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Gal Skirs Visai Šaliai 
Koordinatorių

Ir Kiti Miestai Rengs 
Liet. Aviacijos Dienas

Washingtonas pranašauja koordinatorių 
tvarkyti visą šalies atgaivinimo darbą, nes 
niekurie departamentai atsilieka su darbu

■i. .iii ■ ..ĮHB ■. ... ,m........ . ..................į .. ...............................

Detroitas ir Shenandoah jau ruošia Lietu 
vių Aviacijos Dienas. Nenori atsilikti 

ir senoji Philadelphia
WASHINGTON, r. 27.—Wa- 

shingtone pranašaujama, kad 
prezidentas Rooseveltas pa
skirs federalinį- 'koordinatorių, 
kuris derintų visos šalies atgai
vinimo darbą—pinigus, kredi
tus, viešuosius darbus, gelbėji
mą ūkininkų ir t.t.

Tai darosi reikalinga todėl, 
kad niekurie departamentai to
li atsilieka su darbu. Kuomet 
vieni departamentai yra toli nu
ėję su šalies atgaivinimo dar
bu, tai kiti velkasi toli atsili
kę ir tuo trukdo tinkamai iš
vystyti visą šalies atgaivinimo 
darbą.

Ypač yra atsilikęs vidaus rei
kalų departamentas su viešųjų 
darbų programų. Nors pinigai 
jau yra paskirti, viešieji darbai 
numatyti, bet dar beveik niekur 
jie nepradėti. Labai viešųjų 
darbų pradėjimą trukdo vals
tijų jr miestų, taipgi ir kitų 
departamentų nerangumai. Nie- 
kurios valstijos jau yra gavu
sios pinigų keliams vesti, bet 
ir jos dar nėra pradėjusios tų 
darbų.

Taipgi yra labai atsilikęs 
agrikultūros departamentas su

uragano sugriautam 
Tampico miestui

Skaičius žuvusių dar nežinoma. 
Manoma, kad 1,500 žmonių 
sužeista, apie 10,000 žmonių 
pasiliko be pastogės

gelbėjimu ūkininkų. Taipgi at
silikęs yra ir teikimas kreditų 
bizniams.

Toliausia yra nuėjęs NRA 
departamentas, vadovaujamas 
gen. Hugh S. Johnson. Veik 
visoje šalyje jau pravestas in
dustrinis pertvarkymas, nusta
tytos minimum algos ir darbo 
valandos, kad padidinti darbi
ninkų samdą. Bet kol kiti de
partamentai yra atsilikę, tai ir 
šio departamento darbas ne
duoda didesnių pasekmių. Ypač 
kenkia hesutvarkymas kreditų, 
nes pramonė, kurios išlaidos pa
didėjo, yra labai reikalinga kre
ditų, kitaip kiek pagyvėjusi 
pramonė vėl turės apsistoti. 
Taipgi reikalinga skubiai pakel
ti ūkininkų perkamąją jėgą 
Neatsteigta perkamoji jėga ir 
tų bedarbių, kurie galėtų gauti 
darbo prie viešųjų darbų.

Tokis nesuderinimas veiki
me gręsia sunaikinti visą pre
zidento Roosevelto šalies 
steigimo programą. Todėl 
numatoma, kad reikės visos 
lies koordinatoriaus, kuris
rintų visą šalies atgaivinimo 
darbą.

Sudužęs Winnie Mae lėktuvas, kuriuo Willey Post jau du sykiu apskrido apie visą pasaulį, 
pirmą kartą (pernai) su Gatty, o šiemet pats vienas. Lėktuvas susidaužė Post bandant pasi
kelti iš Qiiincy, III., aerodromo. Vos pradėjus keltis, motoras sustojo ir lėktuvas įlėkė j me
džius, nusilaužydamas sparnus ir nudauždamas motorą. iPats lakūnas irgi liko nepavojingai 

sužeistas.

50,000 chiniečių žuvo 
Geltonosios upės 

potvyniuose

Apipiešė bravorą

at- 
ir 

ša-

000,000 žmonių badauja pot
vynio apygardoje, sako šel
pimo komisija

TAMPICO, Meksikoj, r. 27. 
—Badas ir ligos gręsia uraga
no sugriautam Tampico miestui 
ir skubiai organizuojama pa- 
gelba. Taipgi skubiai ieškoma 
namų griuvėsiuose žuvusiųjų 
žmonių ląvonų.

Mieste nėra vandens ir švie
sos. Taipjau trūksta maisto ir 
vaistų.

Panuco Upės vanduo nunešė 
į jurą veik visą šio augančio 
miesto biednuomenės distriktą. 
Dalys rezidencijų distriktų ir 
dabar yra apsemtos nuo 6 iki 
10 pėdų gilumo vandens.

Manoma, kad sugriautuose 
namuose tebėra daug lavonų. 
Ikišiol surasta tik 80 lavonų. 
Bet tai tiktai dalis lavonų tėra 
surasta. Apskaitoma, kad su
žeistųjų skaičius siekia 1,500 
žmonių.

Tampico gyveno apie 1,000 
amerikiečių. Bet tarpe jų nė
ra nė žuvusių, nė sužeistų. Te
čiaus medžiaginiai amerikiečiai 
yra skaudžiai nukentėję nuo 
uragano, o vienas amerikiečių 
laivas yra išneštas ant kranto. 
Amerikiečių kolonija jaU pasi
žadėjo teikti pagelbą nukentė- 
jusiems.

per

re- 
ap-

NANKING, Chinijoj, r. 27— 
Geltonosios upės potvyniuose 
iepos ir rugpiučio mėnesiuose 

žuvo apię 50,000 žmonių. Apie 
1,000,000 žmonių potvynio apy
gardoj badauja, kadangi pot
vyniai sunaikino jų pasėlius ir 
visą turtą.

Tokį apskaičiavimą patiekė 
lyrinėję nelaimės apielinkę la
gūnai ir šelpimo komisija, ku
ri skubiai siunčia rekmenis nu- 
' ten tėjusiems valstiečiams.

Už nelaimę labai daug kalti-, 
narna brigandus ir kareivius, 
kurie apsigynimo tikslams iš
sprogdino užtvankas, kada van
duo upėj pradėjo kilti. Per iš
sprogdintas užtvankas išsilie
jęs vanduo užliejo didelius plo
tus trijose šiaurinės/ Chinijos 
provincijose.

CHICAGO.—Vakar trys plė
šikai Užpuolė Garden City Brew- 
ing Co., 2117 S. Albany Avė., 
privertė kasierių Hacha atida
ryti seifą ir pabėgo pastvėrę 
$900 pinigais ir $35,800 bravo
ro bonais. Hacha sako, kad 
bonus vagiliai negalės iškeisti, 
kadangi jų numeriai yra užre- 
korduoti.

Pirmoji “sveikatos 
savaitės” paskaita 

pilnai pasisekė
Moterų pilna Liet. Auditorija 

klausėsi 'įdomių paskaitų, 
šiandie 
vyrams

bus paskaitos tiktai

Susidomėjimas a n t r u o j ir 
tranzatlantiniu skridimu yra 
labai didelis. Tai parodė Lie
tuvių Aviacijos Diena Chica
goje. ( Bet nemažiau yra su
sidomėję ir kiti miestai, kur yra 

i didesnės lietuvių kolonijos. Vi
sur yra ’pasiryžmas padėti su
rengti antrą skridimą į* Lietuvą, 
kad tuo baigti Dariaus ir Gi
rėno pradėtą žygį.

Nors ir niekieno neraginami, 
jau atsiliepė keli didieji miea*- 
tai, kure nori, kad ir ten butų 
surengtos Lietuvių Aviacijos 
Dienos, kuriose galėtų pasirody
ti lakūnas Juozas R. James- 

| Janušauskas,” kuris ateinantį 
pavasarį ruošiasi skristi per At- 
lantiką į jo gimtąją tėvynę Lie
tuvą. f

Tarpe pirmųjų, kurie rengia 
aviacijos dieną yra Detroitas 
ir viena iš seniausių ir didžiau
sių lietuvių kolonijų—Shenan- 
doah, Pa.

Detroitas jau ir laiką Lietuvių

Aviacijos Dienai yra pasisky- 
ręs—pabaigoj spalio m€n.

Shennadoah, Pa. irgi jau yra 
išrinkęs komitetų rengimui Lie
tuvių Aviacijos Dienos, kuris 
jau pradėjo vekimą. Tą komi
tetą išrinko SLA. 1-mo apskri
čio konferencija.

Senoji Philadelphia, Pa., kur 
susirinko pirmas Amerkios kon
gresas, apskelbęs Jungt. Vals
tijų nepriklausomybę, irgi ne
nori atsilikti nuo bendro dar
bo. Ten prie darbo buriasi į- 
vairios draugijos, jau pradėjo 
ruoštis prie Aviacijas Dienos, 
ir pradėjo ieškoti tinkamos tai 
Dienai vietos, kad ji išeitų to
kia pat įspūdinga, kokia ji bu
vo Chicagoje.

Reikia tikėtis, kad nuo jų 
neatsiliks ir kiti miestai. Visi 
juk norės pamatyti lakūną Ja
nušauską, ir paremti pasiryži
mą, kad lietuviai lakūnai antru 
sykiu nugalėtų klastingąjį At- 
lantiką. ,

VVashingtpnas ragi
na pakelti pieno 
kainą Chicagoj

WA'SHINGTON, r. 27— Ag
rikultūros sutvarkymo adminis
tracija ragina pakelti pieno 
kainą Chicagoje po 1c. am 
<vortos, pradedant nuo spalio 

1 d., kad tuo pagelbėti Illinois 
i’armeriams. Visas pieno kai
nos pakėlimas eitų 
farmeriams.

Jei pienininkai tą 
priimtų, tai pienas
pašoktų iki 11c. už kvortą.

vien tik

pasiūlymų 
Chicago j e

prasidėjo Amerikos 
Daktarų 
“sveikatos

Nors išrodo, kad skaičius 
žuvusių bus daug mažesnis, ne
gu1 buvo išpradžių apskaičiuo
jama, tečiaus medžiaginiai nuo
stoliai sieks pirmiau apskai
čiuotos sumos—$2,800,000.

Vienas korespondentas atvy
ko lėktuvu iš Mąxico City į 
Tampico. Skrisdamas linkui ju
ros, kur į jurą įplaukia Panu- 
co ir Tamesi upės, jis matė 
daug plūduriuojančių namų. 
Vanduo upėse vis dar kila, už
dedamas naujus plotus, nors ir 
taip upės yra užsiliejusios 
daugelį mylių.

žemesni Tampico miesto 
zidencijų distriktai tebėra
semti vandens ir visur maty
tis mirtis ir vargas. Ypač daug 
žuvo biednuomenės distrikte, 
kuris yra apie pat upės. Ten 
žmonės žuvo masėmis, negalė
dami išsigelbėti, stagiai išsilie
jus upės vandeniui.

Visi Išlikę ir dar tinkami gy
venimui namai yra užpildyti 
sužeistaisiais ir sergančiais.

Apskaitoma, kad iš 74,000 
miesto gyventojų apie 10,000 
yra likę be pastogės. Valdžia 
rekvizavo visą surastą maistą 
ir išdalins nukentėjusių maiti
nimui.

Niekurie bando spėti, kąd žu- 
vusių bus apie 200, tečiaus tie, 
kurie vadovauja gelbėjimo dar
bui, atsisako tokį spėjimą da
ryti, nes jie mano, kad labai 
daug žuvusių yra dar užlietame 
biednuomenės distrikte.

Kuba pašalins kari 
ninkus

' HAVNA, r. 27. — Kubos 
valdžia pradėjo ofensivą prieš 
500 armijos ir laivyno karinin
kų, kurie yra užsidarę hotely 
ir atsisako pasiduoti valdžiai, 
tu’o sudarydami nuolatinį pa
vojų naujo sukilimo.

Valdžia įsakė visiems kari
ninkams iki penktadienio pri
sistatyti savo pulkams ir pra
dėti eiti savo pareigas.

Tie karininkai, kurie 
sistatys savo pulkams, 
kariuomenės pašalinti, 
visų teisių ir pensijų.

Karininkai buvo laikinai pa
šalinti kai sukilę kareiviai nu
vertė prezidento Cespedes val
džią. Tada pašalintieji kari
ninkai užsidarė hotely ir vis 
dar atsisako pripažinti naująją 
Kubos valdžią:

nepri
bus iš 
neteks

Fordas uždare strei
ko paliestą dirbtuvę

tedera 
prana-

NEW YORK, r. 27. — Prezi
dentas Rooseveltas šiandie iš
važiavo į savo namus Hyde 
Park, N. Y., kur praleisiąs sa
vaitę laiko.

Chicagai ir apli 
lis oro biuras iiai 
Sauja:

Giedra ir biskį šilčiau.
Saulė teka 5:43, leidžiasi 

39. v

CHICAGO.—B. G. Sharp iš 
Chicago, generalinis manažeris 
Grocers’ Wholesale Co., liko už
muštas ir W. K. Hunter, kom
panijos prezidentas, liko gal 
mirtinai sužeistas ties Dubu- 
qute, la., trokui įvažiavus į ju 
automobilių, 
j ten biznio

Vokiėtija tarsis su 
Francija

Anglijai

Jie buvo 
reikalais.

išvykę

GiENEVA, r. 27 
pasisekė prikalbinti, kad Fran- 
cija ir Vokietija pasitartų tarp 
savęs ir pabandytų prieiti prie 
kokio nors susitarimo. Tokis 
pasitarimas tikrai įvyks. Jame

Italijos irdalyvaus taipjau 
|Anglijos atstovai.

Lietuvos NaujienosVakar
Lietuvių 
rengiama 
Prasidėjo ji pilniausiu pasiseki
mu. Vakar pasikalusyti laikė 
tos “savaitės” rengiamų pa
skaitų susirinko tiek moterų, 
kad pripildė didžiulę Lietuvių I vjSy urmo kolonialinės preky- 
Auditjoriją. bos darbininkų streikas. Strei-

Vakarykštės paskaitos buvo kuoja apie 200 darbininkų, 
tiktai dėl moterų. Kalbėjo vi- Darbininkai darbdaviams pa
ša eile daktarų, kurie aiškino statė du reikalavimus: a) dar
iai, kas moterims yra žinotina ką pradėti ne nuo 8, bet nuo 
jų sveikatos išlaikymo daly- 9 vaL ryto, b) 2 valandos laiš
kuose. Paskaitos buvo gausiai vos pietums ir c) už kai ku- 
iliustruotos. ' . riuOs darbus pakelti atlyginimą,

šiandie paskaitos bus vien tik kuris buvęs labai numuštas.
dėl vyrų. Jos bus Lietuvių Au- Antras streikas prasidėjo 
ditorijoje. Pradžia 7 vai. va- “Nemuno” fabrike. Streiko 
kare. priežastis—atlyginimai. Del at-

Rytoj gi toj pačioj vietoj bus lyginimo darbininkai su darb- 
paskutinė “sveikatos savaitės” dariais jau susitarė, bet dar tn- 
paskaita. Ji bus bendra visiems riamasi dėl atlyginimo už strei- 
—ir vyrams, ir moterims. kuotą laiką.

Draugijos 
savaitė”.

Du ^dideli streikai* 
Kaime

KAUNAS.—Kaune prasidėjo

“Kiedy Litwini przyj 
dą?” — klausinėja Vii 

niaus lenkai
KAUNAS.—Iš Vilniaus pra

neša, kad Vilniaus miesto ir 
priemiesčių gyventojai taip su
vargę, taip esą prislėgti nepa
keliamos okupantų tvarkos, kad 
net lenkuojantieji, tie kurie se
niai laukė lenkų ir daug ko 
iš jų tikėjosi, dabar viešai 
klausinėja: “Kiedy Litwini 
przyjdą (kada ateis lietuviai) ?” 
h* nepaprastai lietuvių ateinant 
laukia. Vilniuje gerai gyvena 
tik įvairus ateiviai iš Varšu
vos, Krokuvos ir kitur, kurie 
visi turi valdškas tarnybas, o 
vietos gyventojai negauna nei 
darbo nei pašalpų.

ęHESTER, Pa., r. 27—Ford 
Motor Co. uždarė vietos dirb
tuvę, kurios darbininkai vakar 
sustreikavo. . Raštinė dirbo 
visą naktį, kad priruošti algų 
sąskaitas ir suvesti visus re
kordus, kad darbininkams al
gas butų galima išmokėti pil
numoj. Manoma, kad dirbtuvė 
bus uždaryta neaprybotą lai
ką.

Streikas buvo paskelbtas dėl
to, kad kompanija sutrumpino 
darbo valandas iki 32 vai. sa
vaitėj, nepakeldama minimum 
50c. į vai. algos. Manoma, kad 
Amerikos Darbo Ęederacija pri
tarė streikui ir pradėjo organi
zuoti uniją.
Valdžios arbitratorius bandys, 

taikinti streiką Fordo 
dirbtuvėj

WASHINGTON, r. 27. —Na- 
cionalės darbo tarybos- sekre
torius Leiserson paskelbė, kad 
į Chester, Pa., tapo pasiųstas 
taikintojas, kad sutalikinti 
streiką Fordo dirbtuvėj. Tary
bą ten atstovaus J. F. Dewey, 
darbo departamento taikintojas.

Vakar taryba"paskyrė John 
F. Carmody taikinti streiką tri
jose automobilių dirbtuvėse 
Flint, Mich. 
t . >

Apkaltino už slėpimą pag0Vč unijos virši 
' aukso ninką

NEW YORK, r. 27. — Advo
katas Frederick Barber Camp
bell, kuris vakar užvedė bylą, 
kad’ teismas išneštų nuospren
dį! dėl konstitucionalįškumo 
prezidento Roosevelto patvar
kymo prieš ' aukso slėpimą, 
šiandie federalinio grand jury 
tapo apkaltintas dėl slėpimo 
aukso. Valdžia kaltina, kad jis 
turi paslėpęs aukso už $200,- 
574.34 ir atsisako jį atiduoti 
valdžiai, kaip to reikalauja į- 
statymai. .

Pasimirė buvęs milionierius

UNION T0WN, Pa., r. 27:— 
šaijidie savo dvare “Oak Hill”, 
po' ilgos ligos pasimirė buvęs 
mųltmilionierius J. V. Thomp
son, 77 m. Jis buvo suparali- 
žuotas per daugiau kaip metus 
laiko.

Thompson savo laiku yra bu
vęs vienas turtingiausių pasau
ly žmonių ir daugelio kasyklų 
savininkas, pasimirė veik vi
sišku beturčiu. Jo labai gra
žus dvaras buvo apleistas, pikt
žolėmis apaugęs, 
vęį;’ ■ .

namai apgriu

I-

Latviai nedidins javų 
sėjos

CHICAGO. — Vakar unijas 
raštinėje .tapo pašautas Frank 
C. Olson/40 m., sekretorius 
Chicago Theatrical Protective 
unijos. Jis galbūt mirs. •

Jį šovė Wm. Hogan, 70 m., 
bedarbis unijos narys, kuris 

I paskui pats bandė nusišauti, 
bet tik susižeidė.

RYGA.—Latvių žemės ūkio 
ministerijos’javų biuras paskel
bė atsišaukimą į ūkininkui. 
Ūkininkai raginami nedidinti 
javų žiemos pasėlių, nes javų 
produkcija jau pranešė krašte 
vidaus pareikalavimą ir kasmet 
atsilieka vis daugiau javų.

4 lakūnai žuvo
K. Požėla išvyko Pa 

ryžiun

LONDONAS, r. 27. — Gryš- 
dami iš ihanevrų susidaužė mig
loj du dideli karo lėktuvai. Abu 
lėktuvai liko sunaikinti ir ke
turi lakūnai žuvo.

KAUNAS.—Viešėjęs šią vasa
rą Lietuvoje žinomas lietuvis- 
imtininkas Karolis Požėla su 
kitu Amerikos lietuviu— imti- 
ninku Vincu Bartašium išvyko 
į Paryžių.SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON

Tiktai Doleriais
' Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 

Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.NAUJIENOS

1739 SO. HALSTED ST. TeL Canal 8500
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KORESPONDENCIJOS
Springfield, I1L

AngHakashy moterys smerkia 
naują kodeksą

Angliakasių P. M. A. mote
rys smerkia naują NRA ang
lies kodeksą, kad nieko gero nė
ra padaryta sumažinimui be
darbės. Taipgi protestuojama, 
kad valdžia užgyrė U. M. W. 
A. prievarta Illinojaus anglia
kasiams primestą sutartj, kur 
jos viršininkai išvogė referen
dumu nubalsuotus balotus.

Protestas pasiųstas per tele
gramą prezidentui Rooseveltui 
rugsėjo 20 dieną.

Telegrama panašaus turinio: 
Hon. Franklin Roosevelt, 
Pres. of the United States 
White House, Washington

Mes motinos, girdėdamos iš 
bado verkiančius savo kūdikius, 
tūkstančiais susiorganizavome 
j tvirtą pagelbinę “Auxialiary 
of Progressive Miners of Ame
rica” organizaciją. Mes anglia
kasių moterys tvirtai smerkia
me anglies kodeksų, kuris nie
ko gero angliakasiams nesutei
kia, kad pašalinti dabartinę 
bedarbę. Mes matome vien pa
sityčiojimą dėl musų iš valdžios 
pusės, kuri užgyrė anglių in
dustrijai 8 valandų darbo die
nų. O juk musų vyrai 8-nių 
darbo valandų diena iškovojo 
per kruviną kovą jau 35 me
tai atgal. Mes pasmerkiame to
kią valdžios darbuotę ir vadi
name dideliu prasižengimu už- 
gyriiną ilgų 8-nių darbo valan
dų dieną. Dėl ilgos bedarbės 
nubiędnėjusiom šeimynom už
dėjimas ilgų darbo valandų,— 
tai yra kriminališkas prasižen
gimas. Gerai mechanizuotoje 
Illinojaus anglių industrijoje 
darbo valandos neturėtų būti 
ilgesnės 6 valandų. Taipgi pro
testuojame prieš valdžios prie
žadus peržiūrėti dabartinį ang
lies kodeksų sekantį sausio mė
nesį. Dabar anglies savininkai, 
angliakasiams dirbant už nu
statytas žemas algas, prigamins 
anglių didelį perviršį. O vėliau 
parduos infliacijos kaina. Taip
gi mes įžiūrime gręsimų fašiz
mu ilgame John Lewis per

pHevhrtą viešpatavime aht vi
sų angliakasių. Nors jo niekur 
angliakasiai nenori ir visur 
prieš jo tironizmą kyla, tečiau 
valdžia su juo rašosi anglies 
kodeksus ir angliakasiai nega
li nuo jo nusikratyti; Mes pro
testuojame prieš valdžios užgiri 
tus kontraktus, kuriuos Lewis 
per prievartą ant angliakasių 
uždėjo. Illinojaus angliakasiai 
įjet du sykiu visuotinu balsa
vimu atmetė netikusį kontrak
tą ir reikalavo 6 valandų dar
bo dienos. Bet viskas nuėjo 
veltui. Sukilimas prieš per prie
vartų uždėtą kontraktų ir iš
vogimas bnlotų ir pagimdė 
Progressive Miners of Am. uni
ją. Ir mes angliakasių moterys 
esame tvirtai pasiryžusios savo 
vyrų teisingus reikalavimus 
ginti iki savo mirties. Pasmer
kiame Peabody ir jo pagyras 
dėl anglies kodekso. Šis John 
Lewis draugas ir Insulto su- 
bankruti justos kdrporacijoš
partneris nesigėdi sakyti; kad 
dabar tarpe Illinojaus angliaka
sių įvyks taika. Jis, Peabody, 
su pagelba Lewiso ir su pagel- 
ba Am. Federation of Labor 
unijos importavo skebus į savo 
mainas, o skebus saugojo gu
bernatoriaus Hornerio milicija. 
Streikierius šaud^ kulkosvai
džiais, gazinėmis bombomis, 
badė durtuvais. Nušovė ant 
sniert 9-nis vyrus ir vienų mo
terį. Mes kovojame už duona, 
laisvę ir už išsiliuosavimų iš 
vergiškos kompaničnos Lewiso 
unijos. Mes moterys, nors esa
me tik šeimininkės, ne ekono
mistės, tačiau visgi išmanome 
tiek, kad jeigu musų vyrai 
dirbtų tik 6 valandas, jie turė
tų daugiau darbo ir uždirbtų 
didesnes algas. Tuomet mes tu
rėtume daugiau maisto. Dabar 
angliakasių senajai unijai va
dovaujant Lewisui, virtuvėse 
musų vietas užėmė badas. O 
mes šeimininkės išėjome kartu 
su savo vyrais petis petin į ko
vą už duonos kąsnį, už teisin
gus reikalavimus. Jokia taikos 
taryba, nei Green, nei Lewiso 
proklamacijos nesustabdys re
voliucijos nuc desperatiškų mo
tinų, kada jų kūdikiai badauja: 
prašo duonos, • mėsos, pieno ir

t. t. MSsųr--kiaulės inės rtiatxj- 
'me, kaip valdžia veža deginti- 
naikinti. O mes su vaikais ttb- 
;rhne badMttiii “iš this tke
Deal for the coal fields?” To
dėl mės ittoterys rimtai pėr- 
sergstime federalę valdžią, kad 
negali būti taikos angliakasiais 
apgyventuose miestuose, kol 
vyraus beteisė, bedarbė, badas 
ir John Lewis. Angliakasių ne- 
užsiganėdinimas akstins juos 
vis daugiau ir daugiau stvertis 
atviro sukilimo “rėbellioh”.

Illinois Wdttiens Auaiaiiary 
,Progressive Miners of Am.

Agnės Rurirs Wiek presidėrtt 
ir kitos viršininkės pasirašo.

Tarp angliakasių po visą to
nojų didelis sujudimas, taiko 
susivažiavimus^ piknikus. Susi- 
važiuoja dėsėtkais tūkstančių, 
kaip dar niekad taip neblidavo. 
Ir taip Vieningai niekuomet ne
silaikė. Per tabor Day Benld, 
111. susivaŽiavo 50,000. —Ainis.

>

Ka žmones geria?
Įvairiais svaiginančiais gė

rimais žmonės svaiginasi nuo 
neatmenami) laikų. Šiito me

stu musų kraštuose vartojama 
daugiausia vyno, alaus ir spi
rito. Pastarasis patiekiamas 
visokiais pavidalais. Tikrasis 
konjakas gaunamas iš vyno. 
Romas gaunamas iš ryžių. Jo 
daugiausia gaminama vakarų 
Indijoj, Madagaskare, Gvija- 
rtoj. Vadinamų arakų taip pat 
gamina iš ryžių, raugindami 
juos tam tikromis bakterijo
mis.

Didelis, platus, atviras prie
butis. Gilumoje matyt durys į 
namų vidų. Pro atvirus lan
gus sklinda garsios žmonių 
kalbos ir menka muzika. Prie
butyje šoka kelios jaunesnių 
žmonių poros. Tai paprasta 
Meksikos smuklė. Kambariuo
se prie stalelių sėdi vieni vy
rai. Tarnai dideliais stiklais 
padavinėja jiems kažkokį gė
rimų. Tai tautiškas meksikie
čių gėrimas pulkve. Jis gami
namas iš vadinamos ameriko
niškos agavos. Tos agavos 
duoda nepaprastai daug į pie
nų panašių sulčių—sulos, ši
tų sulų atitinkamai raugina 
ir gauna tų svaiginantį gėri
mų.

K i riĄM.
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KAmiEKOS,; Chicago, tU.

PRIS1REN GK
' . .» (<.< ' l .Li: . ■; ‘

DABAR!
• v. J'-',,--'.,-*.-. . • '

TAI ILGAI ŠALTAI ŽIEMAI, KURI YRA JAU 
NETOLI PRIPILDYK SAVO ARUODĄ ŠIAN
DIEN UžTIKIMAIS m EKONOMIŠKAIS ANG
LIMIS JUSU PINIGAI GALI NUPIRKTI - KU
RAS BE YDOS—

Consolidation
Millers Creek

. • ... ' ?.■ : \į. . :.. ■. 1' ■ ■

Vienas Karštis, Išėmus Vieną Bušelį Pelėnų ant 
vieno Tono Anglių—Be šiferio, be akmens, be šiu
kšlių ir be klinkerių.

PRISIRENGK DABAR IR SIAIS METAIS NE
SIDUOK APGAUTI PIGIOMIS ANGLIMIS. PIRK 
TIKRĄ ŠILUMĄ KOMFORTU IR SAUGUMU IR 
TAUPYKPINIGUS
-......    AfTtTT 111 ........ 1 ' ' ---- ;-------------------------------------------------------------------- -----------------------—

SU AUTHORIZED

Consolidation Millers Greek
IIGEGG BIG NUT

Vieninteli autorizuoti 
pardavėjai

CONSOLIDATION 
MILLERS CREEK

Chicagoje ir Apielinkėse

SOUTH SIDE:

4923

3596

3605

1828

ATLAS FUEL CO..
So. Paulina S t. Tel. Prospect

JOHN BIGANE and SONS, 
Archer Avė. Telefonas Lafayette 

CHICAGO LAWN COAL CO.,
W. 59th Street Tel. Prospect 

DAMEN FUEL CO.,
W. 43rd St. Telefonas Boulevard 

VILIJA CO.,
So. Spaulding Avė. Tel. Lafayette

7960

0600

8944

9029

3700
WESTERN COAL and SUPPLY CO., 

4916

4919

2584

So. Western Avė. Tel. Prospect 3400

WHITE EAGLE COAL CO., 
So. Robey St. Tel. Prospect

WEST SIDE:
ALBANY COAL CO., 

So. Albany Avė. Tel. Crawford

BOHEMIAN COAL CO., 
934 W. 18tb Street Telefonas Canal

CALIFORNIA ICE and COAL CO.

S o. Central Pirk

' EASTMAN
W. 17tb Street

FIRST NATIONAL COAt CO., 
So. Westem Avek Telefonas Canal

GARDEN CITY COAt CO., 
Telefonas Canal

COAL CO. 
Tek Lawndale 3068

2105

3334 W. 22hd Street
3200

1930

1814

2013

0613

3501

0315

Tel. Lawndale 
Avė. Lawnda!e

COAL CO., 
Telefonas Canal

0667
2060

1386

So. Morgan S e.

LAWNDALE 
So. Whippte Stteet

2666

4136

2614

MONARCH COAL and SUPPLY CO., 
2229 So. Crawford Avė. Tel. Lawndale 7072

CICERO:
A. BOBYSUD and SONS, 

50th Court and 33rd St. Tel. Cicero 1703
CICERO FUEL CO., .

Austin Blvd. and 31st Sc Tel. Cicero 29 
Tel. Lawndale 0609 

CLYDE COAL ČO.,
5901 W. 28th St. Telefonas Cicero 902

MORTON PARK COAL CO.,
2100 So. 52nd Avenue Tel. Cicero 89

NOVAK BROS. COAL CO., 
Cicero and Ogden Avės. TeL Lavrndale 

. v*?*’?’.

O’KEEFE BROS. XO., 
1545 So. Cicero Avė. Phdnes:

• ■ >’ Į.awqcUle/O637^. ...

- BERWYN:

Cicero

6706

5700

C. M. MOLINE 
Stanley ir Oak Park Avės. Tel. Bervyn 530

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
t KAILINIU KAUTU

Istorijoj šios Generacijos
1934 Padarymo. Stropiai parinkti turtingi Kailiai! 
Gaukite sau Kautą pirm negu kainos pakils. Mes tu
rime didelį staką kautų ir kailių visokios rūšies.

NORTHERN SEAL. PAPRASTI ARBA TRIMUO- 
T1 SU FITCH ARBA ERMI- A

NE. MUSKRAT. LAPIN . ....... ' ^11

Vertės iki $145.00

Mažas depositas palaikys bite kautą. 
PIRKITE KAILINI KAUTĄ DABARI JIE YRA 
TAIP PIGUS KAIP IR KAUTAI IŠ MATERIOLO.

HUDSON SEAL, RACCOON

Rašyta garantija su kiekvienu Q ag

rubu ir dykai storage, už 2 metu J | ■ BĮ I 
Vertės iki $30b,00 ■ W

CALIFORNIA FUR C0.162 N. State St.10-tos* lubos Butler Bldg.

Atdara vakarais iki 9 v. v. Nedegiomis nuo 10 vai. ryto, iki 4 vai.

popiet

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

) VVISSIG,
f Specialistas ii

Rosijos

GYDO VISAS LIGAS VYRUTE MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfeJŲSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiikai gydo ligis pilvo, plaukią, inkstą ir pūslės, užnaodijim? krau
jo, odos, ligas, žaizdas, rsnmatiznų, galvos skausmas, skausmas nuga
roje. kosėjimą, gerklės skar dėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus ilgyri. ateikite Čia it persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja p«t daugelį, merą ir tigydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS t Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo Ii ryto iki 1 vai- 
4200 W»st 26 St. kamoas Keeier Avė. Tel. Crawford 5573

DOUGLAS BATHS
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 4 

' arti St. Louis Ava. Tel. Kedzie 8902
Vanor, lietaus ir druskos vanos, 

*wimming pool.
Rusiška & turkiška pirtis moterimi 

seredomis iki / v. _

•SJUr:

Pietų Amerikos didžiosios 
upės Amazonės srities nepe
reinami, amžini miškai. Apgy
ventose vietose randame rau
donodžių indėnų. Šitas kraš
tas yra maniokų tėvynė. Ma- 
niokų augalas duoda bulves, 
kurios ten užvaduoja mūsiš
kes bulves. Iš maniokų taip 
pat gamina miltus. Iš tų pa
čių maniokų gamina indėnų 
mėgiamų masoto., Masoto yra 
labai gardus ir gaivinantis 
gėrimas. Bet europietis nega
li jo \ nė paragauti, kaip tik 
patiria, kaip masoto gamina
mas. O gaminams jis tokiu 
budu. Nuluptus maniokus ver
da ir paskui mediniais kočė
lais sugrūda. Taip sutrintas 
šaknis moterys ima į burnų, 
gerai iškramto ir spiauja į 
tam tikras geldas. Kai prisi
renka tokios sukramtytos ma
sės kiek reikia, jų maišo su 
nekramtytomis šaknimis, už
raugia ir gauna gana tirštų 
skystimų. Kai* reikia vartoti, 
jų atsimiešia vandeniu ir ge
ria.

Be masoto visoj Pietų Ame-; 
rikoj dar geria vadinamų ma
te. Tai yra savotiška arbata. 
Alkoholio ji neturi, bet daug 
jos išgėrus, dardši negera. Ma
te yra Paragvajaus eršketinio 
knimo lapai. Vieniai negrai 
vartoja ne tik mate nuova
las, bet ir tiesiai jos lapus val
go. Mate arbata nepaprastai 
gerdi malšina troškulį. Atro
do, kad braziliečiai be matę 
ir gj'venti negalėtų. Kiekvie
nuose namuose nuolat stovi 
du indai: vienas su vandeniu, 
kitas 
Mate 
čiai.

su mate nuovarom 
arbata sveikinama sye-

Vidurine Afrilth. Atogrųžų 
augmenija. Žmonių pastogės 
— palmių lapais apmestos pa
lapinės. Girdėti negriškos mu
zikos garsai. Priešais pala
pines sėdi negrai. Jaunuome
nė šoka laukinius šokius. Se
niai gėrisi jaunųjų pramoga. 
Moterys dynių žievės kaušuo
se nešioja gėrimų, panašų iš 
dalies į alų, iš dalies į vynų. 
Gaminą jį iš banųnų ir geria 
jo labai daug.

—o—
šiaurinė Afrika. Saulės iš- 

degintos bekraštės dykumos. 
Tik kur-ne-kur matyti kuok- 
štės palmių. Tai vadinamos 
oazės. Daktilinė palmė — dy
kumų karalienė. Ji, duoda vi- 
sokiariopos naudos. Iš jos 
gaunama ir sulų, visiškai pana
ši į beržo sulų.1 Per keletą 
valandų iš tos sulos darosi 
svaiginantis vynas. Kadangi 
sulos nuleidimas labai suvar
gina palmės, tai šiilų leidžia 
tik iš seiių įjahriių, ne jaunes
nių ,kaip 80 metų, kurios jau 
menkų vaišių detlįij duoda,

Ramibjo ^andėhynb salos. 
Amžinos vrtsaros ir karščio- 
šalys. Vakarais, kai truputį 
atvėsta oras, vietiniai gyven
tojai , mėgsta pasilinksminti, 
pašokti. Tose pramogose yra, 
būtina gerti svaiginantį geri-; 
mų kavų (ųė mūsišką "žinomų- 
kavų), šitų kavą 'gauna rau
gindami tam tikros .'rijšieš pi
pirus. Be kavos, vietiniui gy
ventojai dar, gęriiA? gaivihdįntį 
gėrimų iš kokosiniu ' palmių 
neprinokusių vaisių.

Nėra pasaulyje žmonių, ku
rie pramogoms neturėtų vie
nokio ar kitokio gėrimo. Dau
guma tų gėrimų yfcfe nuodingi 
svaigalai.

LIETUVOS ŽINIOS
Bekono kainos smar

kiai pakilo
Bet truksta bekoninių kiaulių

KAUNAS. — Bekono kiau
lių auginimas ir jų eksportas 
pasidarė pas mus viena iš pa
čių svarbiausių eksporto ir že
mės ūkio gamybos šakų. Ta
čiau čia buvo nuolatos kovo
jama su dviem kliūtim: 1) že
mos bekonų kainos, valstybei 
tenka nemaža prie eksporto 
primokėti; 2) anglai neleidžia 
kiek norint įvežti, o nustato 
nelabai didelį, griežtą kiekį 
kontingentų. Pastaruoju laiku 
bekono kainos Londone ėmė 
kilti. Metų pradžioje už beko
nų mokėjo vos po'40 šilingų, 
dabar jau parduodama kutenę 
dvigubai brangiau — maždaug 
po 79 šilingus už centnerį. Tai 
labai gera kaina. Bekono eks-

dvigubai brangiau

Gatšinkitėš “N-nose”

Itching 
šSkin

Grynas, prlimnan Žemo sustabdo nie
žėjimą ūdos į penktas sekundos — 
Ir patfelbinsras prie Eesemos, pučkų, 
dedervines, Ir.. Išbfirlmų. Žemo be
velk stebuklingai prašalina visokias 
pdos h’itnęljiyi, kadangi jo gydymo 
SbSs retai randamos kitose gy

te, Visos vaistĮnyčlps- užlaiko 
—r«16o. . 80c. $ 1 r. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk. geresni rezultatai $1.25

žemo
FOR,VS K IN ■ i R R

A Ji. 1 ‘
\ -V . : • 1* 1 .

. tilt-

to kiaulių, net nėra tiek kiau-Portas dabar ne tik. nebeduoda 
nuostolių,. nebereikalauja pj-i- lių, kad išnaudotų mums ang- 
mokėjimų, bet duoda pelną. Tik lų leistą kontingentų. Čia uki- 
nelaimė — Ūkininkai perdaug 
maža vasaros menesiais prista-

ninku kaltė, kad jie taip ne
vienodai augina kiaules.

f
 Jus Galite Sutaupyti Q QQ 
PAMATYKITE MUS PIRMIAU Dėl Siut“,'Top- 
kautų; Overkautų. Visi grynų Vilnų. Garantuoti.
Dirbtuvės Kainomis. 2-jų porų kelnių Siutai dėl vyrų, jaunų 
Vyrų ...........5.......................................... .......... SI8.50 iki $28.50.

Berniukams 2-jų porų Kelnių Siutai ......... $8.75 iki $14.50SUSTOKITE IR NUSIPIRKITE
Mes turime didelį naują dirbtuvės staką visose spalvose ir visų šaižų Rude- 

. ninių Skrynelių $2.95 ir viri., kepurių 95c ir virš., Marškinių 95c ir virš.
Apatinių rūbų $1.00 ir virš. Kakralaiščių. 2 už $1.00. škarpetkų 4 poros

B. J. PETKA’S
• 4171 ARCHER AVENUE

Chicago Fąhory Distributor of Style Mart Clothės Skyrius.

ĮSIGYKITE pakol dar turime

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS knygas

i ' * ’
• > 1 

. • - f • -f < ? ,

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai-------
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ....--------
32 pusi;

Nuosavybes Išsivystymas
' 170 pusk .

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

Moralybės Išsivystymas
120 pusi.

Pagavimasis pas Įvairias Tautan 89 pusk_______50c
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurių suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) _ __ ___ $2.00
TtiHine ir kitokių knygų didėliame pavirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

V.

NAUJIENOS '
1739 SO. HALSTED ST<

Ghięago, III.

Įf/JUjS,



JUOKAI

TIK-KA PAGARSINTAS!

Den

Danties

Dainuojame

kliūtis įvei

įvairumai gyvenime
.rvjrt

puikios tabako

Atdara Kasdien 8 ryto iki 6 Ketvirtadienio ir šeStadienio vakarais iki 8:30

iiMvyšK

padrąsinimo 
keblų žygį.

$9.98
$1.19

t ūbi m e 
sezonus:

Baby
Grand

Amerikos Lietuviu 
Daktarų Dr-jos Svei
katos Savaitės šios 
dienos programas

Atsiveskite savo 
drengusi

500
1.00
Outlete ..........................................................................
4.000 Svederių ir bliuzkų ..................................
Flaneles Naktiniai Marškiniai už .......................
Mergaitėms šilkinės dresės it vilnų Ensembles 
Blanketai
Firankos su falbankom,
Vyrams ©verkautai —
Vyrams apatiniai rūbai

Naujas

Luckįes požymis

Kritikas: “Ąš prisibijau, 
kad tamstos apysaka negali 
būti spausdinta/*

SIS BABY GRAND superheterodyne 
dideles spėkos. Pilno didžio Electro 

Dynamic garsiakalbis duoda pastebėti
nų tonų ir balsų. Talpina savy paskiau
sius radio pagerinimus ir automatiškų 
balso ir tono kontrolę, su iliuminuotu 
selector dial, ir kitomis didelių setų ypa-

Tarp Chicagos
Lietuvių

kuri dainuoja 
Jis dainuos savo kon- 

ateinantį sekmadienį, 
1 d., Lietuvių Auditb-

— Don Pilotas.

OspnlSht, 108, Ths 
/Ameriesn Tebasoo 

Cpapany. -

GAUSITE DOVANA SU 
'• KIEKVIENU PIRKINIU!

Iš $1.00 ar daugiau gražų 
1933 Pasaulio Parodos šaukš
tuką. Wm. A. Rodgers sidab
ras garantuotas ant25 metų.

Gamta yra taip klltvarkyta, 
kad žmogui nebūtų nupbodu 
gyventi. Pavyzdžiuj 
keturis skirtingus

Ruduo suteikia gražias spal
vas medžiams ir augmenims. 
Vadinasi, gamta keičia savo 
“rublis” ir taip, nejučiomis, 
įžengiame į kitų sezonų—žie-

toasted **
DĖL GERKLĖS APSAUGOS— DĖL GERESNIO SKONIO

Prelegentai ir jų kalbų 
paveikslų temos:

aip monotoniškas būti; gy- 
i, jeigu visuomet ma- 
amžinų vienodumų; 
vasarų arba amžinų 

Bet musų krąšte taip 
Mes galime džiaugtis 
įvairumu.

Dainuojame visi.'
Kurių balsas labai prastas, 

dainuojame nuo kitų pasislė
pę: miške, skiepe, maudinėj, 
saliune, policijos nuovadoj. 
Kada vienam nesiseka, susior
ganizuojame į chorus ir rėkia
me visa kakarine, kol kokis 
piktas chorvedis nepradeda 
musų balsus harmonizuoti.

Dainuojame, nes mums lin
ksma.

Dainuojame džiaugsmo dai
nas priešus arba

Dirbtini įvairumai.
Kai vasaros gamta uždaro 

plačius vartus. Kai jau 
musų laukai ir 

išvažiavimai z bei 
statome

H/C DO OUR PART 

MOTERŲ. MER
GINŲ KAUTAI

*4.99 
*9.98 

EKONOMIJOS 
OUTLETO 

KAINOS 

*14.98 
KAILIAIS BA- 

DABINTI!
šiltu pamušau ir 
pamušalų tarpe

liuose.
Vertės iki $25.00 

KŪDIKIAMS 
KAUTAI 

Specialė kaina 
Dresės dėl kiekvie
nos progos satinos, 
flat krepos, vilno
nių ensembles ir 
naujoviškos kom
binacijos. Vertės 
iki $7.98.

*2.49

Simonaitis — Inkstų

DYKAI!!!
šis gražus Fountain Pen te
tai, tu ttandu, tu kiekvienu 
pirkiniu ii $5.00 ar daugiaut!

venimas 
tytum 
amžinų 
žiemų! 
nėra.
gamtos

Vienodumas žmogų daro ne
veikliu ir neprotaujančiu. 
Gamtoj juk viskas keičiasi, į- 
vairuoja. Žmogaus prigimtis 
verčia jį ieškoti įvairumų. Ir 
kad yra sunku turėti kitokių 
įvairumų, tai mes turime jų 
savo kasdieniniuose užsiėmi
muose, darbe. Kiekvienas 
žmogus turi maždaug skirtin
gus užsiėmimus; skirtingų 
darbą. Visur yra įvairumas, 
net paprastame gyvenime. Jei
gu pasidaro nuobodus musų 
pačių užsiėmimas, tuomet no
rime turėti kitą.

žmogus yra pratęs pamėg
džioti kitus. Ir tas pamėgdžio
jimas yra natūralūs dalykas. 
Mokykloj vaikas mokosi iš 
Jcitų žmonių ir jis netiesiogi
niu keliu įpranta pamėgdžio
ti ir kapijuoti kitus, kol laikui 
atėjus pats pradeda sugalvo
ti ką nors nauja.

Pati siela verčia ieškoti gy
venime įvairumo. Kitaip siela 
butų įkalinta ir nuo progreso 
atskirta. Vadinasi, turėtų mer
dėti, kaip kalinys uždarytas 
kalėjimo kameroj.

Įvairumai gimdo naujas idė
jas, suteikia progas matyti 
kas dedasi kitur ir ko sau trū
ksta. Kuo labiau sudėtingame 
gyvenime gyvename, tuo dau
giau turime įvairumų ir tuo 
pačiu laiku* tampafhe^ labiafl 
civilizuotais; tuo daugiau rei
kalų turime su ktais žmonė
mis.

savo, 
nebevylioja 
pasibaigia 
piknikai, tai vieni 
veikalus,. ruošiame koncertus, 
o kiti klausomės. Tiesa, ir sa
liune galima tūlą laiką pasi
linksminti, bet tokia priemonė 
neilgai tegali tęstis.

Gyvendami ku’turingu gy
venimu, privalome ir įvairu
mų bei smagumų ieškoti tarp 
kultūringų žmonių. To nega
na. Reikia atskirti gerus įvai
rumus nuo blogų. Vieni daly
kai puldo sielą, o kiti auklėja 
ir kulturina.

Koncertai ir muzika ne vi
suomet būna tinkami, kad dėl 
įvairumo visus be skirtumo 
lankyti. Visur yra pasirinki
mas ir, tas pasirinkimas yra 
komplikuotas.

Baigdamas savo rašinį, pri
minsiu, kad musų gyvenimo 
paįvairinimui, žiemos metu 
aplanko mus nors retas sve
čias, tai Juozas Babravičius— 
“lakštingalė, 
salėse, 
certe 
spalių 
rijoj.

Dėl Retailers’ O cc u pa t tonai taktų 

Vitas kainas aukičiau 25c., nuro

domas musų skelbimuose, paliečia 

pakėlimas apie 2%.

DYKAI “DOVANOS
DEL KUDYKIŲ” 

METINIŲ SUKAKTUVIŲ 
SURPRIZAS! 1,000 DRESIŲ

*1.00
Nepraleiskite šios progos!

tybėmis. Pagauna visus reguliarius pro- 
gramus, policijos pašaukimus, orlaivių 
ir privačių stočių. Gražiame riešuto me
džio. Baby-Grand kabinete, yra pastebė
tinas išpildytojas. $0’7^0

Tiktai.................... “ ■ ___

dainas pasiryžime 
spaudėjus ir išnaudotojus.

Dainuojame ilgesio dainas, 
atsidūrę vienatvėj, toli nuo 
tėviškės, giminių ir draugų.

Dainuojame pagirimo ir 
garbinimo dainas tam ir 
tiems, kas mums išrodo gar
binga ir girtjna.

Įsimylėję dainuojame mei
lės dainas; vargo spaudžiami 
dainuojame vargo dainas.

Tiek tų dainų prirašyta, 
tiek joms tinkamų melodijų 
sugalvota, kad kiekvienas ga
li pasirinkti sau tinkamiau-

Moteris rašytoja: “Bet tam
sta jos viros neperskaitei — 
aš tyčia užlenkiau kelius pus- 
lakščius antrame skyriuje ir 
jie nebuvo atlenkti.”

Kritikas: “Bet kai aš matau 
blogą kiaušinį, man nėra rei
kalo valgyti jį visą.”

(“Ulk”, Berlin).

“NAUJIENŲ”
20 metų jubiliejinis apvaikš

čiojimas įvyks vasario 25 d., 
1934 m., Ashland Blvd. Audi
torium.

Scenoje bus perstatyta visa

i. Toms gi. ku
rnės pratęsime MUSŲ DIDELĮ METINIŲ 

pakartosime visus bargeųus apie kuriuos 
šio metinių sukak* 

bargenų šventė, kada buvusi. Ateikite

ŪDA DEL JŪSŲ PATOGUMO
atdara KETVIRTA-

f DIENIO IR . ŠEŠTADIE-
NIO VAK. IKI 8:30

1—pavasarį, 2—vasarą, 3— ru
denį ir 4—žiemą. Iš tų ketu
rių metinių sezonų gal ma
žiausiai mėgstame žiemą. Bet 
ir žiema mums teikia nema
žai įvairumo ir net malonu
mo.

Kiekvienas žino, 
jog ilgi, drūti, balti pelenai yra 
pasėkomis, pilno puikauš tabako 
degimo. Įsidėmėk pelenus ant 
Lucky Strike. Žiūrėk, kaip, vienodi, 
kaip drūti, kaip baltį 
balti pelenai yra neapsirinkamu 
požymiu puikios Lucky Strike ta- 
bako kokybės, pilnai sukimšto —ir 
be liuosų galų.

plaid — didelio smzo ................. «.................................... .
— $1.00 vertės — setas 

grynų vilnų — šaižų dėl vyrų ir jaunų yyrų 
vieno ar. dviejų šmotų, ribiuoti .. .

Shops
72 W. Adams St. — 132 S. Dearborn St. 

1026. 538 
Ashland—4834 South Ashland Avė. 
South State—3460 South State St. 
Englewood—862 W. 63rd St. 
South Chicago—2060 E. 92nd St. 
Mlchlran Ava, 

mažas pristatymo primokėjimat.
------- KUPONUS

Laiks nuo laiko da .atsiran
da genijai, kurie parašo to
kias dainas, kurios kuoryš- 
kiaušiai pasako dalyką ir kiti 
genijai parūpina joms tokią 
mužiką, kurjoj žmogaus siela 
randa pilną patenkinimą. Te- 
Čiaus ne kiekvienas dainuoto
jas turi gerą ir ištobulintą 
balsą ir pilną muzikos * žinoji
mą, kad sudainavus tą ar kitą 
dainą su pilna išraiška, čia 
reikalinga gamtos dovana ir 
ilgas lavinimąsi.

Todėl milionai žmonių mė
gsta klausytis dainuojant tuos, 
kurie dainuoja geriau.

Perkame fonografus^ radio, 
einame į koncertus, kad išgir
dus dainuojant geresnius už

Be dainos 
katalikai, 

socialistai, 
turtingieji;

Moters ir vy-

Electric
Vidurmiesty

Visi Telefonai RANdolph 1200 Lokalai 979
Broadway—4662 Broadway
Irvine Park—4833 Irvine Park Blvd.
Logan Square—2618 Mllwaukee Avė.
Madlaon-Crawford—4231 W.Madlson St.

Roseland—11116 I 
pirkinių ant išmokėjimo pridedama 

f e d e r a l i u s

Prelegentai privalo progra- 
me pasirodyti čia nustatytoje 
eilėje. Jų laikas yra aprube- 
žiuotas ir neilgas. Paveikslai 
bus įdomus. Pradžia tuojau 
po septynių. Atsinešę po de
šimtuką lankytojai pagelbėsi- 
te padengti svetainės lėšas. 
Prašome nevėluoti.

šis programas skiriamas 
VYRAMS.

Dr. T. Dundulis, 
Programo vedėjas.

Rugsėjo 28 d.
1933 m.
P. S. Išsikirpę šį programą 

atsineškite Lietuviu Auditori
jom

Jus Esate Kviečiami į Chicago Mail Order 
Co. Ekonomijos Outleto

METINES SUKAKTUVES
TIKRAS BARGENŲ JUBILIEJUS!

MES DĖKINGI ESAME TIEMS TŪKSTANČIAMS, KURIE ATSIŠAUKĖ 
IR PASINAUDOJO MUSŲ SENSACINGAIS BĄRGENAIS 
rios neturėjo progos atsilankyti. 
SUKAKTUVIŲ IŠPARDAVIMĄ 
visa Chicago dabar kalba. Tegul niekas jus nesulaiko nuo 
tuviif išpardavimo. — Didžiausių 
anksti I

mus dainininkus.
neapsieiname nė 
nė bolševikai, ne 
nė tautininkai, nė 
nė vargdieniai 
r ai, seni ir jauni gyvena dai
nose.

Kas, jei ne Juozas Babravi
čius, gali geriau dainuoti už 
visus mus? Todėl visi į jo 
koncertą spalių 1 dieną Lietu
vių Auditorijoj! —Prosytojas.

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEI

KATĄ
NUGA-TONE sutvirtina visokiu* organus 

žmogaus systemoje. pataiso apetitą, suregu
liuoja virškinimo aparatu ir vidurius. Su
teikia naujų spėkų raumenims, nervų syste- 
mai ir padaro Ja tvirtesne. Pagelbsti kur 
kiti vaistai nepagelbėjo, pasekmes tų gerų 
vaistų pasirodys tiktai j keletu dienų po var
tojimui.

NUGA-TONE parduodamas visose vaistiny- 
čiose. žiūrėkite kad gautumėte tikrų 
NUGA-TONE, nepriimkite pavadoutojų.

METINIŲ SUKAKTUVIŲ SPECIALS
SKAITYKIT — ATEIKIT — TAUPYKIT

torų Moterims juodų Aksominių ėebatukų 
Moterims skrybėlių — pasirinkimui bile skrybėlė šiame Ekonomijos 

49c

Dr. J. Kulis —Sifilis.
Dr. A. W. Jacobs—Smegenų 

puliavimas.
Dr. V. S. Nares—Vyrų lim-

apgalėti “Naujienų” 20 metų istorija.
Tėmykite vėlesnius praneši 

mus.

Dainuojame 
dainas stodami į 
Dainuojame kovos ir grasinimo 

V N

Visuomet^pudtiausis
ViSUOMETĮ/«i$Amw.ątįdhįduuu .

' Dr. P. Atkočiunas 
tisterija.

Dr. A. G. Rakauskas—Plau 
čių uždegimas.

Dr. G. I. Bložis. — 
pošakninis puliavimas 
fekcija.

Dr. V. B. Milas ir Dr. L. P. 
Slakis (abu D. D. S.) asistuo-

511 
SOUTH 
PAULINA 
STREET

■ ■ m^u » b mm
S raaMHfai ss
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NAUJIENOS
The LithuenUa Daily Newe

< Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

$8.00

>9 South Halsted SU 
Ttlepboat Canal 8500

EcHtor P. GRIGAITIS

Subseription Rates:
M) per year in Canada
M) per yeay outeide of Chicago
X) per year in Chicago 
per copy t 

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chioago, III. undar tha act of 
Marsh 8rt 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Pusei metą 
Trims mėnesiams — 
Dviem mSnesiams 
Vienam mėnesiui —

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopiją

Mėnesiui
Suvienytose Valstijose, ne UHcaąoj, 

paštu:
Metams -----  $7.00
Pusei metų ------------------------- 8.50
Trims mėnesiams -----— 1.75
Dviem mėnesiams-------------- 1.25
Vienam mėnesiui _______  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams __________— $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams  9.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu. •

pavojai, j kokius veda dantų 
apleidįmas. Šie modeliai orga
nizacijai kainavo $50,000, bet 
ji mano, kad jais pasinaudojo 
tie milijonai žmonių, kurie 
lanke .Pasaulinę Parodą.

Šie visi dalykai atlikta ne- 
saumyliškais tikslais, bet vi
suomenes labui!

Senovės persų dan 
gus ir pragaras

turėsią išeiti iš savo 
eiti per ištirpusius 

ir mineralus. Teisin
tai busią kaip šiltas

GINKLAVIMAS! JUROJE

šią pragaran, kur jau su ku
nti kentėsiu kančias. Kilsiąs 
baisiausias verksmas, nes ge
rieji verksią blogųjų, o blo
gieji patys savęs. Bet taip te* 
sitęsįą, persų manymu, tik 
tris dienas: po trijų dienų iš
tirpsią visi kalnai ir kalvos ir 
pasiliesią ant žemės. Visi žmo 
nes vėl 
vietų ir 
metalus 
giesiems
pienas, o blogiesiems — kaipo 
praryjanti ugnis. Penėjus per 
šitą ugninę lavą • viskas atsi
mainysią: visi žmones susi
jungsią tvirčiausia meile ir 
vienas kito klausinėsią: kur 
buvai tu tiek metų ir kokia 
dalis buvo lemta tavo vėlei? 
Ar tu buvai išteisintas, ar pa
smerktas bausmei? ir visi gar
bins didįjį dievą Ahurą-Maz- 
dą, ■ į

Taigi matome, kad 'persų 
susikurt asai dangus ir praga
ras jau yra daug įvairesnis 
už kitų senovės tautų dangų 
ir pragarą. Kuomet kai ku
rios tautos teturėjo tik vieną 
vietą, į kurią galėtų po mir
ties nueiti, persai jau susigal
vojo dyj< gerą ir blogą. Bet 
tas žmonių paskirstymas į 
geruosius ir bloguosius tik 
laikinas: ateis paskutinė die
na, bus naujas teismas, bus 
nuteista tris dienas gerųjų 
kūnams džiaugtis laime, o blo
gųjų—kentėti kančias, ir pa
galiau visi galės susijungti 
meile ir garbinti didįjį dievą 
Ąhurą-Mazdą.

Tokie buvo persų dangus ir 
pragaras. —C. Cemkus.

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

JUOKAI

Iš kitų kultūringųjų seno
vės tautų minėtini medąi ir 
persai. Tai jau yra arijų gi
minės tautos. Medai pirmie
ji susikorė savo valstybę, bet 
ji greitai buvo pavergta per
sų. Kadangi abi tautos buvo 
artimai giminingos, tai vė
liau jos ir susiliejsO į vieną 
tautą> irvvieną valstybę — Per
sus. Ir tikėjimas abiejų tau
tų buvo labai panašus: gali
ma sakyti, ir medai ir persai 
garbino tuos pačius dievus, 
panašaus užmokesnio laukė ir 
po mirties. Seniausias persų 
Šventasis raštas vadinasi Zend- 
Aversta. Senovės persų tiky
bą įkūrė Zaratustra arba Zo- 
roastras. Jį persai, laikė ne 
tik šventuoju, iš- dangaus at
siųstu žmogumi, bet stačiai 
dievu. Gyvendamas žemėje 
Zaratustra daręs įvairiausių 
stebuklų* Pirm Zaratustros 
buvo manoma, kad didžiau
sias geras dievas esąs Ahma- 
Mazda, o blogas dievas —’Ari- 
manas. Juodu abudu turi 
daugelį savo padėjėjų: vienas 
gerųjų dvasių, kitas — blo
gųjų. Toks tikėjimas į gerą
sias ir blogąsias dvasias neiš
nyko ir po Zaratustros.

Medams ir persams dauge
lis žemės daiktų buvo šventi: 
ir pati žemė šventa, ir van
duo šventas, ir ugnis šventa 
ir tt. Keblus dalykas medams 
ir persams buvo su numirė
lių laidojimu: kur dėti numi
rėlių kimus, kad jais nesuter
šti šventųjų daiktų? Juk že
mė šventa — į ją įkasti numi
rėlio kūną negalima; ugnis 
šventa — sudeginti kūną ne
galima; vanduo taip pat šven
tas — įmesti į jį taip pat ne
galima. Iš visų šventųjų dai
ktų orą nutarė laikyti kuoma- 
žiausiai šventu, todėl ir numi
rėlį nutarė supūdyti ore arba 
palikti sulesti paukščiams. 

Medai tiesiog taip ir daryda
vo: mirė kas nors, tai paėmė 
jo kūną, išnešė kur į laukus 
ir paliko. Paukščiai ir žvėrys, 
žinoma, turėdavo gražiausių 
puotų. Persai “šventajam 
orui” kūną atiduodavo jau 
šiek tiek gražiau: statydavo 
numirėliams tam tikrus bokš
tus. Vietos, kur tokie bokštai 
būdavo pastatyti, vadinosi 
drakma. Tai numirėlių kapai. 
Drakmos būdavo aukšti, ’iki 
12 pėdų, bokštai, ant kurių 
viršaus pritaisyti stogai lavo
nams sudėti. Stogo kraštai bū
davo pakilesni, o vidurys la
biau įdubęs. Taigi į tokį du
burį ir paguldydavo lavoną, 
išrėdytą nuogą. Kai lavoną 
sulesdavo vanagai, varnos ir 
kiti paukščiai, tai kaulai bū
davo nuo bokšto nuimami ir 
supilami į tam tikrą šulinį.

Kadangi pasauly yra dve
jopų dievų, gerųjų ir blogų
jų, tai ir gyvenimas anapus 
esąs dvejopas: geras ir blo
gas. Taigi, medų ir persų 
pomirtinis gyvenimas jau 
griežtai skiriasi į dvi vietas: 
dangų ir pragarą.

Kai žmogus mirštąs, tai prie 
jo susirenku ir gerųjų ir blo
gųjų dvąsiy. Ypatingai veik
lios esančios blogosios dva- 
$os, kurios tik ir laukiančios 
pasigriebti numirėlio . vėlę ir 
ją nusinešti į pragarą (blogų
jų dvasių vietą), Bet jas nuo 
numirėlio x esą galima nuvai-

S s. I/USITAMIA

Simon Lake iš Bridgeport, Conn., savo išradimo mažyte, 22 pėdų, submarina rengiasi vykti 
bandyti pasiekti laivą “LusHania, kurį vokiečiai paskandino Airijos pakraščiuose. S.u savo sub- 
marina jis buvo nusileidęs 300 pėdų gilumon. Lusitania gi yra paskendusi 200 pėdų gilumoje. 
Prie submarinos yra įvairus prietaisai turtui išgriebti. Paskendusiame gi laive Lusitania esą 

už $4,000,000 aukso ir sidabro ir daug kitų brangmenų.
ĮK*1*'.IRI1 ■" ■!»»!*<■ 11'1 II'1.1 III « .... .....................................

tįmus. Paskui pila numirėliui 
į burną tam tikro skystimo, 
vadinamo haomo, kuris turįs 
prirengti numirėlį į aną gy
venimą. Kad nuvijus Arima- 
no atsiųstą piktąją dvasią, 
reikia prie numirėlio atvesti 
keturakį šunį, kuris piktąją 
dvasią pamatąs ir ją nuvejąs. 
Žmogui mirus, kalbama įvai
rios maldos, šventinama kam
barys ir tt. Prie lavono turi 
stovėti ne mažiau, kaip du vy
rai piktosioms dvasioms vai
kyti.

Mirusiojo žmogaus vėlė dar 
tris dienas gyvenanti su kunu, 
ir tik ketvirtą dieną atsiski
rianti nuo jo ir einanti anan 
pasaulin. Per tas tris dienas 
gyvieji kalba įvairias maldas 
ir atlieka apeigas.

Atsiskyrusią nuorkuno vėlę 
dangun vedąs dievaš Sraoša. 
Tai Aušros dievąs. Jis labai 
rūpinasi žmonėmis ir įvairiais 
budais gina juos nuo piktųjų 
dvasių. Kelias į aną pasaulį 
ypatingai sunkus ir pavojin
gas. Ant vėlių nuolat puola 
pikti demonai, ir, tik Sraoša 
vėles nuo jų apgįina. Jei ne 
Sraoša, tai vėles tuojau nusi
dulkintų sau piktosios dva
sios. Sraošai kovoti su pikto
mis dvasiomis ir išsaugoti nuo 
jų vėlę padedą pasilikusių gy
vųjų įvairios maldos, apeigos, 
burtai ir aukos. Todėl reikią 
melstis ir įvairias aukas au
koti.

Dangaus kraštas prasidedąs 
ant Elburso kalno viršūnės. 
Sraoša su vėlėmis skrendąs 
vėjo tiltu, vadinamu SinVat. 
Atskridus prie Elburso kraš
to, atsilieka pirmas vėlės teis
mas. Teisėjai esą trys: Mitra, 
teisingumo dievas, Rašnu Ra- 
zišta ir pats Sraoša. Pirminin
kaująs Mitra. Žmogaus darbus 
sveriąs Rašnu Razišta. Jis vie
nodai sveriąs ir karalius, ir 
turtingus, ir vargšus žmones. 
Svarstyklės esančios labai tik
slios ir ne ant plauko neini- 
krypstančios. Jeigu žmogus 
gerai ant žemės-gyveno, pada
rė daugiau gerų -darbų, negu 
blogų, tai gerieji darbai at- 
sverią bloguosius ir žmogus 
yra išteisintas. Jeigu atsveria 
blogieji — žmogus pasmerkia
mas. Po šito teismo ir vieni 
ir kiti, gerieji ir blogieji, lei
džiami eiti į dangųr Bet jie 
eidami turi pereiti tiltą, kuris 
geriesiems esąs toks platus, 
kaip gatvės, o blogiesiems 
toks siauras, kaip plaukas. 
Gerieji, žinoma, tiltą gali pe
reiti, o blogieji nuslystą nuo 
jo ir krinta į pragaro prapul-

kyti: tam padeda visokios / Teisingasis,/ perėjęs, til^ą, 
maldo* ir Žavėjimai. Kai tik tuojau pajunta malonų rojaus 
pamatoma, kad numirėlis kvapą. : čia šį . pasitinkanti 
mira, tuojau jį apdengiama aukšta, graži, šviesi mergele, 

pasikviesim Veii paklausanti j f kas tu 
auguti rna kunigą (dvasininką). Ku- esi, mergelė, gražiausia iš visų 

Šių metų rugp. (Aųglįjt) 7j savo qam« ^vęmm. Keų taįp*pigas kalba įvaiki# H>Xt0U moterų ?” Merge-
12 tapo sušaukia thita-Įgi buvo' nurodyta sveikatai'klausinėją pądąrytus nusikab lė vėlei atsako: “Gerų mąsty-

negali protestuoti, kad 
sulyginti savo laivyno

Valstijų valdžia galėjo

Ame- 
jėgas

laukti

Valstybės departamentas (užsienių reikalų minis- 
terija) paskelbė spaudoje, kad Jungtinės Valstijos sta
tysis keturis naujus karo laivus, idant tuo budu šios 
šalies karo jėgos juroje butų sulygintos su Didžiosios 
Britanijos jėgomis. Tie nauji laivai bus 10,000 tonų 
skraiduoliai, apginkluoti šešių colių armotomis.

Kartu su tuo pranešimu Washingtonas informuo
ja visuomenę, kad Amerika negalėjusi priimti Anglijos 
patarimo nestatyti naujų karo laivų, kol tebesitęsia 
tarptautinės nusiginklavimo konferencijos darbai. Val
džia sako, kad laivyno didinimas buvęs jau ir taip per
ilgai atidėliojamas.

Šituo savo žinksniu Roosevelto administracija da
ro, musų nuomone, stambią klaidą. Amerika, tiesa, ne
sulaužys savo sutarties su Anglija dėl ginklavimosi ap* 
ribavimo juroje, pridėdama prie savo laivyno keturis 
skraiduolius. Anglija pripažino šiai, šaliai lygybės teisę 
vandenyse, bet Jungtinės Valstijos tąja teise iki šiol ne
sinaudojo. Taigi anglai 
rika nori, pagal sutartį, 
su Anglijos.

Bet jeigu Jungtinių
keletą metų, tai kam joms reikia didinti laivyną dabar?

Prezidentas Rooseveltas turi silpnumą prie karo 
laivų. Pasaulio karo metu jisai buvo laivyno sekreto
riaus padėjėjas Wilsono kabinete, ir nuo to laiko jisai 
dar vįs tebėra susidomėjęs laivyno reikalais. Tačiau 
dabar statyti naujus karo laivus yra visai nepatogus 
laikas. Anglija visai teisingai patarė Roosevelto admi
nistracijai susilaikyti nuo karo laivų statymo bent tol, 
kol veikia tarptautinė nusiginklavimo konferencija. Iš 
tiesų, yra nenuosaku tartis dėl nusiginklavimo ir tuo. 
pačiu laiku ginkluotis.

Juo keisčiau tatai atrodo, kuomet turi galvoje tuos 
prezidento RooseVelto pareiškimus, kad ekonominis pa
saulio atstatymas priklausąs nuo ginklų sumažinimo. 
Kada kitos šalys matys, kad Amerika ginkluojasi, tai 
jos vargiai tikės, kad Baltojo Namo šeimininkas yra 
tarptautinės taikos angelas. Ažuot paklausiusios jo ra
ginimų mažinti ginklus, jos ims su Amerika lenktyniuo
ti ginklavimesi.

Tenka iš viso pastebėti, kad Roosevelto užsienių 
politiku šlubuoja abiem kojom.

SVEIKATOS SKYRIUS
šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

VISUOMENĖS LABUI.

Rašo I)r. A. Petriką, 
Brooklyn, N. Y.

Paskilbęs Amerikos chirur
gas, D-ras Charles Mayo, ka
daise pasakė, kad “sekamas 
medikalinio progreso žingsnis 
įj pijamosios — proventatyvęs 
medicinos srity, turi ateiti iš 
dantų gydytojų (odontologų) 
profesijos. Ar ji tai padarys?“ 
Tai buvo lyg iššaukimas mes
ta dantų gydytojams.

Amerikos Dantų Gydytojų 
Asociacija, didžiausia šios 
profesijos organizacija visame 
pasaulyje, kukliai, bet ener
gingai ir neatlaidžiai stengia
si atsakyti j kiekvieną progre
so iškeltą šukj įspėjamosios 
medicinos srity. Savo mėnesi
niame žurnale ji duoda gau
sios medžiagos tiems
skaitytojams, kurie prilenkę 
ausį klausosi eigos savo pro
fesijoj. Ji išauklėjo desėtkus 
kalbėtojų bei prelegentų, ku
rie po visą Šalį skelbia įspė
jamosios medicinos evangeli
ją

šių metij rugp. (Aųgust) 7

savo

goję 75-tas metinis kalbamo
sios organizacijos suvažiavi
mas. Sykiu ten pat įvyko ir 
tarptautinis šimtmetinis Odo
ntologų Kongresas. Abiejuose 
šiuose seimuose dalyvavo a- 
pie 12,000 dantų gydytojų. Da
lyvių buvo ne tiktai iš vienos 
Amerikos, bet ir iš Prąncuzi- 
jos, Britanijos, Japonijos, O- 
įandijos, Italijos, Šveicarijos, 
Graikijos, Čekoslovakijos, Ka
nados ir kitų šalių. Savaitės 
laiku čia tapo perskaityta, de- 
sėtkai referatų įvairiais pro
fesijos klausimais; suruošta 
daugybė klinikų, demonstra
cijų, pavyzdžių, tapo pažymė
ta ne tiktai pasiektas pereito 
šimto metų progresas, bet kar 
tu nutiesta ir ateities prog
resui platus pamatas. Progre
syvaus profesionalo mokslo 
metai niekad neužsibaigia: 
jam reikia mokytis, mokytis 
ir mokytis. Jo profesijos orga
nizacija, tat jo kelio šviturys.

Be minėtų seimų, Chicagos 
Pasaulinėj Parodoj, Mokslo 
Salione, tapo įrengta parody
mai iŠ atitinkamų modelių, 
kaip žmonės privalo s^ 
savo daųtų ęvę&ątą. Tep

■'•/v
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mų, žodžių ir darbų vyre, aš 
esu tavo geras tikėjimas, ta
vo tikras išpažinimas“. Ir to
liau mergelė išskaičiuojanti 
gerus, vėlės padarytus darbus 
ir vedanti jį rojun.

Tuo tarpu • neperėjęs tilto 
nukrintąs į požemius pas pik
tąsias dvasias. Gyvenimas te
nai esąs baisus: tai tamsybių, 
verksmo ir kančių karalija. 
Vėlės nuolat esančios kanki
namos piktųjų dvasių.

Bet šitas vėlių teismas dar 
nesąs paskutinis: 'dar busiąs1 
vienas teismas, kur iš naujo 
busią teisiami gerieji ir blo
gieji. Šito laiko atėjimas bu
siąs pažymėtas įvairiais ženk” 
lais: busią ženklai ant saulės 
ir ant mėnulio, busią skaitlin
gi žemės drebėjimai, vėjas vir 
siąs audra; į žmonėse kilsiąs 
sielvartas ir nesutikimai. Ant 
persų užpulsią įvairus priešai 
ir naikinsią jų šalį. O kuo
met iš Rytų su palaidais plau
kais prisiartinančios piktosios 
dvasios, tai ant ežero Frazdan 
užgimsiąs Zaratustros sūnūs. 
Jis nugalėsiąs piktąsias dva
sias ir valdysiąs pasaulį. Bet 
piktosios dvasios vėl įsigalė
siančios ir vėl sukilsiančios. 
Bet piktosios dvasios vėl bu-

sianČios nugalėtos. Tuomet 
mergelė maudysis Kasavo eže
re, apsivaisins Zaratustros 
sėkla, nupuolusia iš dangaus, 
ir pagimdys sūnų, Kaošiant 
(Žodis persų kalboj reiškia 
“Išganytoją”). Tuomet prasi
dės žmonių kalimasis iš nu
mirusių. Vėlei nuėjus dangun 
arba pragaran, jo kulias pe
rėjęs į įvairius elementus: 
kaulai—į žemę, kraujas — į 
vandenį, gyvastis į ugnį, 
plaukai į-4 augalus Ir tt. Vi
sas šitas , kūno dalis paskutinę 
dieną vėlė yėlr.susirinksianti. 
Ir visi žmonės, geri ar blogi, 
kelsis pilname kūniškame, to
kie, kokie buvo prieš mirda
mi, ir ten, kur mirė ir buvo 
palaidoti.

Pirmas savo kaulus susirin
ksiąs pirmutinis žmoguj Ga- 
jomant, paskui iš eilės vėles
nieji žmonės. Tuomet visi 
žmonės susirinksią drauge ir 
kiekvienas jų matysiąs savo ir 
kitų gerus ir blogus darbus. 
Geras žmogus nuo blogo bu
siąs taip lengva atskirti, kaip

■ balta avis nuo juodos. Tuomet 
įvyksiąs antras teismas. Po 
teismo gerieji eisią "’į dangų, 
kur jau su kunu galėsią 

{džiaugtis laime, o blogieji ei*
Į T ‘/'i'ĮffĮly lįii .Į n' į, mtįįi n i _ . »i.. ... „ ,

KUR MAINE, TEN JUNGTINĖS VALSTIJOS 
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“Gydy tojau, kodėl tamsta 
visuomet klausi savo ligonių, 
ką jie paprastai valgo, kai 
yra sveiki?“

“Todėl, kad aš taip galiu 
nustatyti mokesčio man didu
mą.”

(“Dorfbarbier”. Berlin).

Jis nubudo su galva “rytą 
po nakties* prieš tai.“ Jis pas
kambino savo darbdavio as
menišku telefonu ir tarč “Bi
jau, kad negalėsiu būti rašti
nėje šiandie, aš jaučiuosi la
bai negerai.“

“Tamsiai nereikėjo rūpin
tis, “buvo atsakyta, “šiandic- 
sekmadienis.**

(“Liverpool Echo.”).



Tarp keistutiečių

tarv

Įvairus Gydytojaiad ir patys rengė

DR. HERZMAN
Graboriai

MADOS MADOS

Lietuvės Akuše

Advokatai

CHICAGO, ILL

6122Lafayette 3572

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Lietuviai Daktaraisuknelė, baltu

Koplyčia dykai

Namą TeL Hyde Park 3395

Tel, BOULEVARD 9199

onlevard 5914

REPUBLfC 3100

(Vardas ir pavardė)

dieną
(Mietftt it vabtijš)

yra labai dėkinga už gerą tvar
ią ir sklandų Dienos įvykini-

Nick’o ir reikalui esant pašauk 
tų jį.—Steponas.

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

Liūdnoj Valandoj Pajaukite Man*

Jie nebijojo darbo- iš 
Lietuvių Aviacijos 

Dienos įspūdžių

AVĖ.
CHICAGO, ILL.

electric treat- 
ir magnetic

756 W. 35th St
(Cot. of 35th 8 Halittd ŠU.) 

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 
Nedėidieniafo pagal sutarti.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

Tel; Monroe 3377

Musų veiklaus nario W. Shar-- 
tos sūnūs Walteris irgi pagry- 
žo iš ligoninės: Dabar randa
si savo tėvo namuose, 4635 So. 
Washtenaw Avė. Jaunasis Wal- 
teris maro greit pasveikti ir 
tuomi suteikti savo tėvams nu
siraminimų.

Keturios dainininkės 
skrido orlaiviu Avia

cijos Dienoje

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei- 

' kale visuomet ėsti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl. kad neturim* iš
laidų užlaikymui skyrių.

Persikėliau

3325
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietą 

Ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Giminės.

atarnauja grabo

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdą gyslas

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

Tel. Boulevard 1401 t

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namą Tel.: Prospect 1950

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

4142 ARCHER AVENUE* 
Telefonas Virginia 0036

Kam teko būti Lietuvių Avi
acijos Dienoje, tam teko paste
bėti sidabrinį Dodge automo
bilį, kuris be paliovos šaudė iš 
vieno aerodromo galo į kitą, 
kuris dūmė keliais vedančiais į 
aerodromą, palaikydamas tra- 
fiko. tvarką, .

To automobilio valdytojas bu
vo jaunas advokatas M. Kazu- 
nas, kuris atėjo Dieiios rengė
jams įi talką ir žymiai prisidė
jo prie jos tvarkos palaikymo. 
Kur ftik pirštus pridėjo, ten 
viskas ėjo sklandžiau, kur jo

Geras keistutietis N. Petrai
tis po ilgo negalavimo jaučiasi 
dabar tvirtas kaip ridikas ir vėl 
patarnauja savo kostumeriams 
jerkraustyme rakandų arba 
pristatyme anglių. Petraičio 
antrašas yra 4626 So. Rockwell

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ace. 
Tel. Boulevard 2800 

Rr«. 6515 So. Rockioell Su 
Tel. Republic 9723

Nuliūdę liekame, 
Duktė, Žentas

Caidotuvėse 
rius A. Masalskis, Tel/ Boulevard 
4119.

Tarp Chicagos
Liet uvii|

2422 W. Maręuette Rd. 
kampas 67th ir Artesian Ava. 

Telefonas Grovehill 1595 
Valandos nuo 9 įki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietą, seredomis po pietą lt 

nedėliomis pagal susitarimą.

1145 Mihvaukęę Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredoa vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglatered Patent Attorney 

43-A Sveurltjr gerinat & Ctnmtrclal 
Bank Bullding

(Dlrectly eoroea sįreel from Patent Offlea) 

MA8BINOTON. D. O.

Vakarykštė diena 
tum . butų legenda. Ištiktųjų 
tarpe Lietuvos 
kiekvieną 
naujas su 
jausmais, 
garbingais

GRABORIUS ir 
įBALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apiėlinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai, 

4092 ARCHER AV.

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namą telefonas Brunswick 0597

BESIRUOŠIANT 
I GARBINGĄ 

KELIONĘ

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearbom St.,Rooms 1431-1434 

Telefonai Central 4410-4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą

• Gyvenimą vieta 
3323 South Halsted Street 

TeL Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek-

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

Praeitą sekmadienį Lietuvių 
Aviacijos Dienoje, kur buvo 
susirinkus nepaprastai didelė 
žmonių minia, daugelis iš jų

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago. 111. 

čia įdedu 15 centą ir prašau 
atsiųsti man pavyzdi No...................j

Mieors ........... ,................. per krutinę

Jau “N-se” buvo rašyta, kad 
dainininkas Pranas Jakavičia 
tapo sunkiai sužeistas. Pranas 
yra sūnūs veiklaus Keistučio 
ęiitibo nario Jakavičiaus. Jau

nasis Pranas dabar randasi sa
vo tėvo namuose, 2638 W. 40th 
St. Vėlinu jaunajam Pranui 
greito pasveikimo, o jo tėvams 
nusiraminimo.

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Baisa m uoto jas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St 
CHICAGO. ILL.

I. J. ZOLP 
-GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Cicero 3724

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarą Draugijos 

Nariai

ių Įtempimą, kuris esti 
imo; svaigimo

11-tos iki Vakarui su 
talkininkais prakaitavo,

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

Tel. Kenvrood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
< nuo 6 iki 8 valandai vakare, 

apart ivsntadienio it ketvirtadienio.

turėjo progą paskrajoti dauso
se. Tarp kitiį skrajotojų Skri
do ir sekančios musų daininin- 
<6s: Nora Grigienė, jMd Strdtii- 
skienė iš Brooktyri, N. Y., Ake
lė Steponavičienė ir Genevaitė 
šidiškiiitė-Giėdtaiiienė.

Įlipus man į orlaivį radau 
. ds gerokai nusimiftttšias; Tik 
Noira Grigienė buvo linksma ir 
niatėši gyvas ūpas kilti į pa
danges, kad ir iki debesų. P-ia 
Strumskienė, susijaudinus tar
si norėjo Šauktis pagelbos, p-ia 
Giedraitienė savo juodris akis 
gyvai išplėtus ir tvirtai įsiki
bus į kėdį, o p-ia Steponavi
čienė rimtai laikosi, bet vienok 
kalba apie galimą pavojų.

O Štai kampe p-lė Juozeflna 
Rašinskaitė, akutės išplėtus ir 
regis, kad lupos nejuČioms kal
ba Sveika Mariją. Bet tas ne
ilgai tęsėsi^ orlaivis pakilo į 
viršų, apie 500 pėdų.

Skraidymas tokis smagus, o 
vaizdas kas kartas (tvėrėsi vis 
malonesnis, žiūrint pro langus 
į žemę. Musų dainininkių sie
los atgijo ir visos pradėjo gė
rėtis. Ir štai lekiam per golfo 
lauką, kur žaliuojančios pievos 
slenka po mumis, o mes tarsi 
ttovim iškilę į dausas.

Gražu ir malonu, norėtųsi 
lėkti ilgesnį kelią; tik tas ne
svietiškas užimąs motorų ardo 
visą smagumą. Netrukus lakū
nas Janušauskas-James pradėjo 
ką tai sukti ir musų oro laivas 
permainė savo skandalingo bal
so įtonų, leisdamasis žemyn ir 
žemyn. Štai jau ratai pasiekė 
mums priprastą žemę ir musų 
ekskursija pasibaigė.

Dainininkės visos geram upe, 
tuoj sugalvojo ir dainą, kurią 
priėję prie mikrofono visos ke
turios sudainavo sekančiai:

“Laimingai, laimingai linkim 
Janušauskui skristi Lietuvon”

Kiazys.

Ladiavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Pataraabją laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musą 

darbu busite užganėdinti, 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 & 49 Ct., Cicero, III. 
Tel. Cicero 5927

Geistina, kad keisti:tiečiai ne
pamirštų savo seno draugo

Kuomet audra užeina ir 
perkūnai švaistos, tuomet yra 
viena viltis, kad štai už valan
dėlės ar kitos išvysim giedrų, 
dangų,—vėl saulutė prasišyp
sos tuč-tuojaus išlindus iš po 
debesų, paukšteliai sučiulbės 
ir visa gamta naujai ir dar su 
galingesne energija klestės ir 
džiaugsis , o viską gražins 
laumės juosta.

Taip tai ir su Lietuva. Ilgai 
tūnojo po jungu svetimtau
čių, retežiais sukaustyta, ne
lygybė, pavergta našlaitė. Jos 
sūnūs trempė kazokų arklių 
kanopos ir plakė jų skaudžios 
“nagaikos”. Daugelis tikrų 
Lietuvos sūnų žuvo šaltuose 
Sibiro kalėjimuose už tiesos 
žodį, už laisvės žodį.

Laužė visur vaisingas ša
kas Lietuvos medžio, kartu su 
taip gražiais pamaži klostan
čiais žaliais lapais, tarpe ku
rių netrukus štai pasirodė ir 
bumburai, iš kurių vėliau iš
sivystė žiedai.

Nekurtuos rusti prispaudė
jų ranka nukrėtė ar nuskynė, 
sudžiovinę, sumalė sau į nuo
dus. Iš medžio kamieno vis 
daugiau ir daugiau augo ma-

sidabrinis automobilis pasisu
ko, ten “dalykai dėjosi”.

Pačiame aerodrome autbmo- 
bilius labai pasekmingai tvarkė 
ir statė į eiles P. Milleris, ku
lis nuo 
savo- 
mosikavo rankomis, rodydamas 
kur važiuoti, ir beveik neteko 
balso, atsidūsėjimo šūkauda
mas į automobilistus, kurie no
rėjo’ jo “traffic rules” įvestas 
aerodrome, sulaužyti.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Gųio ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 
Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
R#z. Tel. Victory 2343 

DR. BERf ASH
756 W. 35th St

(Cot. of 35tb & Halsted Sts.)' 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedčldieniais pagal sutartj

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir venertikų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. iryto, 2—4, 7—9 ▼» v. 

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

ĮĮhfr. Pritaiko Akinius
■ ‘ V;' Kreivas Akis

Ištaiso.

Ofisai lt Akinių Dirbtuvė 

756 Wcst 35th St 
, kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 1 
Nedėliomis pagal sutartį.

Išėimui 
apie rankoves apsiūta tuo

Lietuvoj, Tel- 
parap., Lauk-

nuliudime duk-<
Vincentą, duk- 

Edvardą ir Raymond 
giminės Amerikoj, o

Pbone Ca

DILS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22iid Street 
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6&31 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvins 

priežastimi galvos skau 
akių aptemimo, nerviiotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreiptam į mo
kykloj vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South , Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

2724 — 
kalnierium i 
pačiu šilku. Jęigu norima galima ir 
juostelę padaryti iš tos pačios baltos 
arba kitokios materijos.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu sii užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, Iii.

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ii 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrą, 
motetą ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan Su 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hude Park 6755 ar Central 7464

talka* daug reliktą 
prie patentu. Netiri- 
knoklt vilkindami *u 
apaanirojimn ■ n ▼ o 
•nmanymu. Prlalą*- 
kitę kraitini ar mo
deli dėl inatrukelfa, 
arba > ralrklte 
NKM0KAM08 
Siti* “How to 

In u Patent" 
ventlon” f.ormo 
na Informacija, 
railnljimat ' 
Greltsą, i ' 
tarnavlmaa.

Ree. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659

DR.°I\ Z.'ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

, dėl DYKA!
Irn^ KNYGELI
Ir "Reeord of 1*.

Nieko neimant 
. __ ką daryti. Saab

laikomi paslaptyje, 
atsarga*, rapeetiaga* pa-

DR. Ą J. MANIO 
GYDYTOJAS, ik CHIRURGAS 

3008 W. 59 St.
Valandos: Nu» i iki. 5 vat 

nuo 7 iki 8 vii. vak.

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy

& Midwife
?Z South Albany

Avenue 
Phone

: : Hemlock 9252
Patarnauja prie gim- 
dymo namuose ar li- 
goninėse, duodu ma- 

ment
kJL i blankets ir t. t

ĮgB. ||g Moterims ir mergi
į Į] noms patarimai do

r vanai.

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

i.rrro ir 7 1M S
kam BoputU* 9009

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje
Eudeikiaus ypatiškas patarnavimas yra patenkinęs tūkstančius beveik 30 

metų, 
varomą 
pumu

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS • 

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

O nuo vienos bilietų pardavi
nėtojų grupės, viename gale 
aerodromo, prie kitos kitame, 
prie trečios dar kitame nuolat 
skraidė su savo forduku, kurį 
parūpino p. N. Gugienė, G. 
Stungis. Visi pardavėjai per 
visą dieną buvo aprūpinti bi
lietais ir apsaugoti, nors per 
kai kuriuos kelius aerodroman 
įvažiavo šimtas automobilių be
veik į 15 minučių.
• Sunkiai darbavosi ir kiti, su
rišti su Dienos rengimu, ir ne
abejojama, 
jai ir susirinkusi publika jiems

LIUDVIKAS JUCIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu rug 
sėjo 27 dieną, 11:15 valandą ry 
te 1933 m„ sulaukęs apie 57 jne- 
tų amžiaus, gimęs 
šių apsr., Žarėnų 
sodės kaime.

Paliko dideliame 
terį Barborą,_žentą 
terš sūnūs 
Gricius ir 
Lietuvoj giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 938 
We$t 34th Place.

Laidotuvės įvys šeštadieny rug
sėjo 30 dieną, 8 vai. iš ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gėdulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
apines.

Viri a, a. Liudviko Juciaus gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidothvėle ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 Ittboe 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iii 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro.) Nedėk nuo 10 iki 12 dieną 

Phone Midway 2880
Įffprrv * ■ > ■ ■

Telefonas Yards 0994

|Dr. MAURO KAHN 
463 i South Athland Avenue 

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

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

168 W. Monro# SU pHjs Ctark 
—ir*#..,

Telefonas Yards 1138

Stanley P. .Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama. 

3319 Auburn Avenue 
t CHICAGd* ILL.

’...................................... ........................................................ ■■■...........■■■ ........................ .....

J. F. BADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 13th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA chicagoje

F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

3. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.

4 ' 1 ' - 1

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nuliudimb valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
lietuvių Graborius

DIDYSIS OFISAS

4605-07 SO. HER?
Viri T'Mmti YAĘDS, 1741—1741

- Vienintėlis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, elektros 
karaboną su šoninėm durim. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau- 

laidotuvėse, — pašaukite , • ' j
REPUBLIC 8340, iri0<hiįikri«fkitel J '• ! j

Juozapas Eudeifcls ir Tėvas
5340 So. Kedzie Av4.

Visi MMonai: REPUBUC 8340
(Neturime sąryšių su firma tuo ^ičju Vardu)

.... ... ...„.L__

tikrų sūnų 
valandą atsiranda 
naujais prakilniais 
naujais drąsiais, 
užsimojimais.

Darius ir Girėnas! Ar nfe 
tikri Lietuvos sūnus, paauka
vę savas gyvastis Jaunai Lie
tuvai ?

O štai J. R. Janušauskas — 
ar ne pasiryžimo, pasiauka- 
vimo vyras! •

Ir taip kas žingsnis Jaunos 
Lietuvos, tai naujas mitas — 
tautos svajonė, išsilikusi jos 
kūdikystes dvasios nuotrupa.

Linkiu gerbiamam p. Janu
šauskui, kad jėgos jam leistų 
ir laimė šviestų, o laike skri
dimo, kad žuvėdrų, sparnai jį 
neštų į blizgančių žvaigždžių 
daržą, paliekant neišdildomą 
savo vardą Lietuvos istorijos 
didvyrių tarpe, o , tamsusis 
oras dėlei mirties Dariaus ir 
Girėno lai prisipildys muzikos 
garsais ir širdys visų atjau
čiančių lietuvių, kurios buvo 
laikinai nuliūdę, lai pradžiun
ga; miela šypsena lai pasiro
do ant visų veidų!

Lai galingos dangaus elek
trinis krioklys suparaližuoja 
žaibus ir audras, kurios norė
tų pastoti ir šiam didvyriui jo 
užbrėžtą siekį!

Aš džiaugiuos savo likimu, 
kad turiu progos matyti, sek
ti, pergyventi ir džiaugtis drą
siais žingsniais Lietuvos did
vyrių, kurie norėjo ir nori pa
rodyti pasauliui, kad užguita 
per šimtmečius Lietuva yra 
gabi, drąsi, galinga ir gali vir
šyti tuom daugelį kitų šalių. 
Aš džiaugiuos, kad galiu vie
šai linkėti p. J. R. Janušaus
kui pasisekimo išvysti iš auk
štybių Kauno pilies griuvėsius 
—garbingo viešpatavimo žen
klą, protėvių panteoną, o Lie
tuvos žmonės tuomet iškil
mingai didingus, brangbal- 
sius varpus suvirkdys ir pri
pildys dangų širdžių perk uni
ja, linksmybės aistra orą ap
svaigins, o lietuvė-sesutė girst- 
žų laurų vainiką jam nupins! 
Ir visa Lietuva vienbalsiai pa
sveikins jį, tardama galingą 
“valio!...”

—Dr. S. Žmuidzinas.

Tel. Cfcertt 2109 it 859 J

Antanas Petkui
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
4830 Wt 15th St

žų šakelių, kurios sekė pavyz
dį savų pirmtakunų.

šykštuolių persekiotojų jie 
nebijojo. Medis. Lietuvos — 
galingas augalas* sutrynė net 
ir kirminą, begraužiantį jo> 
Šerdį. Jis neišdžiūvo ir nesu
puvo pasaulio patvory! šian
dien pažiūrėkime: jis klėsta 
žiedais! Tas medis—tai Lietu-

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 
crdvtsoę ir patogesnę vietą 

o. Halsted St.



Skridimas iš Amerikos Lietu CLASSIFIEDADS

venk Juozas Janušauskas

PRANEŠIMAI

visi liūdės

Kosmopolitas

Ieškoti nereikia

REPUBLIC 8402

KONCERTAS
KONCERTAS NAMUOSE

RADIO CLASSIFIEDADS
Budniko programai

jie patiko vi

LAUKIATE?
(J. Babravičiaus koncerto paminėjimui spalių 1 d. 1933)

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN,
buvo PASAUKITE

■MiM*

Antaną Čiapą, 
speciali radio

sėkmingas 
ir nelaime 
Amerikos

žygio i 
tautoj

kada tinkames- 
nenumatoma, su- 
Todėl visų Amo- 
pareiga yra ap-

Financial 
Finansai-Paskolos

Juozo Babravičiaus 
koncertas jau pil

nai prirengtas

Kodėl jums nepaskelbti tą liuosą kamba
rį, butą, garadžių? Jūsų senas pečius, ra
kandai, boileriai ir kiti dalykai gali kam 
nors būtį reikalingi—o jus galite ui juos 
pelnyti keletą dolerių. Skelbimai Naujie
nose neša geriausius rezultatus. Skelbimų 
kainos dabar labai temos.

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba studijoj 
1023 S. Halsted St.

(Jansen Srud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
TeL Englewood 5840

tik ivaigidės ant juodo vožtuvo 
išsagstytos kaip gėlės pievoje liko. 
Jos žydi—ir žydės kaip visuomet kad 
ir mirkčios ten pro debesį pilką.

Tikžvaigždėsteliko *
. antt juodo vožtuvo,

Mat šį 
Dr-jos 

. P. Zalatoris, 
Dėdė” B. Vai-

Paukščiai visi jau išskrido 
ir vasara kažkur išdūmė; 
gėlės ir lapai nuvytę nukrito, 
žiūrėk, pasišiaušus drybso juoda pakrūmė

Paukščiai išskrido— 
išdūmė ir vasara;

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_____

Real Estate For Sale 
Namni-fomf Pardavimui

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na. 
mas. 6 kambariai 2 karų medinis gara 
žas, paaukausiu arba mainysiu ant bun 
glow. 6726 So. Campbell Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Lietuvių visuomenė yra kviečiama skaitlingai atsilankyti, pasiklausyti 
musų mylimo artisto JUOZO BABRAVIČIAUS dainų ir smagiai pralei
sti laiką.

Kurie esate paėmę pardavi
nėti J. Babravičiaus koncerto 
bilietus malonėkite priduoti at
skaitą nevėliaus penktadienio 
vakaro A. Rypkevičiui, 1739 So. 
Halsted St.

Pirkite anglis 
gųt Kurie perka 
kompanijos, visada yra patenkinti, 
parduodame pigiau negu kur kitur, 
yra reikalinga anglių telefonuokite 
jaus:

Progress Radio Valanda ir 
vėl šj vakarą linksmins savo 
klausytojus. Todėl gerbiamie
ji, malonėkite atsisukti savo 
radio ant stoties B S B C 1210 
kilocycles, 9:30 vai. vakare, iš 
kurios vėl girdėsite įdomų pro
gramą muteikos ir dainų ir į- 
domių pranešimų

REIKALINGAS buferis subatom 
1400 W. 46 St.

užbaigimą Dariaus ir 
žygio jau prabilo keli

Iki šiol bfįnt
norą

Apie 
Girėno 
lietuviai lakūnai 
trys ar keturi pareiškė 
skristi Lietuvon. Visais žvilga

kelionės tikslą j Lietuvą 
jis pasirodė pilnai, tin- 
kandidatu j šitą pavo- 
kelionę,

LIETUVIU AUDITORIJOJ, 3133 So. Halsted Street
Pradžia 7:30 vai. vakaro. PO KONCERTO ŠOKIAI.
DALYVAUS P-NIA SIDISKIS-GIEDRAITIENĖ, P-AS ST. RIMKUS IR P-AS J. BYANSKAS.

Mrs. Millie Prince iš Astoria, 
N. Y., kuri prisipažino nudu- 
rus turtingą auksorių Charles 
Wolfert, pas kurį ji dirbo ir 
kuris nuolatos ją užkabinėjo. 
Esą dėl jo įkyrių užkabinėji- 
mų ji ir jos vyras turėję mesti 
sato darbus.

1:30 vai. — W. A. A. F. — ku
riame išgirdau repredukcijas 
naujausių Budriko rekordų, 
sudainuotų Budriko radio dai
nininkų ir muzikantų. Gra
žiausias rekordas tai beabejo- 
nės buvo Kudirkos “Varpelis” 
valcas, su žodžiais, įdainuo
tais Stasio Rimkaus, akompa
nuojant trimi armonikais.

Nepamirškite vėl Budriko 
valandos ketvirtadieny, W. H. 
F. C. 7:30 vai. vakare.

— Muzikos Mylėtojas.

programas, bet jų rūpestingas 
prirengimas duoda daug ko 
daugiau negu kad kasdieni
niai programai. — Svetys.

GROSERNĖ pilnai (rengta ir sn s ta
ku. Geras biznis. Turiu parduoti 
dėl ligos. Tikras bargenas.

4554 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI grosernė ir delicates 
šen krautuvė, gražus fikčeriai. labai pi 
giai, gera vieta, bizniava gatvė.

1808 W. 69 St.

Komitetas J. Babravičiaus 
koncerto praneša, kad bilietai 
platinasi labai gerai. Visi kurie 
apsiėmė parduoti sako, kad 
žmonių užuojauta yra labai di
delė. Mrs. Norgailienė iš 
Brighton parko sako, kad re
tas kuris atsisako paimti vieną 
ar du bilietus ir ji jau baigė 
savo kvotą išparduoti. Taipgi 
ir kiti smarkiai darbuojasi.

Publikaėijos Komisija Mirs. 
Gudienė, Dr. Graičunas, Bulaw 
ir Dr. Montvidap sako, kad ne
reikės daug garsinti, nes jau 
visi žino, kad ateinančiam sek
madieny, spalių 1 dieną Lietu
vių Auditorija bus lietuviais už
pildyta. Lietuviai tą dieną pa
rodys, kad jiė gerus artistus 
įvertina ir gražias dainas, ge
rai sudainiVotas, myli klausytis.

Buieriai ir Groserninkai Bridgeportt 
laikys susirinkimą rugsėjo 28 d., 8 vai. 
vakare, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Prašome pribūti 
visų buferių ir groserninkų, bus svar
bus susirinkimas.

Kviefia Valdyba.

PARSIDUODA ar parirenduoja 16 
automobilių garažas ir “repair shop”. 
Biznis geras ir darbo užtenka keliems 
darbininkams. Gera proga geram me
chanikui. Svarbi pardavimo priežastis. 
2242 W. 69th St.. tel. Prospect 7122.

interesuoja. Visos interesas 
buvo ištirti, ar jis yra geras 
lakūnas, kiek mokslo ir patirimo 
turi aviacijoj, ar jis yra nuo
širdus, drąsus ir aiškiai supran
ta jo 
Kada 
karnų 
jingą 
nių kandidatų 
tikta jį leisti, 
rikos lietuvių 
rūpinti jį kelionei tinkamiau, 
negu bu‘vo aprūpinti • pirmieji 
lakūnai. Chicagos lietuviai ši
tuo žvilgsniu pasižymėjo.

Jeigu Janušauskui pasiseks 
kelione į Kauną, visi lietuviai 
džiaugsis ir kaimynams girsis. 
Ištikus nelaimei 
Taigi be skirtumo pažvalgų ir 
įsitikinimų visi privalome rū
pintis jo kelione ir velyti jam 
pasisekimo

REAL ESTATE
Bizni* pamatuota* teisingumu * 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

•M. J. Šileikis

PARDUOSIU dėiikatesen ir grosery 
štoraš, 5756 S. Carpentef St. su vi
sais (taisymais ir štoku. Pigi renda, 
4 kamb. pagyvenimui. Savininką gali 
te matyti. 5059 S. Wells St.

PARSIDUODA aludė 4642 South 
Wentworth Avė. už visai mažą kai
ną. nes savininkas pats negali operuoti. 
Visi geri barai ir4 laisnis. Matykite sa
vininką vakarais nuo 7 iki 11:00.

lietuviams vilties ir pasiryžimo 
žygį baigti. Jeigu pirmieji la
kūnai, surinkę nedaug paramos 
ir taisytu aeroplanu, stokuoda- 
mi reikalingų prietamsų, turėjo 
drąsos ir gabumo nuskristi ar
ti Kauno, kodėl gi kitas lietuvis, 
aprūpintas geresne mašina ir 
kitais reikmenimis, negalėtų 
laimingai pasiekti Kauną? Ne
pilnai nusisekęs žygis turi bū
ti užbaigtas. Tai šitaip jau
čia ir kalba Amerikos lietuviai. 
Pastatyti paminklą žuvusioms 
ir jaustis, kad lietuviai nepajė
gia padaryti to, ką Darius ir 
Girėnas netoli padarė, butų 
nusileidimas. Taip garbingai 
jiedu savo prižadą išpildė, taip 
mažai betruko. Ar nebaigti jų 

Ar neatsiras lietuvių 
drąsuolių ?

tidhiuose prie 
radio ir klausyties tikrai gra
žaus koncerto, 
gomis Peoples 
krautuvių buvo 
mas oro 
W. G. E. S.

Kasgi nebuvo sužavėtas su 
gražumu balso p-lės G. šidiš- 
kiutės—-Giedraitienės, kuri
padainavo net keturias tikrai 
operetiškas dainas; dvi angli
škai, dvi lietuviškai. Kam ne
buvo malonu girdėti seną ra
dio dainininką 
taipgi Peoples 
d rietą.

Be abejonės 
sieins, kurie tik klausėsi. O 
prie to, Čia buvo gražios mu
zikos, pasakojama juokų, taip 
gi naudingų ir painokininčių 
kalbų bei patarimų 
sykį kalbėjo A 
pirmninkas Dr 
MD., kalbėjo “ 
tekūnas ir kiti, taip kad' ge- 
siklausant šio koncerto-pro- 
grąmo daug ko. prisiklausai, 
pasimokini bei pasigerėji. 
Nors Peoples Furniture Co.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.50; Hacking $8.00; Millers Creek 
$9.75, Pašaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

Aviacijos diena Chicagoj, 
surengta Juozo Janušausko 
(James) rėmimui skristi aero
planu iš Amerikos Lietuvon, ir 
skeptikus įtikino, kad Amerikos 
lietuviai yra pasiryžę žygį į- 
vykdinti. Apie 15 tūkstančių 
atvažiavo į tokią vietą, kur ki
tokios transportacijos, apart 
automobilių, nėra. Suvažiavo 
įvairių pažvalgų ir srovių žmo
nės, nors buvo kurstoma, kad 
jie nedalyvautų. Pačiam ren
gimui nebuvo ganėtinai laiko, 
įžanga ir lietum grąsinantis 
oras nesustabdė publikos. Jos 
apstus dalyvavimas kelių mi
nučių aeroplanais palakiojimuo- 
se už porą dolerių šiais sunkiais 
laikais da labiau rodė duosnii*- 
ma.

Chicagos lietuvių elgesį, nė
ra abejonės, paseks ir kitų ko
lonijų lietuviai.

Užsispyrė
Dariaus ir Girėno 

okeano perskridimas 
arti Lietuvos davė

Praeitą antradienio vakare 
kuomet pasirodė tikras ru
dens oras—lietinga ir šalto
ka, tai btlvo tikras malonu
mas

Prisirašykite j musų (polką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 Wfest 47th St.

niais kompetentišjcas, . patyręs 
ir rimtai užsibrėžęs į kelionę 
pasirodė Juozas Janušauskas 
(James). Kelionė pavojinga: 
daugiau progos žūti, negu iš> 
likti gyvam. Leisti jon neišla
vintą, nepatyrusį, be didelių ga
bumų aviacijoj laku‘ną reikštų 
tikrą mirtį jam ir tikslo neat- 
siekimą. Abejojimams ir rizikai 
čia neturi būti vietos. Rizikos 
ir šiaip perdaug. Geriausiam 
lakūnui gali nepasisekti. Kiek
vieno drąsą reikia pagerbti, 
kuris į šitokį žygį’ryžtasi. Jei
gu Janušausku‘1 nepasiseks, nė
ra abejones, kas nors kitas jo 
žygį baigs. Amerikos lietuviai 
yra pasiryžę tol siųsti vieną la
kūną po kito, kol tik Dariaus 
ir Girėno žygis, nebus baigtas, 
Norinčių šitą žygį baigti lakū
nų gal nestokuos. Mažu ne 
vienas, o keli vienas po kito 
parodys, kad lietuviams laku'- 
noms Atlantos okeanas nebai
sus ir įveikiamas.

Kas jis?
Chicagos komitetas, kuris su

sitarė su Juozu Janušausku ir 
rengė aviacijos dieną jo skri
dimui Lietuvon, visai nesitei- 
ravo apie lakūno pažvalgas link 
religijos, politikos ir kitų da
lykų. Iki pat šiol didžiuma 
komiteto narių, o gal ir visi, 
apie tai nieko nežino ir nesi-

MES PERKAM*. Real Estate bonas, 
morgičius ir Lietuvos Laisvės bonus. 
Klauskite: Mr. Ostap, 208 So. La 
Šalie St„ Room 1083, Minnich Bradley 
& Co., Ine.

REIKALINGA mergaitė namų dar
bui, turi būt ant vietos. Kambary*, val
gis ir mokestis. Mr. Silverstein, 1343 
Independence B N d.

kuris pastan- 
Furniture 

transliuoja- 
bangomis iš stoties

ir sutaupykite pini- 
anglis iš CRANE 

Mes 
Kam 
tuo-

Td. Yards 3408

VICT0R BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nevežame ir j tolesnias vieta* 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS 
3358 So. Halsted St. Cbicago. I1L

CRANE COAL CO 
f Si&l Sq., Lohg Avi. I 

fe TKL. MM/ltlC z 8402. fA

BUDRIKO RADIO progra
mai kuriuos sekmadeiny gir
dėjau tai jau ištikrųjų gra
žus, pamokinantį ir intere
singi. 8 vai. — poezijos ku
rios mums lietuviams taip 
brangios, bet kurių niekur ki
tur jau nebegirdįme. Gi 1 
valandą vėl gėrėjomės džiaug
smais ir tribuliacijomis Ma
kalų šeimynos ačių kuriai ir 
nepamiršau nuvykti į Lietu
vių Aviacijos Dieną, ko nie
kad nesigailėsiu. Bet įdo
miausia programo dalis tai duoda sykį į savaitę panašius

Situation Wanted 
Darbo Ieško_____

JAUNA MERGAITĖ. NESENIAI 
atvyko iš Lietuvos, neturinti jokių gi
minių ieško darbo prie geros šeimynos. 
Turi gera patyrimą, dirbs už mažą mo
kestį. Atsišaukite į Naujienas, Canal 
8500 nuo 2 — 8 vai. vak., klauskite 
M. Jurgelionienės.______________________

For Rent 
^mwwwwwwmwvwmwv*^^***'****^***i*i*ii*m***,******‘

STORAS ir 4 kambarių flatas. Ge
ras dėl alaus parlorio ir restauranto. 
Nebrangi renda. 4945 S. Halsted St. 
Tel. Belmont 9373.

Business Service
_________Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS f

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi taisome rynas, 
“down spots" ir visokį blekės darbą. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 
Tel Victory 4965

Business Service 
Biznio Patarnavimas:

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su rtn- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper> 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. (žymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Mfs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Exchange—-Mainai
VALGYKLA PARDAVIMUI ARBA 

MAINYMUI
Randasi tarp didelių dirbtuvių, gera 

vieta dėl aludės, listas 5 metų, renda 
$20.00 į mėnesį, štoras, pagyvenimas 
ir garadžįus. Mainysiu ant autohobi- 
lio, loto arba namo.

920 Š. California Avė. 
Tel. Nevada 10053

Furniture & Fixtures 
_________ Rakandai-ltuiaai

BARO PIKČERIAI padirbama su 
lig užsakymu pigiai; cash arba išmo 
kėjimais; taipgi stalai, krėslai ir zasla 
nai. 4704-6 So. Halsted St.

Business Chanceb 
Pardavimui Bizniai_____

PARSIDUODA pigiai siuvimo, va
lymo šapa, geroj vietoj, išdirbtas biznis. 
3 rūmai gyvenimui su maudyne, pigi 
renda. 4550 So. Wood St.




