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Lietuvoj ir Pabalti jo j 
bolševikų diena pra

ėjo rainiai
RYGA, rugp. 1 d. Bolševikų 

skelbtoji tarptautinė raudonoji 
diena praėjo be jokio įspūdžio 
Latvijoj, Estijoj ir Lietuvoj, ka
dangi policija visur buvo areš
tavusi vadus iki po los dienos.

Net Maskva nešventė savo 
šventės

MASKVA, rugp. 1 d. Visos 
dirbtuvės ir ofisai šiandien už
sidarė tik viena valanda anks
čiau. Biznis ir prekyba visą 
dieną ėjo normaliai. I’ik vaka
re “kultūros ir poilsio” parke 
susirinko būriai pamitinguoti.
Chicago j demonstrantai neteko 

ūpo.

Vakare buvo susirinkę apie 
1500 raudonųjų tarp Madison 
ir Ashland ir norėjo į Union 
parką, bet apie 150 poliemonų 
jiems sutrukdė paradą.

Naujame kalinių su
kilime užmušta sep

tyni žmonės
LlEAVENWORTH, K a 

rugp. 1 d. Šį vakarą apie 7 
įvykusiame kalinių maište yra 
užmušta 7 kaliniai ir sako su
žeistas vienas sargybinis.

Skubiai iššaukta sustiprini
mas. Maišto malšinimas atlik
tas uždarytomis durimis, ir re
porteriai tik matė išmuštų lan
gų ir girdėjo žmonių riksmą 
šautuvams piškant. Viešai ne
suteikta1 jokių informacijų.

Sing Sing kalėjime padaryta 
atsargos priemonių, kad neįvyk
tų sukilimas. Kulkasvaidžiai 
išstatyti ant stogų ir languose, 
o upe plauko šarvuota valtis.

v

Pacific Photo](Atlantic and

Peabody, Kas. — Potvynis, kurį padarė Spring upelio išsiliejimas. Potvynis padarė daug bledies
Raudonoji armija su 

streikavo?
Praneša apie 2 pulkų riaušes.

LONDONAS, rugp. 1 d. Daily 
Į Mail gavo žinią, iš Chang Chun, 
: Manchurijos, kad į šiaurę nuo 
'Vladivostoko, netoli Imam du 
I raudonosios armijos pulkai pa
kėlė riaušes, pagrobę šarvuotą 
traukinį ir atkirto geležinkelį.

Del to SJovietu valdžia prisi- 
Hendersonas pareikalavo papil- j?;jan(i koncentruoti didelius 

denių įgaliavimų iš Sovietų i įjlirius savo kariuomenės į vie- 
dekgacijos i daiktą ir stengiantis laikyti

įą mažesniais būriais.
MASKVA, rugp- 1 d. Derybos ‘

atnaujinti diplomatinius santy------------------

i Turtingos merginos
Anglijos užsienių reikalų minis-
leris Hendersonas pasiūlė Sovie- odpiltlo
tų atstovams gauti naujų papil- -------- —y
domų įgaliavimų, kurių jiems Nusileisti iš orlaivio parašiutu 
truko. Sovietų atstovai krei
pėsi i savo centralinį ekzekuly- 
vį komitetą, kad lokių įgalia vi
nių suteiktų.

Anglijos derybos su 
Sovietais sustojo

iš 31,000 pėdų aukštumos 
patapti •iro karalaite

ir

d.CHICAGO, III., rugp. 1 
Miss Mary Daly, gatia turtinga 
amerikietė, pasiske’bė, kad ji 

' žada pasikelti į orą 6 mylias ir 
iš ten pasileisti parašiutu že
mėn.

Vakar prie Louisiana, Mo., 
Ko! pakorė 15 žmonių, neteko! vieškelio,'276 mylios nuo Chi- 

15 svarų

Sunkus koriko 
darbas

cagos vienas f a emeris atrado 
Būdamas Miss Mary su visu parašiutu be-

5 metus North Carolina bude- gulinčią “be sąmonės.”
liu, J. T. Thomas, 45 m. am- Miss Mary pasipasakojo, kad 
žiaus, per tą laiką pakorė 15 Ji buvusi atvykusi į Irving 
mirčiai nuteistų žmonių, šiam-1 Park erodromą Chicagoj, iš kur 
die jis atsisakė, pareikšdamas, pasiėmusi orlaivį ir viena pasi-
kad jis baigia tą darbą ant vi
suomet. “Kvailas buvau pasi
imti lokį darbą”., pareiškė jis. 
Daktarai nustatė, kad Thomas 
yra visiškai arti galutino ner
vų suirimo. Pradėjo klejoti

kėlusi 6 mylias į orą. Tenai 
užsidėjusi kaukę su deguoniu, 
kad turėtų kuo kvėpuoti, nes 
taip aukštai oras yra perskystas, 
ir iššokusi su parašiutu. Orlai
vis nukritęs į ežerus, o ji nu-

apie pakartuosius žmones, ir per alpus, kadangi kaukė pagedusi 
ta laiką sumenkėjo, nustodamas ir oro pritrukę. Kaip nusileidi!-

* • *• X* - - A*įsi, ji nežinanti.
Tačiau iš kitos pusės patirta, 

kad ji Irving Parke pasamdė la
kūną, kurs ją nuvežė į Joliet, ir 
ten ji pasisamdė taxi cab. Kiti 
liudininkai pažino, kad tai ji 

IIEIDELBHRG, Vokietija, pati su dideliu ryšuliu greituo- 
rugp. t d. Kancleris Mueller, ju traukiniu važiavo link Loui- 
daktarų nuomone, negalės dar siana, iš kur taip jau su taxi at
grįžti iš Heidelbergo ir pradėti 
darbo.

10 svarų.

Vokietijos kancleris 
nesveikuoja

noma, 
tik su

Teks pasilikti ligoninėj 
savaites mažiausia. Ma- 
kad pradės eiti pareiga3 
spalio mėnesiu.

važiavo į pagriovį ir atsigulė, 
buk apalpusi.

Jugoslavijoj sprogo 
arsenalas

BELGRADAS, Jugoslavija, 
k*mm, rilgP- 1 <L Sarajevo arsenalas
Sk į j sunaikintas gaisro. Nuostolių

* ■ *—t padaryta apie $1,500,000. Sa-
Chicagai ir apiclinkei federa-, rajevo yra vieta, kur užmuštas 

finis oro biuras šiai dienai pra-i Austrijos Ferdinandas, 
našauja:

Dargana arba ir audra su per- • 
kttnija pavakarį ar į naktį; kį- 
lanti temperatūra, švelnus ir' 
vidutinis rytų ir pietryčių ve-, 
jas.

f—e 1 ruMP« * <*•
K M O/i; su"aiki'’tas

ir dėl 
kurio prasidėjo pasaulio karas.

Derybos nei nepradėtos.

MANCHESTER, Anglija, 
šeštadienį oras 'neįspėja-1 rugp. 1 d. Lancashire audėjų 

mas, greičiausia bus dalimi dar- streikas jau 
gainiota; temj>eratura veik nor- vilties greit 
ntali. tėra. Deryba

eina 4 dieną, bet 
jį baigti nedaug 
jokių nepradėta.

Mušėsi kol mušėsi, Po“L?' lloLjlllŲ bv£UII<Į

pradeda bartis
Karo Maneli urijoj kaikuriam 

laiku nebenusimato

CIHICAGO, III., rugp. 
Pirmąsias ristynes šiam 
nui Logan Square arenoj 
piučio 9 d. pradės lietuvis gian-
tas Karolis Požėla. Jis susitiks 
populiarų Chicago j italų risti- 
ką Mike Romano.

Grafas Ceppelinas 
atlekia i Amerika

sezo- 
r.ug-

Lietuvos Naujienos
Kam reikalingi “gene- 

ral sekretoriai”?
Spec. korespondencija.

pasakė, kad reiks pakelti nuo 
žemės mokesnius. Te maitina 
mužikai savo ponus pliekojus...

G«nas.

MANCHiULI, Manch u r i j a, 
rugp. 1 d. Karo debesiai, kurie 
prieš savai t į atrodė sutirštėję, 
pradeda sklaidytis, kuomet so
vietų ir kinų delegatai pirmą 
kartą sutiko įžanginėms dery-

“Rusų ultimatumas automa
tiškai neteks reikšmės,’’ pareiš
kė kiniečių delegatas Tsai Un 
S'heng United Press atstovui. 
‘Numatyta, ksd abidvi pusės per 
savaitės laiką paskirs pilnas de
legacijas deryboms. Derybos 
turės įvykti Charbine, kur pats 
ginčas prasidėjo. Maskva įsa
kė baigti bolševikų demonstraci
jas Sibiro M'anchurijos pasie-
niais.

Kiniečiai nori patys valdyt' 
gelžkelį

PETPING, Kinija, rugp. 1 d. 
Sun Fo, Nankingo valdžios gelž- 
kelių ministeris, pareiškė spau
dai, kad Kinai pradeda derėtis 
su 'bolševikais dėl abiejų pusių 
interesų Rytų Kinijos gelžkely, 
išeinant iš Sino-Rusų sutarties, 
bet pričią aidministrasiją kinie
čiai yra pasiryžę pasilaikyti sa
vo rankose.

Keblios smulkmenos 
Anglijos Darbo 

valdžiai

Trūksta darbo pierų ir neišgali 
pasiūti rūbų

LONDONAS, liepos 
Vienas reikalas Darbo 
yra suHv^rkytii .lordų 
Turėdama daugumą žemuosiuo
se rūmuose valdžia neturi jos 
lordų ritmuose. Manoma per
tvarkyti juos sutveriant tam tik
rą skaičių “amžinų pierų,” bet 
nerandama tinkamų kandidatų, 
kuriie pilnai sutiktų su darbo 
programa. Tie picrai yra se
nas nereikalingas pataikas.

Kitas keblumas, išrinkti iš 
parlamento narių tarpo trys 
darbiečiai į tradicinius ofisus: 
karaliaus rūmų iždininko, vice- 
cbamberleno ir komptrolieriau'S, 
turi pasisiūdinti senov i š k u s 
brangius rublis, kurie kainoja 
po gerą $1500. Išrinktieji yra 
buvęs šoferis, kitas policininkas 
ir trečias tkanpenteris. Parlai- 
mento atstovo alga metams y- 
ra $1900. Tad neištenka ant 
rūbų.

d.31 
valdžiai 
rumus.

Laukiamas Amerikoj ateinantį 
sekmadienį.

NUO CEPPELINO, rugp. 1 d.
Apie 7 valandą vakaro, ketvir-

Nieko nauja bolševi 
kų fronte

Kiršintojus pasodinus, demon
stracijos neįvyko,

PARYŽIUS, rugp. 1 d. Fran- 
cijos sostinė šiandien visai ra
mi. Policija patroliuoja gat
vėmis, pasiruošusi 
bet kokias riaušes, 
mosferai visai rami.

sutabdyti 
Bendrai at
krautu vės 

iš ryto buvo dalimi užsidariu
sios, bet į dieną ir tos pradėjo 
atsidarinėti.

Mažas susirėmimas įvyko 
priemiesty Montpellier, kur ba
ris triukšmadarių bandė parė
kauti, bet policija bent art ant iš
vaikė. Labai atmosferą atšal
dė laiku areštavimas svarbiau
siųjų bolševikų kiršintojų, tar
pe kurių net vieno 'komisaro 
majoro. Papildomų areštų pa
daryta Marsailles, kur ekstre
mistai bandė uždaryti kaikurias 
dirbtuves ir išvaryti •darbinin
kus į gatvę.

Anglijos sostinė visai rami.
LONDONAS, rugp. 1 d. Bri

tanijos sostinė neparodė šian
dien jokios sensacijos, nežiūrint 
į komunistų ruošą kuoskaitlin- 
giausioms demonstraci j o m s. 
Ties kažkuriomis dirbtuvėmis 
įvyko mažesnių miltingų ir ke
letą gatvinių eisenų industri
niuose rajonuose.

Nieko nauja vakarų fronte.
Jugoslavijoj dėl policijos pa

sirūpinimo komunistai visai ne
turėjo progos save parodyti. 
Visur .darbas ėjo normaliai. 
Vokietijoj Berlyne, Miunchene, 
Niureniberge, Hamburge ir ki
tur kol kas neįvyko nieko, kas 
butų verta pavadinti naujiena.

lin jau pasieks Majorca ir Mi
rt orca salų Tarpžemių jūrėse 
ir pro Gibraltarą pasuks per 
Atlantiką, laikydamas kelią pro 
Azorų salyną.

NEW YOR'KAS, rugp. 1 d. 
Su 60 žmonių milžinas orlaivis 
Graf Ceppelin pavyzdingai per
skrido Alpių kalnus ir Spaniją, 
siekdamas Tarpžemio jurų pa
kraščių.
mylias. Amerikoj, 
laukiama ateinantį 
rytą ar popiet.

Pietų Frakcijoj
susitiko smarkią vėjų srovę, ku
rią puikiai nugalėjo. Iš Atlan- 
tiko okeano gulinamos žinios, 
kad vandenyse visur yra ramu 
ir audrų pakelyje nenusimato. 
Su Ceppcli n u atskrenda 7 ame
rikiečiai, iš kurių yra 2 mote
rys.

Lekia į valandą po 75
Lakehudst 

sekmadienį

Ceppelinas

Keturis vaikus pagim
dė iš sykio

Tokia buvo diktatoriaus valia.

BALLANTE, Italija, rugp. 1 
d. Viena kaimietė Giitseppa 
Luci pagimdė iš sykio 4 vai
kus: du berniuku ir dvi mer
gaites. “Duče” Mussolini pa
skelbtą kontestą kas šiais me
tais daugiau pagymidys vaikų 
laimėjo Luci. Ji dabar 
viso 6 berniukus ir dvi 
gaites.

KAUNAS, liepos 16 d. Gal 
jums ir nesuprantama, ką rei
škia tie nauji titulai “general- 
sekretoriai”, kurių musų “tau
tiškoji” valdžia prigamino liek 
daug, kiek tik turi ministerijų. 
Tai yra viceministeriai, tik ki
taip pavadinti, kad žmones ne
suprastų. Viceministeriai bu
vo įvesti valstybės kūrimosi pra
džioje, bet pasirodžius, kad ga
lima be jų apsieiti, buvo panai
kinti Seimo.

I

Kam dabar jų prireikė? <Na 
gi, labai paprastai. Dėlto, k*d 
‘'‘tautininlkų” partija “padidė
jo”, ir naujų portfelių reikalau
ja.. “Tautininkai” lai ne bet 
kokie ten valstiečiai, mužikai: 
jiems duok vietą ir tai ne bile 
kokią, o lygią pačiam “ministe- 
riui.”

Vieną tokį poną general-gu- 
bernatorių, dėl kurio gal būt 
svarbiausia teko vietą skubiai 
paruošti, verta ir jums, ameri
kiečiai, paminėti. Jį garsiai 
mini ir pačių “tautininkų” ofi
ciozas. Tai yra naujai iškep
tasis vidaus reikalų ministeri- 
rijos general-S'C-kretorius, pulki
ninkas Bronislovas stencelis. >

Tai yra ‘pasižymėjęs” “didvy
ris” iš pirmųjų liūdnos atmin
ties Smetonos prezidentavimo 
dienų, lęada jis su Glovackio ir 
Plecbavičitr*M sudarė garsiąją 
rieznikų , triadą: Plechavičius 
paskirtas komendantų šaudė 
valstiečius Mažeikių apskrity, 
Glovackis paskirtas komendan
tu, kišo po ledu mužikus Uk
mergės apskrity, o štencelis pa
skirtas komendantu ekzekucijos 
darbininkams ir valstiečiams 
Raseinių apskrity. Visi trys 
nusususių lenkiškų bajorpalai- 
kių “sunai”, visi trys lenkiškos 
“kultūros” ir visi trys rusiško 
cariško raugo prisisunkę ligi 
smegenų kaulo. Visi buvo Sei
mų traukiami atsakomybėn už 
žmonių kankinimus, ir visi lau
kė kaip išganymo “pervers.mo”, 
ir visi po perversmo patapo iš 
naujo “didvyriais.”

Už tai Smetona visus dabar 
nukabinėjo -medaliais. Net 
Stencelis jau turi visų rusių kry
žiais apsikabinėjęs mundirą.— 
Tokiam vyrui kaip tik reikėjo 
lygios ministeriui vietos. Lauk
sime, kokios “žvaigždes” su-

23,000,000 lit. sumai 
protestuota vekselių
Šiais metais per pirmuosius 

4 mėn. visoje Lietuvoje protes
tuota 59,390 atskirų vekseliij 
sumoje 22,593,370 Ii Į., pernai 
per tą pati laiką protestuota 27,- 
524 vekseliai sumoje 9,291,306 
lit.

' Kiek kirs miško 1930 
metuose?

Ateinantį metą esą numatyta 
iškirsti miško iš 37 miškų urėdi
jų, iš viso 1,880,000 kielmete- 
rių arba apie 9,400 ha.

140 naujų medikų
Nuo 1925 m. iki šiol musų 

'universiteto medicinos fakulte
tą baigė ir gavo diplomus 68 
gydytojai, 42 dantų gydytojai, 
18 farmaceutų ir 12 veterinari
jos gydytojų. Iš viso 140 asme
nų. Į

Praloto Olšausko byla
Essmcmis žiniomis pralotui 

Olšauskui ap. teismo valstybės 
!gynėjas įteikė' kaltinamąjį ak- 
; tą. Ap. teismo nutarimu pralo- 
! to Olšausko byla turės būti na- 
įgrinėjaina uždarytomis duri
mis. Ret valstybės gynėjas 
daro pastangų, kad byla butų 
nagrinėjama atviromis durimis. 
Galutinai šis klausimas busiąs 
išspręstas prieš pat teismo die-

Ryšiai su Italija
/

Nuo rugpiučio 1 dienos susi
siekime tarp Italijos ir Lietu
vos pauškinamos vizos.

4 milionų vagystė Vil
niaus muitinėj

VILNIUS, rugp. 1 d. Didelę 
sensaciją mieste sukėlė suseki
mas, kad lenkiškoj Vilniaus 
muitinėj pridaryta mailversaci- 
jų 4 milijonų zlotų sumoj. Į

spindės kitose ministerijose, tas vagystes įsivėlę žymus mui- 
Kas kad jiems reiks didelių ai-įtinęs valdininkai ir miesto pir-
gų? Pats Voldemaras ką tik kliai.

turi
mer-

Italija nepasiduoda 
ginkluojama

nu-

vo uždraustos. Austrijoj dar 
daugiau komunistų areštota ir 
konfiskuotas jų laikraštis “Ro
te Fahne.”

ROMA, rugp. 1 d, Italija nie
kuomet nesutiks pritaikinti sau 
Hooverio siūlomojo masto sub- 
maripams sumažinti, pareiškė 
admirolas Carlo Grenet. Sub- 
marinai esą vienintelė pajėga, 
kuria mažesnės valstybes .gali 
terorizuoti didžiąsias prieš dik
tatūrą vandenyse.

Daugiau audyklų Ang
lijoj uždaryta

Indijoj pašauta 50 
žmonių

MANCHESTER, rugpiučio 1 
d. Ir tos audyklos, kurios ligi 
šiol dar dirbo, dabar užsida
rė, kelios kitos dar rengias už
sidaryti. Darbininkai taip jau 
laikosi tvirtai ir nemano eiti į 
derybas už nusileidimus.

BANGA PORE, Indija, rugp. 
1 d. Penkios dešimts žmonių 
policijos sužeista iš šautuvų, po
licijai paleidus į minią kulkas, 
Daugelis iš sužeistųjų saiko ne- 
bepagys. šaudymo priežastis 
buvo tikinčiųjų riaušės, kada 
policija uždraudė jiems garbin
ti dievo Gania t hi stovylą.

15-kos Metų 
Patyrimas

Išmokino Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
riaus Vedėjus surasti greičiausius ir tik- 

' riausius kelius pinigų siuntimo Lietuvon.
Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te

legrama. Pinigai išmokami į trumpiausj 
laiką.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ijyto iki 1 
po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

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



NAUJIENOS, Chicago, UI

(Tęsinys)
—Elektros stoty. Mechani

kas.
—Sėskis! Tuoj ateis žmona— 

pagalvojęs siūlo darbininkas.
Alunta norėjo sėstis, bet už 

lango, kur buvo įsmeigtas jo 
žvilgsnis, sumirgėjo studento 
Gelažniko kepuraitė,

—Atsiprašau. Aš ir praustis 
sutrukdisiu ir šiaip pietus val
gant nepatogu...

—Nieko sėskis. Tuoj ateis...
— Kodėl ateis! Nepatogu...
—Pusgalvis. — išgirdo Akin

tas jau būdamas priesieny.
Vėl Gelažniko pakaušis. Ka

reivinės. Durnais apsiraizgęs 
traukinukas.

—Nors važiuotų šunsnukis 
pamąstė Alunta.

Nejausdamas nei šalčio nei 
nuovargio kirto Gelažnikas tro
tuaru.

Pro žaliąjį tiltą, pro Karmeli
tus pasiekė jie abu vėl miestą. 
Apvedė Gelažnikas kaž kodėl 
Aluntą vėl apie soborą ir susto
jo Laisvės Alėjos kampe.

—Nori pabėgti — suspindėjo 
AJuntai mintis.

—Neištruksi, brolau. Jei ne 
granatos ir įsakymai, tai adre
sas vistiek šiandie bus. Užteks 
tau, šunsnuki, slapstytis ir gy
venti neprisirašiusiam.

Pasidairė Gelažnikas ir nudū
mė Laisvės Alėja į senąjį mies
tą.

Atsikviepė Alunta tolkučkėj, 
kur Gelažininkas užkalbino ska- 
joku apsirišusią bobą su petne
šoms rankoje. Patampė jis pet
nešas, pakraipė galvą ir vėl nu
ėjo.

Iš tolkučkės baltakepuris stu
dentas nuvedė Aluntą j Slabadą, 
iš Slabados j Ukmergės plentą, 
iš plento pro žydų kapines i 
miestą iš miesto vėl į šančuš ir 
pajuto A limta gerklėje •iš* Vi
daus, išsipyhisj, ėdantį gomurį, 
skystymą, lyg- butų plyšus jo 
paties tulžis.

Sugrubusiais pirštais, stove 
damas prie uždegto elektros ži-

žvirblį — riktelėjo jis gelžkelie- 
v • •
C1U1.

—Ech tu, parše. Varnų pauo- 
degiuos šaudyk — atsakė gelž- 
kelietis ir nuėjo.

Pašokęs nuo žemės nusivijo 
Gelažniko.

— Nors sutikus sutikus kitas 
koks agentas, kurs jį pakeistų, 
kad taip pasišildžius arba už
kandus — geidė Alunta.

Kaip tyčia niekas nepasipyne.
O portfelį Gelažnikas laiko su

spaudęs. Ir net atsigręžė kartą. 
Ar tik neneša jis šitam portfely 
už visus kentėjimus gausaus at
pildo? Ar ne paskutinis čia ta
vo, Petrai Alunta, ttulžyje iš
mirkęs, susikaupymas? Drą
siau ! ’

žaliasis tiltas. Karmelitai. 
Nemuno pakrantė.

Nebeina šunsnukis ai>šviesto- 
mis gatvėmis. Bijosi. , Bus tau 
kiaulės spenys!

Vėl atsigręžė Gelažnikas. ži
no, bestija, ką nešasi. Bet ar 
supranta jis, kad prikišta prie 
telefono vielos ranka su žirklė
mis tuoj bus sugriebta, ar su
pranta, kad nebesuspės jis iš
tiesti brauningo į ministerius ir 
apiplėšti .banko.

Vistiek: supranta ar ne, atsi- 
sukimui kelio nebėra.

Per senąjį miestą siauromis 
gatvelėmis, pasistatęs kalnietį 
skubino Gelažnikas ir dar kartą 
ant trotuaro ištiesė, įtempusį 
paskutines pajėgas savo perse
kiotoją.

Druskininkų gatvėj jis įsukė 
į vienas vartas ir, kada Alunta 
iš paskos norėjo žergti j vidų, 
Gelažnikas užstojo jam kelią.

Paskui atsitraukė ir ištarė:
—Prašau!
Stovėjo Alunta tarpvarty ne

drįsdamas eiti.
—Prašau! pakartojo Gelažni- 

’kas. '
Apgraibė Alunta kišenėj brau

ningą ir įėjo.
Kada atsigręžė Gelažniko ne

bebuvo. Paskuboms metėsi iš 
kiemo. Su portfeliu pažasty Ge-

portfelis gulėjo nublokštas ant 
stalo. Kaž koks kitas ilgais 
plaukais, su mėlynu kostiumu, 
“ašmuo” parodė ranka į portfe
lį ir du kartu linkterėjo galvą.*

Per daug buvo sušalęs Alun
ta, kad butų galėjęs tęsti už lan
go tolimesnį observavimą.

Užteko jam pamatyti, kad Ge
lažnikas nusirengė iš ko buvo 
aišku, kad jis tuč tuojau vėl ne
apsirengs. O per 15—20 minu
čių Alunta tikėjos sulakstyti iki 
pirmojo slaptųjų agentų posto, 
kur jis gautų tuoj aus kitą žmo
gų. Paskui jis, kur nors su
šiltų... Ne kitaip Alunta ir par 
sielgė.

Už pusvalandžio jis jau sėdė
jo viename Lukšio gatvės resto
rane ir šildėsi prie pastatyto 
grafinuko ir garuojančių kiau
linių kotletų.

Alunta sprendė: ar tuojau ei
ti pas viršininką orderio ar luk- 

• terėti.
—O jeigu, šėtonas, užkiš kur 

nors viską?
—Vėl be prasmės, kaip pus

galvis lakstyk iš Slabados į šan- 
čus. Ne, abejonių nėra. Ko ge
ro toks paukštis paspruks. Visi 
aktyvės darbuotės pažymiai. 
Taip sakė ir viršininkas prista
čius pirmąjį apie Gelažinską ži- 
nialapj. Paspruks velnias. Kaip 
prieš dvi savaites ties soboru 
vėl į žemes įlys. Jau ir norėjo 
Druskininkų gatvėj...

Susišildęs ir pasistiprinęs Pet
ras Alunta nuėjo į Malūnų gat
vę. Paliktas agentas buvo vie
toje.

—Kaip ?
—Viskas.
—Lukterėk!
Agentas pasiliko vaikštiniuo- 

ti, o Alunta įsuko į kiemą.. Su
skilusi langinė. Viduj kažkas 
šnypščia. Alunta pro langinę 
mato: kambary prie stalo susė
dę trys: Gelažnikas, “ašmuo” 
su kostiumu ir vienas visai pien
burnis.

Gelažnikas braižo kaž kokius 
planus, pasižiūri į pienburni ir 
kaž ką aiškina. Ęn’ nesigirdi.

—Nusikaltimo vietoj. ' Rodo, 
kur telefonai kirpti.1 Pienbur
niui rodo.

Pažiūrėsim: ar aš kiaulės spe
nys ar jus.

Pažiūrėsim už valandos...

' • - m--

Gelažnikas buvo išsirengęs 
ir siuvo nutrukusią petnešų kil
pą, kada į kambarį suėjo Ąlun- 
ta, jo viršininkas ir du polici
ninkai.

—Rankas aukštyn!— suriko 
Alunta ištiesęs brauningą.

Gelažnikas iškėlė aukštyn 
petnešas.

—Tamsta ' areštuotas! —pri
dėjo Alunta.

—Aš?!
Paskui pribėgo Alunta prie 

stalo, sugriebė portfelį, atidarė 
jį ir ištraukė krūvą rotarijuj 
atmuštų spausdinių.

“Monografijos — tai aprėžtos 
svarbesnes medžiagos išdėsty
mai kuo plačiausiai, kaip tai ad 
formulam...

Atskiri corpus juris dalių 
rankraščiai...

Socializmas pagristas taip 
vadinamu istoriniu materializ
mu”... lakstė po spausdinius 
Aluntos akys.

“Visuomenės klasių kova 
virsta valstybėje kova dėl val
džios politine kova”...

—‘Yra— staiga atsigręžęs į 
viršininką ištarė. Alunta.

Viršininkas priėjo prie spaus
dinių, išvartė juos ir piktai at
sakė’:

—Nėra.
Policininkas graibė Gelažni

ko kelnių kišenius.
—Kaip tamstos pavarde? pa

klausė viršininkas Gelažniko.
—Kabaila. Juozas Kabaila.
—Nuleiskit rankas.
Petnešos leptelėjo ant grandų.
—O kas Gelažnikas? 

sukandęs dantis paklausė virši
ninkas Aluntos.

Jis!—ištiesė į studentą ny
kštį 'Alunta.

—Špicbuke! —surinko virši
ninkas. špicbuke! Ar gi aš 
tau šitą rodžiau. t

—Jie du buvo, Laikraštį prie 
kiosko...

—Nutilk! ,,
Viskas: ir stovis be švarko 

studentas ir viršininkas ir po
licininkai ir pražiodytas port
felis susiliejo Ąluntai į vieną 
daugiakojį sĮibįną, kuris susi
rietė, įtempė muskulus ir išsi
žiojo jį praryti..

Smulkaus prakaito lašai iš
bėrė Aluntos kaklą.

i z V *

.. Neramiu žvilgsniu. ..apmetęs 
kambarį perbraukė jis rankove 
sau burną. Ir... atsiknojęs pri
klijuotas ūsas išdavikiškai pa
sviro žemyn.

Kas išdrįs tikrinti, kad vaikš
tinėjimas gatvėmis ne darbas, 
o pasilinksminimas?

(Galas)

JUOKAI
Kominterno suviažiavime SSSR.

Chaimai, tepk suodimis snu
kį, reikia atstovauti Afriką!

Frunzės laidotuvėse buvo ne
šamas per miestą komunistų 
toks plakatas, su užrašu “Frun- 
zė mirė... liūdesys Raudonajai 
armijai... Pasekime jo pavyz
dį!”

— Ponas Balaiti, aš karštai 
myliu jūsų dukterį... suminkš
tinkite širdį ir atiduokite ją 
man už žmoną!

— Aš niekad neklausau šir
dies. Man kalba tik smagenys.

— Ar galiu aš tokiu budu 
tikėtis, kad kada nors suminkš
tės jūsų smagenys!..

— Koks skirtumas tarp išei
namosios vietos it’ šokių salės?

— Nežinau.
— Tai negalima tavęs salėn 

leisti, nes pamanysi, kad išei
namoji vieta ir...

— Girdėjau, Burbulaitis pui
kiai gyvena! Sako jis apie 300 
litų į mėnesį užvaro!!

—•' Ką?... Juk jį metams nu
teisė.

— Nu -taip, metams, bet pa
vogė apie 3000, tai maždaug po 
300 mėnesiui ir išeina gryno už
darbio.
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America’s 
Biggest Seilei*!

BlueRibbon
MaltExtract

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGICIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatve
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

bintuvo, pagrobė kišenėj paiše
li, bet nebeištraukė jo ir nebe- 
atžymėjo reikalingos valandos 
su minutėmis, Gelažniko pašė
lusios cirkuliacijos, pilnesniam 
vaizdui.

Dantis danties nebekliudė, ko
jos linko ir pynėsi, rudas demi
sezoninis paltas atrodė Aluntai, 
kaip batisto marškiniai, o pa
likti Goležniką neleido jam nei 
sąžinė, nei profesinės ištvermės! 
įskiepytas supratimas, nei galų1 
gale šviesi priešais viltis ati
dengti sąmokslą ir kaip reikiant! 
atsiskaityti už kiaulės spenį.

—Užeisim pasišildyt? —■ stai
ga išgirdo Juozapavičiaus pro
spekte Alunta išsipudravusios 
merginos balsą.

—O kur tu gyveni? paklausė 
jis.

—Čia pat netoli... Užeikim!
—Kiek ?
—Tiek!
Vėl sudundėjo traukinukas, j 

Praėjo įkaušę kareiviai. Ir ka
reiviai ir prostitutė priminė 
Aluntai aiškų, nepainų, kur vis-i 
kas aprėžta tam tikromis taisy
klėmis, gyvenimą, ir kas žino, 
ar nepavydėjo širdy jiems tuo 
momentu Alunta.

O tu nesišildei dar šian
dien? paklausė jis tebestovin- 
čios merginos.

Einam, pamėlynavęs koks...
—Ne. griežtai atsakė Alun

ta ir nusisukę. (
III

Apie astuonias vakaro studen
tas Gelažnikas išėjo į gatvę su 
pasikištu pažasty portfeliu. Gat
vėj apsidairė,, pasistatė kalnie- 
rių ir pro Aluntą nudumė vėl 
i miestą. 3 *

—Ne žmogus, bet velnias pa- 
tyloms susikeikė Alunta.

“Prie “Satarno” trinktelėjo 
krūtinėn kaž koks žabalas išsi
skėtęs geležkelietis ir Alunta 
pargriuvo.

—Šetone! Nušausiu, kaip

lažnikas žingsniavo trotuaru.
Nepabėgsi. Neišsineši savo 

baisiųjų dokumentų — drąsinosi 
Alunta.

Seimo gatve pasikėlė Gelažni
kas laiptais į viršų ir patraukė 
į žaliąjį kalną.

Nejaugi jis taip iki 1 valan
dos dukinės? nusigando Alun
ta. — ne pašaukti tik pirmas 
policininkas? Tikrai pabėgs.

Bet už Meno mokyklos Gelaž
nikas staiga sustojo, nusišluos
tė nosį ir paspaudė kiemo dure- 
lių rankeną. Pranyko kieme. Iš
girdo Alunta sugirgždėjusias 
netoliese duris.

Atsargiai spustelėjęs rankeną 
atsidūrė kieme ir Alunta. Pri
ėjęs prie vienos uždaros suski
lusios langinės, paskui prie ki
tos, pamatė Gelažniką nusivel- 
kant paltą. Geltonas išsipūtęs

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS 

Naujų Radio
Philco Radios ..................... $50.00

iki ....... z.......................... $175.00
Fada Radios ......................  $50.00

iki .................................. $245.00
Majestic Radios .............. $80.00

iki .................................. $175.00
Radiolos 62 už ......   $325.00

kur buvo $400.00
Zenith Radios kur buvo $510.00

dabar pirkaite už ........... 325.00
Patarnavimas po kontraktu, ga

rantuojame per 2 metus.
Lengvais išmokėjimais duodame 

visiems be jokio nuošimčio.
Pirkite dabar sau puikiausia Ra- . 
dio ir sutaupikite daug pinigu.

GENERAL RADIO
STORE i

Elektros ir Radio 
Inžinieriai

LIETUVIAI SAVININKAI

3856 Archer Avė.
Phore Lafayette 6195

* ■ — -................—'

rwi

Žemiausios Kainos Tiesiai i

“POLONIA”
“ESTONIA”

BALTIC AMERICA LINIJOS laivų populiarumas 
Lietuvių tarpe priklauso no vien nuo to, kad jos laivai 
eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, kad pasažie- 
riams teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Del visų informacijų kreipkitės i vietos agentų 
, arba

Trečia klasė ............„......... ).................. $107.00
Trečia klasė į ten ir atgal, tiktai ....... 181.00
Turistinė trečia klasė, Main Deck ....... 129.50
Turistine trečia klasė j ten ir atgal tik 216.00 
Cubin ....................................................................... 147.50

“ESTONIA” ........... Aug. 10
“LITUANIA” ....... Aug. 81

KLAIPĖDA IR ATGAL
I

Patarianti pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 
sučėdysite sau pinigų.

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko
.. Sept. 7 
Sept. 17

KELIAUK Į LIETUVA PER
KLAIPĖDĄ

Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai.
I

Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — nuo 
Birželio 15 iki Liepos 15 — o į Ameriką nuo Rugpjūčio 
1 iki Rugsėjo 22. visos kainos padidinamos $7.50 vienan 
galan, o $12.50 į abu galu.

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL. -

Mes buvome namie 3 valandos atgal

--- mes sugryžome liuosu keliu!

Elektrifikuoti geležiniai keliai yra 
visuomet atdari!

KAM leisti nepakenčiamam kelių susigrudimui atimti vi
są jūsų kelionės smagumą? Važiuokite liuosu keliu — 

į šiaurę—rytus-r-vakarus. 70 mylių i valandą nuvažiuojant 
—70 mylių į valandą sugryštant! Jokio važiavimo nuovar
gio—nereikia mainyti tairus—nereikia lenktis duobių—ne
reikia rūpintis apie orą. Nuvažiuokite pasilsėję. Nereikia 
skubėti gryšti.—Traukiniai kada tik jus norite nuvažiuo
jant ir sugryštant.

Tvarkraščiams, fėrams ir kitokioms informacijoms gauti 
dėl visų trijų linijų, skambinkite RANDOLPH 8200

CHICAGO NORTH ŠUORE CHICAGO SOUTH SHORE
& MILWAUKEE RAILROAD & SOUTH BENĮ) RAILROAD

CHICAGO AURORA AND ELGIN RAILROAD
(The Sunset Lines)

Naudokis musų Outing and Recreation Bureau. 72 West Adams 
St., Randolph 8200. Dykai informacijos išvažiavimams, tripams, 
piknikams, ir auklėjimo kelionėms po visą Chicago Metropolijos ploti

I Rytus J šiaurę Į Vakarus



Penktadienis, rugp. 2, 1929
±

r

CONTRIBUTIONS 
WEL€OME

___________ t—
‘d

t u bent s’ (Itarner
3

CRITICJSMS
WEIjCOME

Published Semi-Monthly By The Lithuanian Studentą’ Association Of America
Volume VII Augusi 2, 1929 No. 13

THE STUDENTS’ CORNER
Published Semi-monthly by the Lithuanian 

Students’ Association of America
JOAN SIRUTIS EDITOR

1909 South Halsted Street
HENRY BRIEDIS CIRCULATION MANAGER

A page vvhose purpose is to dispense joy, to serve as an inspiration, 
and to serve as a forum for student-opinions, ideas and activities.

“If you have knowledge, let others light their candles at it”.
— Fuiler.

From “King Lear”
Kent; Alas, sir, are you here? Things ithat love night 
Love not such nights as these; the vvrathful skies 
Gallovv the very wanderers of the dark,
And make them keep their caves: since I was man, 
Such sheets of fire, such bursts of horrid thunder,

* Such groans of roaring wind and rain, I never 
Remember to have heard: man’* nature cannot carry 
The affliotion nor the fear. . >

Vacation Cards Dostoyevsky
One of my friends vvent to 

see Niagara Falls this summer. z
No doubt your friends have 
done the šame and have also 
sent back one of those trite 
effusions of joy called vacation 
cards.

A h! I see by your face that 
they have. Būt confess, have 
you not done the šame vvhen 
you vvent to see the Niagara 
Falls? Būt that is straying 
from the subject. We should 
be more impersonal — likę va
cation cards.

1 firmly believe 'that my 
friend vvho went to Niagara 
Falls, upon his arrival there, 
immediately stocked himself 
vvith fifty or sixty identical 
falsely colored pietures of the. 
falls, vvrote 'the identical ex-l 
planatory note on the back of 
each, and sent them out tol 
different vietims.

If you have ever received one 
of these missiles (and vvho has 
not, 1 am tempted to say) it 
goes some'thing likę this; “DearĮ 
Bill,” or Alice or Krank or' 
Arabella, “Got here safe,” or 
got here O. K., “Weather fine’’, 
or trip fine, and then the vveak 
and vvatery climax, “Savv the. 
falls.” Occasionally some sense, 
of inappropriateness causes | 
them to add “Great sight.”

What would be our predica-; 
ment if everybody vvas thrilled 
no more 'than a vacationist? 
VVhere vvould be our literature, 
our poetry, our art? We are 
fortunate that there are people 
vvho feel in this world and not 
only that, būt peOple who can 
express their feelings by other •terms than '*'į?reat

Suppose our authors were 
likę the vacationists. Suppose 
Conrad just said of the sea, 
“the vvaves vvere awfully high. 
I never savv them so high in 
my life.” Or if Hergesheimer j 
said of La Clavel, “she vvas, 
some beauty — real Spanish 
type.” Or i f Hugo said of some 
character in mental distress, 
“he felt sad and didn’t know 
vvhat <to do.”

Bless the authors, they never 
said anything likę that.

Būt what do vve vvant? Should 
vacationists send out cards filled 
vvith flovvery language? No! 
Deuce take the cards.

Each individual should have| 
at least one friend to whom he 
can let off steam i n the form 
oi “flovvery language” vvithout 
being thought demented.

If all one’s friends are the 
kind that ansvver an attempt 
at expression vvith 'the request 
for. the girl’s name, then one 
should have a nice quiet leather 
bound diary.

Būt unfortunately, some va-' 
calionists have no steam to 
let off. They need no special 
friend or diary because they 
have nothing to express. Nice. 
sensible people 'they are, very 
practical and just likę the cards 
they send out.

Although most biographies 
of Dostoyevsky deal vvith him 
as a Russian author, the one 
by his daughter Aimee, deals 
vvith him as he really vvas — 
Russian on his mother’s side, 
būt Lithuanian on his faither’s 
side.

It is alvvays difficult to com- 
press any great author’s life 
into a short outline, and no
thing of the sort is attempted 
here. Bu»t I wish to relate the 
interesting incident of the re- 
ception of his first novel as 
toki by Thomas Seltzer in his 
introduetion to it.

The modern author receives 
an enormous number of print- 
ed rejection slips before one of 
his stories or poems is finally 
accepted. We have heard much 
of the starving vvriters and of 
vvriters who did not become 
famous until they vvere dead 
or near death. Therefore it is 
surprising that Dostoyevsky’s 
first novel, even before it ap- 
peared in print, made him fam
ous.

This is how it happened. Ne- 
krassov, a Russian poe't, de- 
cided to start a literary revievv. 
Grigorovich, a friend and for- 
mer classmate of Dostoyevsky 
succeeded in making an ac- 
(piaintance with the poet and 
desired to have something to 
ccntribute to 'the review and 
not having eompleted anything 
of his own, and knowing that 
Dostoyevsky had eompleted a 
nove!, he went to see his friend.

Dostoyevsky had been going 
over the novel, perpetually 
correcting- it and not quite sat- 
isfied vvitli the result. Grigo- 

rovich persuaded him to let him 
take the manuseript to the poet.

Grigorovich and Nekrassov 
sat up all night reading in 
manuseript form Dostoyevskyls 
first eompleted novel, “Poor 
People”. The result of the read
ing was that Dostoyevsky was 
avvakened betvveen four and five 
o’clock in the morning by a 
knock at the door and greeted 
by the statement that he had 
an ex'traordinary talent. The 
ręst of the morning was spent 
in talking.

Nekrassov now took the novel 
to Bielinsky the critic, vvhose 
word was then law in the lite
rary vvorld of Russia.

“A nevv Gogol has appeared!” 
cried the poet to the critic.

“Of course,” replied the cri
tic ironically, ’“With you people 
Gogols spring up likė mush- 
rooms.”

Būt after he had read the 
manuseript he vvanted to see 
Dostoyevsky immediately. The 
latter was summoned and en- 
tered the critic’s presence trem- 
bling vvith emotion.

“Young man,” said the great 
critic, “Do you comprehend 
how true all that you have 
vvritten here is? Do you really 
grasp all this terrible' truth? 
No! At your age that is im- 
pcssible.”

Lear; * Let the great gods,
That keep this dreadful pother o’er our heads, 
Find out their enemies now. Tremble, thou wretch, 
That hast vvithin thee undivulged crimes, 
Unvvhipp’d of justice: hide thee, ithou bloody hand; 
Thou perjured, and thou simular man of virtue 
That art incestuous: caitiff, to pieces shake, 
That under covert and convenient seeming 
Hast practised on man’s life: elose pent-up guilts, 
Rive your concealing continents, and cry 
These dreadful summoners grace. I am a man 
More sinn’d against than sinning.

— Shakespeare.

Martial Marital 
Relations

Marilyn got off the train and 
looked around /at the village 
that was to give her,. in two 
short vveeks, enough ręst and 
leisure. to make up for all 'the 
drudgery of housekeeping that 
she had encountered vvhen she 
married Steven, and also to 
serve as a foundation of happy 
memories for the years to come.

She sėt little Steven dovvn 
and looked vvith some dismay 
at her baggage vvondering hovv 
she vvas to get -to the resort.

“May I help you madam?” 
asked a leisurely masculine 
voice behind her, and vvithout 
vvaiting for her consent its 
ovvner picked up little Steven 
and one of the suiteases. With 
a grateful smile she picked up 
the other suitease and vvalked 
besiele him.

“You’re going 'to the Jfranden 
Place, aren’t you?” he asked.

“Yes,” she replied, “Hovv did 
you guess?”

“I vvas’ just hoping. I’m stay- 
ing there vvith a friend of 
mine.”

“Water!” cried out Steven 
vvhen he savv a. tink eup hanging 
on a nearby pump.

M tiri ly 11 put down the suit- 

case she vvas carrying būt he 
was before her.

“Sure, Old top, anything you 
say.” And vvhile Mr. Rodvvell 
carefully held the eup to the 
baby’s lips, Marilyn stood quiet- 
ly by, feeling that a great kind- 
ness vvas being done to her.

Another pleasant surprise 
avvaited her vvhen she reached 
the entrance to the house. The 
tvvo Branden sisters, some- 
vvhere in 'their forties, imme
diately took the baby from Mr. 
Rodvvell and admired it.

Soon Marilyn found herself 
sitting in a quiet light room. 
She leaned back contentedly 
and vvaited for the supper bell.

At supper she met Mr. Rod- 
vvell’s friend and found him 
equally delightful. Mr. Jackson 
vvas geniai and easy going and 
handsomer than his friend.

Little Steven vvas the oenter 
of attraction at the t&ble and 
Marilyn’s motherly heart vvas 
stirred not a little by this un- 
expected attention. She loved 
them all; Mr. Rodvvell, his 
handsome friend Mr. Jackson 
and the tvvo matronly vvomen.

When the supper vvas over, 
the three vvomen played vvith 
the baby and after the baby 
had been put to bed they sat

If prayers of dogs vvere heard Dostoyevsky was twenty-four 
at all, years old at this time.

What shovvers of bones from Nekrassov published the no- 
heaven vvould fall. |.vel in his review and jt was re-

Hindustan proverb. ceived vvith wild enthusiasm as

vvas almost every later vvork of 
Dostoyevsky’s.

As for the novel, “Poor 
People”, that cannot be de- 
scribed, it mušt be read.

! on the front porch talking in 
the cool darkness.

She passed a restful night, 
more restful than she had 
knovvri for Severai years.

The next day she occupied 
herself vvith little Steven, hav- 

I ing no housevvork to do. Whan 
Mr. Rodvvell and Mr/ Jackson 
vvere there, they seemed to find 
great enjoyment in ansvvering 
[Steven’s prattle.

When, in the evening the 
tvvo men vvent to tovvn, the tvvo 
vvomen urged Marilyn to go 
also.

“Oh, Steven vvill get tired/ 
said Marilyn.

“Don’t take him vvith you. 
Leave him here vvith us. We’ll 
take good care tff him.”

“Oh, I really ėouldn’t,” said 
Marilyn.

“Nonsense,” they argued, 
“he’ll be perfectly safe vvith us. 
Besides, you’re on your vaca
tion.”

Finally Marilyn agreed to the 
aręangement much to 'their de- 
light and little Steven, fully 
content vvith the outeome, tod- 
dled gleefully tovvard the sis
ters. /

Marilyn vvalked along the 
main street of the tovvn ad- 
miring the vvindovv displays and 
fedingr very ligrHt and carefree 
with all her responsibilities lift- 
ed. The sound of mtrs'ic brought 
her to the dance pavilion and 
here the tvvo men suddenly es- 
pied her.

“I don’t knovv a souL out 
here,” complained Mr. Jackspn 
coming nearer, “vvon’t you be 
my partner?”

She hesitated a moment and 
then assented. At first she vvas 
in doubt about vvhether she 
could dance as she used to, būt 
vvith the aid of the music and 
Jackson’s fine leading, she s'oon 
recovered her self-confidence.

Mr. Jackson vvas pleased 
vvith his partner and laughed 
and talked more than vvas his 
vvont. Marilyn could not help 
būt be cheerful.

As the tvvo danced by one 
of the tables, tvvo elderly 
vvomen looked up in amaze- 
ment.

“Well I declare,” said one to 
the other, “if that isn’t Marilyn 
Johnson dancing vvith* that dark 
young man.”

“Marilyn dancing!” said the 
other in surprise, “vvhat vvould 
her husband sfay ?”

“I vvonder vvhere she left the 
babję.”

A x fevv days later Marilyn’s 
neighbor heard on good author- 
ity that Marilyn vvas spehding 
her nights dancing on her va
cation; that she had left the 
baby vvith some farmers, and 
that she vvas deeply infatuated 
vvith an evil looking dark man.

A week thereafter, Marilyn,

anxious and impatient to reach 
the city, sat in a Pullman home- 
vvard bound worrying vvhy her 
husband had recalled her vvith 
a telegram so terse and devoid 
of feeling that she felt a pre- 
sentment of some disaster.

Breathless she hurried off 
the train to be greeted at the 
station by the cold accusing 
face of Steven vvho vvas avvait
ing the vvoman vvho, as' he 
thought, could so easily forget
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Betty Becomes Lizzie
her position as his vvife and in- 
dulge in light affairs vviitfc every 
passing stranger.

“Oh, Steven, I’m back—.”
“Yes, I see you’re back,” said 

her husband trying so hard to 
suppress his anger that his 
vvords vvere a hard* unforgiving 
ultimatum.

So surprised, bevvildered and 
hurt vvas Marilyn that she 
could not formulate any ques- 
tion that vvould explain her 
husband’s attitude.

They rodė home vvithout 
speaking, Steven in a blind un- 
reasoning anger fostered by the 
silence of his vvife vvhich he 
interpreted as an admission of 
her vvrong doing and Marilyn 
in an injured uncomprehending 
silence.

As they rodė along Steven’s 
anger grevv by leaps and bounds 
at every side glance he took at 
his vvife.

She had been so dismayed 
and astounded by his appear- i 
ance and behavior that she 
dared not look at him and re- 
mained s'ilent during the entire 
journey frantically turning over 
and over in her mind her 
actions of the lašt vveek or so, 
trying to determine vvhat she 
had done to offend Steven.

As the Johnsons enterėd the 
living room of their bungalovv, 
Marilyn handed little Steven to 
his father vvhile she vvent into 
the kitehen and commenced to 
prepare a lunch. Steven sat 
dovvn ųpon the divan vvith the 
child who, inspite of his inter- 
rupted vacation had neverthe- 
less profited from the fresh air 
and vvholesome food.

For a moment as he fondled 
his’ son, his natūrai joy at see- 
ing' the l_>oy so rosy and well 
displaced his wrath and he rose 
to greet his vvife feeling that 
he had been a brute to nurse 
iii feeling against her.

Unfortunately, the child, 
vexed at the cessation of his 
play, cried out for his recent 
daymate.

“Jackie,” said little Steven, 
and again, “Jackie.”

“Even the baby knovvs his 
first name,” concluded Steven 
to himself. “Here,” he Said to 
Marilyn who had appeared in 
the doorvvay, and he thrust the 
child into her arms and strode 
out of the house.

Marilyn’s anger novv equall*ed 
Steven’S. Neither she nor the 
child deserved such treatment 
she thought. Only insanity or 
some insidious outside influ- 
ence, perhaps another vvoman, 
could have caused this change 
n her erstvvhile loving husband.

For a vveek the pair lived in 
the šame house, never speak
ing and rarely meeting, for 
Steven came home only to sleep.

Then one day, Steven’s steno- 
grapher ushered into his office 
a brovvn eyed man vvho, at the 
sight of Steven cried, “Steve, 
you old bąchelor!”

“Jackson,” replied the other 
vvith equal joy, “you old horse 
thief, vvhere have you been? I 
haven’t seen you since vve left 
school.”

For tvvo hours the tvvo men 
chatted of old times, old friends, 
and of the changes in them. 
Jacktfon revealed that he had

When Betty Brovvn just turned fourteen 
She vvore her first high heels.
With povvdered nose and curled up hair, 
She took in all the reels.

The movie heroes that she savv, 
Were tall and splendid men.
Was it enotigh to see them once?
’Tvvas not. She vvent again.

“Just such a man,” said Betty Brovvn
When she vvas’ near eighteen, 
“Just such a man 1’11 have for mine 
And I shall be his queen.”

As Betty Brovvn neared tvventy-one, 
Her vvants became defined;
Blue eyes, blonde hair aųd six feet four 
She’d have no other kind. /

And vvhen this fatal year had passed,
Štili Betty olęler grevv,
She grevv no longer year by year, 
Būt one year for each tvvo.

And as the thirties hove in sight, 
Less striet vvere her demands;
Content she’ll be vvith any man
If he būt six feet stands.

At lašt she passed the thirty mark, 
Once more the rules vvere changed;
He could be novv būt four feet six - - 
It štili could be arranged.

And one by one the rules vvere vvaived - 
For prospects novv vvere few.
He need not be of certain height, 
’Most any man vvould do.

Miss Betty Brovvn štili older grovvs
She lives upon her hope.
They call her old maid Lizzie novv — 
Oh, fatal horoseope!

If the Corner fails to appear 
on scheduled time (if any), or 
fails to appear vvhen you ex- 
pect it, or appears when you do 
not expeet irt, do not Jotame the 

editor. Blame the ręal cause; 
the vveather!

Treason doth never prosper: 
wha>t’s the reason?

Why, vvhen it prospers, none 
darė call it treason.

Sir John Harington.

been married and vvas going to 
locate in Chicago by himself 
until his vvife vvho vvas vvith 
her iii mother in Seattle could 
join him. He had been com- 
pelled to spend his vacation 
vvithout her at Branden’s farm.

“Būt yet I had a good time,” 
he said, “there vvas a young 
married vvoman there in the 
šame predicament. She had a 
smart little youngster — used 
to call me ‘Jackie’, the little 
rascal. Her husband vvas at 
home and my vvife vvas in 
Seattle and tfo vve vvere able to 
appreciaite each other’s position, 
both being in love vvith our 
matės.

“Was there a dance pavilion 
there?” eagerly asked Steven.

“Yes, there vvas, in fact the 
young vvoman, Mrs. Johnson 
vvas her name, and I stepped 
in to see it once.”

Jackson barely managed to 
keep his feet as Steven affec- 
tionately hugged him.

“I’m married įtoo, and you’re 
coming • home to dinner vvith 
me. I’m gaing to tell the vvife!” 
And off he vvent, his heart as 
light as' his steps. Misc.

While Adam slėpt, from him 
Eve arose;

Strange his first sleep should 
be his lašt repose.

On a Wife’s Portrait

“Hovv alike is this pieture, 
you’d think thait it breathes!

What life! What expression!
What spirit!

It vvants būt a tongue. “Oh, 
no!” said the spouse,

“That vvant is its principai

Lives” of great men oft re- 
mind us

As we o’er their pages turn,
That vve too may leave be

hind us
Letters that vve ought to 

burn. Thomas Hood.

Rusticus vvrote a letter to his 
love,

And filled H full of vvarm 
and keen desire:

He hoped to raiše a flame, 
and so he did, —

The lady put his nonsense 
in the fire.

Thomas Moore.

The vvorld of fools has such 
a store,

That he vvho vvould not see 
an ase,

Mušt bide at home and bolt 
his door,

And even break his looking 
glass.

Taxation hardly presses on 
the rich,

And likevvise presses hardly 
on the poon



NAUJIENOS, Chicago, M. Penktadienis, rugp. 2, 1929

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily ExceDt Sunday by 
the Lithuanian News Bu b. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III. \ 

Telephone Koosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per ycar in Chicago

3c per copy

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, 111. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..............    $8.00
Pusei metų ...... . ...................... 4.00
Trims mėnesiams ..........-...... 2.00
Dviem mėnesiam ...... -..... .... 1.50
Vienam mėnesiui .............. — .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _____________ 3c
Savaitei ................................_... 18c
Mėnesiui _________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
paštu:

Metams .................  $7.00
Pusei metų ..................   3.50
Trims mėnesiams _______.... 1.73
Dviems mėnesiams ............  1.25
Vienam mėnesiui ............. .^5

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams _____   $8.00
Pusei metų ................  4.00
Trims mėnesiams ..............  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Mat, jeigu kas nėra draudžiama, tai komunistai to ne
mėgsta daryti. Naudotis “buržuaziška” laisve jiems at
rodo per prasta. Ir tai, bę abejo, dalinai yra teisinga. 
Laisvėje bolševikiškas “komunizmas” netarpsta, kadan
gi bolševizmas tikrumoje yra ne kas kita, kaip tik, anot 
to rusų pasakymo, “buntarstvo” (palinkimas kelti maiš
tus). Kai nėra prieš ką “buntavot”, tai nėra ir dirvos 
bolševizmui.

Bet su komunistų nepasisekimu rugpiučio 1 d. vei
kiausia turi nemaža bendro ir jų pralaimėjimas gegu
žinėse riaušėse. Jie tuomet gavo įsitikinti, kad jie ne
gali “užkariauti” Berlyną, kadangi milžiniška daugu
ma darbininkų jiems nepritaria. Na, o triušmauti be 
jokios vilties pasiekti ką didesnio, bet vien tik tam, kad 
pasidžiaugtų tie “dėdės”, ką sėdi Maskvoje, — nelabai 
kam yra įdomu.

SĄMOKSLAI, MIRTIES BAUSMĖS, 
“SUSIMYLĖJIMAI”

Liepos mėnesio 30 d. iš Kauno atėjo žinia, kac 
Smetona pakeitė kalėjimu ligi gyvos galvos mirties 
bausmę keturiolikai socialdemokratų, kurie buvę rasti 
kalti dėl “ginkluoto sąmokslo rengimo” prieš valdžią. 
Kelios dienos prieš tai buvo pranešta, kad karo lauko 
teismas nubaudė sunkiomis kalėjimo bausmėmis dešimt 
asmenų, priklausiusių slaptoms organizacijoms ir no
rėjusių teroro aktais nuversti esamąją Lietuvos vyriau
sybę. Dar kiek prieš tai tapo nuteista Šiauliuose kalėji
mui ir sunkiems darbams keturi žmonės, neva turėję 
kokio ten ryšio su atentato ruošimu prieš Voldemaro 
gyvybę. O pirmiaus keturi žmonės, apkaltinti dėl daly
vavimo teroristiniam sąmoksle, buvo sušaudyti.

Tai tokios žinios pastaruoju laiku eina iš Lietuvos. 
Nors Kauno oficiozai skelbia, kad tautininkų vyriausy
bė “nuramino” kraštą, bet Lietuvos respublikos istori
joje dar niekuomet nebuvo suimama tiek daug žmonių 
už politiką, dar niekuomet nebuvo keliama suimtiem- 
siems tokių sunkių kaltinimų ir nebuvo skiriama tokių 
pasibaisėtinų bausmių. Ramiam krašte, kur žmonės yra 
patenkinti esamąja tvarka, šitokį dalykai nesideda.

Tarpe tų nubaustųjų už politiką žmonių mes mato
me atstovus partijų, kurios dar Rusijos carizmo laikais 
kovojo už Lietuvos laisvę ir paskui nuo pirmųjų Lietu
vos nepriklausomybės dienų dalyvavo kuriamam valsty
bės darbe. Aukščiaus paminėtieji keturi sušaudyti as
mens buvo vai. liaudininkų darbuotojai. Tie keturioli
ka pasmerktųjų mirčiai, kurie gavo “susimylėjimą”, yra 
socialdemokratai. O dešimties žmonių grupė, kuri buvo 
nuteista kiek anksčiau, susidėjo, anot “Eltos”, iš moks
leivių, priklausančių “aušrininkų” ir “žiežirbininkų” 
organizacijoms.

Kuris sveiko proto žmogus patikės, kad tų Lietuvos 
partijų ir organizacijų nariai yra savo krašto priešai? 
O betgi valdžia su jais elgiasi, kaip su tokiais. Kas davė 
jai autoritetą tokius nuosprendžius skelbti?

Kai Lietuvoje buvo seimas ir žmonės rinkdavo į jį 
savo atstovus, tai už liaudininkus ir socialdemokratus 
balsuodavo apie pusė piliečių; o tautininkų, kurie šian
die laiko savo rankose valdžią, žmonės dažniausia Be
išrinkdavo į seimą nė vieno. Tai kieno vardu tautininkai 
dabar skiria mirties bausmes ir “susimylėjimus”?

Karo lauko teismas yra ne teismas, tikrąja to žo
džio prasme, bet tik įstaiga disciplinai palaikyti karo 
lauke. Kadangi Lietuva šiandie su nieku nekariauja, 
tai jokiems karo lauko “teismams” tenai negali būti 
vietos. Ir valdžia, kuri paveda jiems daryti kaip jiems 
patinka su žmonių gyvybėmis, nusikalsta ne mažiau, 
kaip tie teroristai, kurie mėto bombas.

ŠITOKS “KARAS” TAI KAS KITA J»

Viena žinia sako: “Lietuviai sumušė lenkus. Rygoje 
įvyko futbolo rungtynės tarp lietuvių Vyties ir lenkų 
Reduta žaidėjų. Laimėjo lietuviai 4:1.”

Rygoje, pasirodo, tarp lietuvių ir lenkų santykiai 
ne taip jau blogi, jeigu jie vieni su kitais žaidžia fut
bolą. Butų gerai, kad ir rusai su kinais imtų Mandžuri- 
joje futbolą spardyti, užuot grūmoję vieni antriems 
ginklais.

NET VALGYKLOS BIJOSI.

“Liet. Aidas” praneša:
“Uždaryta studentų valgy

kla.
“Lietuvos studentų susišel- 

pimo draugijos valgykla, Lai
svės ai. 34 nr. kaip žalinga 
visuomenės tvarkai įstaiga 
Kauno m. ir apskrities ko
mendanto nutarimu uždaryta 
visam karo stovio laikui.”
Matėme, kaip Ispanijos der- 

žimorda Primo de Rivera ek- 
zekutavo studentus; girdėjom, 
kaip Venezuelos ekspropriato- 
rius Gomez studentus į raupų 
ir maliarijos balas siuntė; skai
tome veik kas savaitę, kaip Lie>- 
tuvos leitenantukų “karo lauko 
teismai” kas kart naujas par
tijas studentų į savo katorgų 
kalėjimus grūda. Bet kad stu
dentų valgykla butų “žalinga 
visuomenės tvarkai įstaiga”, to 
dar nei turkų mameliukai ne
buvo išmislinę.

KURIŲ EILE’J LIETUVA?

Oficiozas “Liet. Aidas” deda 
ištrauką iš žymaus angių rašy
tojo Stacy Aumonier, Londono 
dienrašty “Evening Standard” 
įdėtos klasifikacijos, kaip jis 
suskirsto valstybes:

“Cilizuotos valstybės (pa
gal civilizacijos aukštumą): 
Švedija, Škotija, Danija, Olan
dija, Anglija, Norvegija, Švei
carija, Vokietija. ? *

“Pusiau civilizuotos' valsty
bės: Prancūzija, Wels (vaka
rinė Anglijos dalis), Belgija, 
Australija, Čekoslovakija.

“Barbariškos valstybės: Ita
lija, Irlandija, Portugalija, 
Ispanija, Graikija, Balkanų 
valstybės ir Turkija.

“Rusijos ir Lenkijos aš ne
miniu, nes šios valstybės sun
ku priskirti Europai.”
Apie Lietuvą taip pat nemi

ni. Bet kadangi dabartiniai po
nai pasiėmė Lietuvai pavyzdžiu 
Italiją, Ispaniją, Lenkiją ir Ru
siją, o savo karo lauko teis
mais net chunguzus pralenkia, 
skaitytojai gali patys spręsti, 
kurių tarpe Lietuva pastatyta ?

DIKTATŪROS, KARO STOVIO 
IR CENZŪROS PASEKMĖS.

VOKIETIJA APSIĖJO BE RIAUŠIŲ

Rugpiučio 1 d. komunistų internacionalo įsakymu 
turėjo visose šalyse įvykti “didelių” demonstracijų. Prie 
tos dienos ypatingai uoliai rengėsi komunistai Berlyne, 
kurie norėjo atkeršyti policijai už gegužės mėnesio įvy
kius, kuomet jie bandė “užkariauti” miesto gatves, ne
žiūrint to, kad demonstracijos po atviru dangum tuo
met buvo uždraustos.

Bet pirmos telegramos iš Vokietijos sostinės apie 
vakar dienos įvykius sako, kad komunistų pastangos 
išjudinti ‘ “proletariatą’’ nuėjo niekais. Demonstracijų 
draudimas; Berlyno gatvėse dabar jau yra seniai panai
kintas, bet komunistų “masėse” noro demonstruoti ne
pasireiškė. Visa, ką jie sugebėjo surengti, tai vieną ma
sinį mitingą, apie kurio pasisekimą ar nepasisekimą 
dar šioje valandoje pranešimų nėra.

’ Vienas korespondentas išreiškė nuomonę, kad lei
dimas rengti demonstracijas atšaldęs komunistams ūpą.

Spiaudos platinimo mėnuo pra
ėjo be vaisių. — Laikraščių 
žmonės nebeskaito. — Cha
rakteringi despotiškos “kultū
ros” tipai. — Pornografijom 
ir seksualizmo klestėjimas.

“Tautininkų” oficiozas, vald
žios pinigais leidžiamas valdo
vų partijos laikraštis “Lietuvos 
Aidas”, liepos 17 d. n-ry ve
damajame šitaip skundžiasi:

“Spaudos platinimo mėnesiui 
pasibaigus.

“25 metų musų spaudos at
gavimo jubiliejaus proga pe
riodinė musų spauda buvo 
paskelbusi spaudos platinimo 
mėnesį. Deja, šis kilnus ir 
svarbus sumanymas pas mus

perėjo be jokio dvasios paki
limo, be jokio susidomėjimo 
iš musų visuomenės pusės. 
Dėl to /žinoma, šis sumany
mas ir negalėjo duoti jokių 
žymesnių rezultatų.

“Reikia pripažinti, jog mu
sų visuomenė ne visada pa
jėgia skirti svarbius ir ne
svarbius reikalus. Kartais ji 
moka kreipti labai daug dė
mesio į antraeilius dalykus, 
o pirmaeilius svarbius pamir
šta.

“Jei nesigailima laiko, dar
bo ir lėšų propaganduoti pa
gerintai gyvulių veislai, nau
joms javų sėkloms, geroms 
mašinoms, jeigu randasi žmo
nių, kurie šiems, teisybė ir
gi labai svarbiems, daly
kams, aukoja savo laiką ir 
darbą, tai juo greičiau tu
rėtų rastis, žmonių, kurie au
kuotus! skaitymo propagan
dai.

“Skaitymas yra galingiau
sias įrankis, kuriuo galima 
viską pakelti, viską pasklei
sti. Skaitymas tai visos tau
tos mokykla, universitetas, ne 
mažiau svarbus, greičiau dar 
svarbesnis už visas kitas mo
kyklas’ bei universitetus.

“Intensinga propaganda ga
lima nuveikti netikėtinus da
lykus. Štai Vilniui vaduoti 
sąjunga, palyginti nedidelė 
savanorių organizacija, kuri, 
dirbdami be lėšų atliekamu 
laiku, yra pasiekę labai žy
mių rezultatų.

“Argi mums nepraverstų 
panaši skąįtymui platinti są
junga? Tokia sąjunga yra ne
mažiau, sakytumėm dar dau
giau reikalinga negu Vilniui 
vaduoti sąjunga (kuriąs ver
tės mes čia nė kiek mažinti 
nenorim) ar kitos naudin- v
giausios organizacijos'. Juk 

’ tik per skaitymą yra galimas 
tautos dvasinis gyvenimas. 
Be skaitymo tauta yra nepri
einama amorfi mase, kurios 
nė tauta, tikra to žodžio pra
sme, vadinti negalima.

“Štai pas mus Kaune ma
žų mažiausia bus pora de
šimčių tūkstančių lietuvių in
teligentų. O kiek pas mus 
išsiuntinėjama ir parduoda
ma lietuviškų laikraščių? Ne- 
suklysim tvirtindami, kad ne
daugiau kaip penki tūkstan
čiai. Taigi, Kaune laikraštį 
ima maždaug tik kas ketvir
tas inteligentas.

“Kaip yra provincijos mie
stuose — tuo tarpu neturim 
davinių, bet rodos, irgi ne 
geriau. Tai yra be galo liud- 
nas reiškinys. Musų tariamo
ji inteligentija yra labiau at
silikusi už musų kaimiečius 
(? “N.” Red.).

“Neskaitymas pas' musų in
teligentus Jaip įsivyravęs, 
jog yra tokių, kurie net di

džiuojasi tuo. “Aš laikraščių 
neskaitau”, pareiškia su pasi- 
didžiavjmu toks pseudointeli- i 
gentas tamsuolis. Dar butų 
ne taip baisu, jeigu jis vie- > 
toj laikraščių skaitytų ką ki-1 
tą. B^t dalykas tas, kad jis' 
visiškai nieko neskaito, jis 
nieko nežino, nieko nesupran
ta ir nieku nesi interesuoja. 
Jis veda gyvulio gyvenimą: 
valgo, miega, atlieka kitas fi-; 
ziologijos funkcijas ir atsėdi 
šešias valandas biure. Vaka
rais dar eina palošti korto
mis, o dieną dilina šaligat
vius.

“Už tat pas mus beveik'

nėra jokio dvasios gyvenimo. 
Nueik pažiūrėt į paskaitas. 
Jei paskaita apie moterų ma- 

į das, seksuališkus ar šiaip sen- 
sacinius dalykus, tai dar rasi 
klausytojų. Jei kiek rimtes
ne paskaita — tuščia.

“Reikia rimtai šituo susi
rūpinti. Reikėti] ne mėnesio, 
bet spaudos platinimo metų 
ir ne vienų, bet daug. Reikė-1 
tų, čia veikti organizuotai; 
reikėtų veikti visiems, kas; 
tik šį dalyką mato ir supran
ta.”
Šitas oficiozo editorialų kepė

jo išsišnekėjimas yra ypatingai 
įdomus tuo, kad parodo kaip 
tie buterbrodininkai nenori pa
matyti faktų priežastis.

Galbūt oficiozo editorialų ke
pėjas p. Gustainis nežino, kad 
Lietuvoj yra neteisėta padėtis, 
kumščio ir žvalgyboj morali ir 
kad viso viešojo gyvenimo stab
dis yra karo cenzorių kap. Kui
zino ir kelių leitenantų “išmin
tis”.

Jam nereikia to ir žinoti. Te
gul jis pasižiūri į tuos dabarti
nius Lietuvos laikraščius, į ką 
jię panašus?.. Juk kiekvienoj 
eilutėj, kiekviename straipsne
ly taip ir matyti purvinų cen
zoriaus batų žymės. Juk Lietu
vos gyvenimo ten ir su mikro
skopu nebeįmatysi, viską išuti- 
nėja rupesltingi leitenantų ir 
feldfebelių paišeliai. Ar tokius 
laikraščius turi Lietuvos žmo
nės, ir dar inteligentai, skaity
ti ?.,.

Amerikoj tokius sumizernin- 
tus laikraščius tik kolekcijoms 
išpirktų, kaip 14 šimtmečio pa
laikus, bet juos skaityti nei už 
pinigus nepriverstum.

Gerai nupiešė oficiozo redak
torius dabartinio Lietuvos “in
teligento” tipą. Bet juk dabarti
nei tvarkai tai yra auksinis ti
pas ir tik tokius tokia tvarka 
peri. Džiaugkitės. Jau patys pa
matėte savo pustrečių su vir
šum metų šeimininkavimo vai
sius!

Tačiau tokios' tvarkos peniukš
liai tenedrįsta kaltinti liaudį, 
kad ji nusisuko nuo jų tokio 
auklėjimo. Ir jie gali rengti 
spaudos platinimo mėnesius, 
metus ir ne vienus, bet daug; 
vis tik liaudies’ tylaus protesto 
neapgaus! —J. P.

Atėjo Kultūra No. 6 ir 7. 
Galima gauti Naujienose. 
Kaina 45 centai.

JUOKAI Tipistė: — Tada, matyt, po
nas direktoriau ne visų klau
sote!...

Gydytojas: — Sakiau tams
tai negerti! Pats matai, kaip at
rodo bonkose alkoholiko širdis 
ir gerklė.

Pacientas; — Na, o dulko ta
da Tamsta jas spirite laikai?

Tipistė: — Ponas direkto
riau, kodėl jus iki šiol dar ne-l 
apsivedėte!

Direktorius: — Ach, miela, 
man nei viena neatsakė teigia
mai...

Tėmykite
1) APDRAUDA (Iniurancei Nuo 
Ugnies, įrangų, Automobiliu; Gy
vastie* (Life) ir kitokia atlieku 
per didelia* ir geriausia* komu
nija*.
2) RE AL ĖST ATE: Turiu gari 
bargenv visose Chicago* dalyse

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted 81
TeL Kooeevelt 85MI

Vėsiausia sankrova 
Chicagoje!

Musu nauja oro vėsinimo ir valy
mo sistema palaiko 70 laipsnių 
gaivinančiai vesią temperatūrą vi
same m u h ų dideliame pirmame 
augšte elektros reikmenų sankro
vos, 72 We»t Adams Street. Atei
kite ir atsivadinkite!

sale#
pASTEBĖTINOS vertės vi

są rugpiučio mėnesi. Tai 
yra geriausias laikas pirk
ti! Lempos visų naujųjų sti
lių — daug dezainų — daug 
spalvų — daug stilių—iiie- 
kurios su tikro onyx kojo
mis — junior lempos tik už 
$11.95 — bridge lempos tik 
už $8.50 — buduarų (miega
mojo kambario) lempos $1.95 
iki $7.95. Gražiausios pa
dangos (šeidai) tik už 95c. 
šis didelis pinigus sutaupi- 
nantis išpardavimas yra 72 
West Adams Street Electric 
Shop ir visose skyrių san
krovose. Ateikite šiandie.

DYKAI— Ateikite j bile kurią 
Edison Electric Shop sankrovą ir 
gaukite dykai Įdomų ir pamoki
nanti suvenirą—perspausdinimą iš 
gruodžio 21, 18711 laidos New
York Herald paskelbi m o apie 
Thomas Edison išradimą elektros 
lempos, su pilnomis sniuliųiiono- 
mis iT paveikslais. Didelės istori
nės vertės.

•‘carrylng chnrgr’ .I’rie visų pirkinių ant išmokėjimo yra pridedamas mažu*

E ( OMMONHEALTH EDISON
UCTRIC

Mih±T A.. 72 West Adams Strcet 3400 s? sią'te
W. Mad'ison7 st 'Visi telefonai RANdolph 1200?lino E. irind 

... . .Locals 152, 155 1'1««
1 vai. l’o l»,ct

Ht 
St 
St

4/5(12
2(118

"• ‘•■•niison OI..
”•*4 S. Ashląnd Avė

Visos Edison Electric Shop sankrovos užsidaro šeštadieniais
rugpiučio mėnesi.

DUODAMI FEPERAL KUPONAI.

Halsted Furniture Co.
1936-38 South Halsted Street

arti 20-tos gatvės

Didelė nuolaida už jūsų senąjį radio

Pamatykit jį. Užgirskit ji- 

Be nuošimčių. Dykai de

monstravimas. Visi tūbai 

garantuoti vieniems me

tams. Dykai įvedimas.

•vi išmokėjimai.
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FAUSTA LEPPA

3206 S. Halsted S't., Chicago
P-lė Fausta Leppa yra Chicagos 
sostinės, Bridgeporto, gražuolė. 
Nors ii dar tebėra jaunutė. bet

V A L |<R IJ A R U K ŠT ELI UT Ė 
1827 S, Halsted St., Chicago

MARY MIX (Miksiutė)
1216 N. Irving Avė., Chicago 

P-lė Mary Mix (Miksiutė) atsto
vaus Vokietijos lietuvaites, kadan
gi ji yra gimusi Vokietijoj.

JIEVA LUKOŠIŪTĖ
7011. S. Artesian Avė., Chicago 
P-lė Lukošiūtė yra ne tik gra
žuolė, bet ir pavyzdinga lietuvai
tė: gražiai kalba ir rašo lietu
viškai. JOSEPHINE PAŽERAUSKAITĖ

1459 N. Leavitt S't., Chicago

jau toli pažengusį: lankė Illinois 
universitetą, o vėliau komercijos 
kolegija, kuria neužilgo ir baigs.

MARIJONA DRUKTEINAITĖ 
693! S. Ma»lewood Avė., Chicago 
P-lė Marijona Druktenaitė yra 
vienos stambiausiu lietuviu biznio 
ištaigu knyvedė. Ji dirba Peoples 
Furniture kompanijoj. Taigi kon- • 
teste ji bus, taip sakant, tos įstai
gos atstovė.

Bus Daromi Krutamieji Paveikslai!
NAUJIENŲ PIKNIKt

DOLLY PAGES
3259 S. Canal St.. Chicago

Rugpiučio-Augusto 4 d., 1929 

Cernausko Darže

LILYAN GAVAUITĖ
9401 S. Ada St., Chicago

. t

Rugpjūčio 4 bus istoriška diena. Tą dieną bus išrinkta “panelė Romuva”; tą dieną pik- 
niko dalyviai bus, taip sakant, krutamųjų paveikslų aktoriai. “Romuvos” teatras nuims

I

gražuolių kontesto filmą, kuri bus rodoma “Romuvos” teatro atidaryme rtigpiučio 18 d. Į tą M I t «
filmą pateks ir kiti pikniko dalyviai. Nereikia tad važiuoti j Hollywood, kad pasidaryti 
krutamųjų paveikslų “stars”: atvažiuokite į Naujienų pikniką ir jus pateksite i “muvis”.

Naujienų Kontesto Gražuolės
Žemiau telpa kontestančių paveikslai. Rugp.-'Augusto 4 d. Naujienų piknike, Černausko 
darže iš to būrio bus renkama “panelė Romuva”, kuri gaus $125 vertės deimantini žiedą 
(nuo Naujienų) ir $100 pinigais (nuo “Romuvos” teatro). Antra dovana bus $50, trečia - 
$25 ir ketvirta - $10.
Gražuolių kontestas prasidės lygiai 3:30 vai. po pietų. Balsavimai tęsis apie pusantros vai.

7rrw."30th St., Chicago

. MARIE ADAMS
1015 S. Springfield A v., Chicago

ALICE EAGMINAITĖ
4619 So. VVashtenaw Av., Chicago 

ONA NARVAINIUTĖ
3150 S. Halsted St., Chicago 

DELLA STRIMAITIS
1745 S. ILiPsted St., Chicago 

ALDONA GRIGONIS
3322 S. Union Avė., Chiėago

ALDONA NARVIDAITĖ
2424 \Y. 69th St., Chicago

ALENA BACEVIČIŪTĖ
2239 Ninth St., Rockford, III.

ROŽĖ VASAL (Vasiliauskaitė)
3259 VV. 66th St., Chicago

AM1LIJA PESTINKAITĖ 
329 S. Francisco Avė., Chicago

JEANNETTE STANKUS 
530—22 Avė., Bellwood, 111.

ALBINA GRICIUS
3433 S. Emerald Avė., Chicago

KON STA NCIJ A MICK AITĖ 
0947 S. Artertian Avė., Chicago
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Kainos Nužemintos ant

CHICAGOS ŽINIOS

Nauji policininkai

apsaugos šio

Užtektinai didelis, kad aptarnauti jus Užtektinai mažas, kad branginti jus

TUBBY

CONTRACTORS

Darbininkai, kurie 
patarnaus Nau
jienų Piknike

Atsitikime Mirties: 
Jūsų išmokėjimai panaiki
nami visai sumai ir jūsų 
šeiminia gauna pilno užmo
kėjimo kvitą.

Advisory Komitetas
Prezidentas West Side Trust & Savings Bank

Carl L. Jernberg, 
Vice Prezidentas

G. L. Nelson, Kasierius

C. J. Obalil, 
Vice Prezidentas

E. C. Martinsen, Kasieriaus Pag

J. Suba-ch, 
J. Belevičia,
J. ' Valiulis, 
j. Narbutas. 
M r. S k urkis,
A. Vilienė,
B. Nemajuška,
K. Bypkevičienė

FIRESTONE 
30X3V> Ex Size . 
31X4 ".................
32X4 ...................
29X4.40 ..........u 
29X4.50 ..........................
30X4.50......... • 
30X4.75 ..............
30X5.25 ..........u...

V0HPR.E A(ZE 
M'OO GOUO' VOVTH 
-THAT SCR.U8BIK3’

Mes turime dvi krautuves, kuriose 
parduodam goriausius tajerus, bet- 
teres ir kitas automobilių reikmenis. 
Vulkanizuojame tajerus ir taisom 
betteres.

. 6.65

. 6.65
8.30
9.85

10.20
13.70

Darbininkai, kurie patarnaus 
Naujienų piknike rugpjūčio 4 d.

J. Mickevičia,
A. Vi lis,
J. Bočitinas,
K. Navickas,
.1. Kaulinas,
Joc. (rudelis,
P. Miller,
P. švelnia,
P. Galskis,
J. Degutis,
J. Villis,
J. Pučkorius,

aikštėje. Kvotimai jiems bus 
duoti šiandie, pradedant 9:45 
vai. ryte.

Areštuota 17 bombv 
dirbėju

Direktoriai:
Prezidentas Western Shade Cloth Co.
Vice Prez. West Side Trust & Savings Bank 
Vice-Prez. West Side Trust & Savings Bank 
Prezidentas Jourdan Packing Company 
Kapitalistas
Dekoratorius
Aptiekininkas
Halsted Furniture Company
Kriaučius
Vice-Prez. West Side Trust & Savings Bank
Vice-Prez. ir Kasierius American Food ^Products Co

KURIS UŽTIKRINA UŽ-
JUSŲ MOKESTIES Už 

ATSITIKIME 
ŠTAI

vOELL, VOVAO SA\d 
THET COULD? 
UDCLB LOUtE TAK€$ 

UIS TEETH OUT

Skyrius
1702 W. 47th Street

Pradėjo mokėti &asoli 
no taksus

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Visi Telefonai Calumet 5200 
Nekėliomis iki 1 valandai po piet.

IT A IMT A >

|T$ A TO0T1V6RO&A 
FOfc W UAJ6LE* 

x louiet y

Halsted Exchange 
National Bank

Nelaimei Įvykus: 
Jūsų mėnesiniai išmokėji 
inai būna užmokami per vi 
są laiką kol jus esate su 
žeistas.

Prisirengę Jums 
Patarnauti

SIĮUARE DEAL APDRAUSTO IŠMOK ĖJI 
MO PLENAS 
MOKĖJIMĄ
AP^ILDIMO ĮRENGIMĄ
LIGOS, NELAIMĖS AR MIRTIES
KĄ SQUARE DEAL IŠMOKĖJIMO PLE 
NAS ATLIKS DEL JUS:

Į “Naujienų” Pikni 
ką atvažiuoja 

svečių

Nuo vakar dienos automobi
listai pradėjo mokėti už gasoli- 
ną 3 centais brangiau kiekvie
nam galionui. Tie 3 centai yra 
taksai ant gazolino, šitaip su
rinkti pinigais eis taksams* rpo- 
kėti. Cook pavietui iš tos su
mos teks, kaip suskaitoma', apie 
$3,000,000 j metus. ,

W. H. Regnery 
Carl L. Jernberg 
Edgar Heymann 
Louis Jourdan 
John M. Lee 
Matt. Franz 
Frank Kara 
Benjamin Levy 
Joseph Kohout 
H. S. Pflaum 
M. E. Smith

tų, kurie darydavo konkurenci
ją Caponei.

Esą, kils ekspliozija. Policija 
atvyks, ir nusprendžia, kad 
ekspliodavęs “bravorėlis”. Bet 
tikrenybėj tas bravorėlis neeks- 
pliodįlodavęs be bombos pagal
bos. Tai viena.

O kita, bombos būdavo nau
dojamos ir tam, kad laikius pa
klusnius saliunininkus ir kad 
jie pardavinėtų tik tą štofą, ku
ri liepta pardavinėti.

Areštuotieji 17 vyrų veik vi
si yra italai, kaip galima spręs
ti iš jų pavardžių.

Trečiadieni policija padarė 
puolimą ant trobesio 1136 So. 
Throop St. čia ji užtiko tikrą 
bombų fabrikų. Ryšy su tuo 
areštuota 17 žmonių. Sakoma, 
kad bombų fabriko “galva” bu
vęs Al Capone, kuris dabar sė
di Philadelphijoj kalėjime.

Padirbtos šiame fabrike bom
bos buvo naudojamos sprogdi- dabar ruošiasi 
nimui buizės fabrikėlių, -ypač mankštindamies

Sujudimas Chica 
goję

Ligai Ištikus:
Užmoka jūsų mėnesinius 
išmokėjimus laiku ir nekei
kia mokėti kol jxs nugali
te dirbti.

Adam Katiliunas.
Visi išvardyti malonėkite pri 

būti černausko daržan 10 vai 
rvto.

Tie žmonės yra pilnai patyrę ir tinkamai kvalifikuoti rūpintis jūsų 
bankiniais reikalais. Jų prisidėjimas prie šio banko yra jūsų garantija lai- 
kimosi griežtų bankininkavimo principų ir kartu našaus ir konstruktyvio 
kooperavimo su kostumieriais. |

Šio banko Viršininkai ir Direktoriai, žmonės, kurie per daugelį metų 
buvo žinomi kaipo finansiniai patarėjai šios apielinkės žmonių, dabar yra 
atsakomingi jums kaipo Depozitoriui Halsted Exchange National Banko už 
kuogeriausj patarnavimą ir kuodidžiausį saugumą.

Nepirkite apšildimo Įrengimo be
Sųuare Deal Apdrausto Išmokė

jimo Pieno
Įsiveskite moderninį apšildymo įrengimą dėl di
desnio patogumo visai jūsų šeiminai. Apšildymo 
Įrengimas yra netik patogumo dalykas, bet yra ir 
sveikatos dalykas, kad namas butų palaikomas 
vienokios temperatūros. Namus, kurie neturi ap
šildymo įrengimo yra sunkiau išrenduoti ir sun
kiau parduoti. Įvedimas apšildymo įrengimo pa
kels namo vertę daug augščiau, negu kainuoja 
apšildymo įrengimas. Mes įvesime jums apšildy
mo įrengimą pilnai, arba parduosime vien med
žiagą ir suteiksime DYKAI įvairius patarnavi
mus, kaip paruošimą jums pieno, nurodymą kaip 
atlikti darbą ir paskolinsime jums visus įrankius. 
Visą tai padarysime visiškai DYKAI. Patelefo
nuokite mums ir mes pasiųsime patyrusi inžinie
rių, kuris viską apskaitliuos DYKAI. Mes užlai
kome IDEAL ir RED JACKETED boilerius.

Kalbame Lietuviškai ’

Neužilgo dar '500 policininkų 
bus priimta tarnybai. Dalis jų 
dabar ruošiasi “ekzaminam” 

Sol'diers Ficld

SdUARE DEAL PLUMBING SUPPLY HOUSE
1725 So. State Street

Atdara vakarais iki 8 vai

.1. Ascila,
V. Maukus, 
Ebv. šmotelis ,
J. Jui'šis,
Mrs. šmotelienč, 
Mrs. O. Dargiene, 
Mrs. Pučkorienė, 
X. S'baikus, 
Al. Mickevič-iukas

Gražuolių kontesto pamatyti 
ir pažiūrėti, kaip yra daromi 
krutamieji paveikslai, atvažiuo
ja lietuvių ir iš tolimesnių ko
lonijų.

Iš Pittsburgho atvyksta p. 
St. Bakanas. žinomas Susivie
nijimo darbuotojas. Iš Detroito 
žada atvykti Dr. Jonikaitis. Va
kar gavome pranešimą iš Grand 
Rapids: S. Naudžius rengiasi 
atvykti su visu buriu. Ko gera, 
jis dar* atsiveš gražuolę, 
dalyvaus konteste.

R E AL estate 
2608 W. 47th St.

4405 S. Fairfield Avė.
(Buvęs F. Stasiuko ofisas)

Kur tik eini, visur girdi su
sidomėjimų. Visur rengiasi, kal
ba, ginčijasi ir vis dėl Naujie
nų pikniko. Mat, šiame piknike 
bus- išrinkta gražiausi Chicagos 
lietuvaitė. Publika galės pasi
rinkti iš 22 gražuolių vienų 
gražiausią. Laimėjusi pirmą 
dovaną gražuolė bus apkarunu- 
vota “Panele “Naujienos-Romu- 
va” ir turės progą dalyvauti 
Bomuvos teatro atidaryme, 
rugpiučio 18 d. Piknike bus 
nutraukti visų dalyvių krutami 
paveikslai, kuriuos Romuvos te
atras rodys savo atidaryme ir 
vėliaus siuntinės po kitus mies
tus ir Lietuvon. Taigi yra ko ir 
rengtis.

Moterys valo, prosina dreses, 
vyrai siuva ištrukusius guzikus, 
automobilistai šveičia mašinas, 
kad tik geriaus atrodytų, la- 
biaus blizgėtų ir geriaus atsi
muštų krutamuosiuose paveiks
luose.

Jeigu nedėlioję perkūnas ne- 
išgąsdys, tai černausko daržas 
pasidarys Chicagos ir apielin
kės lietuvių visuotinas', o gal xir 
istoriškas suvažiavimas.

gydyme chroniškų ir aauju b 
ru- Jei kiti negalėjo jumie Išgydyti. atsllan 
kykit pas mane. Mano pilnaa itegzamlnavi 
maa atidengi juet) tikrą ligą ir jei a* apal 
įmeta jus gydyti, sveikata juma augryl. Ei 
kit paa tikrą apeciaUetą, kuria neklaus jaaę 
kur ir kas jums skauda, bet pate naaakya pr 
galutino iiegiaminayimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd„ netoli State St. 

Kambaryi 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS t
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 įh 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedilioj 

nuo 10 rr*? iki 1 po pietų.

Urban Tire Sales <
SAVININKAI LIETUVIAI

4071 Archer Avenue
Virginia 0915

Imtynės teisme dėl 
revolverio

Tajerų dirbėjai ir krautuvninkai bendrai duoda žmo
nėms progą pirkti gerus tajerus pigiai.

OLDFIELD’
................ $5.10
.k... ,....... 8.90
............... 9.60

Kada Anthony de Giovanni 
po pasmerktas kalėti nuo 1 
5 metų dėl konspiracijos bom
bų ekspliozi jose, tai jis griebė 
iŠ policininko šio revolverį. Pra
sidėjo imtynės tarp de Giovanni 
ir policininko. Pastarasis įveikė 
italą, šių imtynių laiku Giova
nni pati mėgino nusižudyti iš
šokdama per 5 aukšto langą. 
Bet ir jai nepavyko. Giovanni 
kartu su Walter Kiley ir James 
Giona buvo kaltinami tuo, kad 
mėginę bomba sudraskyti Kurt 
Kročber namus, 8144 Black- 
stone Avė.

"V* ■“‘7 v—“O/ 
it / H'ou'tie cuckoo!

A)OBODM’ COULD CLEfck) 
THEtR. TEETH VCVTH A 
BUVSH A£ BtG A^ 
THAT- MOT EVEM 
A HORSE.“ THEY 

\ COUUDMT GET IT 
V UOTO THEIR

Planuoja medikalį 
centrą

Chicagai planuoti komisija ir 
presbiteri jonų nianadžerių ta
ryba savo posėdy svarstė pla
ną įsteigti kaip ir kokį medika- 
li centrą.
• Planas esmėj yra toks: už
pirkti pusantros berlaiminės my
lios žemės plotą, Tas plotas y- 
ra tarp Ogden Avė., Diamen 
Avė-, Taylor SI. ir Ashland Av. 
Jo centre randasi pavieto ligo
ninė; jin įeina presbiterionų, 
Illinois Universiteto, Chicagos 
Universiteo ir Loyolos Univer
siteto ligoninės, taip Wcst Side 
ligoninė ir keletas klinikų. Vi
są tą plotų arba zonų siūloma 
padaryti ramia zona ,— quiet 
zone. Sujungti atskiros Įstai
gos bulvarais ir gatvėmis. Pres
biterionų tarybos mana.džcriai 
siūlosi prisidėti su .$5,000,000, 
jei toks planas butų nutaria 
vykinti gyvenimam

, % V -k' t . , . r t t I X • / .U *5 . , . ., ,4

______________________________________________________________________________________ - - - - _______ -



Penktadienis, rugp. 2, 1929 NAUJIENOS, Chicago, HL

Tarp Chicagos
Lietuvių [

n- — J

Vikeišinas Chicagos
pakluonėse

Praėjusios subatos popietį, t. 
y. liepos 27 d., susitarusios pus
trečios šeimynos, ištraukėme iš 
Chicagos į pietinį Wisconsiną 
ant “vikeišino”. Prisiliodhvę 
musui trumpus ' “pokardukus” 
su reikmenimis — indais, pata
lynėmis, maišais drapanų, pora 
skrynių maisto, vana, pečium ir 
tam panašiais dalykais — lei
domės j žiemius, Antioch, Wis., 
link. Kelias geras, musų pakai- 
dukai tarškėjo, purtėsi net ap
siputoję, kaip staininiai. Maši
nų visu keliu pilna ir visi iš 
Chicagos traukia žiemių link. 
Gi pakely, kur tik užmato
ma, ant kiekvienos ukes po gru
pę mašinų jau stovi kiekvie
nuose, o žmonės vaikšto su ūki
ninkais apžiūrinėdami laukus, 
daržus bei sodnus — džiaugia
si gamtos gražumais.

Už poros valandų ir kiek pa- 
sisukiojimų jau musų perkaitę 
geležiniai “kūnai” buvo ant p. 
J. Ūso ūkės. Čia radome dar 
porą Chicagos šeimų, mus “su- 
bytinusių”. Na, ir juokaujame, 
kad Viskonsinas .tai Chicagos 
pakluonės, nes kas tik turi ko
kį nors geležinį “kumelį” ar 
“kuiną”, tai ir traukia ant “far- 
mos”, o daugiausiai į artimą 
Viskonsiną, kur randasi daug 
mažų ežerėlių pasimaudymui 
bei šiaip pasigrožėjimui. Apsi
žiūrėję, pasivaikščioję, šilto pie- 
nučio prisigėrę, ant kiemo su
siorganizavome į kuopą ir pra
dėjome pasakoti “snake stories” 
ir kitokius šposus krėsti.

Pajuokavę iki vėlumos, pra
dėjome rengtis miegoti, ir čia 
prasidėjo musų vargai. Stubo- 
je kambarius užviešpatavo lei
dos su “beibėmis”, o vyrams 
reikia gulti ant šieno. Bet ta 
neapsakoma baimė gyvačių kai 
kuriems miestečiams tiesiog ra
mybės nedavė. Vienas nugina, 
kiti gąsdina — nors tu žmo
gus “suvarijavok”, o gulti vis- 
tiek reikia. Šiaip taip sulipome 
daržinėje ant šieno, apart vie
no bailiausio musų kompano, 
kuris negalėjo surinkti užtekti
nai drąsos, kad eiti daržinėm 
Jis, pasiėmęs glėbį šieno, gerai

iškratė gyvates ir pasitiesė 
kieme stovėjusiuose ratuose “lo
vą”, ir atsigulęs pradėjo studi
juoti dangaus keleivius — 
žvaigždes ir mėnulį.

Bet neilgai laukus ir ten jis 
negavo ramybės, nes arkliai, 

l suradę ratuose šieno, pradėjo iš 
, po miegančio pešti, ir ilgai ne- 

i trukus, musų draugas pasijuto 
: begulįs ant plikų lentų. Gi 
grupė ant šieno nors sugulė, 
bet miegoti negalėjo, nes bai
mė gyvačių, kačių ir kitokių 
vabaliukų jiems nedavė ramy
bės.

Kadangi jūsų reporterio butą 
drąsiausio, 'tai jis, nieko nelau
kęs, paleido savo miegojimo 
mašineriją į darbą. Ir kadangi 
jis norėjo į trumpą laiką daug 
atlikti, tai taip smarkiai miego
jo, jog bematant išdžiuvo ma
šinerijos “gyrės” ir pradėjo ar
šiausia barškėti (knarkti). Ta- 

i tai davė drąsos ir kitiems ban
dyti miegoti, nes visi buvo 

' “šiur”, kad toks barškėjimas 
nubaidys visus priešus.

Ale vėl bėda: nors jau ne
baisu, bet barškėjimo sudrums
ta nakties ramybė, ir kur čia 
beužmigsi. Ir itaip vargais ne
galais praleidome vieną naktį 
vikeišino. Ryte kėlėme vieni 
persimiegoję su skaudančia 

i gėrkle, kiti — nemigę su rau
donom akim, ir tik ryte sužino
jome tikrą tiesą, kad daržinėje 
ant šieno jokių gyvačių niekuo
met nėra.

Besikalbant su p. J. Ūsu, už-

klaustas ar jam visai vienam,’ 
kaip pustelninkui begyvenant, 
nenusibosta ant ūkės. Jis atsa
kė, jog esąs pilnai patenkintas 
ir nesąs vienas. Jis turįs daug 
gerbiančių jį draugų, kurie juo 
pasitiki, gerbia jį ir tarnauja: 
šuneliai, katukai, paukščiai ir 
ai’kliai. Jie visuomet jam de- 

monstruoja savo ištikimybę. 
Tik esama bėdos su karvėmis. 
Nors jos pieno parneša iš ga
nyklos daug, bet niekuomet ne
duoda, o vis reikia iš jų atimti, 
žmonės taipgi jo neužmiršta ir 
tankiai atvažiuoja pasigerėti jo 
gyvenimu.

Pavalgęs ūkiškų pusryčių, 
prisigėręs šilto pieno, nusiėmęs 
“pikčius” su žąsiukais ir antu- 
kais, jūsų reporteris atsisveiki
no su p. J. Ūsu ir sandraugais, 
šoko į pakarduką ir išbirbėjo į 
kitą ūkę, prie ' Somers, Wis.,

pas pp. Name j unus, apie 16 
mylią į žiemius.

Jie irgi yra buvę chicagiečiai 
ir “Naujienų” draugai. Bus apie 
14 metų, kaip jau ūkininkauja. 
Turi nedidelę, bet puikią ūkę, 
gražius budinkus prie gero ke
bo (Road 41). Galima sakyti, 
gyvena puikiai. Gyventi mieste 

juos nei su pyragu neatprašy
tum. Puikiai pavaišintas, pasi
kalbėjęs, apie 5.20 leidausi pie
tų link ir už poros valandų bu
vau Chicagoj pas savo antrą pu
sę šeimynos.

Graboriai_______
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

PRANEŠIMAI
Brighton Park. — S. L. A. 176 kp. 

susirinkimas ivyks pėtnyčioj, rugpiu
čio 2 d., 7:30 vak., Jokanto svet., 
4138 Archer Avė. Nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime kuoskaitlin- 
giausia, kad galėtume nutarti kur pa
rankiau visiems susirinkimus laikyti, 
nes Jokantas tuos kambarius panai
kina. Yra ir daugiau svarbiu rei
kalu. Užsimokėkite užvilktas mo
kestis ir atsiveskite savo pažįstamus 
prisirašyti prie S. L. A.

— Sek r. A. Trejonis.

Kensington — Draugystės *M. L. 
Broliu ir Seserų susirinkimas ivyks 
pėtnyčioj, rugpiučio 2 d. Pageidau
jami visi nariai, nes yra rengiamas 
išvažiavimas ir reikia išrinkt darb- 
nnkus. — Kast.' F. Grigula.

Jaunų Lietuviu Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesini susirin
kimų penktadieny, rugpiučio 2 d.t 
7:30 vakare. Chicagos Lietuviu Au
ditorium, 3133 So. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbiu reikalų aptarti.

— Nut. rašt. S. Kunevičius.
i

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas 
laikys saVo mėnesini susirinkimų 
penktadieny, rugpiučio 2 d., Chica
go.- Liet. Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St.. 7:30 vai. vakare. Visi 
kliubiečiai kviečiami dalyvauti.

A. Kaulakh, rast.

West Pullman. — VVest Pullman 
Lietuviu Pas. Kliubo susirinkimas 
ivyks nedėlioj, rugpiučio -l d„ West 
Pullman I ark svet., kaip 2 vai. po 
pietų. Visi nariai yra kviečiami da
lyvauti susirinkime, nes turime daug 
.svarbių dalykų apkalbėki. Be to dar 
bus raportas knygų . peržiūrėjime 
komisijos ir kliubo išvažiavimo at
skaita. —K. Statkus, rašt.

Hest Pullman. — SI,A. 55 kp. su
sirinkimas ivyks subatoj, rugpiučio 
o d., kaip 7 vai. vak., Wes Pullman 
Park svet., prie Stewart ir 123nl 
gatvių. Manoma, kad susirinkimams 
nauji svetainė ir besikeičiantis fin. 
raštininko antrašas privedė daug 
narių prie užvilkimo mokesčių, bet 
nariai turi priprasti prie nauju ap
linkybių ir nesileisti likti suspenduo
tas. —K. Statkus, sekr., 12504 Eme- 
rald Avė.

Tai matote, nors man “bosas” 
ir neduoda “vikeišino”, bet aš 
jį apgausiu ir pasiimsiu sau po 
kiekvieną nedūlią, kad išvažiuo- 
iti į Chicagos pakluones, į Viš- 
kensiną. —Jūsų Reporteris.

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3121 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare. / 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

-------- o--------

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos;

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St Chicago, 111

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se- 
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOSi

ATGAIV1NK SAVO SVEIKATĄ
Be pavojingų vaistu ir operacijų 

Appendicitis, Asthma, Bladder Di- 
seasc, Bronchitis, Catarrh, Coughs 
and Colds, Diabetes Epilepsy. Eye 
and Ear Trouble, Headache, Heart, 
Kidney, Liver and Gali Bladder 
Disease, Nervousness, Obesity, Pilės, 
Paralysis, Rheumatism, Skin, Sto- 
mach, Throat Disease, Goitre, Tonsi- 

l lites, etc., men an women Disease.
X Rav Taken.

i Hrs. 10 to 12 A. M. 1 to 5 and G to 
8 P. M. Sun. and Thur. by Appt.

i PHONE GAR Y 2-7749
DR. J. RIMDZUS

Cit 1 KOPŲ ACTO R
1 128 Broadway, Gary, Ind.

ĮSTOK1T DABAR
1. Veltui legalis patarimas visuose 

reikaluose.
2. Veltui 5 dienų perspėjimai ren-

dauninkams. * /
3. Veltui 30 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
4. Veltui 60 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
5. Veltui Notaras.
6. Gaukit sau paskolas pigsne kaina.
7. Gaukit apdraudę pigesne kaina.
8. Gaukit sau anglis pigesne kaina.
!). Grupė advokatų visuomet patar

nauja nuo 9 iki 9 valandos pa
tarti jums.

$3 METAMS $3 METAMS

City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52So. Ashland
K U P O NA S

Visi savininkai patiekiantys šiuos 
kuponus The Landlors Association 
ofice pirm rugsėjo 1, 1929, gaus na
rystės teises už $2.
Vardas .... ...............................................

Adresas .... ,............................................
City of Chicago Landlords 

Association
4650-52 So. Ashland Av.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
seredoj, liepos 31 diena, 10 va
landa ryte, 1929 m., sulaukus 
13 metų amžiaus, A. A. Pran
ciška gimė Warren, Minnesota. 
Paliko dideliame nuliudime tė
vų Antanų, motinų Viktorijų, 5 
seseris ir 4 brolius ir gimines. 
Kūnus pašarvotas, randasi 1751 
W. North Avė.

Laidotuvės ivyks subatoj, 
rugpiučio 3 dienų, 1:30 vai. po 
pietų iš namų i Anunciation pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, o iš ten bus nu
lydėta i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Pranciškos Maciu- 
kaitės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- • 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Tėvai, Seserys, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja era- 
borius S. D. Lachavvicz, Tel. 
Roosevelt 2515.

KATAUSKASSTANISLOVAS
Persiskyrė su 

liepos 31 dienų,

pėtnyčioj, 
8 valandų 
į švento 

bažnyčių,

M ATE LŠ AS K ARNELSKI
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 30 dienų, 6:30 valandų 
vakare, 1929 m., gimęs Rasei
nių apskr., Tytuvėnų parap., 
Kibučiu kaimo. Amerikoj iš
gyveno 8 metus. Paliko di
deliame nuliudime 3 dukterys 
— Ona, Olesė, , Aniele, 3 žen
tai — Juozapas Augustinaitis, 
Domininkas Kasputis, Pranciš
kus Misiūnas, 2 sūnūs — Jonas 
ir Vincentas ir marti Marijo
na ir giminės. Kūnas pašarvo
tas, randas 4601 So. Hermita- 
ge Avė.

Laidotuvės įvyks 
rugpiučio 2 dienų, 
ryte, iš namų 
Kryžiaus parapijos
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Mateušo Karneis- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Dukterys, Sunai, žentai, 
Marti ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

šiuo pasauliu
5 valandų ry- } 

te, 1929 m., sulaukės 41 metų 
amžiaus, gimęs Gūbrių kaime, 
Šilalio valse., Raseinių apskr. i 
Paliko dideliame nuliudime 
moteris Ona, sūnūs Alfonsas, du 
broliai — Antanas ir Petras, . 
dvi seserys Lietuvoje — Ag
nieška ir Ona. Kūnas paša r- . 
votas, randasi 2900 Emerald 
Avė., Chicago.

Laidotuvės ivyks šeštadieny, 
rugpiučio 3 diena, 10 vai. ryte 
iš namų i Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Stanislovo Katau- 
skio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnus, Broliai, 
Seserys, Gimines ir 
Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. D. Lachawicz, Tel. 
P.oosevelt 2515.

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 

ir Balsaniuotojas
Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, III.'
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadlcy Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
irLietuvis Graborius 

Balsamuotojas
-3311 W. 23rd PI, 

Chicago, III,
Pktarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
iau busite užganė

dinti.
Roosevelt2515-2516

----------------------
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

JONAS SULSKIS 
GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse už labai 
prieinamų kainų. 

Koplyčių duodu veltui 
Mano užduotis užganėdinti žmones. 

Atdara dienų ir nakti. 
8757 Houston Avė. 

Tel. So. Chicago 9360 
SO. CHICAGO. ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS :
668 W. 18th Street 

Tel.. Canal 6174 
SKYRIUS:

J238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.
/

Telefonas
Cicero 3724

i A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagu, draugiškų 

patarnavimų 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89 t

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

f—“—------------------- r—1
Universal Restaurant

Musų vir t i e n i a i.d^J1^ 
dešros ir kopūstai 
primena mamytesL-fartJc 

valgius. lu j *0'^3

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 ild 8 vai. vakare,

Rez. 3201 South VVallace Street

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet

' Telefonas Canal 0464

750 West £ 
31st St. B

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunsvvick 0624 

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residcnce Tel. Fairfax 6353

Phone Grovehill 02G4 
Valandos nuo 1 iki 8 P. M.

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPRAPATHĖ 

Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St„ Chicago 
arti 31st Street

Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų

Advokatai

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. J. J, KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutarti 
-- o--------

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. Speciali? atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
‘ Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

I ___

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dykų egzaminavimų, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų i namus. 
Praktikuoju ant akiij, perleidau dau
giau 20, tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 ..........
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752

LietuviaiGydytoj

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robby St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tbl. Kenvood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 Wcst 22nd Street
(Corn. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—3; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Telefonas Republic 7868
CHICAGO, ILL,

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenve 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena

vakarų, išskyrus ketvergų.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valahdai vakaro

I 

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St. 

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė.

Kambarys 206
Valandos: 9—12, J—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimų

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue
Tel, Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12
...... r.r: JT'

DR. HERZMAN
t- IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku. Vyriškų ir Vaikų ligų ' 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. no pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.: 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dienų i

Phone Midway 2880

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketverto 
ir Subatos vakarais.

J. P. WAITCHUS ’
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St. '
Room 928 ’/ '

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas (

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
9

Valandos 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAK1S ’
ADVOKATAS /

Ofisas vidurrniestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La SaDe St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926 /

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street ' 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union Avė.

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. .
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

savo nuomonę, bet neprivaio jos 
reklamuoti 
tus.

ir bandyti įtikinti ki

kalba daktaras var- 
sunkiai. Savo pro-

/Chicagos Chronika

Rašo Julius Nemunas.
Dr. J. J. Golemhrowski.

Lietirvių 
toj a gana 
fesijoje taip lenkų turi didelį 
pasisekimų. Tarp lenkų ir lie
tuvių nemato didelių skirtumų: 
jo nuomone tos dvi giminingos 
tautos galėtų susitarusios 
žiai sugyventi, nes jas abi 
istoriniai ryšiai.

Tik pagalvokit: 2 aukštų mū
rinis namas, dviem šeimynom, 
po 5 kambarius flatai, didelis 
angliškas skiepas, stikliniai por
čiai, o kaina to namo 
$10,800.

ti k

gra-
rvšav t

To- 
pa-

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

Vakar teko man užeiti pas 
dr. J. J. (iolembiovvskį, kadan
gi jis man gana senai pažįsta* 
mas ir dar nesenai grįžęs, po 
2-jų metų buvimo iš Lenkijos 
Chicagon. Man buvo kaip ir 
būtinas reikalas šį bei tą pasi
teirauti iš jo įgytų įspūdžių 
Lenkijoje ir kitose Europos ša
lyse.

Daktaras sakės apkeliavęs 
veik visas Europos valstybes 
automobiliumi ir jo patarimas, 
kad važiuojant Eumpon geriau
sias dalykas, tai pasiimti su sa
vim sykiu ir mašina. Europos 
valstybių keliai pusėtinai ge
ri, o ypačiai Franci jos tai ge
resni ir už Amerikos kelius. 
Vienas dalykas, lai Europos 
veik visose valstybėse gasolinas 
ir aliejus yra daug brangesnis, 
negu Amerikoj e. t

Lietuvoje daktaras buvęs iš 
dviejų sykių aplankyti savo gil
tinę

Dr. A. Montvidas.
■Musų geras pilietis ir darbuo

tojas dr. Montvidas, užėjus va
saros 
gildau bristi į pesimizmo ūpų. 
Well, daktare, 
daug giliai maudytis Nietzches 
pesimizmo ir individualizmo 
upėje. Geriausiai persiimkite 
Nemuno l'ilozofija kad gy
venimas susideda iš dviejų veik
snių — dramos ir komedijos, o 
mes žmonės, žemės dulkės, bu
kime .šito gyvenimo vien akto
riai.
— loškime dramą 
lošti komedijų — 
medijų.
riam esamų gyveninio sąlygų ir 
pats musų gyvenimas pasidarys 
linksmas ir saldus.

karščiams, pradėjo vis

nėra sveika per

Atėjo laikas lošti dramų 
atėjo laikas 
loškime ko- 

Esant geriem akto-

Kipras Petrauskas paklydo.

Vištytyje, Vilkaviškio

irgi esą pusė bėdos, bet Lietu
va atrodanti varginga šalis su
lyginus su kitomis Europos 
valstybėmis. Kadangi daktaras 
veik visų laikų gyveno Varšu
voje, tai paklausus, kaip ten 
jam atrodė gyvenimas — jis nu
piešė gana gražiais vaizdais. 
Gyvenimas ten esųs daug links
mesnis, negu Amerikoje. Nekal
bant apie lenkiška i n teli ngenti- 
jų, ten ir paprasti darbo žmo
nės turi daugiau mandagumo, 
negu didžiuma Amerikos inte
ligentijos.

Neiškentęs paklausiau, ar pa
tenkinta lenkų liaudis Pilsud
skio tvarka. Daktaras atsakė 
neigiamai. Lenkų liaudis daug 
geriau tvarkytus be Pilsudskio 
letenos, kaip ir Lietuvos liaudis 
tinkamiau tvarkytus be Volde
maro, nes jiie abu yra nepalai
ma toms dviems tautoms. Tie
sa, gal būt kad Pilsudskis tu
ri daugiau įtekmės Lenkuose, 
negu Voldemaras Lietuvoje, 
tečiaus priešų irgi netrūksta, ir 
tų priešų kasdien skaičius au
gus. Kiek man žinoma, dakta
ras turėjo artimesnius ryšius 
su pačios dabartinės valdžios 
viršūnėmis, ir paprasta lenkų 
liaudimi , pertai neabejotinai, 
kad jis žino kų kalba.

Nors daktaras yra lietuvių 
kilties, bet persiėmęs grynai 
lenkų kultūra. Užaugintas len
kiškoje dvasioje, vėliau atvykęs 
Amerikon irgi su lenkais susi
giminiavo ir taip pamylėjo len
kų kultūrų, kad jis pasidarė nuo 
jos neatskiriamas. Daktaras 
sakė, kad lietuvių gyvenimo ne
sekąs — viską ka žinąs apie 
lietuvius, tai iš lenkų ir ameri
koniškos spaudos. Iš lietuvių 
daktarų labai gerai pažįstąs dr. 
Graičiuną — jis sykiu su juo 
mokinosi ir per tūlą laiką bu
vęs dr. Graičiuno burdingieriu- 
mi tais laikais, kada dr. Grai- 
čiuno moteris buvusi gyva. A- 
pie dr. Graičiuną esųs labai ge
ros nuomonės, netiktai kaipo 
apie profesijos draugų, bet ir 
gera žmogų. Vienų tiktai ydą 
žinąs pas dr. Graičiuną dar iš 
senų laikų — tai perdidelį po
litikavimų. Tas jo daktarui, 
kaipo daktarui, esanti nesveika- 
Daktaras privalo daugiau rūpin
tis savo profesija, negu politi
ka. Tiesa, sako daktaras, pro- 
fe. ’.onalas privalo taipgi turėti

Gania žinia, kad dainininkas 
Kipras Petrauskas bevažiuoda- 
mns Chicagon paklydo — lai
vas nuvežė į pietinę Amerikų. 
Well, su tais “grinoriais” mums 
visada buvo amžina, bėda. Bciš- 
kia, Bomuvos atidaryme Kipras 
negalės dalyvauti. 
Juk mes turime
“Margučio” redaktorių, “Dzim- 
dzi Drinidzi” tėvą Vanagaitį — 
tegul jis parodo ką gali. Yra 
patarlė “Varna nuo mieto, kita 
į vietų” 
Vanagas.

Tiek to.
Ghi eagoje

nebus Kipro — bus'

Artistas Vaičkus ir “
ir

kad
dramos “tėvas” 
pasirodyti lietu- 
“niuvise”, lurč- 
į I Iolly\vood ir

Artistas 
Vaičkus, 
viškai pnklikai 
jo keliauti net
dar iki šiam laikui vis jo nema
tome. Na, o Nemunas laukia 
kada “m u vis" pas jį Chicagon 
atvyks. Nemunas laimėjo. 
“Naujienų” piknike — Nemu
nas bus nuloto'gi^ifuolas ir jo 
“feisą
vos teatro atidaryme, 
bus i 
taškų.
“Naujienų
Aš pats esu pilnai prisirengęs 
piknikui — siutas suprosytais, 
auto lairai pripusti, stebulės iš- 
grizuotos lik aš pats ir ma
no autas laukia prigos šauti 
piknikai). ‘Good Byc.”

visi galės matyti Bomu- 
Gana 

statau 
Beje, neužmirškite būti 

piknike nedėlioję.

Bridgeportas

, Didelė nauda kiekvienam
pirkti namą Chicagos vidur- 
miesty. Jei turi susitaupęs 
$1,500, tai kraustykis j savo 
gražų ir modernišką namą.

Daug yra pristatytų namų 
Chicagoje, bet tokių moderniš
kų ir taip pigių, kaip M. J. 
Kiro namų, jus Chicagoj kitur 
nerasite.

Namų Apšildymo
IR •

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAI L UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

Tai yra tikras bargenas. 
kių bargenų labai retai kur 
šitai ko perkant naujų namų. 
Namas yra su visais moderniš
kais patogumais; pečiais šildo
mas. Todėl nieko nelaukdamas 
atvažiuok tuojau i Bridgepor^ų, 
užeik j musų ofisų, mes jums 
viską išaiškinsim ir nurodysim: 
kaip jus lengvai -galit įsigyti 
sau namų ir nemokėti kitiems

Educational
Mokyklos 

_<Kx--i_r-o-w-w-w-W~w-w*^~w~w—— *^*~^-*^^^****

SPECIALIAI Vasaros Kursai pra
dedant Liepos 22. žadantys balsai 
priruošiami Koncertams ir Operai 
Numažintomis Vasaros Kainomis. 
Nustatymas balso yra Specialumas. 
Balso išbandymai — 1 iki 3 po piet 
ir 5 iki 7 vakarais.

Dr. C. Ferraro —
’ Operatinis Tenoras

IR VEDĖJAS
904 Kimball Bldg.
St. ties Wabash
Webster 7188

Persikėlė į
Jack.son 

Phone
Apribotas skaičius mokinių 

priimama.

Business Service
Biznio Patarnavimas

M. J. KIRAS,

3335 S. Halsted St

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Parduodam
1-mus MORGICIUS

mokam

Galit atsiimti pinigus ant 
pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Lietuvos Laisvės 
Bonų 

vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien. 

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St
Chicago, Illinois

Naujas Victor

10 T U B V

Kaina $155

Pamatyk pas
Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

Gryno Selyklo Ekstrakto
Patentuotas gamybos procesas teikia jums 

tikrą šviežių apynių kvapų. Reikalaukit j 
WENNERSTEN’S gryno selyklo ekstrakto. Z

Financial
Finansai-Paskolos

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgi- 
čius. Eighteen Bond & Mortgage 

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankowski, ižd.

--------- Q---------

Co.

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermi tage Avė.

Automobiles

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusiu moterų 
darbininkių prie sortavimo skudurų. 
Kreipkitės Peoples Iron & Metai Co. 
5835 S. Loomis St.---- O—

REIKALINGOS patyrusios veiter- 
kos. šventadieny nereikia dirbti. 

BERGER’S RESTAURANT 
1621 W. 42nd Street 

------ O•—

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

114 AKRŲ S. W. MICHIOANE; 2 my
lios iki Nilcs; % mylios ant St. Joe Rivsr; 
geras 9 kambarių namas; daržinė, gara
žas, uobolių sodnas, kietas kelias eina pro 
Sali.

Iftmokėjimn ar mainais.

D. J. O’CONNOR 
10 So. La Šalie St.

Tel. Franklin 4405

ŽEMES, Fanuos, Rezortų vietos. 
Žemos kainos. Lengvos sąlygos. Rei- 

' kalingi agentai. Rašykite A. W.
Blom. Menominee, Mich.

REIKALINGA stenografė dviem 
savaitėm nuo Aug. 19 iki 31, advo
kato ofise. A. A. SLAKIS, Room 
1502, 77 W. Washington St., Tel. 
Central 2978.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261 
---O------

;jn 
•>K 
28 
211 
2I>

BIIICK coupe 5 pas. ................. $1350 1
BUJOK 5 PM. • ............... -........ $075
BUJOK Sodan—Standard Bargenas
ESSEX........................................... $550
ESSEX Sodan—PMcIIh nnloidiinaa, naujas

OAKLAND Landean Sodan $3115
FORD. — Tudor .............................. $475
MeDERMOTT MOTOJI SALES CO. 

7136 So. Halsted St, 
rriangle 0330 

----- o-----

Help Wanted—Mafe-Female Į visi for
BhiiUvnn

Darbininkų Reikia

j.

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima $280. įrankius skolinam 
veltui. Taipgi plumbing reikmenos.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI AR MAINUI
Puiki 4» akrų apaugusi lankiu mifiku 

sala ant Diamond Lake, 9<i mylios nuo Chi- 
I cagos, arti Niles, Mieh.; modernia Hotel 

įse, Kokiam pavilionas, Cottages — 
forniėiuoti, 2 mylių vandens frontas ir 

j smiltyno pakraAėiai. Ideali vieta Resorto 
bizniui, Khubui ar Sindikatui. Jau išdalinta 
j 280 didelių lotų. Dideliem pinigam da
ryti pasiūlymas. Rimta pardavimo prieža
stis. Rašykit ar telfonuokit —

E. J. KLOSS,
1134 W. GOth St„ Wentworth 8047

REIKALINGA tuojaus 16 moterų 
dirbti naktimis prie valymo naujame 
name. 5 vai. dąrbo, $15 i savaite. 
Ateikite tuojaus. Darbas užtikrin- 

i tas. ‘
I REIKALINGAS patyręs vyras kai-i

.................. ... ; po šoferis prie privatiškos šeiminos. i 
PARSIDUODA Cadillac, V61, Sport: Kambaris ir valgis.

priedai, du ( Moterų ir mergaičių lengvam dirb-j 
Tiktai $300 tuvės darbui dienomis. 
Avė., 2-ros

Specialis Bargenas
modelis, touring. Visi 
extra ratai su tajerais. 
cash. 2920 So. Emerald 
lubos.

Abbott Plumbing & Hedting Supply tik $(500.
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire1 nedėtiems
1321, Mr. Bartunek.

------ 0-
-----------------------------------------------------------j.

KONTRAKTORIUS ir karpenteria | 
darbam ant naujų trobesių, pertai-; 
symam, pataisoms, namams iškelti .. 
ir krautuvių frontams hudavoti. A n-Į Įj 
skaičiavimas, dykai.

kA. ANDERSON .
7139 So. Rockwell St. 

Hemlock 6140 
O

4 kambarių cottage ir 5 kambarių 
i bungalovv ant 83x270 pėdų žemės 

GRAHAM EMPLOYMENT ploto. Gražus medžiai ir darželis 
AGENCY i aplinkui. Prie pat 95 Street. $10,-

833 Milwaukee Av., kamp. Elston Av. I 500 už abu. $2,000 cash, o liku- 
2 augštas i sius kaip renda. Del daugiau in-

-—-o------- formacijų telefonuokit.
Beverly 9102

2341 W. 95th Street
Klauskit

J. Stankus

PARDAVIMUI Willys Knight au-i
tomobilius, 6 mėnesiu senas. Kaina

Galite matyti vakarais ir REIKALINGA vyrų ir moterų spe-' 
.....-........ ! iki 2 vai. po pietų. cialiam darbui. Atsišaukite subatoj' 

3601 So. Lowe Avė. 1 tarp 12 ir 5 vai. Room 706—134 N.1
, , .. ........ ...... .. . LaSalle St.

Klauskite M R. FALCONMusical Instruments
Muzikos Instrumentai Laikas nuo 9 ryto iki 5 vakaro

PURIU PARDUOTI $1200 grojik- 
piana už $120; suolelis, rolės, J. 

Swed:i, 6136 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

GENERALINIS 
’ KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius, day I
Taipgi taisau seąua. Permufinu j, kėdės $1, lopšiai, stroleriai. 
kitą vietą ir duodu patarimus dy- Furn. Co., 541-43 E. 61 st St., 
kai. Prirengiu morgičius ant namų

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Miscellaneous
/ Įvairus

KAS TURI PARDAVIMUI čeve- 
rikams taisyti mašinas finišiavimui I dviejų katalikiškų bažnyčių, lietuvių 

! ir stičeri No. 12, prašau pranešti parapijinės mokyklos ir ligoninės ir 
i laišku, 2345 So. Leavitt St. Taipgi viešosios mokyklos, 30x125%, visi 
kas nori pirkti Goodyear mašiną, impruvementai įvesti. Aplink dai- 

v. . (j.,- ' tai kreipkitės šiuo adresu, I lūs namai ir flatų trobesiai. Tik
pečiai eo, | . i $2,500, verta $3,000. Dalis cash,

likusius lengvais išmokėjimais.
Esbey Realty Co.

Phone Graceland 1200 
3156 Lincoln Avė.

PRIEŠAIS MARQUETTE PARKA 
Pusė bloko nuo gatvekario, arti

KAURAI $5, gasiniai 1____  T ,
lovos $2, dreseriai $7.50, seklyčių se
tai $10 ir aug., valgomojo kamb. se-i 
tai $10 ir augš., 6 šmotų saulės se-' 

i klyčios setai $25; skrynios $5, bufe
tai $10, ledaunės $5. Radio, pianai, . .............

beds $6, kėdės ir supamosios nery) krautuvė, 
Gauger 2430 W. 47th St 

prie Į -----i .—-------------------
; MFJAT M ARK ET cash biznis ant 
I biznio gatvės, i

IŠPARDAVIMAS priežastis — du bizniu, 4550 South
Perimame inventorių ir turime Kedzie Avė. 

perleisti savo naujus ir padėvėtus: 
. furnišius negirdėtai pigiomis kaino-1 
' mis. Cash ar dalimis. į

Business Chances
Pardavimai Bizniai

PARDAVIMUI skrybėlių (Milli- 
del ligos, pigiai,

St. Lavvrence gt 
------ o

RENDAI ŠTORAS, 2-6 kambarių 
flatai, 7133 So. Western. Parda
vimui — naujas trobėsis, biznio gat-< 

a.,-™ vėj. Bargenas. Kreipkitės 7131 So. parduosiu uz $500, \vstern Avė.

-c-

10% PIGIAU UŽ VISĄ darbą; victor fireproof STORAGE 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei- j 4809 W. I>ake St.
tai taisome stogus visokios rųšies,' - 
bile kada ir bile' kur. Dykai ap-. 
skaitlį avi mas. Mes atliekame ge-1
riaus darbą mieste. Kedzie 5111 

--—■o

Zelvis Building Co
GENERALIS 

Statom naujus 
mus, 
ma

KONTRAKTORIUS 
ir laisom senus na 

garadžius. Prieina 
Dhrbas garantuotas.

porčius, q i n q
2506 W. 69 St.

Tel. Prosnect 9868

6 KAMBARIŲ REZIDENCIJA. 
AKTrr x Tuoj i pietus nuo Ogden Park, arti
AN T I ARDAV IMO grosens Inazas , Eelvatorio, busų ir gatvėkarių lini- 

i visai pigiai ir su kambariais, Joe. jų. savininkas parduos tik už $5,800; 
■Kazlauskas, 3965 Archer Avė. išmokėjimais; naujas garažas; iš-

_ , alėja.
BUČERNĖ — Meat Market. Pus- 

i dykiai parduosiu visai pigiai arba 
i mainysiu 

ANT RENDOS labai puikus štoras,■ laimės, 
tinkamas bučernei, bekernei, vaisių 
sankrovai, grosernei ar kitam biz
niui, taipgi kampinis flatas, tinka
mas dentisto ar daktaro ofisui. 

2436 N. Laramie Avė.
Lafayette 1235

ar vakarais Lawndale 1803

For Ęent
i lota. Kas pirmas 

Biznis randasi Ciceroje.
E. G. LUCAS 

4108 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 5107

tas Į

JOS. W. HOUGH & SO.N.
4213 So. Halsted St.

CHEVROLET SPECIALIS 
PASIŪLYMAS 

Grainimas velvų, sutaisymas brekių, 
pertaisymas klučiaus $20; towing už 
pusę kainos. Abelnas taisymas. Chev
rolet nauji brekiai sudedami i 30 
minutu- N. M. A. stotis.

HAYES AUTO REPAIR 
6241 S Peoria St. Normai 2635 

---------------------------------- }-------------
GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 

REAL ESTATE 
Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo 

J. A. GURSKY BROS. 
4309 West 63rd Street 

Phone Renublic 7869

PASIRENDUOJA 3 ruimai — 
mažai šeimynai arba singelidms, 
šviesus ruimai, 946 W. 31 PI. 2-ros 
lubos.

TURIU dvi bučernes,' viena noriu 
parduoti. Geras biznis, galima dali 
įmokėti, likusį ant išmokėjimo.

4340 W. 51st Street 
Kampas Archer ir Kolin

6 APARTMENTŲ KAMPAS — 
8301 So. Throop, moderniškas. Lie
tuvių apielinkė. Pamatykit ji kaip 

į gera bargeną. Gera transportacija. 
I Shallop — Vincennes 7346.

Furnished Rooms
RUIMAS ant rendos pavieniui vy-j <t-o nn : «q ; !

savaite. 501 W. 32nd St.

Exchange—Mainai

DIDELIS BARGENAS, 25 pėdų 
biznio lotas ant Cicero Avė. 175 pė
dos šiaurei nuo 18 gatvės. Frontas 
i rytus, $2,250 cash. Savininkas 
Andy Carlson, 7839 S. Ashland Avė.

mainysiu savo biznį-coi-Į South Side Bargenai! 
tage, dviflati arba triflatį ant i Pirkite Dabar 
farmos, tuščio loto, biznio ari

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

2231 West

Paskolas suteikiam j 24 
Be jokio komišo.
S. OSGOOD, 
Division St., “upstairs”

Tel. Annitage 1199

Paskolos suteikiama; 
į vieną dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

5 kambarių medinė bungalovv ir 
rui $2.00 i savaite,- su valgiu $8 i kitokios real estate savasties: garažius su 8 extra lotais. Randasi rzx. nr , ar^. gatvės. Priims mainus.

Moderniškos 5 ir 6 kambarių bun- 
vandeniu šildomos, 
Elė ištaisyta.
ir 6 flatų mūri

niai namai, susidedantys iš 4 ir 5 
kambarių flatų. Garu apšildomi, 3 
karų mūriniai 
RENDUOTI. 
transportacija. 
tus kaipo dali

Taipjau turime kitus gerus pirki
nius. Jeigu interesuojatės namais 
ir lotais, pasitarkite su manim, nes 
aš galiu sutaupinti jums LAIKA ir 
PINIGUS.

HENRY KOPLEWSKI 
4018 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 9305

12031 West 35th St. Lafayette
RENDON kambarys vyrui ar mer-' 0909.

ginai. 6750 S. Campbell Avė., 2-ras;
augštas. Tel. Hemlock 8924.

Personai
Asmeny Ieško

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

’ galow. Karštu
2 ka^ų garažai.

Patraukianys 4 
namai,

PAIEŠKAU savo tėvo Kazimiero 
Švažo iš Akmenės parapijos, Pava- 
dakščiai kaimas. Mes atvažiavome i 
Amerika liepos 27 d. ir norėtume 
pusi matyti su savo tėvu. Adomas ir 
Kazimieras Švažai, 423 E. 64th St 
Chicago, III.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 28 m., mylinčios ūkės 
gyvenimą. AŠ esu singelis 32 metu 
ir turiu gražią farmą. Su pirmu 
laišku prašau įdėti savo paveikslą.

KNYGYNAS “LIETUVA” , 
Box 32

3210 So. Halsted Street

Pamatyk ir Pirk 
Tuojau, Niekuo
met Nepraloši 

aukštų nauji mūriniai

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

2
namai, 2 flatai po 5 kamba
rius, stikliniai porčiai, kai
na $10,800; įmokėti $1,500. 
Tie namai randasi: 840 W. 
34 PI., 932 W. 34 PI., ir 3410 
S. Wallace St.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
VVabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas

ir sumanys vyrai gali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

dieną nuo 10
Skolinam Jums Pinigus ryt“ 'ki 4 val;Do , 

m,.. tttt ' C hevrolet Vertelgų$100 IKI $2,000 ..
Jus atmokate mažomis mėnesinė

mis mokestimis.
Mes taipjau perkame morgičius 

Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

ir

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301 
Rush and Ohio Sts

REIKALINGAS 
čios darbininkas. 
Sons Dairy, 1057

iŠ

patyręs pieniny- 
Sam Ijerner &

W. 14 St.

garažai. VISI IŠ- 
Idealė vieta. Gera

Priimsime jūsų lo- 
jmokėjimo.

MAINYMUI
12 flatų mirinis namas, 

7657-9 S. Morgan St., 7 fla
tų mūrinis namas, 3403-5-7 
S. Lowe Avė., 4 flatų mūri
nis namas, 6020-22 S. Fair- 
field Avė.

PIKNIKAMS DARŽAS
PARDAVIMUI moderniškas 4 

kambarių namas ir 4 akrai žemės 
i irgi Gazolino stotis, 2'/2 mylios i 
i vakarus nuo Willow Springs, ant 
j Archer Avė., Route 4 A, už cash. 
Prieinama kaina su mažu jmokė- 
jimu.

WALTER COOK,
R. No. 1, Lemont, 111.

M. J. KIRAS
3335 S. Halsted St.

TIKRAS BARGENAS
PARSIDUODA 

kambarių cottage, 
šildomas. Vienam 
nepaprastai pigiai, 
kusius kaip rendą.

5435 So. Normandy Avė. 
% bloko i Nortus nuo Archer Avė.

labai pigiai 4 
karštu vandeniu 
karui garadžius, 

$250 jmokėti, li-

PARSIDUODA 3 šeimini) namas, 
visi po 5 kambarius, šiltu vande
niu šildomas, labai pigiai.

7230 S. Talman Avė.

DU lotai po 30 pėdu per 125 kiek
vienas. Arti Mar<iuette bulvaro ir 
Keeler. Gatvė ištaisyta.

MAINYSIU ANT 
namelio, grosernės, gero automobi
lio ar dviejų augštų medinio namo. 
Veikite greitai. Pašaukite

Kafayette 1083

T0WN OF LAKE. Pardavimui 
namas su groserne, ar mainysiu ant 
cottage. 4823 S. Paulina St. t

PARSIDUODA modemiškas 6 kam
barių bungalow, 2 flatų namas iš 
užpakalio. Labai graži vieta. Ma- 
tykit savininkų.

4421 So. Mozart Street

PARDAVIMUI namas 2 pagvve-| “ “ • • — —' » * 4»• Vy A II 4 4 1 C4 O m | / <4 T V X.

6 KAMBARIU kampinė bungalow, nimų, po 6 kambarius. Parduosiu už 
2 karų garažas. Gatvės ir elė ištai- pirma teisingą pasiūlymą. lengvi iš
gytos ir išmokėtos. Savininkas 5800 mokėjimai. Prie pat bloko nuo Ar- 
S. Francisco Avė., Republic 9465, eher Avė. 3026 W. 41st PI.




