ranką”.

Budapeštas, sp. 21. — Poliči-s 
ja susekusi suokalbį nužudyti 
Vengrijos regentą 'admirolą Ni- 
cholas Horthy. . Suimtas archi- 
lektorius ir 3 žymus inteligen
tai.
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Du vaikai užmušti

Springfield, III., sp. 21. —Du 
vaikai, Gari Esslinger, 8 m. i; 
Ivan Buckner, 12 m., liko už
mušti kai juos užgavo nukrik
tus! nuo plaunamo medžio ša-

Chicayai if apylinkei fedeib- 
*is oro biuras šiai dienai pra
našauja;

Apsiniaukę ir biskj šilčiau. 
Šekmadieny— nepastovus, su ? 
maža permaina temperatūroj, laivus.

Prailgino karo laivų nebūdavo- 
jimo sutartį

Washingiton, sp. 21. Jungt. 
Valstijos sutiko prailginti iki 
kovo-1 d., 1938 m. sutartį nebu- 
davoti naujų karo laivų, kuri 
pasibaigia lapkričio 1 d. Apie 
tai tuojaus bus formaliai pra
nešta Genevai.

Sutartis prailginta, kad duo 
ti nusiginklavimo konferencijai 
progą prieiti prie kokio nors 
susitarimo laivynų mažinimo 
klausime.

Sutartis uždraudžia statyti 
naujus kąro laivus, išėmua tuoą, 
kurie jau pirmiau buvo pradėti 
statyti, arba tuos, kuriuos sta 
tomą, kad pamainyti senuosius 
B • - . J " .
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Apgulos stovis Kanados 
kialėjiųie

Bemedžiodama briedi 
nušovė savo vyrą

Longview, Wash., William 
Bert? išėjo su savo žmona me
džioti briedžių. Bemedžiodama 
ji netyčiomis nušovė savo vy
rą. Ji pamatė iš už krūmų iš
sikišusią savo vyro pilką kepu
rę, kuri jai pasirodė briedžio 
galva ir ji šovė į krumus, savo 
vyrą nušaudama ant vietos. ,

Roosevelt lankėsi Springfielde

Springfield, III., sp. 21. •— 
šiandie j Čia buvo atsilankęs 
demokratų kandidatas, į prezi 
dentus, Franklin D. Roosevelt 
ir palakė prakalbų farmerių 
klausimais. Tik tiek v farmę- 
yiams jis prižadėjo, kad bUda« 
mas prezidentu jis prailgina jų 
morgičius. ; v-

Kingston, Ont., sp. 21. 
Portsmouth, didžiausias - Kana 
doje kalėjimas, yra apgulos sto
vy, kareiviams /saugant kalėj i' 
mo sienas. Kąręiyiaį tapo pa 
šaukti malšinti vakar kilusių 
riaušių, kurias sukėlė 200 kak 
nių. Riaušės, manoma, kilo de
lei per didelio susigrūdimo ka 
linių, nes kalėjimas yra pasta
tytas dėl 750 kalinių, bet jame 
dabar yra 906 kąliniai, Daugelis 
kalinių netyri kamerų ir mie
ga koridoriuose. Dabar kalėjimo 
esą vėl ramu.

Riaušėse tiktai yienas kalinys 
liko pašautas. 

• ......
9 darbininkai užmušti

Benį, Šveicarijoj, sp. 21. w 
^Devyni žmonas liko užmušti 
ir» kęliplika sužeista jgriuvus 
grmdlims St. Margrcthen šaldyk- 
loj.

I.

1
. ■ ■

u Uii-iii
?A.

:<|. i*. j < ' f.r iCrJJZ : 1

Teis Kreugerio brolį 
už prigavystes

, Stockholm, sp. 21. — Torsten 
Kreuger, brolis nusižudžiusiojo 
Švedijos degtukų karaliaus Ivai 
Kreuger, vakar tapo areštuo 
tas ir formaliai apkaltintas dėl 
prigavysčių. Jo bylos nagrinė 
j imas prasidės spalio 28 d.

Amerika ir Anglija pri 
pažino Čili valdžią

Kunigas teisiamas už 
savo žmonos nu* 

ąuodijimą
. Muskogeę, -Okla., sp. 21. 

čia yra nagrinėjama byla kun 
S.;’Ąlthea Berriė,' 52 m. am
žiaus, kuris yra kaltinamas nu
nuodijęs savo žmoną, kad apsi
vesti su 19 m. mergaite, kuri jo 
bažnyčioje duodavo biblijos pa
mokas. •

Kaltinama taipgi, kad tikslu 
paslėpti žmogžudystę, kunigas 
už savo žmoną parašė raštelį, 
kad ji buk nusižudžiusi. Taip 
buvo ir pripažinta. Tik jau ku
nigui su savo jauno mokytoja 
apsivedus kilo įtarimas, para- 
pijonai pradėjo šnibždėti, kas 
privertė valdžią pradėti tyrinė
ti kunigo žmonos mirties prie 
žastĮ. Tyrinėjant rasta, kad 
ji tapo nunuodyta ir kunigas 
atsidūrė teisme.

Bylos nagrinėjimas dar ne
baigtas.’

Santiago, čili, sp. 21. —Jungt. 
Valstijos ir Anglija šiandie for
maliai pripažino Čili valdžią^— 
pirmą kartą po nuvertimo Juan 
Estęban Moritero valdžios bir
želio 4 d. ' ' :

Mahorna, ■> kad Jungt. Valsti
jos suteikė pripažinimą laik. 
prezidentui Oyanedel užtikrinus, 
kad rinkimai tikrai įvyks spa
lio 30 d. ir kad kitų šalių in
teresams bus suteikta reikiama 
apsauga. . *

7,000 krito trijų dienų 
mūšyje Chinijoje 

. : , ų-'r-ri i i.i.'. i . I ** •

Shanghai, sp. ‘21. -2 Trijų 
dienų civilio karo mūšiuose 
Szechwan provincijoj, kurijose 
buvo vartojama ir artilerija, 
krito iš abiejų pusių! apie 7,000 
kareivių. ‘

Ei Centro, Gal., sp.- 21.
Prisibijodamas, fcad mirus jo 
Žmonai nebūtų atimta jo duktė, 
indėnas Ambrose Brown nužų* 
dė sąvo/5 metų dukterį Anna- 
bell ir paskui pats bandė nusi
žudyti. Bet tik - sunkiai susi
žeidė.

'lai

.. Chipley, Gą.» sp. 21. —-John 
Strickland, 60 m., farmerys, li
ko nušautas kovoj su prohibici- 

kurie užtiko jįjos agentais, 
prie munšaino katilo.

vičius.
Perskaičius kaltinamąjį ak

tą pirmininkaująs paklausė 
Šileiką ar jis prisipažįsta kal
tu. Šileika prisipažino.

Adv. Zymonas prašė bylą 
spręsti uždarius duris, tačiau 
valstybės gynėjas pareiškė, 
kad nesvarbu, ar teisiamajam 
viešumas malonu ar nemalo
nu, o reikią tik žiūrėti vals
tybės interesų. Teismas Zymo- 
no prašymą atmetė.
čffyprAM r ringą-Šileikos iš pa-

? žintis.
. • • •

Pirmininkaujančio paklaus
tas ar neturi ko paaiškinti, Ši
leika pro • ašaras pasakojo 
svarbesniuosius . paskutinių 
dešimties metų savo gyvenimo 
etapus. Jis tarnavo šaulių są
jungoj, buvo gimnazijos mo
kytojas. Tačiau niekur nega
lėjęs tarnauti dėl Bilevičiutės. 
Visur buvo skundai, grąsini- 
mai, persekiojimai. Dėl jos 
praradęs savo karjierą, pasi
daręs valkata ir girtuoklis. Du 
kartu buvęs įstojęs į universi
tetą, bet ir Čia negalėjęs ra
miai studijuoti. Vesti Bilevi
čiutės negalėjęs, nes ji buvusi 
nesusivaldanti moteris. Dešim
tį metų, girdi, jos persekioja
mas, terorizuojamas, jis pa
metęs dvasios pusiausvyrą, ir 
atėjęs momentas, kai negalė
jęs susilaikyti... Nužudęs Bi- 
levičiutę, jis norėjęs eiti poli- 
cijon ir viską išpasakoti. Ta
čiau visą laiką tą padaryti ne
leidęs baimės jausmas.

(Bus daugiau)

Amerikos Lietuviai

U

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

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo
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Šeštadienis, spalių 22, 1932

Lietuvon Vikingų Keliais
Rašo Dr. C. Kasputis

Pamatėme žemę

Kas rytą einu pažiūrėti spe
ciali žemėlapį, kuriame, maža 
danų vėliavuke ženklinama, ko
kioje, vietoje jurose laivas ran
dasi ir kiek mylių padarė bė
gyje paskutinių dvidešimt ke
turių valandų. Vieną rytą tė- 
miju, kad sulig paženklinimu 
ant Žemėlapio turime būti kur 
tai netoli Orkney salų ir šiau
rinės Škotijos tarpe. Pietų lai
ke pasakoju apie tai p. Han
senui, kuris turi stiprų Žiūro
ną. Pietus pavalgę einame vir
šun. Dailus, saulėtas popietis, 
nors triiputj it vėsus. Laivą 
lydi daug žuvėdrų. Thi Ženk
las, kad netoli žetnė. Pasirodo 
keletas mažų burinių laivelių. 
Pirmą syki per visą inusų ke
lionę. Tai žvejai. Narsus ir pa
lyginamai menkai apmokami 
žmonės. Hansen su žiūronu prie 
akių apgraibo visą horizontą, 
žemės nemato. žiUtiu ir aš. 
Taip pat, be žiivėdrų ir laive
lių, nieko nematau.

Ateina Ona su savo drauge 
amerikone. Abi paduoda mums 
savo alkūnes. Einame pavaikš
čioti, pasimankštinti. Iš abiejų 
laivo kaminų veržiasi tiršti 
tamsus dūmai, nuo kurių že
myn krinta sodžiai. Laivas 
vibruoja smarkiau. {Pagreitina 
savo eigą. Onos balta skrybė
laitė, koketiškai užmauta gal
vos šonan, pasidaro truputį 
marga-taškuota. Visi juokia
mės. Ona tai iš visos širdies. 
Gero budo panelė. Hansen 
proponuoja už Onos skrybėlai
tę išgerti bonką balto porto. 
Propoziciją priimam vienbal
siai. Mums salione skanų por
tą beragaujant, pasirodo senis 
štukorius ir juokų papasako
toj as p. Olsen, visa gerkle šauk
damas, kad jau matosi šiauri
nės Škotijos krantai. Nelabai 
jam tikime. Atkartoja tą ir 
kiti. Skubinamės viršun. Valio, 
šaukiame visi. Be abejonės, ne 
lietuviškai. Kaip gi danai ir 
visoki kiti “nedaverkos” gali 
šaukti valio? Visi džiaugiamės, 
kaip kitą ?ykį Kolumbo juri
ninkai.

Pamatyti žemę po septynių 
dienų išbuvimo juroje visgi 
yra džiuginanti pefmaina. .

šiaurinė Škotija
Tolimame horizonte, po de

šinei, matosi melsvi ukanuoti 
šiaurinės Škotijos, o po kairei 
Orkney salų krantai. Po valan
dos jau gana aiškiai pasirodo 
kalnai, žalios pievos ir vieto
mis aukšti uoloti krantai. Vie
noj vietoj matosi didelis bal
tas šviturys, o šalia jo keli na
meliai. Visų pasažierų ūpas pa-

Petras VVolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jutų mechanika* 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00. 
idjustinįmas $1.00, Clutcb $7.00, 
V ai ves graininame $5.00. Kada tik 
•orėsite pataisysime teisingai, gerai ir 

pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klesos mechaniką. Darbą ga
rantuojame. Taisome ir jūsų Pa
nų ose. Pajaukite mos —-

Lafayette 1329 
4357 So. Wasbtenaw Avė., 

kampas 44 ir Washtenaw

kilęs. Pas manė atsirahda ju
moras. Šakalį aklink stovin
tiems, kad, oi, tame aukštame 
kalne matau du Škotus, kurie 
sijonais apsirėdę sau golfą lo
šia. Vienas jų beveik pataikė į 
duobutę. “O kaip”, priduria 
kokia tai panelė, “tam škotiii 
sviedinį bėnihšant ant nbsieS 
atsitūpė musė — ir štai kodėl 
jis nepataikė.” /

Kas tai su žiūronu rankoje 
priduria: “Tiesą ta panelė sa- 
ko, nes ir aš tą musę matali 
ant škoto nosies.” Kitas v41 
pazalatina, kad ta musė, tur 
būt, hbpaprasta, bet arklinė. 
Ir taip be galo.

Sutinkame britų laivą, kuriš 
sunkiai eina pilnai prikrautai, 
šaukiame jam. Laivas atsako 
ir sveikina mus savo sirena.

Baltos naktys
Tą vakarą duodami taib 

vadinami kapitoniški pietus. 
Prie šaunių pietų kiekvienas 
musų gauna skirtingą popie
rinę juokingą kepuraitę ir 
kokį ribrs suvenirą. Visi už
mauname kapuraites. Atmos
fera pasidaro juokinga ir link
smą, nes staluose matosi viso
kių bonkų, ypatingai keistdi 
išsižiuri senyvi rimti vyrai ir 
moterys su tomis kepuraitė
mis ant galvų. Mano draugas 
Hansen užsakb musų kompa
nijai šampano. Aš protestuo
ju. Nemėgsta to bobiško rau- 
galo, — tad pareikalauju vy
riško akvavito.

Vėliau vakare maskaradas. 
Vaje, vaje, kokių ten tipų ir 
kostiumų butą! Jurų piratai, 
sū dideliais juodais ūsais ir 
su dar didesniais peiliais ir 
durtuvais raudonose juostose 
šokinėjo su gracioziškomis is
panėmis. Visokios danų pro
vincijos gražiai buvo repre
zentuotos valstiečių tautiškais 
rūbais. Kostiumų buvo įvai
rių ir tikrai artistiškų. Labai 
originalus buvo mano kitos 
kelionės linksmas draugas ir 
kompanionas, Kanados mi- 
nisteris. Jisai reprezentavo a- 
rabą. Visas jo kostiumas su
sidėjo iš šliurių apatinių 
trumpų kelnaičių ir patalinės, 
užmestos per petį. Rankoje ji
sai laikė kokį tai blėkinį puo
dą — ir vaikštinėjo šaukda
mas: “Allah, AHah, heli All- 
ah!”

Mums taip smagiai besilin
ksminant, laivas įplaukė šiau- 
rinėn jūron. Apie antrą iš ryto 
pradėjome skirstytis, eidami 
viršun gauti jurų oro ir atsi
gaivinti. Dairausi aplink ir 
neišmanau. Rodosi, naktis, o 
čia šviesu, kad nors skaityk. 
Keistas reginys. Jura tamsi, o 
dangus šviesus, — 'koks tai 
baltas. Tamsi jurų linija hori
zonte ryškiai skiriasi nub 
šviesaus dangaus ir tbdel ho
rizontas atrodo neparastai 
arti, žavėtina, puiku ir fantas
tiška, i ■ L k

Mano bolševikuojantis filo
sofas p. Baker po įtaka šam
pano ir baltos nematytos dar 
jam nakties su savo amžina

PRANEŠIMAS
Roselando ir West Pulliiianb 

Lietimams
>iuomi pranešu gerbiamiems savo 
'<ostumeriams. kad Tumonis Coal 
\ompany 343 W. 107 Place pri
kėlė visą savo biznį į naują vietą, 
adresu

12132 So. Union Avenue
Biznio perkėlimas į naują vietą ne
padarys jokio sunkumo nei man 
nei mano kostumeriams. Mano pa
tarnavimas kaip kad iki Šiol taip ir 
toliaus užganėdins visus mano kos- 
tumerius.

Visokiais reikalais, kaip tai užsi
sakymas anglių, malkų, koksą ar bi
lų užsimokėjimas, kreipkitės į musų 
ofisą šiuo adresu:

Tumonis Coal Co.
Antanas Tumonis

10742 WABASH AVĖ. 
Telefonas PULLMAN 8092.

u y.ijii iii'Aai^;| v--"- iir
KALĖDŲ EkSKtJteŠIJA

I LIETUVĄ
Rengia Liti La-iv. Agentų

Sąjunga Amerikoje.

^AMERIKOS
LINIJA

NĘVTYORKOI 
KLAIPĖDĄ

TRUMPAS

S. S. “DROTTNINGHOLM” 
Išplaukia iš New Yorko 

GRUODŽIO 2, 1932 M. 
Ekskursijos palydovas p. VL P.

Mučinskas. Švedų Amerikos Linijos, 
Centro raštinės Amerikoje, Lietuvi^ 
Skyriaus vedėjas. Jis stengsis pa
daryti kelionę pilną įdomybių, apie 
kurią visiems bus malonu prisimin
ti. Gauk brošiūrėles: “Bendros Ih- 
formacijos Kelionėje į Klaipėdą“ ir 
“Kalėdų Ekskursija.“ Gaunamos pas 
agentus arba: ,

Swedish American Line
181 N. Mfchlgan Avė, ehfcagojll.

neirti

CDNDENŠEO

MiZfcValst

lošti

Pasitiketinas

metus

rnrior Setai

Miegkambario Setai
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ATSIi
Rddioš

PtePiES 
f URNITUfiE CO

Kas 
nėšiu

įtoiį laivėll 
griausiu

ihfe įlankbfe
pa šimtai itobtorinių ir buri

MfoSl _______ _
vienos rųlies veikmę

ringą 
ta tobt’Vėgų tatita. Jaunimas 
laiveliuose mus sveikina ir už
kalbina. Būriai žuvėdrų laks- 
to lt pltfttkitya sau apie laivą 
be jokios baimes. Prekes ir

Kokie akiniai tinka jūsų 
veidui? Čia jaii nėra' spė
liojimų. Su pagalba naii- 
jų mokslinių metodų — 
atsargiai išanalizavus jū
sų veidų — išmieravus — 
mes galime tikrai nurody
ti jums akinius, kurie pui
kiausiai tiks jūsų veidui. 

Dr. G. Serner

s įtihliHitois 
aivo grindiš, 

smarkiai leisdami vandenį iš 
Storų ilgų žarnų. Tenka po

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK
. AND , m-,.)( >< -*'«?»• t *jį’

THE STOCK YARDS TRUST &SAVINGS BANK 
O/’CHICAOb

4150 South Halsted Street

tdi atsibaladoja musų 
įtoasiš anglas 
pildei ii, bet jau 
ant galvos, 4___ ___
“Ilail, hnil the gang is herė.” 
dna bando puodą pataisyti ir 
betaisydama nuverčia liuo 
galvos. Puddas krinta ant bdr- 
jbros ir į jurą. Anglas palydi 
j j su patoso pilnu “Fairwell.” 

daugiau buvo 
nes tai prižadėjau Mil

THE BORDEN COMPANY, [)Cpt pL_9
360 Madison Ąve.i Ncw York, N. Y.

Meldžiu prisiųsti man dykai kopija nau
jos ’
VaVdas,. 
Adresas 
Miestas.

kaldintos hnisų laivas įfc 
ridmas ir valoįnas. Jurininkai, 
apsiavę alų 
batais, plauto

Gražus, tvitti. naijbi mados sekly
čiom setai, pa^irigkimas Moųuette, 
Tapestry arba Mohair, vertės nuo

bagažas kraunama į didelę 
baržą prie laivo. Pasažieriai 
ir paštas , eina mažah garlai
viu. Pasiunčiu keletą atviru
čių draugainš Aihferiktojc. Me
tasi į akis dėprėšljbs ženklai. 
Porte stovi daug tuščių gar
laivių. Mat, neturi ką veikti. 
Muši} orkestras groja norve
gų himną. Laivas pomažu 
apsisuka ir važiuojame į Os
lo, Norvegijos sostapilį. (B. d.)

Atlankykite
Peoplės FurftitiM Co.

Krautuvių
17-tą Metinį

KPARDAVIMA ♦
Ir pasinaudokite žemiau

sių kainų pasiulijimu 
visatoib miėste.

draugė dantyse jubda įiįrpkė, 
—įptidla į ekstazę ir pradėtom 
garšiai ką tai deklarinibja. Jo 
dėklainacija susilieja su lėtu 
ir ritmišku juros užimu ir ja
me paskęsta. Hansen Onai ir 
prie manęs prisiglaudusiai 
Mildai neva moksliškai, bėt 
labai sausai ir monotoniškai 
bando aiškinti šiaurių baltas 
naktis. Po Šimts kalakutų, rie- 
gadink poezijos ir musų ro
mantiškos nuotaikos! Per
kertu aš jį daniškai (šiandien 
tdi npės užmuškite toianė, bėt 
vistiek jau neBėatsįtoiėhu, 
kaip aš tai pasakiau. Mat, A- 
nįerikoje neturime tikro daiiiį 
akvavito...). tuo tarpti iŠ ktot

inkš-1 
su blėkitoiti 
ne ratokbje, 6 
dainuodamas:

Gydy-
li Ūdija' kad ’jis'y-ra 

j. kurie turi tik 
vidurių, nervų, krau

li ir tt. NUGA-TONE 
Jus negalite būti svei- 
a dalis nesvelkaus. 
B — . jums reikalingi 

__  „ _____ siplrktte dabar už vie
nų. Doleri. 1U* gausite vieno mėnesio treat- 
mentų byle vaistynyčioj. Kiekvienas butelis 
parduodamas su pilna garantija — pinigai 
gražinami i 20 dienų jeigu busite nepa
tenkinti.

2536-40 W. 63rd St
1,1. H.mlock S4U0

4177^3 Artheė Avė.
Ta, Lafantte 3171 

Ghfcagcs IH.

OFIŠAs iA AKINIŲ DlARtUVĖ

756 Wėst 35tn St ' 
kamp. Halsted St. Tel. YARDS 1829

Geri Vdrtoti PIANAI 
didis pasirinktnias tik po 

$12.50, $15,00, $18.00 
ir aukščiau.

UŽVADUOTOJAI TANKIAI
BŪNA BLOGESNI NEGU 

NIEKAS
NUGA-TbNB yra tikras Tonikas — to- 

kuris padaro Jus tvirtesniais. Gydy- 
specialistas ifivystf Mų preskripdjų ir 

nSai . Šiandien liudija, - - -
vertiriras. Yra tonikų 

. dėl apetito, iarn 
« abclnas tonikas. .
1 .jeigu Kokia vieni

Northwestern Šlove Repair Co.
662 Roosevelt Road 

(truputį į Rytus nuo Halsted St.)

176 W. Lake Ši.
3209 E. 92nd St.

Christiansarid.

Tą naktį beveik visai hfemiė- 
gojau. Važiuojant į Europą 
laikrodį kasdieną pagreitina' 
tbim bertainiais, o tą ypatin
gą naktį jį pastūmė net ant 
pusantros valandos pirmyn. 
Graži balta naktis, linksma ir 
jauki kompanija, priegtam 
gaivinantis jurų oras užlaikė 
nitiš lauke iki penktai ryto.

šiaurinė jura yra gausinga 
visokios rųšies žuvimis, ypa
tingai silkėmis. Visur jurose 
mirga mažos šviesos. Tai Viš 
žuvininkų laivai ir laiveliai. 
Kraštai prie šiaurinių jurų tu
ri daug gero pėhib iš žuvihih- 
kystės.

Iš Siaurės j torų įplaukiame į 
Skagerrak. Po pietų jau ma
tome Norvegijos krantus. Ma- 
širtištai ntob —U
kilnbja pbėkbš, iitiiiiih feHizeri- 
i^, aliėjiįbjto 1F HM tftipuiį 
paleidžia. Malį bdhub; SF viš- 
kas tvarkoje, tlžfeėiihitią Dd- 
toijbs ir Vėlidvoš.
IŠ laivo vidtirių kėiiitoha daug 
pFėkių, bd^aib ir pašto niuišų. 
Staiįįd hidžM; bet
šimiHuiS ikivbliš. Nitišiį idivas 
įHiitoiiį Mbldriito že-
myH lapini iŠ viHitj; iš Kiažo 
laivelio kdkš Idi ŽftibįiiŠ Užšo
ka viHih|i| V idilių ik su 
bėždžfohėš * Aįkruntu Užlipa 
dnt nitošų laivo. Tai ribt’Vegų 
locmanas, kuHs dabar ftiusų 
laivą veš į Člįrištiahšarid. Po 
vaiandbš įplaukiame į fjbrdą. 
Tai yrd jurų įidilka; Stebėti
nai grhžųs tie NbFvėgįjbs f j or
dai! Aplihk dlikšti kaltidi. Ant 
kalnų, kiltie štisidėdd iš Uolų, 
auga mažos pušys. Vietomis 
kalnuose matosi miesteliai. 
Beveik kiekviename jų tento- 
jii keletą atokšių baltų smai
lių kariiihfį. • Tai dirbtevės, 
kur konservtidjama žuvyš. Kas 
gi iš iriusų hėFdgnvo norvegiš
kų saraihkų? įplaukiame į 
plačią apskritą įlanką, prie 
kurios gražiai ir paveikslin- 
£aį kailiuose prisiglaudę Cliri- 
jstianšdnd, vienas Norvegijos 
svarbesnių miestų. Musų mil
žinas Frederik VIII portą į- 
plaukti negalį, todėl sustojd- 
itofe įlaiikbjė. JJmai mus apsii-

bideii Šildyto j ai 
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Pušryfcia'ms Setai

MOTINOS
Dudkite Savo .kūdikiai tin

kamą Prdftiią Gyvenime
Maistas, kurį jus duodate sa
vo kūdikiui, turi didžiausios 
įtakos į jo sveiką augimą. 
Kad subudavoti tvirtus ma
žus kūnelius, judrius, gerai 
susidariusius ir veiklius, bū
tinai reikalihgas tikslus mai
tinimas. Jeigu jus pradedate 
savo kūdikį su tinkamu mai
stu, jus budavojate stiprų pa
matą jo busiančiai sveikatai. 
Eagle Brand yra tyras pienas su
maišytas šu tyru cukrum, natU- 
ralis maistas kada motina ne
tenka savo pieno. Daktarai vi
soje šalyje rekomenduoja jį ino- 
tinoms, kadangi jis yra taip len
gvas kūdikiams suvirškinti.
DYKAI—Pastebėtina Kūdikių 

Knygelė!
Jeigu jūsų kūdikis neina i 
kaip turėtų eiti, pasitarkite 
gydytoja apie Eagle Brand. 
dinkite nemokamą knygelę. Nauja 
laida “Baby’s Welfaref* 
pagelbinga knygelė apie kūdikių prie 
žiūrą ir maitinimu.

i ^rand
Nauji Midget Radios $Q 7 E 
pilnai įrengti, tik .......... ■ **

Naujos Mados 7-nių tūbų Coosole 
radios, verti $80.00, 00
Naujos mados kombinacijos radios, 
iu gramafonu, verti flfl
$120.00, po .................... *tO.VU

■ J-n. < ' >. - *•

Garantuojam 
Žemiausias 

Kainas 
$24.95 
$29.95

Valgomojo Kambario Setai .... $24.95 
$6.98 
$8.95 
$2.98 
$&9Š 
$9.98

Pečiukai kuriaiiami su alyva žemiausia kaind. 
kčliybį garąrituojaine, 

Kainos žemiausios Chicagoje 

CEMTRAL DISTRICT 
FBHMSTURE C0. 

3621-23-25 SO. HALSTED ST.

ihftŠiMtĮ. Kurie

Didi bargendi kaldrų ir blankftų. 
Gražios, pilnos mieros, $ 4 .fiQ 
$3.00 vertos kaldros po ■ iVV

šilti ir dubeltavi Blan- $4 
ketai, $2.75 verti po .... ■

PATAISYK tą PEČIU 
Ęymace ar Boilerį 

TUOJAUS DABAR
Mes turime tas dalis, kurios jums gal būt reikalingos.
Pašaukite ar parašykite savo vardą ir paduokite reika

lai! jamos dalies vardą.
ši pasauly žinoma kompanija už labai mažą kainą už 

švtorą parduos jums reikalingas dalis.
Wupyk šilumą! Taupyk pinigą! Jauskit smagiai Šią žie-

528.95
,AN|LYKITĘ /ŠIANDIEN

šildytuvai parsiduoda už pusę 
kainos.

Gražus parlor Heateris
$30 vertės, po ............... ■

$10 vertės Kitcben $Q QC
Heateris, po .............................. W«VW

. Nbbvegtii vieni 
torininkų. Matyti, 

vtelbje totofbfhobiįlį; 
etegaitoiškm. laivė! 
madieniais, tai dauguma pi 

_____ liečiu fjotde — jurtoje, t 
triiįmtį ir htoitoiŠ. SPrfsteiha viš SWikfti lodanti it kultu 
lakstyti iŠ Vtetoo liiivb Įjdlo į

svaruman, 
! su savo

Išsisiųs-

stebėtinai

y



NAUJIENOS, Chieago, UI

Liūdnos sukaktuvesSekmadieni dainuos per radio

36-ta METINĖ ATSKAITA

nuo

88th St

Turtas

Akcija

Akcija

Akcija
Meat 486,391.34

13,762.79

34,666.66
325,175.00

Turtas par 
kontrakto

Įnešimai įmokėti 
Įnešimai permokėti

vienintelis brolis Jo- 
netekę Kazimiero, ku- 
toks malonus, atydus

22.47

1,893.43 
. 751.04 
18,450.00 

2,900.00 
. 316.31 
5,782.43

. 609.26
. 200.00 
11,000.00 
8,500.00 

120.00 
10,000.00 

1,384.62

Nejudinamas
duotas ant

Taksai

Šį įdomų ir ypatingi) parengi
mą rengia Chicagos Lietuvių 
Moterų Kliubas -Z .

Akcija kainuoja $100.
Akcija kainuoja 10c —

Akcija kainuoja 15c

Gaisras kilo nuo nežinomų prie* 
žasčių vakar trečią valandą 
rytą

naujienų
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vaL vak. Nedėldieniais

Nelaimė įvyko, kuomet Atkus 
operavo pi ūkią Bowen High 
School

500.00 
225,202.73 
227,700.00 

56,323.02
2,699.75 
1,293.00 

26.25 
1,4*1.26 

... 493.00

Apdraudos Premijos ap 
mokėtos

Priimamos Sąskaitos
Raštinė
Rakandai
Pinigai pas sekretorių

sąjungos 
pranešimai 

Naujienas” bus svarbus ir 
ypatingai

Spulkos” Taupymo Skyriai susideda iš sekančių

TOTAL LIABILi. $1,009,817.79 VISOS ATSAKOMYB

Cicero sudegė 
kaus National 

Market

Sekmadieni kalbės 
per radio apie 

“Naujienas?

, .. 6,316.50

. . 1,963.76 

.... 403.75 
, . 37,500.00
,, 2,900.00 
.. 5,832.77 
. . 7,834.77 
and
. 12,977.59

.. 2,100.00 
. .. 2.273.62 
. .. 7,189.10 
.... 778.01

Ką kiekvienas auto 
mobilio savininkas 

turėtų žinoti

, — moka 4%. 
išmoka apie į 15 metų 

i — išmokama apie

Tokioj nelaimėj sunku pa
guodą rasti. Motinos širdis ne
nusiramins ir jos meilė lydės ji 
amžinai.—M. J.

šešių cilinderių; kodėl 
ras apmiršta; carbon 
xide užsinuodijamas.

užsinuodiję “carbon monoxide” 
dujomis. Dujos labai nuodin
gos ir mažas nuošimtis ore yra 
pragaištingas. Prieš pradedant 
motorą garažiuje visuomet rei
kia • atsidaryti duris.

Gaisras, kilęs vakar trečią va
landą ryto, sunaikino p. Šim
kaus mėsos t krautuvę National 
Mea»t Market, prie 49th Ct. ir 
14 St. Gaisras kilo nuo nežino
mų priežasčių, todėl daroma į- 
vairųs spėliojimai. Kelius kar
tus šįmet prie mėsos krautu
vės buvo pamestos 
Gaisras paliko tik plikas 
ir nuostoliai, nors dar 
skaičiuoti, spėjama, yra

Piuklas nupiovė tris 
pirštus jaunam mo

kiniui E. Atkui

Šįvakar įvyksta ‘Sun 
kių laikų balius’

groja
rekordus, 8 tūbų,

Keistučio Skolinimo ir Budav. Dr-jos No. 1 
(Keistute Loan & Building Association No. 1)

Įsteigta 1897 Metais — Inkorporuota 1901 Metais 
PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA 

(Under State Government Supcrvision)

Įnešimai nedamokėti 
Primokėtos akcijos 
Nuošimčiai permokėti 
Nepilnos paskolos 
Mokamos Bilos 
Mokamos Sąskaitos 
Priklauso Kasięriui . 
Nuošimtis užaugis 
Atsargos Fondas ‘ 
Pelnas (išdalintas) 
Pelnas* (neįšdalintas) 
Nejud. Turto- Reserva 
Nuošimtis priklausantis

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosijimą, gerklčs skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: ” ~ *“ * * " ‘ '
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė.

Kiekvienais metais nemažas 
skaičius automobilistų miršta

Užvakar jaunas lietuvis mo
kinys Edvardas Atkus, 17 me
tų amžiaus 
733 E 
kairiosios rankos 
mė įvyko Atkui 
elektrikinį piuklą 
School medžio darbo 
Jo kairioji rank-a* paslydo ir pa 
įteko po piuklo dantimis, kuri# 
skaudžiai ją apdraskė. Apsipy 
lęs kraujais Atkus buvo nuga 
bentas į ligoninę.

Rusiška ir Turkiška PirtisDOUGLAS BATHS —.. .
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir, turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

Taxes Advanced ...... 1,312.47
Insurance Premiums advan- 

ced ..............     401.93

bombos, 
sienas 
neap- 

dideli.

. _ _ i. Jeigu kiti ne
persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 

‘igonių. Patarimas 
Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
, Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 

Tel. Crawford 5573

Vakar dienos “N.” laidoje i- 
sibrovė nemalonios klaidos į ži- 
niąjapie “du Antanu”. Turėtų 
būti “Antanas Mironis, 2520 W. 
45th St., ir Antanas Liksis, 2.522 
W. 45th St.”

gyvenąs adresu 
neteko trijų 

pirštų. Nelai- 
operuojant 

Bowen High 
kliasoje.

THOS. S. JANULIS

JOHN BYAN8KAS

J. J. MASKOLIŪNAS

S. F. MARTINKUS

I: A. PUPAUSKAS

TURTAS
Paskolos ant nuosavybių 
Paskolos ant akeijij 
Nedamokėti nuošimčiai 
Įnešimai nedamokėti 
Nejudinamas

11,000.00 
4,950:00 
1,250.25 
1,384.62 

15,000.00 
40,000.00 
60,880.50 
. 829.16 
10,000.00 
3,808.81

L I A B I L 1 T I E S
Installments paid< in 

on Stock ........
Installments Overpaid 
Installments duę and 

unpaid ...........
Paid-Up Stock ......
Interest paid in advance 1,218.66 
Incomplete Loans . 
Bills Payable . .. 
Accounts Payable . 
Due Treasurer .... 
Acerued Interest .. 
Contingent Fųnd . 
Profits Divided, ... 
Prof its Undivided . 
Real Estate Reserye 
Interest Due .........

kainuoja 25c — išmokama apie

DEMERECKIS

JOHN GAURAS

J. MAZELAUSKAS

JOHN P. EWALD .

STANLEY STANEVICH .

ANTON J. ŽALA TORIS

J. W. ZACHAREVIČIA, .Notaras

Ryt, tarp 1 ir 2-tros.po pie
tų, iš stoties W. C. F. L. kal
bės “Naujienų” atstovas A. 
Bypkevičius, kuris nesenai su
grįžo iš New Yorke įvykusios 
lietuvių laivakorčių 
konferencijos. Jo 
apie 
įdomus kiekvienam 
tiems, kurie turi giminių Lietu 
yoje. Nepamirškite pasiklau

Nora Gugienū, žymi Chicagos lietuvių dainininkė 
dainuos J. F. Budriko krautuvių, 3417 S. Halsted St., 
lietuvių radio valandoje iš stoties W. C. F. L. 960 ki- 
locycles. Ji yra pasižymėjusi kaipo solistė, daina
vusi vadovaujamas roles daugelyje lietuvių scenoje 
statytų operečių. Programe taipgi dalyvaus K. Po- 
žerskas, merginų duetas, operos orchestros violenče- 
listas ir Budriko radio orchestra. Programas nusitęs 
nuo 1 vai. po pietų iki 2-jų.

Naujas 1933 metų Ęlymouth 
automobilio modelis bus šešių 
cilinderių. Automobilis daug 
kuo skiriasi nuo pirmesnių ke
turių cilinderių modelių, bet

Pp. Kundrotų šeima, gyve
nanti 4341 Archer Avė. šiemet 
mini savo sunaus Kazimiero 
Kundroto metines mirties su
kaktuves. Kazimieras mirė spa
lio 23, 1931. Buvo dar labai 
jaunas, vos 23 metų vaikinas. 
Turėjo gerą išsilavinimą, ačiū 
savo rūpestingai motutei, kuri 
jį augino ir prie geresnio gy
venimo rengė. Bet nebuvo Ka
zimierui lemta pasinaudoti tuo, 
ką jisai išmoko. Vos pradėjus 
gyventi, traginga mintis nukir
to jo gyvybę ir šiandie jo tė
veliai ir 
nas liūdi 
ris buvo 
ir geras.

Užėjus lytingam sezonui pra
vartu žinoti, kodėl tankiai ap
miršta motoras. Tankiausiai 
tai atsitinka dėlto, kad’ sušlam
pa spark plūgai, distribiitorio 
ir kitų automobilio dalių dra- 
tai. Jeigu automobilį negalima 
pradėti po dviejų, trijų mėgi
nimų, neapsimoka starterį nau
doti, nes tp.i išsemia bateriją. 
Spark plūgus galima nušluosty
ti skudurais arba vandenį nu
džiovinti oro pompa.

Automobilistas.

kainuoja 50c — išmokama apie

A S S E T S
Loans on Real Estate. .869,250.00 
Loans on Stoęk ...... 53,765.00 
Interest Due ................. 7,057.30
Installments due .... 34,666.66 
Real Estate ................  16,751.94
Real Estate sold on Cont-

ract ....................... 6,294.03

Akcija kainuoja 30c — išmokama apie

ir duosi- 
asmeniškai 

jų lau-

Paskutiniais metais padidėjo 
naudojamų senų automobilių 
nuošimtis. 1929 metų pabaigoje 
58% automobilių buvo vartoti, 
o šių metų pabaigoje nuošimtis 
pakils iki 75%.

Akcija kainuoja 40c — išmokama apie

— neatsižvelgimas į kelių per 
sergiančius rodiklius,. 9.7% - 
nuo neatsargumo, 8.7% 
važiavimo kairiąja kelio puse, 
7.8% nuo lenkimosi, 6.5% — 
nuo paslydimų ir 17% nuo įvai
rių kitų priežasčių, pav., ne
atsargumas prie geležinkelių 
bėgių.

kainuoja 12^c. — išmoka apie

parsiduos už pigiau, negu pas
kutinieji modeliai. Waltęr 
Chrysler sako, kad ikišiol nau
jo modelio išvystymui praleis
ta $9,000,000. Kaip spėjama iš 
kalbų, automobilis bus didelis, 
su naujo stiliaus karoserija 
(body), “floating power” ir ki
tais mechaniniais įrengimais. Į 
trumpą laiką naujas Plymouth 
bus paleistas rinkon.

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubas, organizacija pasižymė
jusi savo labdaringais darbais 
ir nelaimingųjų šelpimu, šįva
kar rengia “hard times dance” 
—“sunkių laikų balių”. Kad ba
lių padaryti “sunkių laikų ba
lių” pilnoje to žodžio prasmėje, 
rengėjos nuįtare, kad ponios tu
ri dėvėti paprastas perkelines 
sukneles, o vyrams padaryta pa
lengvinimas, kuriuo ne vienas 
nusidžiaugs. Nereikės dėvėti 
tuxedo, tik paprastą siutą. Ir 
bilietų kainos atitinka įvykiui 
—99 centai nuo įpatos. Balius 
įvyks Shoreland viešbutyje, 55- 
ta ir ežero krantas.

Visas parengimo pelnas eis į 
labdarybės fondą, iš kurio tei
kiama pašalpa nelaimingiems 
ir sąlygų prispaustiems lietu
viams. Atsiminus didžiulius 
kliubo darbus, atliktus praeity, 
reikia tikėtis, kad lietuvių vi
suomenė skaitlingai susirinks į 
balių. Dar kartą pakartojame, 
kad jis bus nepaprastas, su į- 
vykiui pritaikintu muzikaliu 
programų ir šokiais. Apie tai 
daugiau nekalbėsime 
me progą visiems 
patirti, kokie surprizai

2O-AS METINIS 
Išpardavimas

Jau Sukako 20 Me
tų, kaip J. Budriko 
Krautuve Patar
nauja Lietuviams

Su kiekvienu pirkiniu jus 
gausite gražią dovaną 

DYKAI
Radio kombinacijos 
gražiai
padaryta R. C. A. Victor, 
vertės $100.00, su
12 rekordų ...... ....... .
Midgėt Baby Grand Ra- 

dios po
$9.90, $14.50 ir $18.75

Radio Tūbos po 
35c, 50c ir 75c 

Didelis pasirinkimas pečių, lovų, 
parlor setų ir karpetų.

Statistika parodo, kad 23.9% 
automobilių nelaimių priežastis 
yra nuslydimas nuo kelio, 
14.7% — ■ skubėjimas, 11.7%

Accounts Receivable .... 7,618.46
Office Building ...... 11,000.00
Fumiture ..................... 1,000.00
Cash in Kandis of Secretary 700.00

Spulka” suteikia paskolas ant pirmo Morgičio 
pirkimui arba statymui namų, su lengvais mėnesiniais atmokė- 
jimais.

Visais reikalais kreipkitės:
KEISTUČIO SPULKOS RAŠTINE 

840 West 33rd Str, Chieago, III.
Telefonas — Yards 2790

Lietuvių Seniausia ir Didžiausia Skolinimo ir 
Būdavojimo Draugija Suvienytose Valstijose
PAVELYTAS KAPITALAS — $5.000.000.00

Automobilių nelaimių priežas
tys; naujas Plymouth bus 

moto- 
mono-

3417-21 So. Halsted Street 
Tel. BOULEVARD 8167—4705 

♦ • ♦ ♦ ♦ • • » • ♦ ♦ » • »

NEDĖLIOJ ir vėl jus girdėsite gražų Radio Programą 
su orkestru iš stoties W.C,F.L. 970 kilocycles, nuo 1 iki 

2 valandos po pietų.

Loans on Real Estate .. 161,050.00 
Loans on Stock .......... 78,664.25 
Installments on stock with-

drawn .................................. 289,910.02
Paid-Up Stock ...........  202,225.00
Interest on stock withdrawn 30,372.92 
Real Estate ...........  24,289.87
Real Esįate sold on Con-

tract ............ .......................

Taxes advanced ...............
Insurance Premiums ... 
Bills Payable ......................
Bills Receivable ... ...........
Accounts Payable ..........
Accounts Receivable ... 
Interst on Bills Payable 

Paid-Up Stock .......

Ipcomplete Loans ..... 
Expenses — General . . . 
Expenses — Salaries ... 
Stationery, Printing, etc. 
Cash in hands of Seoretary 700.00 
Contingent Fund ...................... 8,500.00
Real Estate Reserve .... 10,000.00 
Fumiture .................................... 200.00
Office Building ........................... 609.26

TOTAL DISB’MENTS $894,591.19

SPULKA YRA SAUGI
TAUPYTI PINIGUI

Aukštas atlyginimas, saugumas ir pergalėjimas sunkių laikų 
yra faktai, kurie gali būti užtvirtinti, NES. NEI jVIENAS 
ŽMOGUS CHICAGOJE NĖRA PRATROTINES NEI VIENO 
DOLERIO SUTAUPYTO SPULKOJE iš priežasties biznio su
mažėjimo arba sumažėjimo namų vertės.

METAI 4^30, i931 ir 1932 BUVO METAI IŠTYRIMO — 
“IŠLAIKYMAS TINKAMIAUSIŲ.” Tite metai parodė tau
piems darbininkams, kad jų pinigai buvo saugūs Spulkoje ir 
kad Spulkos pergyveno sunkius laikus su geriausiu rekordu 
saugumo ir gero atlyginimo.

Šiandie 441 Spulka daro apyvartą Chicagoje
AR GIRDĖJOTE, KAD KOKI SPULKA* UŽSIDARĖ IŠ 

PRIEŽASTIES SUNKIŲ LAIKŲ arba kad kokia Spulka buvo 
priversta pakeisti savo užstatus atmokėjimo ištraukų.

Jeigu taupysite kelis dolerius kas savaitę arba kas mėnesį 
arba investuosite kelis šimtus arba tūkstančius dolerių į mūsų 
Spulką, jūsų pinigai visuomet bus SAUGI ir atneš jums gerą 
UŽDARBĮ.

Keistučio 4
skyrių:

Skyrius 
į W/2 metų.

Skyrius “B,
į 6Vk metų.

Skyrius “(
į 3y2 ^tų.

Skyrius “E
Skyrius “E
Skyrius r 

į 984 metų.
Skyrius 4 

į 584 metų.
Skyrius ' 

į 43A metų.
KeistučioVVISSIG

Specialistas iš 
Rusijos

Cash In Banks, July 31,1931 39.932.43 
Cash in hands of Secretary 
Installments .................
Paid-Up Stock .........
Interest ... .......................
Premiums ...................
Membership foes .., 
Transfer feos ............
Finos ............................ .
Rents ............................
Loans Repaid:

On Real Estate .. 201,900.00
On StOCk .................. 56,169.25

Real Estate .................... 7,537.93
Masters Certlficates ........... 11,403.01
Real Estate sold on 
Contract .............................

Taxes .............. ......... ...........
Insurance Premiums . . 
Bills Payable .................
Bills Receivable ............
Accounts Receivable ... 
Accounts Payable ..... 
Office Building ..........
Fumiture and Fixtures 
Incomplete Loans .... 
Contingent Fund ...... 
Miscellaneous Receipts 
Real Estate Reserve . 
Due Treasurer ..............

TOTAL RECEIPTS $894,591.19

IŠMOKĖJIMAI BAIGIANT METUS LIEPOS 31, 1932 M. 
(Disbursements at the ond of fiseal year July 31, 1932)

Paskolos ant nuosavybių 
Paskolos nnt akcijų

ĮneSimai.
Primokėtos akcijos 
Nuošimtis už ĮneSiinus 
Nejudinamas Turtas

Nejudinamas Turtas parduo
tas ant kontrakto

Taksai
Apdraudos Prefmijos 
Mokamos Ritos 
Priimamos Bilos 
Mokamos Sąskaitos 
Priimamos Sąskaitos

Nuošimčiai už mokamas bi
tas' ir primokėtos akcijos

Nepilnos Paskolos 
Abelnos ISlaidos 
Algos
Rastinės ISlaidos 
Pinigai pas sekretorių 
Atsargos fondas 
Nejudinamo Turto reserva 
Rikandai 
RaStinė
VISI IŠMOKĖJIMAI

ĮPLAUKOS BAIGIANT METUS LIEPOS 31, 1932 M. 
(Receipts at the end of fiseal year July 31, 1932) 

Pinigai bąnkuose 
Pinigai pas sekretorių 
Įnešimai 
Primokėtos akcijos 
Nuošimčiai 
Premijos 
Įstojimai 
Pervedimai 
Bausmės 
Nuoma 

Paskolos atmokėtos: 
ant nejudinamo turto 
ant akcijų 

Nejudinamas Turtas 
Mosterio Certifikatai

Nejudinamas Turtas parduo
tas ant Kontrakto 

Taksai 
Apdraudos premijos 
Mokamos bilos 
Priimamos bilos 
Priimamos Sąskaitos 
Mokamos Sąskaitos 
Raštinė. 
Rakandai 
Nepilnos Paskolos 
Atsargos Fondas 
Visokios jplaukos 
Nejudinamo Turto Reserva 
Pinigai priklauso Kasięriui

VISOS ĮPLAUKOS

i Tarp Chicagos
Lietuvių

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Ą' J • lt1 ) , ./]

TOTAL ASSETS $1,009,817.79 VISAS TURTAS
■ ; ■■ ' . ■ ’



NAUJIENOS
The Littaiftataa Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
Dm Lithuanran News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Edltor P. GRIGAITIS

Subacription Ratai:
18.00 per year ta Canada^
37.00 per year outside of Chicago
38.00 per year ta Chicaga 
8c per eopy

38.00 
4.00 
8.00 
1.50

.75

18c 
76c

Entered as Second Class Matter 
Mareh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L under the act of 
Mareh 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iialdriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben-

Užsisakymo kainai
Chicagoje — paltus 

Metams....... .... ............. .
Pusei metu —;—V1I. ....... ,.....
Trimę mCnesiama . __ į

Dviem minėsiant 
Vienam minorini ■---- , ,

Chicagoj per iineiiotojust 
Viena kopija —...;

Savaitei .......... .. ................... .
Minėsiu! ............................ >.«

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams .... *■—- 
Pusei metu-------
Trims mėnesiams 
Dviem minėsiantis 
Vienam minėsiu! ,..... ......... - ,75

Lietuvon ir kitur uiaientaoM 
{Atpiginta)

Metams 
Pusei metu-------
Trinia minesiama ..... ........... T
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su'užsakymu.

37.00

38.00 
4.00 
$.50

Tiesa, Francija šiandie turi milžinišką aukso re
zervą — 3 bilionus dolerių — savo emisijos banko rū
siuose. Bet beveik visos francuzų paskolos užsieniuose 
(išimant politiškas paskolas Lenkijai, Rumanijai ir 1.1.) 
jau yra atšauktos. Pirmiaus francuzai gaudavo apie 120 
milionų dolerių pelno iš savo paskolų ir investmentų 
svetimose šalyse. Dabar tas kapitalas yra partrauktas 
namo ir pelno nebeneša.

Tuo gi tarpu Franci jos užsienių prekybos balan
sas yra nepalankus, t. y. daugiaus prekių įgabenama 
iš užsienių, negu išgabenama į užsienius. Tas deficitas 
tenka padengti auksu, todėl auksas šiandie plaukia ne 
j Franciją, bet iš Francijos, ir jos aukso atsarga ma
žėja.

Toliaus. Karo reparacijų iš Vokietijos francuzai 
jau nebegauna ir daugiaus nebegaus. Francijos muitai 
yra aukšti, todėl gyvenimas brangus, o nedarbas didė-

jungos referendumą dėl palei
dimo Prūsų reichstago, karia

dauguma tWręjp 
rat^l ir liberalaį..
„i šitie dalykai b.ufų wa-

’ Į
•pe komunizmo ir tfr 

„. „/ tas artiinumas w 
ne užginčijamas. M kmutną- 
tai, taip pat kaip ir fašistai, 
neapkenčia demokratijos ir tiki 

diktatūrų. Vieni jr aptri sa-

me < 
mokrat;

Visi 
limi, jetau 
mumo 
šizmo. Bą

AMERIKOS SKOLOS

Užvakar, kalbėdamas per radio, socialistų kandi
datas į Jungtinių Valstijų prezidentus Norman Tho- 
mas nurodė, kad ši šalis turi valdžios ir privatiškų sko
lų viso kartu 200 bilionų dolerių. I šitą sumą įeina fe
deralinės valdžios bonai, miestų bonai, farmų morgi- 
čiai, paskolos ant notų ir t. t. Toms skoloms mokėti 
tenka išleisti kasmet daugiaus kaip 20 bilionų dolerių.

Kadangi dabartiniais depresijos laikais Jungtinės 
Valstijos pasidaro apie 45 bilionus metinių pajamų, tai 
skolų mokėjimas praryja netoli pusę visų krašto įplau
kų.

Šitai skolų naštai sumažinti Norman Thomas siūlo 
apdėti spedalėmis duoklėmis stambiuosius turtus. Tur
tingoji klasė tokiam sumanymui, žinoma, priešintųsi 
visomis pajėgomis. Taigi kol darbo žmonės neturės ga
lios, jisai negalės būt įvykintas.

Bet kuomet “turtingiausias pasaulyje kraštas” yra 
šitaip prasiskolinęs, tai kokiu budu jisai gali susilaukti 
gerovės?

ja.
Minėtam korespondentui vienas žymus Europos fi- 

nansistas pareiškė, kad neilgai trukus Francijai gal 
teks prašyti paskolų iš Vokietijos.

Štai dėlko Francijos valdžia yrą tokia “šykšti” 
klausime savo skolų mokėjimo Amerikai. Vakar tele
grama iš Paryžiaus pranešė, kad naujame Francijos 
biudžete nėra numatyta ateinančiais metais skolos mo
kėjimas Jungtinėms Valstijoms.

Sakoma, “ne viskas yra auksas, kas blizga”. Bet 
pasirodo, kad ir auksas nėra apsauga nuo visų bėdų.

FAŠIZMAS IR KOMUNIZMAS

KOKS TARP JŲ SKIRTUMAS?

Jau bepaliko mažiau, kaip trys savaitės iki prezi
dentinių rinkimų. Republikonų ir demokratų kandida
tai pasakė daug kalbų, kritikuodami vieni kitus, bet 
ar galėtų kas nors šiandie pasakyti, koks yra skirtu
mas tarpe tų dviejų didžiųjų partijų?

Seniaus republikonai nuo demokratų skirdavosi 
muitų klausimu. Pirmieji stodavo už aukštus “protek
cinius” muitus, o antrieji būdavo aukštiems muitams 
priešingi. Dabar šito skirtumo tarpe jų nebėra. Tiesa, 
demokratai smerkia republikonų administraciją, kam 
ji pravedė 1930 metais naują muitų įstatymą, kuriuo 
muitai buvo pakelti. Bet kongrese už tą įstatymą bal
savo ne tik republikonai, o ir daugelis demokratų.

Imkime kitus klausimus: prohibiciją, tarptautines 
karo skolas, veteranų bonusus, bedarbių šelpimą ir t. t. 
Šitais klausimais irgi butų sunku nurėžti aiškią liniją 
tarpe republikonų ir demokratų nusistatymų. Demo
kratai giriasi, kad jie reikalauja prohibicijos atšauki
mo “griežčiau”, negu republikonai. Bet visi žino, kad 
tarpe demokratų yra ir labai fanatiškų “sausųjų” — o 
tarpe republikonų yra labai griežtų prohibicijos priešų.

Apie tarptautines karo skolas Rooseveltas ir Hoo- 
veris kalba neaiškiai, bet jokio principialio skirtumo 
tarp jų nematyt. Apie karo veteranų bonusus Roose
veltas aną dieną pasakė tą pat, tik truputį kitokiais 
žodžiais, ką pirmiaus buvo pasakęs Hooveris: juodu 
abu yra priešingi bonųsų mokėjimui. Bedarbių šelpimo 
dalyke tuodu kandidatai taipgi nesiskiria vienas nuo 
antro, nes juodu abu reikalauja, kad pirmoje eilėje be
darbius šelptų labdaringos organizacijos, paskui mies
tai ir šteitai, ir tik kraštutinėje bėdoje — federalinė 
valdžia.

Bendrai paėmus, visas skirtumas tarpe tų dviejų 
kandidatų ir jų partijų pasireiškia tiktai tame, kad 
Rooseveltas moka gražiau už Hooverį pakalbėti. Roose
veltas yra ne tik gabesnis oratorius už Hooverį, bet ir 
mėgsta puošti savo kalbas “liberališkais” žodžiais. Bet 
šis jo “liberališkumas” tai naturališkas ręzutyątąs to, 
kad demokratai šiandie yra opozicijoje. Jie nori iš
stumti iš valdžios repubįikonus, todėl jie nesigaili pa
žadų balsuotojams. Jeigu valdžioje butų demokratai, 
tai tokiais pat, arba dar didesniais, “liberalais” dabar 
stengtųsi pasirodyti republikonai. Tai yra senas politi
kos “triksas”.

• Svarbu ne frazės, bet principai. Principų skirtumo 
tarpe republikonų ir demokratų nėra. Jie yra dvi par
tijos tik iš vardo, bet tikrumoje tai yra tik dvi politi
kierių grupės, kurios varžosi dėl “džabų”. Kuri iš jų 
laimės rinkimus, žmonėms bus visties — ne šilta, nei 
šalta.

NE TAIP GALINGA, KAIP ATRO1
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Įdomiame straipsnyje apie Francijos finansus Ame
rikos korespondentas Knickerboeker aną dieną parodė, 
kad Fraricijoš galybė nėra taip didelė, kaip daugelis ją 
p>ežia-

AKLAS PARTYVIŠKUMAS

“Tėvynėje” vienas SLA. 38 
kp. narys rašo apie negražią 
partyvišką politiką, kurią tau
tininkai veda toje kuopoje. 
Kuopoje kilo klausimas dėl ap- 
likanto V. Paškeyičiaus, kurio 
priėmimui į kuopą be jokios 
priežasties pasipriešino tūli po
litikieriai iš “Vienyvės” pasto
gės. Korespondentas rašo:

“...p. Narvydas paaiškino 
susirinkimui, kad todėl (ne
priimtas į kuopą), jog jis 
yra ‘jūsų grupės socialistas’ 
ir tokiems nėra vietos Susi
vienijime. Tuomet dar 
dėsnis pasipiktinimas
rinkusių tarpe kflo ir parei
kalauta rinkti komisiją išty
rimui aplikanto. Komisijon 
išrinktas pp. Petrauskas ir 
Mėšlis. Kadangi protokole 
šis įvykis netaip aprašytas, 
kaip buvo nutarta, tai di
džiuma balsų protokolas at
mestas...

“Dabar eina aplikanto Paš
kevičiaus tyrinėjimo komisi
jos raportas. Pirmas rapor
tuoja p. Petrauskas, pareikš
damas: kiek aš apie jį žinan
čių klausinėjau, nesuradau 
nieko blogo; švarus, jaunas, 
niekuo nėra susitepęs ir aš 
rekomenduoju jį priimti. 
Antras komisijos narys sa
ko: aš nieko neturiu prieš 
jį, tik žinau, kad jis jau no
ri ištraukti savo aplikaciją. 
Vienok 
ginčina 
reiškimą 
silenkia 
Paškevičius nenori ištraukti 
savo aplikacijos. Visas susi
rinkimas reikalauja įrodyti 
nors mažinusį ąplikanto pra
sikaltimą dėl ko jis negalėtų 
būti priimtas į Susivieniji
mą. Ir nė tie, kurie baldavo 
prieš V. Paškevičių, nė ko
misija negalėjo įrodyti jo
kios priežasties aplikanto 
nepriėmimui į organizaciją, 
vienok V. Paškevičiaus apli
kacija atmesta. Tokiu pasiel
gimu seni ir jauni labai pa
sipiktino; jaunesnieji ąpįęi- 
do susirinkimą, o senesnieji 
barė politikierius už tokį 
pragaištingą elgesį.” 
Tokia nešvaria politika tau

tininkai daro Žalą Susivieniji
mui, kas. blogai ypač šiąįą 
laikais, kada dėl nedarbo dau
gelis senų narių negali užsimo
kėti duoklių ir * pasitraukia iš 
organizacijos. Antrą veį*t^, 
tautininkai nusideda SLA. fra- 
tę^ąlį?pąo principui, kuris rei
kalauja, kad priimant narius 
nebūtų atsižvelgiama į jų po-, 
litinius arba tikybinius

organizatorius už- 
vice-pirmininko pa- 
ir sako, kad jis ap- 
su teisybe, nes V.

įsitiki

“N. Gadynei” kažin kodėl 
nepatiko musų pastebėjimas, 
kad Augustinas Voldemaras, 
buvęs Lietuvos diktatorius, 
“flirtuoja su komunizmu”. Ji 
sako, kad Voldemaras tik 
“plepterėjo” apie ūkio diriga
vimą, bet, esą, apie ūkio diri
gavimą pakalba ir Smetona, ir 
Mussolini, ir Hitleris, o betgi 
tai nereiškia, kad jie jau esą 
komunistų talkininkai.

Čia “sklokiriinkų” organas 
daro kelias klaidas. Viena, ne
tiesą, jįęąJ Voldemaras kalbė
jo tiktai apie ūkio dirigavimą; 
jisai aiškiai minėjo ir komu
nizmą. “Tautos Balse”, būtent, 
jisai pareiškė, <kad dėl dabar
tinio ekonominio krizio pasau
lyje vyksta labai stambių po
litinių ir ekonominių atmainų:

“Kur jos atives, šiandien 
dar irgi niekas negali pasa
kyti, bet yra'vėl rimty nuo
monių, kad ūkis turi būt ‘di
riguojamas’, kas galų gale 
turi privesti • prie kOmųniąn 
tinio ūkio valstybėse.”
Ar šitie Voldemaro žodžiai 

reiškia, kad jišfei jau rengiasi 
būti “komunistų 
mes nežinome, -— nors 
galima visko tikėtis.

Bet “Natij. įGad.” visai be 
reikalo bando užginčyti arti
mumą tarpe komunistų ir Sme
tonos bei Mussolinio. Yra ne- 
užginčinamas faktas, kad drau- 
gingiausius ryšius sovietų val
džia turi su Lietuvos ii* Itali
jos vyriausybėmis. Dar nebu
vo nė vieno atsitikimo, kad 
tarp Maskvos ir Romos (nup 
juodmarškinių įsigalėjimo lai
kų) butų kilęs koks nors pik
tumas arba nesusipratimas; 
taip pat Maskva labai gražiai 
sutinka ir su Kaunu. O tup 
tarpu ąą kitoips valdžioms (iš
imant vokišką) bolševikai yrą 
daug karty turėję įvairių kpn- 
fliktų.

Vokietijoje sovietų valdžią 
per ilgus metus turėjo artimus 
ryšius su ‘‘reichsweh^o” (ąrąii- 
jos) vadais. Vokiečių spaudoje 
ir reichstage buvo išlįeltįą 
aikštėn, kąd Rąsįjoje vokiečių 
pinigais įsteigtos dirbtuvės ga
mina vokiečių armijai nuodin
gus guzus ir įvairią amunięi^ą, 
kuri laiks nuo laiko yra slap
tai gabenama per Vokietijos 
uostus Vokietijos gilu^ęn.. 
Prieš tą slaptų bendradarbia
vimą tarp sovietų valdžios ir 
vokiečių armijos generolų (ku
rie nori atsteigti mpnąi’cliijąį 
Vokietijos spęiajiistąi ir deąio- 
kratai (atka^totinai, k$lė ' pro* 
testus. Į f" !'?•’į J1

Galų gale, pačioje Vokietijo
je komuąistaį ne . vieną kartą 
ėjo ranka už rankos ir su hit
lerininkais: pavyzdžiui, 
jie vieni ir antri rėme monar

talkininku”, 
iš j Q

(Tųsa) ' . *■ i' ' ■"
Jis rįpičiau pradėję savisau

ga susirūpinti. Nei savo nuo
sprendžio, kuriam priklausė 
Adelinos gyvybė, įvykinimą ati
dėjo. Geriau Chicagoje. Ach, 
Chicagoje, kur visuomeninė vie
šoji tvarka jau seniai kapuose 
tranija, o požeminių jėgų *- 
jutlegerių, gengsterių ir rake- 
terių — valdžia triumfuoja! 
čia tokiems, kaip stranžeris, 
keliai kuo laisviausi, kvėpian
čiais medžiais šalimis nusodin
ti.

pil

su gyvenimo tik- 
Niefcaęką!

Vieną vakarą, kada jau že
mė baigė gerti paskutinį sau
lės spindulių ąsotį ir rengėsi 
lįsti po tamsos antklode, — 
“itello, Ąddy”. atsimušė Ade- 
linps ąųšyse stranžerio balsas. 
Ji pradžiugo, tarytumei savo 
brolio iŠ kapų sulaukus parei
nant. Ir tik laukė, kad kuo 
greičiausiai jis pavadintų ją iš
važiuoti kur nors ųį nuėsto — 
į laukus, miškus, kalnus.

Pavadį np.
Išvažiavo.

Taip!
Tuoj pamatysime.
Jis parsivežė Adelina Chięa- 

gon.
Dviveidė jo siela vis dar ne

buvo jai aiški. Kaip gi bus? 
Akli juk nemato. Tiesa, Adeli
nos akys sveikos, bet jos pro
gas dabar liguistas, aklas. Be
protiška meile apjakino.

O vis dėlto Adelinos meile irk
dangus gėrėtis gali. Ji tokia 
gili — kaip pati erdvė. Ir toks 
pasiaukojimas savo mylimam
— kaip kareivis dėl tėvynės. 
Tik gaila, kad tą didelį turtą
— ir mergiškumo ir motiniš
kumo kupiną meilę — atiduo
da suakmenėjusios širdies gai
valui, savo stranžeriui. Tai kaip 
geraširdis debesis savo lytų, o 
mieloji saulė savo spindulius — 
uolai...

Adelina, kaip laikrodis,
do gydytojo patarimus. Jos 
naiviu supratimu, juk tik ligą 
teskiria ją nuo stranžerio. 
gu ne liga, ach, jeigu ne ligą,
— jis vestų ją... Atsidarytų 
Adelinai durys į taip baisiai 
temptai laukiamą Šeimynį gy

venimą... ir saldžios vilties iš
puoštu taku įeitų juodu į laj
inės rumus... Jeiguxne liga.

S|rąnžeris rečiau pradėjo 
pas Adeljną atvažiuoti. Tik ta
da, kai nęąųvąldomai išalkstą, 
ištrokšta jo gašlumo jausmai. 
Kaip liūtas ' ^yvos šiltos mė- 
sos!

Adelinos dvasia kankinasi, 
blaškosi, tartum jaunutėlis iš 
lizdo iškritęs pąukštelis. Bet 
jos kūnui dąbar geriau sekąsi 
nusikratyti biaurios ligos. Ji 
nebegeria. Pilnai pasveiksta. 
Taip jai sako jos gyciytojąą. 
Taip ir ji pati jaučia.v1 ; ■ . .

Bet savo stranžeriui apie tai 
pasakyti ji vis tiek neskubi. 
Vieną kartą, mat, lyg ir pa
stebėjo, kad tokio turinio jos 
kalba jis mažai tejdomaują. Q 
ji taip baisiai nori duoti jam 
tik tai, kas saldintų jo širdį ir 
suptų, liūliuotų jo jąusmus.

Sąs' įgimta liga sų- 
ąą betgi jąu nębe- 
Koks jai džiaugsmasl

Jei-

Kalneliai, apaugę medžiais ir, 
matyti, savo žalumu, gyvumu 
neatsidžiaugdami, ritmingai lin
guoja, lyg ir dėkodami pavasa
riui. Tik gražiagiesmių paukš
čių čia nėra. Mat, čia ne Lie
tuva — ta žmonių ir paukščių 
dainos šalis... Tiktai vienas 

„m P y
pats miškas girežia švelnias 
kompozicijas, džiazo dar nesu- 
k'oneveiktas! Jis, mat, nepasi
duoda, nors už džiazų galvų 
guldo ir patsai Viešpatis Dole
ris. Vis tiek nepasiduoda. Gar
bingas miškas’

Tiltai, kanalas ir vėl kalne
liai su muzikaliu mišku ir jo 
minkštais aidais, glostančiais 
Adelinos širdį.

Lengvutės, tyros bei atviros,
kaip šitų žalių medžių viršūnė
se valcuojantis vėjelis, širdies 
Adelina dabar visai neroman- 
tejo.

Ji tyli. Tik iš jos širdies, ta
rytum didelio radiumo gabalo, 
spinduliuoja jos meiles troški
niai, viltys... Ir tik jais jis no
ri uždegti savo stranžerio žmo
niškąją pusę,— jeigu jis tokią 
dar turi!
są, kuris ją taip žavi, nelygi
nant dainiaus Orfėjo sirenos.

Naivi mergelė. Tiki telepati
jų!

O jis nė žodelio.
Pagalios —
Ji — (Bus daugiau) ;

jeigu jis tokių 
ir išgirsti jo bal

mii ii na ivi ■
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$2,500.00—()235 S. Kostner Ąve., 5 kambarių naujas mū
rinis bungalow, garąžas, karštu vandeniu šildo
mas, vertės $6,0Q0.(X) No. 863.

$2,OOO.0O—6011 So. Kostner Ąve., 5 kambarių naujas 
myrinis bungajow, karštu vand. šildomas, vertės 
$6,000.00. No. 886.

$l,2Q0.Qft—044 S- Wooį| St., 5 flatų namas po 4 kamba
rius kiekvienas, vertes $4,000.00. No. 891. X

$1,800.00—5722-24 S. Kostner Avė., mūrinis bungalow, 
2 lotai, vertės $1500.00 No. 894.

$1,200.00—821 W. 53rd PI. 2 augštų mūrinis namas, 2 
flatai po 6 kamb. karštu vand. šildomas, vertės 
$10,000.00. No. 907. , .

$1,000.00—1444 S. 49th Ąve., Cicero, 2 augštų namas, 2 
lotai, vertės $5000.00. No. 912.

$3,500.00—2328 W. 23rd SJ., 3 augštų mūrinis namas, 
2 flatai po 6 kamb. ir 1 f|. 5 kamb., vertės $12,- 
(M)p.OO. No. 914.

Turime dąugiąu labai gerų 1-ų morgičių pardavimui.

JUSTU MACKIEWIGHĄGE BANKER

SflUARE DEAL
Pasiute Žemiausias Kainas už

CPMPI -ATING

Ate, 
sirgti, 
sirgo. 
Juk tikrai turi būti sveika, pil
nai sveika, kąd motina pastojo. 
Tarytumei pąčias jautriausias 
jos širdies stygas harmoningąi 
spaude savp pirštąię jos stran- 
žeris, taip gerai ji dabąr jau
tėsi. Juk tik jis vįepįptėle 
priežastis. Su kitais jąu seniai 
nebevžsįįiądinėjo. Jis įąs kū
dikio jtčva8. Ji dabar mi(>tipa...

Koks aklas džiaugsmas V Kaip 
ir pątį didžiąusįa meilė i

Juk jis gali jūs ir nevesti, ir 
SU J.9». gyvybe žąįsti, kąip jau 
ne kartą yrą daręs...

Ęęt ąr tokia didelę, tpkįa 
aistringą, tokia uoli, tokia' pa-

aipj :

rATERlpLA DEL KARŠTO VANDENS
RAMB. BUNGAL0W SYSTEMOS

SUSĮĮappĄ Iš; boilerio, radiatorių, (žemų ir au- 
6šTŲ), radiatorių valvų, orui vents, bronzas 
DĖL RADIATORIŲ, AUTOMATIŠKA VANDENS SPAU- 
SyĄLVA, AUTOMATIŠKAS DAMPĖR REGULIA- 

S, TERMOMETRAS, VANDENIUI GAUGĘ, KAMI- 
PAIROS IR FITINGAI. VISAS MATERIOLAS YRA 

NAUJAS IR GARANTUOTAS IŠ DIRBINĖTO JŲ IR MUSŲ 

» VISAS ŠITAS AUGščIAU SUMINĖTAS MATERIOLAS 
XgA ĮJODAMAS PRIE KIEKVIENO PLANT’O. NIEKO 
DAUGIAU NEREIKIA DAPIRK- - F-
TI. SPECIALIAI TIK TRUM- *1 11 JI *11 
pam ' lAikūl .. . | X/l • V U18450
ŠAUKIT CALUMET 5200 IR KLAUSKIT MR. ROD DĖL 
DYKAI APSKAIČIAVIMO ĘJLE PARANKIU JUMS LAIKU.

CĄPŲMET 5200

MBS KALBAME LIETUVIŠKAI__



Lietuviai Gydytojai
*

savąitįš pradžioje paieidd

Įvairus Gydytojai

CHICAGOS
ŽINIOS

Simfonijos orchest
ros kbntėttai popli- 

liargffiiš kainomis
Pirmas koncertas šį sekmadienį 

Cftlcako Siadiume

Šį šėkhiaflfenį, spalių (Oct.) 
ŽŠ 3., fcKicago Stadiume, 1800 
W. Madison St., įvyks pirmas 
pdįhiliAHų Šiihfonijos koncertų. 
ImpresaHo Maurice Frank skel 
bia, kad juose dalyvaus garsus 
pasaulio dainininkai solistai ii 
didžiulis orchestrai, kuriam va
dovaus M. ĮGbidblait, vienas 
Chicago Civic Opera dirigentų.

Šį sekmadiėttį kdneerte daly
vaus Rhfr Ybrlco Metropolitan 
Opera dainininkas Giovanni 
Mąrtiffėlli ir S. Sharnova, iš 
Chicago Civic Opera.

Tarp kitų ndriierių, orkestras 
atliks Wagnerio “Tannhauser” 
ovėriiiirą, Šuberto 
Syifaphoriy” ir 
“Marche Slavė;”

Pršdžib lygiai 3 
tų.

“Ūnfinished
Čaikovskio

vai. po pie-

“Daily News” rengs 
antrą Tautų Kar- 

hivalą
Chicagos dienraštis “Daily 

News” pernai su dideliu pasi
sekimu suruošęs Tautų karni- 
valą, kuriame dalyvavo ir lie
tuviai, rengiasi šįmet suruošti 
antrą pųnašų parengimą.

Žuvo dar du Chicagos 
gengsteriii

Policija rado gengsterių nu- 
.. šautus Tony Jerfita ir kitą 
’ žmogų, kurio pavardė nežino

ma. šios savaitės pradžioje 
nuo kulkų puolė jaunas vagi
lis S. Dalaly ir kitas gengste- 
riš, kurio pavardė taipgi ne- 
Žinorha. Motyvų policija ne- 
ghlėjb konstatuoti, bet spėja, 
kad tai kelių gengsterių gru
pių karo aukos.

>

Teisiami užsidariusio 
banko kasierius ir 

prezidentas
Kriminaliame teisme, prieš 

teisėją Sullivari svarstoma už
sidariusio Millard State banko 
prezidento R. Cepak ir kasie- 
riauš J. Havlfcek bylą už ba
lanso suklastavimą.

Vagiliai pavogė 2,000 
svarų sveriantį varpą

Highland Parko policija su
sirūpinusi. Jeigu vagiliai ap- 
kratisto motetų maišelius-, ar
ba nušvilpia kėlius žeidus ir 
laikrodžius iš auksakalių 
krautuvių, tai nieko stebėtina. 
Bet kuoihėt jie pavagia “tik” 
2,000 svarų sveriantį varpą 
tai čia neprastas įvykis. Nu
kentėjo Benthdny Evangeličhl 
Church, kuri rengėsi varpą 
pakabinti į bokštą.

Sensacija! Hooveris 
areštavo Rooseveltą

įsivaizduokite, Roosevcltas 
buvo sugautas bevagiant ledą 
iš šaldytuvo Baltimore & Ohio 
traukinių linijos prekinėje sto
tyje ir jį areštavo Hooveris! 
Tik šis areštuotas Roosevcltas 
nekandidatuoja į prezidentus. 
Pasitenkina žuvų pardavinėji
mu savo viengenčiams juodvei- 
džiams, o Hooveris — yra Iza- 
ac Hooveris ir ne prezidentas, 
bet policistas, padoriai saugo
jąs Chicagiečių saugumą.

Pasikėsino prieš 58 me
tų moteriškę

Areštuotas Louis Serriella, 
28 metų ,buvęs kalinys, už pa
sikėsinimą prieš 58 metų naš
lę Inez Earle. Praeityje jis 
buvo kelius kartus baustas už 
panašius prasižengimus. 

- ------ -—.—t
Mirė Chicagos univer 

siteto profesorius
Billings Menturiai ligoninėje 

mirė Ernst Freund, Chicagos 
universiteto teisių profesorius 
ir žymus įstatymų autoritetas. 
Buvo 68 metu amžiaus.

STANISLOVO TOTpRĄIČIO 
KŪNO PERKĖLIMAS 

IŠ DUOBES I 
LOTĄ

SERVILLAS 
šiuo pasauliu 

1:45 valandą ry-

,JUOŽAPAS 
Persiskyrė su 

spalio 21 dieną, 
to 1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Raseinių 
Pašdęs parap.. Vėjų kaimo.

Amenk'čj išgyveno 30 metų.
Paljko dideliame nubudime 

moterį Josephiną po tėvais Jaku
tytė, 5 dukteris Stelių, Oną Dol- 
far, Marijoną. Frincęs ir Alke, 
žentą Arthur. seserį Marijoną Sin
kus. švogerį Albina ir gimines, o 
Lietuvoj irgi gimines.

Kūnas pašarvotas randasi Ma
žeikos koplyčioj, 3319 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks panedelyj 
spalio 24 dieną. 8 vai ryte iš ko
plyčios i šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už Velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kažimiė' 
ro kapines. >

Visi a. a. Juozapo Servillas gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moterie, Dukterys, Žentas, 
Sesuo, švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika ,Tel. Yards 
1138.

apskr.

Marąuette Park
t h

Naujas profesionalias

Mirė Jurgis Soda 
nuo šautuvo 

žaizdos

šios
kulką j galvą, norėdamas nu 
šižudjrtl

šiomis dienomis lietuviai su
silaukė naujo profesionalo. Btl- 
tent, jauiio advokato Ferdinan
do Petraičio, kuris iš Spring- 
fieldo gavo leidimą praktikuoti 
advokatūrą. Jo tevAi gyvenk ad • 
ręsti 146(1 N. Paulina St.

teKliHAHaas PeMitiš jahkC 
Crane Jųnior kolegiją ir Illinoiš 
universtletą. Vėliau j iš pradė
jo studijuoti teises Chicago 
Kent kolegijoj. Advdkaturtį 
baigė ši pavasarį ir tuoj po to 
išlaikė valstijos kvotimus.

Dabar adv. Ferdinandas Pet
raitis dirba su Wetten; Pegler 
ir Dale adkovatų firma, 134 
North LaSalle St.

Kuo geriausio pasisekimo nau
jam profesionalui.—N.

• Southtb^n ligoninėje mirė 
Jurgis Soda, 6011 S. Washte- 
naw A Ve., nuo skaudžios žaiz
dos galvoje. Preitą savaitę vė
lioms narhudse mėgino nusižu
dyti paleidęs kulką į galvą iš 
22 kalibrų šabtuvo. Jis buvo 
ra'stas ant grindų Visas krau
juose. Kaip spėja policija mir
ties priežastis buvo finansiniai 
sunkumai.

Primeta Svrarisohiii bėri 
dradarbiavimą su H- 

ketieriais
Employers asšocidtion išlei

do pareiškimą, kuriame sako; 
kad politiką valdo Swansono; 
valtsijos prokuroro biurą, ir; 
kad jis yra talkoje su rake- 
tieriais, kurie yra tiek pat įsi
galėję dabartiniu laiku, kaip ir 
Crowe laikais. .

Chicagoję kalbės boksi
ninkas Gene Tunney
Majoras Cermakas nuvykęs 

į New Yorką pakvietė Čhica- 
gon demokratų partijos šali
ninką boksininką Gene tuh- 
ncy kalbėti Chicago Stadiume. 
Jis agituos už Rooseveltą.

Kaltina turtuolius už 
ihokėsčiiį riėriiokėjiiftri

TheEnglishCohmm
hfr * r ** “"* -1 •1 "

Lithuanian Univer 
Sity Club

October, 1931. Twenty young 
Lithuanian people gathered to- 
gether ih Mišš Chap’s home 
With thė ihteftt and purpose of 
organizing a Club for univer- 
sity stu'dents dhly. • Satiirday, 
October 29th; this šame group 
of studens is goihg to celebratė

Cook apskričio legališ pata
rėjas Hayden Bell pareiškė, 
kad tik 5% mažų damų savi
ninkai nesumokėjo mokesčių. 
95% nemokėjusių sudaro tur
tuoliai, kurie išgali bet nemo
ka.

W. 14 th Place 

nuliūdę,

Moteris ir Vaikai

ant pietų į darnus

STANISLOVAS TOTORAITIS 

mirė birželio 11 dieną, 1913 me
tuose, sulaukęs 29 metų am
žiaus.

Spalio 22 dieną atsibus Šven
tos Mišios Dievo Apveiždos para
pijos bažnyčioje už Stanislovo 
Totoraičio ir Kazimiero Yutelio 
sielą.

K. Ytiteliui sukanka du mėne
siai nuo jo mirties.

šiudmi užprašau gimines ir 
draugus ant šventų Mišių ir į 
Švento Kazimiero kapines daly
vauti perkėlime Stanislovo Toto
raičio kūno iš duobės į lotą ir 
iš kapinių 
antrašu

731

Pasilieka

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

KAZIMIERO KONDRATO
Gimęs gruodžio m., 12 d., 1908 metais. Jau ligiai metai kaip traginga 
mirtis, nukirto nemielaširdingai jaunuolio Kazimiero Kondrato gyvybę spa
lių mėn. 23 d. 1931 m. Kelioliką paetų išgyvenęs Brighton Parke, 4341 
Archer Avė. drauge sri (tėveliais geroje santaikoje. . .

Nelyginant, kaip; rudelis gėlėlė, kuri dir nesuspėjo pražydėti, prasklei
dus savo pirmuosius lapelius, tampa šalnos paliesta ir žųsta. taip ir musų 
brangus sūnelis, neturėdama dar ifei 23 mėtų, apleido mus, palikdamas mo
tutę Stanislavą Kohdr'ątienę dideliame nuliddime, taipgi liūstantį patėvį Si- 
maną ir brolį Joną.
' Mes Tavę mylimas sunau kiekvieną dieną pasigendame. Nėra kam
mus paguosti, nuraminti it musų biznyje mhs pavaduoti. t

Ilsėkit ramybei brangus sunau. Lai būna lengva Tau toji žemelė 
kuri Tave apklostė.

Visi giminės, draugai ir draugės pasigendam Tavęs Kazimierai. Tu mus 
netikėtai ir jah Užmiršai mus. bet rrięs palikę atskirti nuo Tayęs su 

skitttmu Širdyse negalim Tavęs pafairėtl ir vargei pamiršim.

their first anbivetšaty at the 
ihtėthatidiial Itousė oii the 
Univei’sity of Chicago campus.

This gala cėlebration will 
consist of a. buffet suppef 
dance and a very uniųue pro- 
gvam. Severai inspiring talka 
will be gyven by the president 
and the organizers of the Club, 
The source of music will be 
held a sečret until the night 
of the aftair. The evening will 
be climaxed with the presen- 
tation of a htige birthday cake 
to the club. Every member 
and his or her friend is urged 
o attend:

To make finai arrangement 
for the anniversary party, a 
meeting of all members will 
be held Sunday, October 23, 
at two o’clock in the Univer- 
sal Club, 33rd ahd Halsted St. 
The sočiai committee will ineet 
promptly at one o’clock. Any 
uhiversity or college student 
or graduate who would likę to 
join the Lithuanian University 
Club is urged to attend thė 
meeting, Sunday. —Kazys.

Graboriai
Ttlefonls . Yard, ,1138

Stanley P. Mažeika 
Grabbrius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. kaina prieinama

' 3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

- . • . i ' , r i: '(•'i'k** ■ i »• J.

Phone Boulevard 413J 
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai- 
dotuvėšė ir ktikhibė rei
kale visubmet esti sąži
ningas. ir, nebrangus to- - 
dėl, kad, neturime iš
laidų užlaikymui sky- 

a ttųį, , „• ...
3307 Auburh A Ve.

CHICAGO, 1Lt.

DENTISTAS 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 

2420 Marquette Rd. arti Wsetern Av 
Pbohe HemĮock 7828 

Panedeliais, Seredomis ir- Pėtnyčiomis 
1821 So. Halsted Street

Lietuviai Gydytojai 
Dr. Vincent Č. Steelė 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Ofiso telefonas , YARDS i)344.
DR. VINCENT S. NORKUS

Kojų Specialistas
Vai. nuo 9 iki 12 ryto—1 iki 5 

ir nuo 7 iki 8:30 vak.
Nedėlioj nuo 10:30 iki 12 vai.

756 West 35ih St. Chicago, III
.n....—.i.imii, ■ 'ii„į.a,,',,'įiui,............

Graboriai

DR. C, KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo JI Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie- 

. . . niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

Tel. BOULEVARD 9199

Phone Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

2400 W. Maditon St.
Vai. 1 iki 3 po piet4» 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

A. L Davidonis, M.D
4910 Šo. Michigan Averiuė

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte} 
nuo 6 iki 8 valandai vakare, 

apart iOentadienio it ketvirtadienio

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ir 
akušeris. 1 .

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterį Ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie- 
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. Uth St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
' Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

TYD A 1>T T?G Q’E,r*At'
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ąve.t 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OĖISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Phone Canalj5122

DR. S. BlEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 
2201 West 22nd Street 

Valančios: 1— ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

Lachavich ii* Sumiš
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja lalddtuvėse kuopigiausią. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rbdievelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, 111.
Tel. Čketo 5927

S. M.SKUDAS
GRABOktUS IReBALSAMU0f0JAŠ 

Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Rooseveit 7532

1LZOLP
Graborius Chicagoj

DR. BERTASH
750 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
*4uo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet 

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

Ofiso ir Re?. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Daktaras V, A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo Savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

1)R* A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specttdistas odos ligų ir Venerilkų ligų

3102 So. Halsted St
, , . kampas 31st Street
Vai. t 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v.

Nedelromis ir šventadieniais 10—2.
£========= 

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1113
Telefonas Central 4411Dr. Suzana A. Siakis

Moterų ir Vaiką ligų Specialistė
4145 Archer Avė.

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus sėredotnis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais ir 
Ketvergais. ' ,

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

127

VMandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vikarą, išskyrus ketvergą 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

1646 W. 46tb St.

Akiu Gydytojai

LEONARD EZERSKI 
ii- M. A. EZERSKI

GRABORIAI
Musų mandagiu ir nuoširdžiu, patarnavi 

• mu busite užganėdinti.
Off., Boulevard 9277 

4603 S. Mbrshfield Avė. 
6607 S. Mapleivood Avė.

ų* '.'f rd ♦i'v L’*! t, ,r*; '»'»-»■:i ■

Telefonai

Boulevard 5 203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct. 
Telefonas, .

Cicero 3724

VAITUSH, OW
LIETUVIS 'AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą^ kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, neryuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir fojiregystę. i Pritengia 
teisingai ąkiniuy. Visuose abietkimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spėcialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo, 10 iki 8 y. Nedėlibmis pagal 
ftitytį. Akmįų kairioš per piisę pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimi} akys ati- 
tittMm be akiniu. Kiinos pi

giau kaip pirmiau.
4712 Sbtttb Ashland Avė.

Pbohe Boulevard 7589

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archtt Avenuė 
Telefonas Virginia 0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbohe, Prospect 6659

DR. ^rŽ' ZALlTbRiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street, 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

"t I

u_,. Duokite savo akis išegz;
Dr. A. R. BLUME1

OPTOM 
, Praktikuoja

4649 5. Athland..Ave 
Tel. fiouIeVard 64Š7

"■U"..............      1 "■

Tel. Yaids 1829

minuoti
ITHAL
TRIST 
virš 20 m.

DR. G. SEItNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyi imas 
Komplil i 

Atsitik

Ofisas ir Akinių Dirb
756 West 35th 

kartas Halsted St. 
Valandos hud 10—4, ribo

Nedėliotais nuo 10 iki

uotuose 
imuose

uve
[St.

6 iki
12

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIS
Valandoj Duų |0 tyto iki ii po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakire. Sek-, 
nūdieniais nuo 1,0 iki 12.

3421 So, Halsted St.
Phoiii Bbukvarį 8413

DR.M.T. StRlKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:'

4645 S. Ashland Avė.,
dfiso valandos įun J8. iki 4 JŽk Uuo 6 U5

8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutarti

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Rooih 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utam. ir Ketv.—6 iki 9, vii. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Ofiso Tel.: Boulevard 782Q 
Namų Tėl.: Prospict 1930

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

Tel, Lafayette 4146 
VALANDOS:
/ nuo 9 iki 11 valandai ryto

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

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

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefbnas Grbtehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ii: 

nedėlioms pagal susitarimą.

JOHN B. BORDĖN
LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Monroe St. 

Room 1005 
Telefonas State 7660; Valandos 9-5 

Vakare:
6459 S. Rockivell St.

Telefonas Republic 9600; Valandos 7-9

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rei. 6515 So. Rockwell St. 
Tel. Republic 9723

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedaliomis pagal sutarti. 
4847 West 14th Street 

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

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107th St.—prie Michigan Ate.
Tel. Pullman 5950—6377

4600 So. Wood Sts—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį
..................... , ________________ _

HemĮock 8151

DR. V. S. NARES 
(Ndry^uckis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 Marguette Road 

valandos: 9—12, 7—9, AntradieniValandos: 9—12, 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadienį vakarais pagal ratiUtUM.

dfisd Ttl. Lafayettė 7031 :
. ftėz. Vlfginia 18Ž9

CHARLES P. KAL
LiETUViS AbVOKATAS 

140 N, Dearborn St., Saite, 706 
Phone Štate 4690, valandos iki pietų 

756 tek 35th Street 
Phope Boulevard 5913 

Valandos: nuo 3 jpo pietų, subatomh 
trtio 2 po pietų.

* « Mg SMl 4'.. •• . (. ■

3 bo pietų, subatomis
2 po pietų.

William C MitchėU 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 Wefct 69 Street 
Tetėphone HemĮock 1323 

Į vakaro J

1

■■■*

;>v i

*414$ Attihet Sil.į Taihpas Francisco Av. 

Valandos: 9 v. ryto iki 9 v. vak. 
NedeldienuisbmLsusitarimą
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marųuette Park
Lambda Kappa Gamm brolijos 

šokiai

Marquette Parke yra brolija, 
vadinanti save Lambda Kappa 
Gamina, kurios nariai yra iš 
parinktų jaunų vyrų, ši brolija 
buvo suorganizuota trys metai 
atgal, ir per šį trumpą laiką 
jau parodė savo darbais, kad 
jų tikslas yra geras ir rezulta
tai jau matyti. L. K. G. bro
lijos nariai yra mandagus čia 
gimę lietuviai. Jų parengtuose 
vakarėliuose, ar kitokiose pra- 
mogose, tvarka esti pavyzdin 
ga. šj sezoną L. K. G. rengia 
šokius, spalių m. 22 d. š. m., 
pradžia 8:30 v. v., tikietas 49c. 
Vieta, Blue Bird Hangar, 5226 
W. 63 St., muzika Vincento Zo- 
pelio.

Jaunimas yra’ kviečiamas at
silankyti.—A. K.

Lithuanian Univer- 
S sity Club

___________

Pirmų kliubo sukaktuvių pami
nėjimo vakaras New Inter
national House.

Daug įvairių kliubų buvo 
tveriama praeityje, daug kliu
bų tebegyvuoja, bet prieš kele
tą metų nebuvo nei vieno moks
leivių kliubo. Keli jaunuoliai 
studentai, suprasdami tokios 
organizacijos svarbą, sutvėrė 

j mažą grupę. Bet tas kliubas' 
neilgai gyvavo. Pereitais me
tais studentai suorganizavo 

S naują kliubą “Lithuanian Uni- 
versity Club”. Pradžioje prie 
jo priklausė tik keli studentai, 
bet laikui bėgant jis augo ir 

! dabartiniu laiku turi kelias de
šimtis studentų-narių iš įvai
rių Chicagos dalių. '

Visi kliubo nariai lanko uni
versitetus. Per pirmus metus 
kliubas atliko daug darbo ir 
veikė labai pasekmingai. Ka
dangi šį mėnesį sukanka pir-

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

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 investuoti 
nuo $100* iki^$500 ant notų nešančių 6%.

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

6. Perka ir lokius 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.

Apdraudžia (Insurance) nuosavybes, automobilius, krautuvių stik- 
kitus dalykus.
Parduoda namus, farmas, liotus ir biznius.
Maino farmas ant namų visuose miestuose ir valstijose.
Maino ant namų, liotų, bučernės, grosernės ir kitos rūšies biznius 
Chicagos dalyse, taipgi kituose miestuose ir valstijose.

J2.
lūs ir

13.
♦14.
15. 

visose 
'Julius Namon, 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. Western Avė. Chicago, III. 
PHONE GROVEHILL 1038

mos sukaktuves, kliubas yra 
pasiryžęs rengti savo “First 
Anniversary Party”, naujai pa
statytuose New International 
rūmuose, 1414 E. 59th Street, 
šeštadienį, spalių 29 d.^ 7:30 
vai. vak. Vakare bus “buffet 
Service“, programas ir šokiai. 
Visi galės linksmai praleisti 
laiką ir sueiti artimesnen pa- 
žintin su musų studentais-na- 
riais.

Visi kviečiami dalyvauti ir 
bilietus galite gauti pašaukda
mi komiteto narį J. Varkalą, 
Wentworth 7927 prieš spalių 
26 d. Kaina — 85 c. Nepamirš
kite!

Be to, noriu priminti, kad 
ryt, sekmadienį, spalių 23 d.,

PRANEŠIMAI
Kaz. Venckus, Bridgeportietis rengia 

armonikinį balių subatos vakare. Oct. 
22, savo ofise, 3836 S. Lowe Avė. 
Užprašau visus.

Da- 
atlie-

Esu 
bar

Svarbus pranešimas 18 
apielinkės draugams ir 

kostumeriams 
persikėlęs į didesnę vietą.

turiu geresnę vietą ir darbas 
karnas už ąumažytą kainą.

D. BAČIUS,
Kriaučius

1978 Canalport Avė

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Cbicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. 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
kytis. ‘ Ateikite ir įsirašykite šiandien.--------------------- .. _ ,5

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St

PROGRAMAS
Iš Radio Stoties WCFL 

970 kilc.

įdo- 
kal- 
Bet

Nedėlioj, spalio 23 d
nuo 8:30 v. ryte

Programas bus labai 
mus, susidės iš giesmių ir 
bos, kaip ir visuomet,
šitą kartą bus žingeidi tema: 

“DIEVO KARALYSTĖ 
TARPE JŪSŲ“

Jahovos Dievo liudininkai 
rengia šį programą dėl žmo
nių geroves. Todėl visi ne
užmirškite pasiklausyti.

Universal kliube įvyks kliubo 
susirinkimas. 'Pradžia 2 vai. po 
piet. Visi nariai ir ketiną pri
sirašyti raginami susirinkime 
dalyvauti. —A. K.

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

'‘Aušros“ Knygyne prasidėjo didelis 
knygų ir gintarų išpardavimas — visos 
prekės parduodamos už pusę kainos, šim
tai skirtingų knygų visokiausio turinio: 
teatralio, muzikalio, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, daktariškų, moksli
nių, orakulų ir monų, juokų, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių, špil
kų, branzalietų, auskarų, cigarnyčių, 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei.
Cbicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Chica
gos — reikalaukite katalogo prisiųs- 
dami 5 centų štampą persiuntimui. 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai. 
vakaro, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas
3653 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Yards 4754

Gyvenanti

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Eng!ewood 5840

STĖKAI - CHOPS -• RAVIOLI 
SPAGHETTI 

BIZNIERIAMS LUNČIUS

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

arti Ashland

J. MACKIEWICH
Mortgage Banker
2324 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

L. KAUFMAN & CO.
134 No. LaSalle St. 

Kambarys: 610

CLASSIFIEDADS
Educational

Mokyklos
PONIOS ir PANELĖS išmokite da

ryti kvietkas, kurios ne tik išrodo, bet it 
jaučiasi kaip gyvos. Mokinimas už dyką. 
Materijolas parduodamas už tiek, kiek 
mums patiems kainuoja. Jus galite parduo
ti kvietkas su pelnu. Joms rinka visuomet 
atsiras. Neatideliokite; ateikite tuojaus.

REALISTIC FLOWER STUDIO
9 W. Washington St., 2ros lubos

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM NUO $50 IKI 
$300

už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komiso

S. OSGOOD
1134 N. Westem Avenue

Tel. Armitage 1199

NORIU gauti $1500 morgičių ant 
4 flatų mūrinio namo.

2969 Archer 'Avė.

ANT ’ PARDAVIMO $500 mortge- 
čius, ’ John’ Gotaut, . . 4630 South 
Whipple St.

Exterminatoriai
. EXTERMINATORIAI 

DUODA UMUS REZULTATUS 
Išnaikinti 

flate — $2.85. 
kės, $5.00. 
kinti $3.95, 
jame. 
NATIONAL

tarakonus 5 kambarių 
Blakės, $4.50. Žiur- 

Kandis ant visados išnai- 
Darbą pilnai garantuo-

PIED PIPER SERVICE
Tel. Diversey 4271

Radios
1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 

$31.50; G. H. arba Philco Lo-BoyCon- 
sple $18.50. 2332 Madison St.

Business Service
. Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius ,60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI.' Expertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. rytų iki 8 
vai. vak. šventadieniais nuo. 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originaiio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 . - ,
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų North Albany Aye.^ Ist flat

. . ? f/L; ./f . ■     ^rĄjl.-'-.' mtU?-

,u.< ■

NAUJIENOS, CffičagS, UI.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAI! PRISIDĖKITE 
ŠIANDIE!

Metinė mokestis tik $1.00.
Nuomininkų išvarimas iš namų, ir 

kiti namų savininkų ir nuomininkų ne
susipratimai, — ekspertų patarnavimas.

METROPOLITAN LANDLORDS’ 
ASSN.

1647 W. 47th Street, 
1

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 ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

„ STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flątų namų stogą pa

taisome ir perdekoruojame už $40, 
Cash. Darbą pilnai garantuojame. 

CONSUMER’S ROOFING WORKS 
4348 -50 W.« Harrison St.

Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 7741

ATNAUJINAME MATRASUS 
Nauji užvalkalai ........... $2.50

padaromi į vieną dieną. 
A & B BETTER BEDDING 

906 No. Western Avė. 
Tel. Humboldt 4766

LEISKITE MUMS APRŪPINTI JUS 
BUDAVOJIMO MEDŽIAGA

Męs užlaikome langų rėmus. Audrų 
pelčius, garadžiams duris ir visokios rū
šies stogus. Augštos rūšies budavoji- 
mui medžiaga labai žema kaina. 
WEST END MILLS 8 LUMBER

Kampas 22-ros ir Morgan Sts 
Canal 1361,

CO.

TĖMYKIT MOTERIS IR VYRAI!
Kurie turite fur kautus Ir norite ap- 

sergėti nuo birėjimo plaukų, 
išrastas chemiškas apsaugojimas 
garantuotas, kad nepliks daugiau, 
kitę ir persitikrinkite.

2635 W. 39th Place 
prie Archer Avė.

Naujai 
pilnai 
Atei-

Patent Attorney
Patentai

rinkų praktiškiems

PATENTŲ advokatas kooperuos* su 
išradėjais patentavitne finansavime ir su* 
radime rinkų praktiškiems išradi
mams.

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

• <

Poultry
Naminiai Paukščiai

AUGINKITE VIŠTUKUS. Katalo
gas Dykai. Maslionkų kiaušinių miši
nys, $1.75, Scratch, t $ 1.19. Telefonas 
Hemlock 9845. Albert Angel Jr. Co. 
5832 South Western Avenue.

JI

Personai

IEŠKAU PAUL P. BALTUTIS 
(BALTUČIO), kuris turi ofisą 
3327 So. Halsted StLp Kas pirmas su
teiks man žinias paga| kurias galėčia 

areštuoti duosiu $75.00 dovanų. 
Praneškite

ANTANAS JUCIUS
927 W. 33rd St„ Chicago, III.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKO darbo- kaipo janitoriaus 
pagelbininkas. *

Tel. Nevada 2061 '

Partners Wanted
Pusininku Reikia

PAIEŠKAU pusininko vyro 
moteries prie pavienės moteries, 
te atsišaukti, iš apylinkinių miestų. Ra
šykite laiškus 3210 So. Halsted St., 
Box 59.

arba 
Gali-

Help VVanted—Malė
Darbininku Reikia

REIKALINGAS kriaučius taisyti 
Fur Kautus.

6839 So. Loomis Blvd,

Help Wanted—Male-Female

REIKALINGI vytai ir moterys, ge- 
— 59ras uždarbis kasdien, Kreipkitės 

E. Van Buren St. kąmbarys 1518, nuo 
9 ryto iki 1 po pietą. Mr. Sloger.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Italsai

PARSIDUODA rakanti skyrium ar
ba visi kartu. Turiu parduoti į trum
pą laiką. Storas, 3318 S. Morgan St

Automobnes
HUDSON VĖLIAUSIO MODELIO 

4 PASSENGER COUPE
Karas yra absoliučiai kaip naujas ma

no išvažinėtas visai mažai ir rūpestin
gai. • ■ r1" 
koti jį.

Reikalas pinigų verčia mane paau- 
__ T ”, Neturi net įbrėžimo ir yra tiek 
pat geras kaip dieną iSėjęs iš dirbtuvės. 
Paaukosiu jį už$225. Atsišaukite ne- 
dėlioj bile laiku. 2020 North Spauld- 
ing Avė., 2nd flat.

nepaprasta proga
Auburn 1931 mpdelio, sedanas* 

Banko užsidarymas verčia mane paau<- 
koti šį gražiausi karą. Beveik neva
žinėtas — tiktai kelis šimtus mylių. Jis 
yrą tikrai kaip naujas: Įrengta? su še
šiais dratinįais takais ir šešiais visiškai 
naujais originaliais taįrais. Kainavo man 
virš $1.900. Priimsiu $Ž75. 2431

r* įS *
- Vi -''

i • .'f:, i

Automobiles

Sedanas. 
aštuonius mėnesius. ■ 
kad sukelti pinigų.

TIKRA PROGA 
Grabam vėliausio modelio De Luxe 

Mano vartotas mažiau! kaip 
Turiu paaukoti, 

Tai yra pi ikiau- 
sias karas, kokį kada esu turėjęs, yra 
tiek pat geras kaip naujas. Tiri še- 
šius dratinius ratus ir šeštus- originalius 
tairus kaip naujus. Priimsiu 
815 North Oakley Blvd., 2nd flltt.

$300

For Rent
2 lu- 

elektra, maudynė, 
>1 tykios.

PASIRENDUOJA 4 kambariai, 
bos, labai Šviesus. < 
Bridgeporte prieš §v. Jurgio mol 
Renda $15.00.

910 W. 32nd Place

RENDON 4 kambarių flatas, 
su, Brighton Park apielinkėj. Ren 
gi. 4518 So. Mozart St.

Švie- 
da pi-

5149% SO. HALSTED St 
tinkantis dėl dry goods, 
bėauty parlerio arba bile krautuve 
brangi renda. Central 5885.

štoras 
ha|dware, 

s. Ne-

RENDON flatas 5 kambarių $ 
6 kambarių flatas $35.00 garu 
domi. Janitoriaus patarnavimas. 

1125 W. 59 St.

30.00.
apšil-

PASIRENDUOJA keturi kambariai 
gražioj apielinkėj, pigi renda, kam rei
kalinga meldžiu atsišaukti.

4506 So. Talman Avė.

RENDAI 5 kambarių flatas 
symas karštu vandeniu apšildyti, 
da $20.00. 3034 Lowe Avė.

įtai- 
Ren-

RENDON 6-šių kambarių bungalovv 
gražioj Gage Park apielinkėj, 5604 S. 
Mozart Street. Namas veik naujas su 
visais moderniškais patogumais: 
vandeniu apšildomas, šaur, te 
Renda dabar tik 35 dol. mėnesiui

karštu 
efonas.

apgy- 
ve.

RENDON štoras, gera vieta dėl bu
černės. Yra fikčeriai, lietuvių 
venta. Pigiai. 3001 S. Union A

Tinka dėl 2 šeimynų ar- 
i pavieniams. Renda

RENDON 6 kambariai, šviestis, pe
čius duosime, 
ba išrendavimui pavieniams. 
$20.00. 722 W. 35. St.

6 KAMBARIŲ vandeniu š Idomas 
flatas $25.00 rendos.

3411 S. Leavitt St.

Furnished Rooms
MARQUETTE PARK pasirėnduoja 

kambarys nebrangiai, . apšildomas, dide
lis ir šviesus, pavieniui ar vedusiam, 
yra garadžius, telefonas Grovehill 0586.

RENDAI fornišiuotas 4 kambarių 

flatas, karštu vandeniu apšildomas. 
5917 So. Justine St.

KAMBARLS rendon vyrui su valgiu 
arba be valgio. John Gotaut, 4630 
So. Whipple St.

mergi- 
as nuo

KAMBARYS 
nai ar vaikinui, 
Archer Avė., 2 
Place.

rendon, šviesus,
vienas blok

lubos, 4014 Erighton

kambarys vaikinu prie 
; lubos

RENDAI 
jaunų žmonių, $6 į mėnesį 
frontas, 3454 So. Halsted St.

RENDON ruimas vaikinui a 
dusiai porai su arba be valgio, 
barys apšildomas. Prie mažos 
nos. 7242 S. Rockwell St.\ 1 
Hemlock 9533.

rba ve- 
Kam- 

šeimy-
4, lubos.

PASIREDUOJA kambarys su visais 
parankumais, vyrams, su ar be valgio.

4359 So. Maplewood Avė., 2 lubos

KAMBARYS ant rendos vaikinui ar
ba merginai, apšildomas, $ 10 mėnesy. 
7029 So. Artesian Avė. Hemlock 6564.

IŠSIRENDUOJA didelis ir 
frontinis bedruimis, apšildomas, 
sais patogumais, galima matyti 
met. 3334 So. Lowe Avė., 2rc 
frontas. Tel. Boulevard 8143.

šviesus

visuo- 
s lubos

Business Chance
Paidavimui Bizniai

' PARDAVIMUI krautuvė į visokių 
smulkmenų, biznis gerai išdirbtas, par
davimo priežastis, turiu du bizniu « 

2519 W. 69th St.
---------- -------—---------- - . .r,. . , J....... ......

PARDAVIMUI restauranas, geroj vie
toj, biznis eina gerai, pigi kaina, prie
žastį patirsite ant vietos. Kreipktės 
lašku 1739 S. Halsted St. Bpx 1499. 
.  . i.  «ri—   ...............

GROSERNĖ ir delicatessen ant par
davimo. Parduosiu pigiai.

4456 So. Washtenaw Avt.

PARDAVIMUI grosernė, išdirbtas 
biznis virš 20 metų. Renda pigi, 4 rū
mai gyventi.

3245 So. Parnell Avė.

PARDAVIMUI moderniškai įrengta 
bučemė ir grosęrnė be namo ar su namu. 
Cash biznis. 4 pagyvenimui, kamba
riai užpakaly ir 2 karų garadžius. Ren
da pigi. Biznis kartu ir Dodge tro- 
ką parduosiu labai pigiai, nes esu pri
verstą greit parduoti. Biznis išdirbtas 
per 15 metų. Priežastis pardavimo: 
vienai moterei sunku apsidirbti, j

Lietuvių ir lenkų apgyventa apielinkė. 
Kreipkitės

z 4129 S. Sacramento Avė.

BUČERNĖ ir grosernė. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu į automobilių arba 
inažą namą. Yards 2527.

v PARDAVIMUI grosernė geroj vietoj, 
... ' " - • ’ - * 4parduosiu už geriausį pasiulijimą^ 

kambariai pagyvenimui.
3342 S. Halsted St.

’ ■ >■' . •

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA kendžių ir minkštų 
gėrimų štoras, 3329 Auburn Avė. Tel. 
Boulevard 1071.

PARSIDUODA soft drink įstaiga. 
Puiki proga dėl gero biznieriaus. Tu
riu parduot, nes vienam yra persunku.

1620 So. Union Avė.

ICE CREAM parloris ant pardavi
mo. Kaina $125, geroj vietoj.

4830 W. 15 St., Cicero

PARDAVIMUI bpčernė ir grosernė 
su mažu namu — bargenas.

Tel. Lafayette 8780

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir gro
sernė. Atsišaukit greitai. Knygynas. 
Box 58. 3210’So. Halsted St.

PARSIDUODA biičernė ir grosernė su 
namu arba atskirai, arba 
mainus ką kas turite.

6001 S. Carpenter St.

priimsiu į

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui 

DIRBK SAU

Parsiduoda 80 akerių gera farma 
didelio 80 pėdų cementuoto kelio

ant 
sii 

*gasolino stotim, 2 mylios nuo didelio 
miesto. Tik 50 mylių nuo Chicagos. 
Parsiduos už $4500. Tik $2,000 
įmokėt.

PARSIDUODA 150 akerių geros iš
dirbtos žemės su sodu ir vidutiniškais 
budinkais. 3 mylios nuo miesto, 
mylių nuo Chicagos. 
$4.000, $1,500 įmokėt.

J. SINKUS « 
1039 W. 69 

Normai 4400

60 
užParsiduoda

CO. 
St.

Dvi
Pusė

FARMŲ BARGENAI
121 akerių, pusė mylios nuo kieto 

kelio, 40 akerių dirbamos, kita ganyk
la ir miško. Kaina $10.00 už'akerį.

20 akerių prie kieto kelio be budin- 
kų $10.00 už akerį.

43 akerių farma su budinkais. 
mylios nuo Newton, Illinois, 
mylios nuo kieto kelio. Yra 30 akerių 
sodno. Kaina $1500. Tik $300 įneš
ti, kitus ant 20 metų.

60 akerių su budinkais, 12 akerių 
bottom land (prie upės žemė), 45 
akerių dirbamos, kita miško ir ganykla. 
Kaina $1200.

Musų už morgičius paimtos farmos 
yra geriausi bargenai Illinois ir parsiduo
da greitai. Rašykite šiandien.

M. F. KAGAY, 
Fisrt National Bank Bldg., 

Effingbam, Illinois.

PARDAVIMUI 60 akerių farma, 
nauji budinkai, 6 karvės, 2 arkliai, 25 
avys, mašinerija 'ir javai. 10 kerių 
miško,- $3,700, įmokėti $1,200. 

3037 So. Throop St.

B AGOTA FARM A be skolos už pu
sę kainos, dėl senatvės $2000, įmokėti, 
likusius ant 4 nuošimčio, 30 galvijų, 4 
arkliai, dideli budinkai. Slaužis, 2147 
Webster Avė.

PARSIDUODA pigiai dėl ligos 140 
akerių farma, 11 karvių, 3 arkliai, 8 
kambarių namas, javai, mašinos, 
visko daug. Viskas tiktai $4000. 
įmokėti. Kas pirmas tai laimės. 

_ A. M., 
Rd. 2, Box 87, 

Lyndon Station, Wis.

yra 
Pusę

Exchange—Mainai
MAINYSIU 4 flatų kampinį mūri

nį namą, morgičius $1200, ant geros 
farmos, 2969 Archer Avė.

MAINYSIU 120 akerių farmą arti 
Chicagos su namais, štaku, mašinoms
ant namo. 2969 Archer Avė

Dėl Specialių
Skelbimų Kainų

Šią savaitę prasidėjo musų 3 mėnesių skelbi- 
’ mų vajus (Advertising Campaign)

Kadangi žiema beveik jau čia pat, tai jus, 
biznieriai, turėtumėt būtinai pradėti garsinti

SAVO .BIZNIUS — PREKES.
SKELBIMAI “NAUJIENOSE” 
VISUOMET NEŠA NAUDOS!
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; Real Estate For Sale 
Napiąi-Žtpig Pardavimui

NAUDOKITĖS PROGOMIS

Biznio muro namas ant 
gatvės, štoras su 
5 kamb., ir garaža 
niui ir Amerikonais

privatines 
roserne, 2 flatai 4 ir 
as. Gera vieta biz- 
j apgyventa apielinkė. 

Priversti esąme ' atiduoti pusdykiai tik 
už $3800, įmolclt $1500.

5 kamb, muro bungalow su pirmu 
mortgečįu, mainysime į 2 flatų Mar- 
ųųette Parke ir pridėrim $1500 pinigais.

Biznio namas geroj vietoj su mažu 
mortgeČin, mainisime į 2 flatų Mar- 
ųuette arba Brighton Parke.

6 kamb. moderniška bungalow, tinkan
ti biznieriui arba profesionalui. Randa
si Marųuette Manor ant 66 ir Artesian 
Avė, Priversti atiduoti tik už $5950, 
įmokėt $1500 .

Mes atstovaujam Bankus ir resiverius, 
tad turime labaį gerų bargenų, namų, 
lotų, biznių ir ūkių, už pinigus arba su
mainysime ant jūsų nuosavybes.

Kreipkitės pas, 

, K. J. MACKE B CO. 
(Mačiukas) 

6812 S. Western Avė. 
Tel. Prospect 3140 
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BARGENAS
Krautuvė ir flatas, karštu vandeniu ap

šildytas. 6 kambariai, tile maudynė, 4 
kambarių flatas užpakaly krautuvės, ga- 
radžius. Parduosiu pigiai arba priim
siu mainą. Del informacijų atsišaukite 

4101 W. 21 St.
Ląwndale 2091

BARGENAS DEL GRABORIAUS 

štoras ir moderniškas karštu vande
niu apšildytas. 6 kambarių flatas, taipgi 
4 kambarių flatas užpakaly Storo. Ge
ra apielinkė. . Gera dėl lietuvio arba 
lenko graboriaus. Parduosiu už barge- 
ną arba priimsiu mainą. Namas dabar 
parenduotas graboriui, kuris nėra lietu- 
vys nei |enkas. Kaina $7000.

Del infortpacijų atsišaukite

5701 W. Division St.

PAAUKAVIMO IŠPARDAVIMAS 
<$5000.00 3 flątų medinis namas ant 
Lockwood Avė., centre Austin, didelės 
įplaukos, rendos neša $75.00 per mėne
sį, $2000.00 cash. Savininkas 4834 
Gladys Avė. /

PARDAVIMUI arba mainymui be 
morgičių propertę, gerai einančią kepy
klą su namu, 5700 So. Lincoln. Del 
smulkmenų telefonuok.

Grovehill 1900 t

PARDAVIMUI arba mainymui cot- 
tage — į jnainus priimsiu bučernę, gro- 
sernę bei lotą. 4001 Brighton Place. 
Tel. Lafayette 8780.

RECEIVERIO IŠPAR
DAVIMAS 5 ,, r .; į' 'p. •»

Mažų farmų — 1 iki 
5 akerių ar daugiau, 20 
mylių į vakarus nuo 
Chicagos, arti Hinsdale. 
Ant naujo Tri State 
Highway No. 54 dabar 
baigiamo. Marion Hills 
Seminarijos, kaiminys- 
tei. 55-ta gatvė bus už
baigta ateinanti pava
sarį tiesiog iki Downers 
Grove.

Tinkamas pasiuliji- 
mas nebus atmestas. 
Del smulkfesnių infor
macijų šaukite 

FRANKLIN 0280

Saukite
CANAL
6373




