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Voldemaro Teroras Lietuvoj Nesiliauja
Kaune Sušaudytas 
Dar Vienas Politinis
Chicago Tribūne sako, kad pasisavinusio 

bolševikų metodus kovai su politiniais 
priešais smurtininko Voldemaro reži
mas atrodąs labai nebetikras

Antrašte “Diktatorius te
roru viešpatauja. Lietuvo
je,” didžiulis Chicagos dien
raštis Chicago Tribūne va
kar paskelbė šitokią savo 
korespondento Kaune ka- 
blegramą:

KAUNAS, Lietuva, rugp. 
20. — Įgulos karo teisinas 
pasmerkė mirties bausmei 
teroristą Olšauskį. Praeitą 
šeštadienį Olšauskis buvo 
kareivių sargybos suimtas 
netoli nuo Lenkijos siencs 
[demarkacijos linijos], kal
tinamas dėl priėmimo gin
klų ir granatų iš politinių 
Lietuvos pabėgėlių, gyve
nančių Vilniaus krašte.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija praneša, kad 
karo teismo paskirta Olšau
skui mirties bausmė jau 
įvykdyta: jis tapo ši rytą 
sušaudytas miške, netoli | 
nuo Kauno.

Aeroplanu iš Spo- 
kane į New Yorką ir 
atgal be sustojimo
SPOKANE, Wash., rugp. 21. 

— Lakūnai Niek Maner ir Art 
VValker vakar 6 valandą va
karo savo aeroplanu Spokane 
Sun God (Saulės Dievaičiu) 
nusileido čia į Felts Eield aero
dromą, laimingai sukeliavę 
7,200 mylių kelionę iš Spokane 
j New Yorką ir atgal, niekur 
nenusileisdami.

Iš Spokane jie išlėkė skersai 
kontinentą praeitą ketvirtadie
nį, 0 valandą po pietų, ir pasie
kė New Yorką praeitą sekma
dienį. Apsukę ratu apie Ne\v 
Yorko miestą, jie pasuko kelio
nėn atgal i Spokane, iš kur 
buvo išskridę.

Kelionėje į ten ir atgal jų 
aeroplanas buvo kelis kartus 
kitų aeroplanų aprūpintas ga
zolinu tani tikrose, iš anksto 
sutartose, vietose*

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesiuota; kartais 
gali birt lietaus ir perkūnijų; 
nedidelė temperatūros atmai
na; daugiausia vidutiniai pie
tų krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 62° ir 85° F.

šiandie saulė teka 6:04, lei
džiasi 7:42. Mėnuo teka 9:21 
vakaro.

Tas faktas, kad per pa- 
I darus šešis mėnesius Kau
ne sušaudyta visas tuzinas 
politinių, parodo, jogei dik
tatoriaus Augustino Volde
maro režimo padėtis labai 
netikra. Kovai su savo poli
tiniais priešais Voldemaras 
pasisavino bolševikų meto
dus: areštuoja juos ir tre
mia [ir šaudo!].

Nežiūrint visų nepasise
kimų, Lietuvos tremtiniai 
gyvenantieji Rytų Prusno
se ir Vilniuje, nepaliauja 
darę pastangų nudaigoti 
diktatorių.

Kaip ilgai dar Lietuvos 
žmonės kentės šitą carizmo 
auklėtinių, Voldemarų ir jų 
sėbrų, šlykštų smurto vieš
patavimą, žeminantį Lietu
vą viso kultūringo demo
kratinio pasaulio akyse ir 
darantį jai pikčiausią gėdą!

Rusai ir Kinai veda 
propagandos karą 
prieš vieni antrus

Sovietų “partizanai”, įsiveržę 
į mandžurų miestą, apiplėšė 
amerikiečių kompanijos įs
taigą.

HAiRBINAS, Mandžur., rugp. 
21. — International Harvester 
kompanijos agentas Mišano 
mieste, esančiame palei Kinų- 
Rusų sieną į šiaurę nuo Po- 
graničijfaja, telegrafu pranešė 
vyriausiam ofisui Harfjine, kad 
vadinamų rusų partizanų ban
da puolė ten ir apiplėšė kom
panijos ofisą. Po to, padegus 
dar didelę degtinės distileriją, 
banda pabėgo atgal per sieną. 
Puolikai dėvėję mišriais uni- 
formais, kai kurie jų buvę pa
našus į regularinės sovietų ka
reivių uniformas.

Tuagning miestas, į pietus 
nuo Pograničnaja, buvo taip 
pat partizanų bandos apiplėš
tas. Kinų vyriausybė skubotai 
siunčia į tas vietas sustiprini
mų.

Rusų-Kinų karas esąs 
“propagandos batalija”

TOKIO, Japonija, rugp. 21. 
— Gautais čia pranešimais, 
Rusų-Kinų karas Mandžurijoj 
virtęs “propagandos batalija”. 
Sovietų Rusai skleidžia žinias 
apie Kinų kareivių puolimus 
rusų, Kinai skleidžia tolygias 
žinias apie sovietų kareivių 
puolimus kinų, ir vieni ir antri 
tvirtindami, kad jie norį išlai
kyti taiką, ir vieni ir antri kal
tindami priešininką dėl bandy
mų išprovokuoti karą.

Į Atlantic and Pacific Photo]

Londonas. — T. P. (Tay Pay) O’Connor, 80 m., seniausias 
narys Anglijos parlamente, vežamas į parlamento posėdį, 
išlaikė. Edisonas po to paskyrė dar 4 stipendijas.

0

Austrija pili e t i n i o Šveicarą lakūnai žu- 
karo pavojuje vo kelionėje

Austrų vyriausybė bijo visuo
tinio konflikto tarp ginkluo
tų fašistų ir socialistų.

VIENA, Austrija, rugp. 21.
Atsikartoją susikirtimai, 

tarp pusiau karinių austrų or
ganizacijų, tarp socialistų 
Schutzlbumdo (sąjungos res

publikai ginti) ir fašistų Heim- 
wehro, kurių paskiausias įvy
ko praeitą sekmadienį St- Lo- 
renzene ir St. Mariene, galų 
gale gali privesti kraštą prie 
pilietinio karo.

Tokią baimę pareiškia pati. 
Austrijos vyriausybė, kuri sa
ko, kad valdžia, teturėdama 
30,(M)0 vyrų armiją, tą atvejį 
neką galėtų padaryti.

Tuo tarpu socialistų Schutz- 
bundas, turis 60,000 narių, tu
ri apie 30,(MM) šautuvų ir 46 
kulkosvaidžių. O fašistų Heim- 
vvehras, skaitąs apie 40,000 na
rių, turi, kaip spėja, apie 100,- 
000 ginklų ir gerą kiekį kul
kosvaidžių.

Vokiečiai žada padėti 
Austrų respublikos 

gynėjams
BERLYNAS, rugp. 21. — 

Reichsbanner, pusiau karinė 
vokiečių respublikos apsaugos 
organizacija, aeroplanu pasiun
tė Į Vieną du savo pasiuntiniu 
painformuoti Schutzbundo va
dus, kad, jei Austrijoje kiltų 
pilietinis karas, Reichsbanner’as 
yra pasirengęs suteikti Schutz- 
bundui aktingos pagalbos kovai 
prieš juodašimčių Heimwehrą.

Traukinys užgavo auto
mobilį, užmušė 3 

moteris
BUCYRUS, Ohio, rugp. 21. 

— Luzettie7 Walcutt, 24; Mrs. 
Blanche Seabold, 46, ir joą 
duktė Alma, 15 metų amžiaus, 
buvo užmuštos netoli nuo Stan
ley mieistelio, palsažieriniam 
traukiniui užgavus jų automo
bilį. '

Per Atlanto vandenyną kaip 
vakar turėjo atlėkti į New 
Yorką. Buvo neprityrę avia
toriai.

i ---------------------

NEW YORKAS, rugp. 21. — 
Du jauni šveicarų lakūnai, Os- 
kar Kaesar ir Kurt Luescher, 
savo aeroplanu “Jaunoji Švei
carija” bandę atskristi per At
lanto vandenyną i New Yorką, 
matyt, žuvo kelionėje. Iskridę 
iš Portugalijos praeitą pirma
dienį, jie turėjo pasiekti New 
Yorką kaip vakar, tačiau ne
pasirodė ir nieko apie juos ne
girdėti. Manoma, kad jie yra 
žuvę vandenyne.

Abudu lakūnai buvo dar vi
sai jauni berniukai ir neprity
rę aviatoriai.

[Visconsin protestuo
ja prieš sausos agen

tų galvažudybes
MADISON, Wis„ rugp. 21.— 

Valstijos senatas 17 balsų prieš 
12 priėmė Gettelmano-Barkerio 
rezoliuciją prašyti prezidentą 
Hooverį ir kongresą, kad fede
ralinė valdžia ne tik užgintų 
federaliniams prohibicijos agen
tams šaudyti nekaltus pilie
čius, kuriuos jie įtaria dėl tu
rėjimo svaigiųjų gėrimų, bet 
taip pat kad prohibicijos agen
tai, šaudą piliečius, butų šau
kiami tieson ir tinkamai nu
bausti.

Neabejojama, kad tą rezoliu
ciją atstovų butas taip pat pri
ims.

CARIBOU, Me., rugp. 21. — 
Per Sekmadienio Mokyklos pik
niką, Little Madawaska ežere 
prigėrė besimaudydami trys 
tos mokyklos vaikai, Albert 
Thomas, Horace Skidgle ir Le- 
onard Skidgle, visi amžiaus 
nuo 13 iki 16 metų.

Vokietija Įspėja nėr 
susitariančias kre
ditorių valstybes

IliAAGA, Olandija, rugp. 21.
— Reparacijų konferencijoje 
l)r. Stresemannas, Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris, įs
pėjo kreditorių valstybes, kad 
Vokietija negalėsianti mokėti 
daugiau reparacijų, nekaip nu
matyta' Youngo plane, jeigu 
valstybes nesusitarsiančios dėl 
reparacijų pasidalijimo tarp 
savęs.

Belgai evakuos Reiną
BRIUSELIS, Belgija, rugp. 

21. Belgija rengiasi ištrauk
ti savo kariudmenę iš okupuo
to Reino krašto apie rugsėjo 
15 dieną.

Prancūzų lakūnas 
rengias aeroplanu 

lenkt Zepeliną

LE BOURGET, Paryžius, 
Franci ja, rugp. 21. — Pasižy
mėjęs franeuzų aviatorius 
Dieudonne Uoste pasirengęs 
aeroplanu daryti reisą su vo
kiečių dirižabliu “Graf Zeppe
lin” kelionėj aplink pasaulį. 
Costes žada rytoj [šiandie] \5 
valandą ryto išlėkti į rytus, ti
kėdamasis be sustojimo pa
siekti Vladivostoką, Sibire. Pa
siėmęs ten gazolino, tuojau vėl 
išlėkti į Tokio, Japonijoj, ka
me dabar yra sustojęs “Graf 
Zeppelin” ir kurį jis tikisi pa
siekti ateinantį šeštadienį. Ten 
pasiėmęs gazolino, skristi per 
Ramųjį vadenyną į Honolulu, 
iš ten. j San Francisco ar Los 
Angeles, iš ten į Lakehurst ir 
bu Ii ten pirmiau, nekaip diri
žablis “Graf Zeppelin”.

“Graf Zeppelin” sutrukdytas
KASUMIGAURA, Japonija, 

rugp. 22. — Vokiečių dirižab
lis “Graf Zeppelin”, kurs bu
vo pasirengęs šiandie kaip 4 
vai. ryto [12 vai. dienos Chi
cagos laikrodžiu] išlėkti iš čia 
kelionėn į Los Angeles, netikė
to atsitikimo tapo laikinai su
trukdytas.

750 Jungtinių Vals
tybių jūreivių pa
lieka Nikaraguą

MANAGUA, Nikaragua, rug
pjūčio 21. — Transportu Hen- 
derson šiandie 750 Jungtinių 
Valstybių jūreivių apleidžia 
Nikaragua ir grįžta namo.

Nikaraguoj pasilieka dar 
1,900 jūreivių, kurie, krašte 
taikai įsisteigus, palengva bus 
ištraukiami.

Stato hidroplaną pen
kioms dešimtis pa-

1 sažierių x
RHILADELPH1A, Pa., rugp. 

21. — Vienas Buffalo koncer
nas statydinasi Philadelphijos 
laivyno dirbtuvėse didelį hidro
planą, kuris galės gabenti pen
kiasdešimt žmonių. Hidroplanas 
turės keturis motorus, kiekvie
ną po 450 arklių jėgos, su 
10,000 galonų gazolino talpa. 
Sparnų skėstis nuo vieno galo 
iki antro bus 94 pėdos. Hidro
planas operuosiąs ant Didžių
jų Ežerų.

Kompanija apdraudė 
savo darbininkų gy

vybę $60,000,000
PITTSIBiURiGH, Pa., rugp. 

21. — Jcnes & Laughlin Steel 
korporacija padarė kontraktą 
su Metropolitan Life Insurance 
kompanija, kuriuo padidina 
savo 25,000 darbininkų gyvy
bės apdraudę dar trisdešimt 
penkiais milionais dolerių 
($35,000,000).

Prieš metus laiko ta plieno 
kompanija buvo apdraudiis sa
vo darbininkų gyvybes dvide
šimt penkiais milionais dole
rių. Padidinus apdraudę dau
giau ne kita tiek, kompanijos 
darbininkai dabar bus apdraus- 
ti 60 milionų dolerių.

Buvęs kaizeris neža
da grįžt Vokietijon 

kol gyvas
BERLYNAS, rugp. 21. — 

Hohenzollernų šeimos atstovas 
Berlyne pranešė spaudai, kad 
paskalai apie tai, busią buvęs 
kaizeris Vilhelmas norįs grįžti 
Vokietijon gyventi, esą netei
singi. Vilhelmas visai nežadąs 
grįžti į Vokietiją. Jis norįs tik, 
kad, kai numirsięs, jo kūnas 
butų pargimrentas ir aplaidotas 
Vokiečių žemėj.

EK-'kaizeris gyvena ištrėmi
me Doorno mieste, Olandijoj.

Trys bankininkai išga
benti į Atlantos ka

lėjimą
NEW YORKAS, rugp. 21. — 

Grandinais sukaustyti kartu su 
dvidešimt kitų nusikaltėlių, į 
fędcralinį baudžiamąjį Atlan
tos kalėjimą lapo išgabenti 
bankininkai James Rae, Philip 
Clarke ir John Bouker, bank- 
rotavusio Clarke Brothers ban
ko partneriai.

Jie buvo pasmerkti dėl suk
tybių banko operacijose, dėl 
kurių bankas susmuko.

SOFIJA, Bulgarija, rugp. 
21. — Anglies kasyklose netoli 
nuo Stara Zagotra šiandie įvy
ko dujų sprogimas, dėl kurio 
20 angliakasių liko užberti- 
Trys žuvusių kūnai jau suras
ti.

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 trumpiausį 
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 ryto iki 1 
po piet.

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

LIETUVOS ŽINIOS
Rado kely nužudytą 
Klautupių Paškauską
VILKAVIŠKIS. - Rugpjūčio 

5 d. Vilkaviškio apskrity Pa
ežerių v. netoli Kulberniškių 
kaimo kely apie 5 vai. buvo 
rastas lavonas. Pasirodė tai bu
vęs ūkininko Antano Paškaus- 
ko gyv. Mariampolės apskr. Vi
šakio Rudos valšč. Klautupių 
kaime, kūnas.

Prie lavono stovėjo vežimas 
dviem arkliais. Kūne galima 
buvo pastebėti žymių, kad per 
lavoną pervažiavo vežimas.

Tačiau gauta žinių, kad Paš- 
kauskas buvo labai susipykęs 
su savo švogeriu, to pat kaimo 
ūkininku Silvestru Muraška. 
Kilo įtarimas, kad Paškauską 
nužudė Muraška, ir norėdamas 
suklaidinti žmones pervažiavo 
vežimu, per užmuštojo lavoną, 
kad atrodytų, jog Paškauskas 
mirė suvažinėtas. Vežime buvo 
2 ilgi pušiniai rąstai.

Įtariamas Muraška suimtas. 
Jis neigia savo nusikaltimą. Ve
dama kvota.

Ūkininkas apiplėšė 
elgetą?

DUSETOS, Zarasų apskr. — 
Apie savaitę atgal Dusetų apy
linkėj pasklido žinia, kad Ka
volių kaimo ūkininkas J. api
plėšęs apsinakvojusį pas ji el
getą, paimdamas pinigus.

Įvykis atrodo taip. Elgeta 
esąs nepilnaprotis ir net neži
nąs, kiek pas jį tikrai buvę pi
nigų. Jis ganęs galvijus ties 
Zarasais pas pik Butkį, kuris 
jam už darbą atlyginęs sidabri
niais.

Kadangi elgeta painiojasi, tai 
kilę abejojimų, ar kas iš jo pa
imta; tačiau kaimynai esą gir
dėję, kaip elgeta mušamas rū
kęs ir k.

Sugavo senus plėšikus
SUVAINIŠKIS, Rokiškio aps. 

— 1921 m. miške ant vieškelio 
buvo padaryta keletas apiplėši
mų, nužudytas policininkas ir 
buvo mėginta nužudyti Kazliš
kio kunigas. Plėšikų pėdsakiai 
buvo dingę. Kriminalinė polici
ja plėšikus dabar išaiškino. Jie 
suimti Latvijoje. Plėšikai lai
komi Rokiškio kalėjime.
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: Graikų Išminčius Diogenas !
1 **

P. J. Birinkovas Vertė P. S.

(Tęsinys)
Niekados negalime išvengti 

prietarų, šalingumų, ketinimų 
pasipelnyti ir kitų ydų, kai ta
riamės priklausą kokios nors vi
suomenės, bijome netekti jos 
nuomonės apie save ir vergiškai 
sekame daugybe beprasmių pa
pročių. Kas tokiose visuomenė
se yra laikoma aukšta dorybe, 
tai prieš proto teismą atrodo 
biauria yda. O tas, kam viena 
visuomenė ar valstybė stato pa- 
jninklus, kitos valstybės met
raščiuose ainiams paliekama 
smerkti, kaip neteisingas ir pik
tas žmogus.

Tik vienas viso pasaulio pilie
tis gali būti visiems lygiai pa
lankus ir teisingas. Jo karšta, 
šalingumo neslopinama širdis 
kaskart dar stipriau plaka su- 
skatus ką nors gera žmonijai 
daryti. Jo nuolankumas išplin
ta visai prigimčiai. Jis meilin
gai žiuri į versmę, kuri jo 
troškulį numalšina, į medį, ku
rio pauksnėj jis ilsisi, ir pirmas, 
kuris prie jo prisės, bus jam 
artimiausiu draugu, o jei dar jų 
širdys sutaps, tai — ir bičiuliu.

Ir toks santykis su žmonėmis 
jam šimteriopai atlygina už bet 
kokių visuomeninių teisių ir at
pildų netekimą.

Toks žmogus, be paties būti
niausio daikto, priprato laikyti 
nereikalingu visa, kas ramybės

atū-

Dio- 
jam

ką aš vadinu 
ir pats sten-

į tave žmones

ir prabangos išlepintiems žmo
nėms rodosi butinu dalyku, ir 
todėl tokiam žmogui visur leng
va gyventi, ir niekam jis nebus 
sunkenybe, štai 
pasaulio piliečiu, 
giuos toks būti.

Tu ir panašus
sako mane nenaudingą esant. 
Bet jus patys tuo esate: aš 
jums nenaudingas rodausi tik 
dėl to, kad nemeilikauju jūsų 
garbės troškimui, nedidinu jū
sų kvailybių ir nėštumu jūsų į 
pražūties kelią. Bepročiai, akli 
žmonės, pagalvokite: argi jums 
nedarau naudos, taip jūsų nedo
rybes aikštėn keldamas?

XIV.

Skilvis Pakrikęs, 
Rūgštūs? Tai 

Nuramins
skilviui, 

jus kan-
Neleiskite rūgščiam 

gasams, nevirškinimui 
kinti. Ir nevartokite šiurkščių 
būdų, kad gauti pagelbą. Nėra 
verta tai daryti, kuomet milio- 
nai žino greitą būdą; malonų, 
nekenksmingą būdą.

Tik paimkit šaukštą Phillips 
Milk of Magnesia stikle van
dens. Tai yra alkali geriausioj 
formoj. Jis neutralizuoja daug 
didesnį kiekį rūgščių perviršio 

ir atlieka tai tuojaus. Jis 
galbūt pašalins jūsų nesmagu
mus į kelias minutes. Tada jus 
žinosite ką daryti sekamą kar
tą. šiurkštus, kenksmingi bu
dai niekad daugiau jus nebevi
lios.

Phillips Milk of Magnesia yra 
tobulas būdas pašalinti nevirš
kinimo nesmagumus, paeinan
čius delei rūgščių perviršio dėl 
vyrų, moterų, vaikų — ir net 
kūdikių. Tai yra būdas, kurį 
pataria daktarai; kurį vartoja 
ligoninės. Per penkias dešimt 
metų jis vyriauja.

Kad sužinoti daugelį svarbių 
vartojimų Phillips Milk of Mag
nesia, reikia visuomet namuose 
laikyti jo bonka. Pilnos infor
macijos su kiekviena bonka. Jū
sų aptiekininkas turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrojo. 
Prastesnis produktas gali ne
veikti tiek gerai.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. II. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. II. 
Phillips nuo 1875 m.

Diogenas ir Aleksandras 
Makedonietis.

Diogenas jau buvo pasenęs, 
kai garsingasis makedonų, grai
kų kaimynų, karalius Aleksand
ras, Pilypo sūnūs, įžengė i sos
tą. Jaunas karalius buvo labai 
karingas, ir tuojau išėjo jis ka
riauti. Jam atėjo į galvą išdidi 
mintis — užkariauti visą pasau
lį ir vienam visus valdyti. Taip 
galvodamas, jis, surinkęs gerai 
apginkluotą kariuomenę, išsi
rengė kelionėn. Kare jam gerai 
sekėsi — ėmė vieną po kito už
kariauti miestus ir visiems bai
mę savo atėjimu įvaryti. Pir
mieji jam pasidavė Atėnų ir 
Korinto graikai.

Priėjus jam Korinto miestą, 
kurio apylinkėj gyveno Dioge
nas, daugelis to miesto moksli
ninkų ir išminčių, norėdami 
Aleksandro malonę nusipelnyti, 
atėję jam nusilenkė ir, visaip 
meilikaudami, jį gyrė.

Aleksandras jau daug buvo 
girdėjęs apie išminčių Diogeną 
ir dabar laukė, kada jis ateis 
jam nusilenkti; bet Diogenas 
nebuvo reikalingas karališkų 
malonių, ir nėjo pas Aleksand
ra.

Aleksandras, išbuvęs kelias 
dienas prie Korinto ir nesulau
kęs Diogeno, pats pasiryžo jį 
aplankyti.

Diogenas gulėjo sode po me
džiu, ir saulė kaitino jo seną, 
bet dar stiprų kūną. Jis, gar
džiai besnuduriuodamas, staiga 
pajuto, kad kaž kas užstojo nuo 
jo saulę, ir ji nustojo jį kaitinu
si. Jis atsimerkė ir pamatė 
prieš save stovint gražų jauni
kaitį su savo dvaro palydovais. 
Iš iškilnių drabužių ir karališ
kų papuošalų Diogenas suprato, 
kas prieš jį stovi, bet jis nei 
nekrustelėjo: gulėjo sau ramiai, 
žiūrėdamas į Aleksandrą, ir lau
kė, ką pasakys jam tas nelauk
tasis svečias.

—Ar tu tas Diogenas, apie 
kurį aš visoj Graikijoj taip 
daug esu girdėjęs nuostabiai pa
sakojant? — paklausė pagaliau 
Aleksandras.

-Taip, tas pats esu. O tu,

• tur būt, esi Aleksandras, Pilypo
• Makedoniečio sūnūs?

—Taip, tu įspėjai.
—Tai ko tau iš manęs reikia?

— paklausė dar Diogenas.
; —Aš vis laukiau, kada tu pas

mane į sVečius ateisi, ir štai 
nesulaukęs pats pas tave 
jau.

Aleksandras manė, kad 
genas ims dėkoti už tokią
padarytą garbę, bet šis nieko 
neatsakė. Tada Aleksandras ta
rė:

—Ar aš galiu tau kuo nors 
patarnauti? Prašyk mane, ko 
nori, aš, tavo prašomas, padary
siu visa, ką tik galiu, — aš la
bai gerbiu didžius išminčius.

—Jei nori man kuo nors pa
tarnauti, — atsakė Diogenas,— 
tai pasitrauk nuo saulės — ne
užstok jos šviesos ir šilimos. Ji 
taip maloniai kaitina mano seną 
kūną!

Aleksandras nustebęs pasi
traukė; pasitraukė išsigandę ir 
dvariškiai, laukdami karalių su- 
pykstant ant išminčiaus už tokį 
Šiukštų atsakymą. Bet Aleksan
dras nesupyko, tik jo veide pa
sirodė liūdesys, ir paklausė Dio
geną :

—Ar, berto, aš tau nieko dau
giau negaliu padaryti?

—Man iš tavęs nieko daugiau 
nereikia, — atsakė išminčius.

Aleksandras ištiesė jam ran
ka ir tarė:

—Sudieu! Aš turiu savo žodį 
išlaikyti — nekliudysiu saulei 
tavęs kaitinti.

Paskum, atsigręžęs į savo 
dvariškius, tarė karalius:

Einam, čia mums nėra ko 
daugiau daryti.

Jis išėjo; paskui jį sekė ir jo 
palydovai. Keliu Aleksandras 
buvo labai susimąstęs ir tylėjo, 
o dvariškiai nepasitenkindami 
balsu kalbėjo apie Diogeno pa
sielgimą ir biaurėjosi jo šiukš- 
tumu. Staiga atsigręžė į juos 
Aleksandras ir tarė:

—Nutilkite, ir žinokite,
nebūčiau Aleksandras, tai no
rėčiau Diogenas būti.

Aleksandras buvo labai išmin
tingas ir gerai suprato Diogeno 
žodžius. Jis suprato, kad jo tur
tai ir valdžia nieko negMi duoti 
Diogenui; kad Diogenas ne tik 
jam nepavydi, bet dar tariasi 
esąs galingesnis ir turtingesnis 
už jį, karalių, nes jam nieko ne
reikia. Jis suprato, kad Dioge
nas, prašydamas jį pasitraukti 
nuo saulės, ne tik to prašė, bet 
tuo dar norėjo pasakyti, kad 
karališka garbė ir vadinamieji 
visi didi, iškilmingi darbai, "iš
kilniai ir garbingai atliekami, 
užstoja paprastos, tkros tiesos 
saulės šviesą.

Visa tai suprato Aleksandras 
ir susimąstė; bet jis troško iš
kilti visų akyse, būti visų šlo
vinamas ir garbinamas, jog Dio
geno žodžiai nedavė vaisių.

Tačiau Aleksandras dar kar
tą įsinorėjo pamatyti Diogeną 
ir atėjo pas jį naktį vienas, 
sarmatydamasis savo artimųjų. 
Jis norėjo prikalbėti Diogeną 
su juo eiti į visus karo žygius. 
“Toks puikus išminčius butų 
mano palydovų žvaigždė, — ma
nė Aleksandras, — be to, jis 
man dar butų naudingas ir tuo, 
kad neveidmainiautų ir visados 
man tiesą sakytų.”

Ir štai atėjo jis pas Diogeną 
vienas, be palydovų, ir ėmė jį 
to prašyti. Bet Diogenas žinojo,

KORESPONDENCIJOS
McNaughton, Wis
šie atostogininkai išvažiavo

namo

jei

norai lengvai

išmintingas ir 
noroms klauso

Pereitą šeštadienį, rugpiučio 
17 d., pp. A. Jankai, kenoshie- 
čiai, išvyko autu namo po poros 
savaičių atostogų, kurias pralei
do p. Juškienės ūky. Pirmu kart 
teko sutikti p. Jankus. \ Greit 
suėjome į artimą pažintį. P-as 
Jankus gerai meta “horse shoe”. 
Jis, suteikė daug malonumo 
chicagiečiams atsilankydamas 
pas juos pp. J. Varekojų ūky 
ir kartu su jais lošdamas 
“horse shoe”.

Pereitą šeštadienį išvyko Chi
cagon po poros savaičių ątstogų 
pas savo tėvus' p-lė M. Repšiu- 
tė. P-nų Repšių ūky praleido 
atostogas ir p.>Buišis iš Chica
gos, kuris dirba 
krautuvėj prie 
Halsted.

Pirmadieny iš
Auburnu Chicagon p. J. Chepo- 
nis ir p. V. Rušinskas. Jie iš
buvo su virš tris savaites p.p. 
J. Varekojų ūky. Jie yra labai 
patenkinti savo atostogomis ir 
dideliu McNaughtono ir apielin- 
kes lietuvių vaišingumu.

Jiems teko susipažinti su dau
guma šios apielinkės lietuvių, 
kurie parodė jiems nepaprasto 
svetingumo.

Pirmadienio ryte taipgi išvy
ko po savaitės atostogų, pra
leistų pp. Jonų Varekojų ūky:

pp. šilimas, Mankus, A. Am
brazevičius ir p. Kemėšienė, 
Universal Club šeimininkė. P-as 
šilimas turi Malt and Hops 
krautuvę prie 32 ir Halsted.

Kiek teko patirti, iš Wood- 
boro išvažiavo Chicagon adv. 
žiuris su savo žmona. Jie ato
stogavo pp. Budginų ūky.

Pereitą sekmadienį įteko susi
tikti pp. Šimkų ūky (pp. Juod-

snukių baliuj) p. Lechavičių, 
gerai žinomą Chicagos West 
Side graborių. Jis atvažiavo 
Čia su savo šeima pereitą penk
tadienį. Biznio reikalų verčia
mas, sakė tuoj gryšiąs Chica- 
gon.—Vietinio

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Ruel Lumber Company
7337 Stony Island Avenue

svmuiUarnnau7o1(Inahi?aJ V-‘ską’- kas tik reikalinga seno namo patai- 
iio-ird” ir “nlastor nau-1ą ir sena lumberi, taipgi “wall
menis painus ir t t ~ maleva. plumbingo reik-rnikrkpnn <iol* nrajA Turime dideli pasirinkimų stiklų ir kitų reikmenų dėl oranžere.ių (green house).

ŽIŪRĖKITE —- Garažas dėl dviejų karų už $126.00. Naujas 
pirmos klesos lumberis, darbas, stogas.
jumSApiniK«. a‘ba telefonuokite HYDE PARK 1726, o sutaurinsime

Klein Bros.
20 gatves ir

Phone V irgi n i a 20 5 4

^OSEPH VILIMAS
< UI u < 14 t _y m v

KONTR AKTORIUS J
4566 So. Rockwęl| SU Chicago, IIIDREStŲ DEZAIN1NIMAS

Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, a r b s 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE 
,1*H1 N. State St cor. Lake 

lt) aukštas
JOS. F. KĄSNIUKĄ, priucipalds

st

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

esate kviečiamas pasitarti su 
Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.

Jųs 
Dr.

kad, būvant karaliaus rūmuose, 
iškilniai ir puikiai gyvenant, 
reiktų nustoti jam brangiausio 
daikto — laisvės, ir todėl visai 
neigiamai atsakė į karaliaus 
prašymą.

—Gaila, — tarė Aleksandras, 
— butum tu man padėjęs mano 
troškimus įvykdyti.

—Kokie gi tavo troškimai?
—Man pasidarė ankšta Make

donijos karalystėj, ir aš einu 
kariauti; noriu užkariauti sau 
visą Graikiją, Mažąją Aziją, Ar
mėniją, Mediją, Indiją, — vie
nu žodžiu, visą žemę. Juk visa 
žemė yra vienas kamuolys, ir 
todėl reikia, kad vienas valdo
vas ją ir valdytų.

—Bet jei tau ankšta Makedo
nijoj ir nori užkariauti kaimyni
nes šalis, tai ir visa žemė pasi
rodys ankšta, kai ją užkariausi, 
ir tada tau, norint užkariauti 
visą pasaulį, reiks statyti tiltą 
į menesį ii’ saulę.

—Ne, aš nenoriu to, kas ne
galima : mano 
įvykdomi^

—Tu jaunas, 
narsus; tavęs
kareiviai. Todėl labai galimas 
daiktas, kad ir pasiseks tau už
kariauti visas karalystes; bet 
pasakyki ką tu su jomis darysi?

—Aš apie tai taip pat galvo
jau: dykumose pristatysiu nau
jų miestų ir miestelių ir sujung
siu juos patogiais keliais; į nau
jas sodybas pritrauksiu gyven
tojų iš tų vietų, kur jų daug 
yra, ir išleisiu visiems valdi
niams naujus geriausius įstaty
mus. Visi jie kalbės viena kal
ba, ir juose išplėsiu musų moks
lą ir dailę. O kad lengviau butų 
tai valdyti, tarp savo valdomų
jų žemių pastatysiu didelį mies
tą, kuris bus mano sostinė. Ta
da įvesiu visur tvarką, ir vi
siems bus gera gyventi žemėj. 
Aš jaučiu, kad dievai yra man 
davę jėgų ir gabumų tam įvyk
dyti.

—Ir ilgai tu manai taip vieš- 
patauli? — pakįausč jį Dioge
nas. ; y

—Nežinau: jei aš greitai nu
mirsiu, tai mano pradėtąjį dar
bą toliau varys mano įpėdiniai, 
jei jie to bus verti; o jei drau
ge su mano mĮrtimi visa, ką 
busiu padaręs, niieis niekais, tai 
vis dėlto vienas mano pasiryži
mas suteiks man po mirties ne
mirštamą garbę. (Bus daugiau)

ryto išvyko SVARBUS PRANEŠIMAS CHICAGOS MOTERIMS
Nepaprasta proga Chicagos ir Chicagos apie- 
hnkip lietuviams moterims įsigyti kailinio, 
kautus (Fur Coats) pigia kaina Dabar vra 
geriausias laikas pirkimui kailiniu kautu 
AuKUst-RuKpiucio menesyje žydeliai daro iSna?: 
davimus senu Fur Coat.,o pas mane gausite 
naujausios mados ir nupiginta kaina — Sa™ 
kostumenams parvezam tiesiai iš dirbtuvės vi’ 
sai naujus įur Coat us. Mes garantuojam vi
siems savo kostumenams, kad musų kautai vra 
visi naujausi, musu krautuvėje nėra nei vieno 

. v?e«os mados kauto.
Moteris kviečiam Jumis naudotis musų siuli 

, jimu šiame Augugt-Rugpiučio mėnesvle, neZ 
=^^»StiSatetE
BURBOS CLOAK SHOP 

3214 So. Halsted Street 
Tel. Victory 2477

n

Ai^atih 
Kent

Radi o

Vėliausi Ir geriausi f? 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chronl- x 
ėkų, Nervu. Krau- 
jo. Odos, Inkstu. 
Pūslės, Slaplmosi ir 
visų Privatinių Li
gų. Speoialls gydy
mas dėl vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross 80 metų 
sėkminga nraktl k a 
Ir tūkstančiai išgy
dytų pacientu yra
užtikrinimas. kad pacientai biiK gydo- Specialistasmi velksnitnaal ir aeknilnral. Jo imama mokestis yra tema ir kiekvienam prieinama. Lengvi ItniokSjimal. 14 prie
žasties jo Imamos žemos mokestles, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasiturimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių ta jūsų pu
sės prievolių. Noatidėlioklt, bet atsi
kreipki! liaudie pasitarti apie sveikatą. 

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St 

kertėj Monroe St., Crilly Bullding. Im
kit elevatorių iki penkto augito. kam
barys 606 dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Oliso valandos: Kasdle 10 iki 6. Neda
liomis 10 iki 1 vai po plet. Panedė- 
llats, S^redomls Ir Subatomis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va-

Pagelba liesiems, liguistiem, 
nerviškiems žmonėms

Nuga-Tono pasirodė tikra palaima milto- 
namu vyrų ir moterų, pasenusioms ir palte- 
Klišiems, o taipjau ir jaunesniems, kurie yra 
nusilpę. Jie suteikia tokį pastebėtiną 
todėl, kad jie užveria savy geriausius 
mus vaistus padidinimui spėkos ir 
nervų, muskulų ir organų Nuga-Tono 
jau užveria vaistus, kurie pašalina iš 
ligas gimdančius nešvarumus, nugali 
stlpacija ir padidina raudoną, sveikatą tei
kiantį kraują. Štai kodėl Nuga-Tono padi
dina apetitą ir pagelbsti virškinimui, nugali 
gasus ir vidurių ar pilvo išpūtimą, pašali
na inkstų ar pūslės suerzinimą, suteikia 
poilsingą, gaivinantį miegą ir padidina sva
rumą liesiu, stlmenkėjuslu žmonių.

P-as James Mooris, Jr., Wost Philadelphia. 
Pa., kalba iš patyrimo. Jis sako: “Aš bu
vau nėrvuotas. nusikamavęs. Viena bonka 
Nuga-Tono suteikė man didelį palengvini
mą’. Tai yra paprastas patyrimas žmonių, 
kurio vartoja Nuga-Tono. Jus galite gauti 
jų kiekvienoj sankrovoj, kur tik vaistai yra 
pardavinėjami. Jeigu jūsų vertelga neturė
tų jų stake, paprašykit jį užsakyti jų dėl 
jus iš urmo vaislynčs.

gerą 
žino- 
jėgos 
taip- 
kuno 
kon-

•>

Parduodam
1-mus MORGIČIUS 

mokam 

6%
Galit atsiimti pinigus ant 

pareikalavinio

Justi n Mackiewich
2342 S. Leavitt St

Phone Canal 1678

Ideale Radio kombinacija — Atwater Kent Scr 
Grid Radio, žinomą, Electro-Dynamic, puošniame 
specialiai dėl Budnko darytame Console! Tas 
tas daug daugiau išgauna iš oro! Jautriausias 
kaip per plauką, nustatymas užtikrina gražiaus' 
ir aiškiausi balsą ir geriausį pagavimą.

.4

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS 
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 

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

Didžiausia Lietuvių Radio Sankrova

Budrik, inc
3417 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705 1
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D-RO J. ŠLIUPO 
PERSPEKTYVOS

Klerikalizmas “tauti
ninkais” pasispyręs 
lipa liaudžiai ant 

sprando

kita, 
ant 
čia

D-ras Jonas Šliupas su savo 
‘“Politiniu Testamentu” nebaigė 
savo akcijos', ir štai išleido dar 
vieną brošiūrėlę, pavadintą “Jė
zus Kristus ir šventoji Inkvi
zicija”. Toje brošiūroje yra jo 
paties įžanga, iš kurios matyt, 
kad jau ir pats Dr. šliupas pra
deda matyti, kad dabartinių:; 
“tautininkai” yra ne kas 
kaip klerikalų kopėčios 
Lietuvos liaudies sprando, 
tą jo įžangą dedam:

Po didžiosios karės Lietuva 
patapo valstybe su iki šiolei dar 
nenusistovėj ušiu sutvarkymu. 
Konstitucija berods luomus pa
naikino, tik ne tonzurotų galvų 
luomą. Tasai nebeįsitenka baž
nyčioje, svetimi jam labdarį il
gumo darbai; ubagai-elgetos ir 
bepročiai netilpusieji atatinka
mose įstaigose, taip-gi kripiai ir 
paliegėliai kluikinėja po šalį be 
duonos, be pastoges, apdriskę; 
už tai davatkos ir davatkinai, 
eucharistininkai, ateitininkai, 
pavasarininkai— tai kunigijos 
trlobojamoji armija. Su pagalba 
šitų dažnai apviltų storžeivių 
kunigai buvo įsiskverbę seiman, 
buvo ministrais, užiminėjo vie
tas atstovybėse svetur, ir tebe- 
daugina sau pajamas, 
ne vieną kupiną
iš valstybės iždo. Negana, kad 
piliečiai apmoka 
apeigas kunigams; negana, kad 
kunigai
priklausančią 
nai” kėsinasi 
jus, liepdami 
pasiskirstę j
butų valstybės valdininkai! Jie 
privaišino šalyje daugybę vyriš
kų ir moteriškų parazitų-vienuo
lių, kurių užduotimi yra nuslo
pinti bebundančią liaudyje lais
vės ir žmoniškumo dvasę ir su
kiršinti gyventojus prieš visus, 
kurie nusistatę yra prieš kuni
gų politiką. To-gi dėliai neken
čiami o kantais ir persekiojami 
esti mokytojai, valdininkai, ka-

imdami 
milijoną litų

visokeriopas

prisisavino liaudžiai 
žemę; “dievo tar- 
apiplūšti gyvento- 
mokėti sau algas 
kategorijas, lyg

rininkai, kurie nepučia į kleri
kalizmo 
nuversti 
patiems 
patekti.
nai, kunigų globojamieji, jiems 
ištikimi inteligentai vien tik šil
tomis vietomis šusirupinę, 
klastų pridirba valdžiai, stor- 
žeiviškai atsineša į liaudį, nesi
domi šalies ateitimi, ir pasi
rengę patarnauti jeib-kokiomis 
kunigų užmačioms, Jau. dabar 
reformaitai skundžiasi katalikų 
kunigų įskundimais, o Maž. 
Lietuvos protestantai susirūpi
nę, kad juos sukatalikins: juk 
ilgaskvarniai mėgsta paroduoti 
Klaipėdoje. Čion paskyrė ko
misarą, kad protestantus atsky
rus nuo Karaliaučiaus ir Berly
no, bet niekas neskiria komisa
ro Kaune, kad Lietuvą atskyrus 
nuo viešpatavimo Papos. Taip
gi Laisvamanių teisės valstybė
je nėra pripažintos, ir civilinės 
metrikacijos reikalai Lietuvoje 
nėra sutvarkyti: nėsa tai kris
las kunigų akyse! Gali pasikar
toti religiškų įsitikinimų perse
kiojimo ir inkvizicijos laikai; 
neužtenka Frankus di Franko 
ir Kaz. Lysčinskio kankynių, 
užmiršti yra sopulingi keliai 
Dissidentų, ir puolimas seno
sios Respublikos... Grįžtame į 
praeitę, kur klerikalizmas vieš
patavo su liaudies baudžiava, su 
plėšikais a la viskupas Masals
kis Vilnijoje, su pardavikais a 
la Icunig-ai Medeška, Kopciuge- 
vičius ir kitų tytveikos. Kunigų 

valdžia Lietuvai buvo pražūtin
ga praeityje, ir ne ką kitą kaip 
pražūtį a įneš klerikalizmas ir
gi dabartyje, jeigu jam pavyk
tų valdžią pasigrobti. Ar apsi- 
sergėsime, ar pasimokinsime, 
ateitis parodys.

D-ras J. šliupas.
Dar taip nesenai pats Dr. 

Šliupas buvo pragydęs už dabar
tinę “tautišką valdžią”. Jei ją 
dabar kunigams rupi nuversti, 
tai tik dėlto, kad, ačiū tai “tau
tiškai valdžiai” Lietuvoje kuni
gai jaučiasi gerokai sustiprėję. 
Kad taip yra, gana to vidur
amžiško konkordato su popiežių, 
kokį ta valdžia Lietuvai užriog- 
lino, atiduodama popiežiui ir jo

“BAYER ASPIRIN” 
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, a t šilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas i&egzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aS apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iAegzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

— taip bijo ukninkas 
valdžios. — Gavome

vagą. Kunigams rupi 
tautininkų valdžią, o 

vėl prie valdžios ėdžių 
Klerikalizmo pataikų-

šiais metais
— vidutinės,

CHEVROIET

coach

Th« SKOK
ROADSTER.................
PHAETON................... *525
COUPE..........................*595
Tho SPORT $/L 4 K
COUPE..........................
Ths SĄ7KSEDAN.............................O/O
Ths t/LOKIM PER IAE SEDAN . . ©“3
The SEQE
Sedan Dellvery..............užu
The Light lAA A
Dellvery Chasale ....
The JUK '
ĮU Ton Chassis ....
The 1U Ton S/LEA
Chassis wlth Cab . . .

Allpricotf. o. b.factory 1 
fllnt, Mlchigan 1

COMPARR the dcllvered 
price as well aa the liet price 
In conalderlnd automoblle 
valuos. Chevrolet’a dellvered

ar ^u

Chicago.

piliečiams vyskupams tamsinti 
Lietuvos mokyklą, valdyti jau
nuomenę, ir ruošti Lietuvą, 
anot paties Dr. šliupo, forpostu 
katalikizmo ekspansijai į Ry
tus.

Lietuva galėjo eiti ,progresan 
tik kiek galint prilaikydama 
kunigų galybę. Klerikalizmas 
butų buvęs grąžintas į jam ata
tinkamą vietą ir kunigai į baž
nyčias, jei butų išsilaikiusi Lie
tuvoje demokratinė tvarka. Bet 
tik “tautininkai” atliko klerika
lams berno-samdinio darbą. Kle
rikalai juos pastatė nelegališku 
perversmo keliu, ir gavę iš jų 
visą, ko tik norėję, dabar, aiš
ku, nori juos pačius nuversti, 
nes “mauras » atliko s'avo, ir 
mauras gali sau eiti”.

D-rui, Šliupui belieka tik kaip 
Jeremiejui raudoti ant Jeruzoli- 
mos griuvėsių.

Šiaurinėje Lietuvoje 
pasižvalgius

“L. žinių” korespondentas 
aprašo įspūdžius iš to krašto:

— Kodėl, — sakau ūkininkui 
P., — dviračiu (dviratis, “bai- 
ciklis”, Lietuvoj tas pats, ką 
Amerikoj automobilis) važiuo
damas daugely vietų matau ne- 
užartos žemės riogsant?

—Matai, pons, (mat Lietuvoj 
ir korespondentą ponu vadina), 
kas iš to, kad arsi, jei neturi 
kuo užsėti... — ir ūkininkas 
eme pasakoti savo bėdas ----
vargus.

— Davė mums valdžia pašal
pos grudų, bet nedrįsome daug

NAUJIENOS, Chicago, UI 
------------------------------ f y,...w

imti, nes turėjom prižadėti pi
nigais grąžinti. Ką gali žmo
gus žinoti, ar užderės gerai ja
vai,, ar geras oras pasitaikys, 
ar lis, kaip pernai, o žiūrėk 
ateis valdžia už grudus pinigų 
prašyti, jei neturėsi, tai pasku
tinę karvę išves — valdžia ne
dovanos...
savosios
grudų kaina po 30 lt. už cent
nerį; gal ir nebrangiai parūka
vo. bet kai daugiau imsi, žiū
rėk, nemaža pinigų susideda. 
Todėl pas mus ir liko neužsėtų 
sklypų. Rodos turėjo dovanai 
kiek grudų duoti, nes valdinin
kai ir darbininkai juk suaukojo 
mums kiek pinigų, bet nedavė. 
Kur tie pinigai eis, kas čia ir 
nesupaisys, o čia biednas žmo
gelis turi vargti...

Paklaustas apie šiais metais 
laukiamą derlių, ūkininkas sa
kė, kad jis vietomis neblogas 
busiąs, bet kadangi mažai lau
kų užsėta, tai to derlius vos tik 
patiems ūkininkams užteksią. 
Gal, sako, vienam kitam, kaip 
pernai, teks duonos iš miesto 
pirktis, šienas 
blogas, bulvės

vyšnių, obuolių, kriaušių, iš ku
rių pernai dar kiek pajamų tu
rėta, šiemet visai nėra.

Pasakymas, kad ūkininkas 
perkasi duonos iš miesto, juo
kingai skamba, ir net tikėti 
tam nesinori, bet taip yra tik
rai. ' Kada vakarienei padavė 
prie kitko duonos, aš net nu
stebau. Juoda, karti, neišsijo
ta duona Mėsos ūkininkai se
nai burnoj neturėję — visą ten
ka parduoti už duoną. Avys 
pernai rudenį išgaišo, kiti gy
vuliai suliesėjo, šeimynų ūki
ninkai nesamdo — dirba patys, 
— maži ir dideli, — nes netu
rėtų kuo išsimokėti.

Galop koresp. klausia:
— Na, o vis tik šįmet gal 

jums bus geriau, kaip pernai?...
— Gal kiek ir geriau?... — 

traukdamas pečiais ir linkčio
damas galvą nuramino mane 
ūkininkas.

Dienos Per Vandenyną
J ir iš

LIETUVOS
per Cherbourg ar Bremeną 

didžiausiais ir greigiaučiais Vokietijos laivais

EREMEN* EUROPA
Tik 7 Dienos i Lietuvą

Nupigintos
Patogus

trečios klesos Round Trip” kainos. — 
ir tiesioginis susisiekimas geležinkeliais
su kiekviena Europos dalimi.

Reguliariai savaitiniai išplaukimai kitų populiarių
Lloyd laivų

Del sugryžimo certifikatų ir kitų informacijų
pasitarkite su savo vietos agentu.

NCKTU ( II HAS
LLCYD

S't.

PO

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus“ 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta* 
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo
Šalčio.
Neuritia,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

Kiekvienas neiSardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patojpos dėžutės iš dvylikos 

’plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
res iš 24 ir 100 olyskelių.

Galvos skausmo. 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Nusikamavęs?
Nebūk nusiminęs. Tegul 
Severų’s Esorka pagelbės 
Jums nugulėti Jautlinųsl 
pavargusiu. • Patikimas Jax- 
ątyvis tonikas, kuris pafia- 
Įlna konstlpacilų, verčia 
Jus valgyti nėriau, geriau 
miegoti, jaustis geriau. Pa
siklausk savo aptleklnlnko.

ESORKA

Kokybė 
vis vyrauja - 

Kokybė vis vyrauja—Budweiser Mol
to pardavimas tai parodo! Į tris me
tus, didelis raudonas Budweiser kenas 
patapo mėgiamiausiu Amerikos šeimi- 
nos naminiu pakeliu. ... Jis parsida- 
vinėja visur.

ANHEUSER-BUSCH — ST. LOUIS

Budweiser 
Barley-Malt Syrup 
Garantuotas, kad neturi jokiu priemaišų, 
dirbtinių prieskonių, ar jokių dirbtinių spalvų

<=dbiother
JRecord!

illion
SIX CYLINDER CHEVROLETS

on tke roadin less tkan eiej/it montkst
Mažiau kaip astuoni mėnesiai praėjo nuo laiko, kaip 
pirmas Chevrolet Six tapo pristatytas pirkėjui — ir 
jau daugiau kaip milionas šešių cilinderių Chevrolet 
randasi ant kelio! Ir priežastį šiam milžiniškam pa
sisekimui lengva suprasti.
Į kainų lauką, kuris iki šiol buvo išimtinai užimtas 
keturių cilinderių karų—Chevrolet įvedė šešių cilin
derių karą nepaprastos kokybės ir vertės. Jis pasiūlo 
lygų, tykų veikimą didelio šešių cilinderių motoro. 
Jo nauji gražus Fisher bodies yra gaunami įvairių 
spalvų. Ir jo saugumas ir lengvumas valdyti yra taip 
pastebėtini, kad tiesiog yra didelis smagumas atsi
sėsti prie rato ir važiuoti.
Kaipo atsargus pirkėjas pamatykit ir pasivažinėkit 
šiuo karu. Nes jis duos jums visus patogumus pui
kaus šešių cilinderių automobilio — už kainą keturių. 
Ateikite šiandie!

Ateikite ir Pamatykite Šiuos Sensacingus Naujus Automobilius
Atlankyki! Arčiausi Chevrolet Vertelgą

Chevrolet turi lietuvių departamentų. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas kitus Chevrolet ver
telgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

SOUTH—- ( Continned) 
Ashland Avė. Motor Salea 
0486-42 8. Ashland Avė. 

Norman M. Barron Chevrolet 
Salea 

2389-48 W. lllth St. 
Bau man Chevrolet Salea 

8016-20 Archer Avė. 
Caley Brothers 

10638 8. Mlchigan Avė.

NORTH 
Uptown Motorą Corporation 

4809 Broadway 
Weacott-fichonlau Company, Ine. 
1240 Chicago Avė., Evanatoa 

Albany Park Motor Salea 
8102 Lattrence Avė.

Blameuaer-Egan Chevrolet Salea 
Niles Centcr, III. 

Dės Plalnrs Motor Co. 
_ „ . I»e. rialno., UI.
MIIwauke« Avpn.e Motor Balęs 

2004 Milwankee Avė.

WEST 
Smart Chevrolet Compaay 

Grange, UI.
Dės rialnes Valley Motor Salea Lemnat. III.

SOUTH
F. L. Crawford Motor Salea 

9321 Cottage Grove Avė. 
Witte Motor Salea 

Blue aland, III.
Schuller A Hafner Chevrolet Co. 

4741 Cottage Grove Avė. 
Spooner Motorą. Ine. 

Harvey, Ui.

McManua Motor 
6711 S. Weatern ___

Mlchigan Avė. Chevrolet Co. 
2234 S. Mlchigan Avė.

Nleburger Chevrolet Company 
7744 Stony laland Avė. 

A. J. Ooaterbeek Motor Co. 
7041 S. Hahtcd St.

Orme Broa. A Sbeeta Motor 
6022 Cottage Grove Avė. 

Superior Motor Balęs 
(J943 B. Halsted St. 

Belo Chevrolet Compaay 
8622 Conimercial Avė.

IVarme Motorą, Ino. 
Chicago Helghta, III. 

Argo Motor Company 
8211-10 Archer Avc., Argo, 

Young A Hoffman 
1709-11 W. 90th St.

Sale* 
Avė.

Co.

Lietuvos Laisvės 
Bonų 

vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St
Chicago, Illinois

WEST—(Continned) 
Weet Auto Sale* 

2632 Washlngton Blvd. 
Drlje Motor Sales 

6028 Rooaevelt Road. Oak Park 
George W. Durst Chevrolet Co. 

741 W. Jackson Blvd. 
Elrmvood Park Motor Co. 

Klmwood Park, III. 
Fivek’a Salea A Service 
2482-40 S. Kedzle Avė. 
Keenan Chevrolet Salea 

0823-20 W. 22d 8t., Cicero, DL 
Kine Motor Salea 

Mayvrood, III. 
Lewia Auto Salea 
8400 Ogden Avė. 

Murray Service A Motor Co. 
002 Madlaon St., Oak Park, III. 
Kay O’Connell Motor Compaay 

4020 W. Madlaon St. 
H.rr, M. Kdd Motor Compaay 

0818 W. North Avė. Koo.evelt Motor Salea 
8838 Rooaevelt Road 
R. & N. Motor Sales 

6827 Ogden Avė.. Bervrya 
Taylor Chevrolet Salea 

Melroae Park, III.
E. H. Fleek A Company 

Hlnsdale, Illluola

m.

He Concedes Capture to Spider

Western Salės Corporation,
1525 Newberry Avė. Distributors, Chicago, III. Phone Canal 7051 A SIX IK THE PRICE RANGE OF THE FOUR

TUBBY
„t — T---

sav, oo vou \a/akjtA go
ALOMG VOITH ME OM A 
detectyvymg job? i‘m 

Goimg dovomto tae old 
CAVE TO CATCH A
DESPERATE TRAIN) ROBBEP

■ <
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ANGLIJOS DARBIEČIAI HAAGOS 
KONFERENCIJOJE.

šimčių, kuomet sulig Dawes’o planu (kuris veikia iki 
šiol) Anglija gaudavo 22 nuošimčiu. Anglijos dalis tapo 
dviem nuošimčiais sumažinta, ir tuo pačiu laiku tapo 
žymiai padidinta Italijos dalis. Youngo planą darant, 
vadinasi, franeuzai su italais buvo susitarę vieni antrus 
remti ir apkarpyti Anglijos dalį. Gi Anglijos ekspertai, 
kartu su konservatorių valdžia, tam nepasipriešino.

Jau nuo karo laiko Europoje buvo įėję į paprotį, kad 
vadovaujančią rolę tarptautinėje politikoje vaidina fran
euzai. Visuose plėšikiškuose Francijos žygiuose prieš 
vokiečius ją rėmė Anglijos valdžia, nors toli-gražu • ne 
visam kam pritardavo Anglijos žmonės. Londonas ne
pasipriešino net tuomet, kai Poincarė pasiuntė armiją 
Ruhro distriktui okupuoti. Londonas persimetė į Fran
cijos pusę ir Vilniaus klausimu po to, kai lenkai atsisa
kė gražinti Lietuvai jos sostinę, kurią jie smurtu užėmė 
(franeuzų padrąsinti!).

Anglijos darbiečiai dabar parodė Haagoje, kad An
glija atsisako toliaus būti Paryžiaus diplomatų ir mili- 
taristų pastumdėlė. Anglijos valdžia šiandie, pirmą kar-

niai reikalai pas daugelį krikš
čionių pasidarė remiami ir aukš
tinami. Nors ir pasiliko galy
bės vienuolių ir “pustelninkų“, 
kurie gyveno nuo svieto atsi
skyrę ir visų pilietinių pareigų 
vengdami, tačiau krikščionybė 
pati kaip tokia, bevelijo pasi
likti nuošaliai, ir paremdama to
kius atsisakėlius, pati nuo to
kio kelio nusitolino. Valstybė ir 
šeimyna, kurie Kristui buvo be 
reikšmės, tapo iškelti ligi šven
tumo. Visa tai atidarė platų ke
lią žmogaus impulsams, pasi
joms ir ambicijoms, bet visa 
tai yra nebe krikščioniška.

(Bus daugiau)

rugsėjo mėn. trečio šeštadie
nio.

Ponia Alexme yra Steel Pier 
Amusement artistė ir buvo 
šaudoma iš tamtikros armotos 
kaip “kulka“ į Atlantiko van
denį. Tas šaudymas labai pa
traukė publiką ir žinoma, da
vė gero pelno kompanijai. Pas
kui p. Alexme sumanė, kad jai 
nębepatinka būti toliau kulka, 
ir atsisakė belysti į armotą.

Kompanija neberasdama ki
tos žmogiškos kulkos, padavė ją 
į teismą už kontrakto sulaužy
mą. Teismas išdavė injunkši- 
ną, ir p. Alexme vėl bus šau
doma.

prastai nurašydavo į nuosto
lius, ir grudus.

Vienas valdybos narys Fro- 
lovas net vilą pasistatęs, pini
gus “susidarydamas“ iš “Sojuz 
Chleba“. Visi aukštesnieji val
dininkai į tą įstaigą susitraukę 
ir ant gerų algų pasisodinę sa
vo pačias, dukteris, vaikus, gi
mines ir draugus.

Astrachaniuj susekta didelė 
šunybė, iškelta byla 68 asme
nims, kurie vogė valstybinėj 
žuvininkystės įstaigoj. Iš tų 
68 asmenų 16 yra aukštesni ko
munistai.

Pozicija, kurią užėmė Anglijos iždo kancleris, Phi- 
lipp Snowden, Haagos konferencijoje, stebina daugumą 
žmonių. Atrodo keista, kad socialistas kancleris tarptau
tinėje konferencijoje griežčiau gina finansinius savo 
krašto interesus, negu juos gynė pirmesnioji, konserva- 
toriška valdžia ir Anglijos finansiniai ekspertai. Deliai 
to įvairių šalių spaudoje jau pasirodė visokeriopų spė
liojimų ir komentarų. Vieni laikraščiai išreiškė nuomo
nę, kad Snowdenas Haagoje stengiasi įtikti kapitalisti
niams savo krašto sluoksniams ir tuo budu sustiprinti 
Darbo Partijos valdžios padėtį namie. Kiti tvirtino, kad 
anglų kancleris baisiai neapkenčiąs franeuzų ir todėl no
rįs jiems pakenkti. Dar kiti aiškino jo taktiką Haagoje 
jo “nervais”, liguistu “užsispyrimu” ir t. t.

Visi šitie aiškinimai neišlaiko kritikos. Yra neuž
ginčijamas dalykas, kad konservatorių valdžia kapita
listiškiems savo krašto elementams ne tik stengėsi įtik
ti, bet tiesiog vykino jų valią. Butų juokinga manyt, kad 
darbiečiai esą geresni Anglijos kapitalistams už pačių 
kapitalistų partiją, konservatorius, arba net ir už tuos 
bankininkus, kurie, kaipo ekspertai, pagamino kartu su 
Amerikos, Francijos, Belgijos, Japonijos ir Vokietijos 
bankininkais Youngo planą!

Tas faktas, kad tarptautinė bankininkų konferen
cija tą planą padarė, dalyvaujant pačios Anglijos ban
kinio kapitalo atstovams ir pritariant kapitalistinei An
glijos valdžiai, rodo aiškiai, kad Snowdeno opozicija Ha
agoje neturi su “pataikavimu savo krašto kapitalistams” 
nieko bendro. ■ _ SliMiijjj

Taip pat nerimta butų aiškinti darbiečių kanclerio 
elgesį dabartinėje konferencijoje jo “piktais jausmais” 
prieš franeuzus arba jo “nesveikais nervais”. Viena, yra 
žinoma, kad Snowdeno nusistatymą remia visa Angli
jos Darbo Partija, kuri su Francijos demokratija visuo
met palaikydavo gerus, draugingus santykius. Antra, 
Snovvdeno pozicija Youngo plano ^klausimu buvo žinoma^ 
bent Anglijoje, dar prieš prasidėsiant Haagos konferen
cijai. Jisai buvo išdėstęs ją bendrais ruožais parlamen
te, kuomet tarp Anglijos valdžios ir kitų suinteresuotų
jų valdžių ėjo susirašinėjimas dėl parinkimo vietos kon
ferencijai. Tuomet jisai išreiškė visus tuos pamatinius 
užmetimus Youngo planui, kurie paskui jo paties lupo
mis buvo pakartoti Haagoje. Tečiaus, kai jisai taip kal
bėjo parlamente, tai niekas jam neprikaišiojo, kad jisai 
vaduojąsis blogais jausmais arba nervais, bet, priešin
gai, jo kalba parlamente buvo priimta dideliu prita
rimu.

Taigi priežasties Snowdeno susikirtimo su kitų val
stybių atstovais Haagoje reikia ieškoti kitur.

Pinigų sumą, kurios darbiečių delegacija reikalau
ja, kaipo Anglijai “teisingai priklausančios” reparacijų 
dalies, yra nedidelė — tik dvylika su puse milionų dole
rių kasmet. Valstybei, kurios metinis biudžetas išneša 
keletą bilionų dolerių, toki pinigai tai menkniekis. Ir 
franeuzai su kitais talkininkais jau siūlo anglams pri
dėt apie šešetą milionų dolerių virš to, ’kas buvo numa
tyta originaliam Youngo plane. Butų daugiau negu kei
sta, jeigu dėl tokio skirtumo anglai su kitų valstybių at
stovais negalėtų susikalbėti.

Bet, matyt, tenai reikalas eina ne tiek apie finan
sines rokundas, kiek apie svarbius principo klausimus.

Youngo planas nustato, kad Vokietija turi beveik 
per šešias dešimtis metų mokėti tam tikras milžiniškas 
sumas pinigų, kaipo “reparacijas” (karo nuostolių ati
taisymus), ir tos sumos turi būt tam tikru budu dali
namos tarpe karą laimėjusių valstybių. Anglijos darbie
čiai yra principe priešingi “reparacijų” ėmimui iš Vo
kietijos, — nors šioje valandoje jie, suprantama, neturi 
pajėgos reparacijų mokėjimą panaikinti. Viešoji opinija 
karą laimėjusiose šalyse tokiam žinksniui dar nėra pri
rengta. Opinija gal pasikeis už kiek metų, kai pasaulis 
įsitikins, kad Vokietija, mokėdama reparacijas, turi eks
portuoti daug prekių į užsienius ir tuo budu kenkia sve
timų šalių pramonei.

Bet kas yra galima pasiekti jau šioje valandoje, tai 
— neleisti, kad tomis reparacijomis naudotųsi šalys, ku
rios gaunamais iš Vokietijos pinigais augina militariz- 
mą namie ir visoje Europoje. Tarp tų šalių stovi pirmo
je vietoje Francija. Sulig Youngo planu Francija gauna 
daugiau kaip pusę visų reparacijų, o Anglija — 20 nuo-

tą per dešimti su viršum metų, užėmė nepriklausomą 
nuo franeuzų poziciją svarbiam tarptautiniam klausime. 
Tame yra gilesnė Snowdeno taktikos Haagoje prasmė.

Ar darbiečiams pavyks sulaužyti Francijos hege
moniją Europoje, šioje valandoje sunku pasakyti. Dau
giausia tai pareis nuo to, kurią pusę šitose rungtynėse 
parems Amerika. Pasaulio taikos ir demokratijos atžvil
giu butų, be abejonės, pageidaujama, kad Darbo Par
tijos pastangos butų sėkmingos.

DVIDEŠIMTASIS AMŽIUS
Pažinkim Pasaulį, Kuriame šiandien Gyvename.

Rašo Juozas Pronskus

(Tęsinys)
“Kiekvienas, kurs neatsižada 

visa, ką jis turi, negali būti 
mano mokinys“. Jėzus pažadė
jo savo išrinktiesiems amžiną 
gyvenimą, jei jie klausys jo nu
rodymų. Jis taip pat perspėjo, 
kad jie nieko daugiau neturė
tų. Jų kaip piliečių vertybės 
palieka neigiamos. Tikras krikš
čionis, eidamas nesipriešinimo 
teorija, negali ginti savo teisių 
net teisme, nekalbant apie fi
zišką pasipriešinimą. Tikri 
krikščionys gali būti doringi, 
bet visiškai nesocialus.

Iš to tai paėjo pirmųjų krikš
čionių anathema Romos auto
ritetams. Geras krikščionis ne
galėjo būti geras Romos pilie
tis, nes Kristus niekuomet ne
mokino žmones pilietinių parei
gų. Pirmykštis krikščionis, maž
daug apaštalų gadynėj, perdaug 
tebebuvo užsiėmęs savo asme
nišku išganymu, kad jam ne
būtų rūpėjusi visuomenės gero
ve, perdaug tamsus kad butų 
galėjęs vertinti intelektualines 
(protines) nuosavybes, perdaug 
nusižeminęs ir nesusipratęs įma- 
tyti aukštesniųjų klasių nupuo
limo tikrąsias priežastis.

Krikščionybė buvo neigimas 
visokios aristokratijos: Popi- 
tinės, finansinės ar intelektua
linės. Jos neigimas visų pasau
linių vertybių galėjo patikti ir 
patraukti vien nieko neturin
čius. šiandien kiekvienas isto
rikas pasakys, kad krikščiony
bė užsitraukė Romos autorite
tų ir visuomenės' neapykantos 
už blogą pilietybės pavyzdį ir 
vengimą visų socialių bei civy- 
lių pareigų. Kristaus mokini
mas, jei jį imti taip kaip yra, 
siekia sugriauti ne tik valsty
bę, bet ir šeimyną; jo mokini
mas, jei tiesioginiai sekamas, 
krikščionis turi visiškai izoliuo
ti (išskirti) iš visokių pasau
linių ryšių. Ir tai labai supran
tama, kadangi krikščionybė bu
vo įsteigta ne šiam bet kitam 
gyvenimui, kurs, anot paties 
Kristaus ir jo pirmųjų pasekė
jų, turėjo pareiti labai greitoj 
ateity, nelaukiamai, netikėtai, 
“kaip vagis naktį“. Krikščionis, 
jei jis nori būti krikščioniu, tu
ri būti gyvas numiręs'.

Kaip krikščionybė prisitaikė

Kada Roma žuvo, kita civi
lizacija turėjo užimti jos vie
tą. Pirmykštė krikščionybė ligi 
tam laikui buvo jau pamesta, 
ir jau disciplinuotai organizuo
ta bažnyčia pasiėmė svarbiau
sios rolės tos naujos civilizaci
jos kūrime. Kokia tos bažny
čios rolė buvo naujosios civili
zacijos kūrime, lai kalba isto

rikai. Faktas tik, kad nežiū
rint j atkakliausi priešinimosi 
iš daugelio didelių ir šventų 
krikščionių, bažnyčia nesivaržy
dama įėjo į santykius su viso
mis savo laikų politinėmis ir so- 
cialėmis formomis ir lygia da
lim lenktyniavo dėl laikinos ga
lybės ir ambicijų.

Bažnyčia patapo galinga; ji 
pasidarė politiška, ir, aplen
kiant skaitlingų vienuolių pa
stangas sekti tiesiuoju krikš
čionybės keliu, pati bažnyčia ne
paprastai nutolo nuo Kristaus 
mokinimo. Azija buvo užkaria
vusi Europą pirmais šimtme
čiais; dabar Europa pradėjo už
kariauti Aziją.-

Vakarų Europa niekuomet 
nežinojo, kas daryti su jos dva
siai taip svetimomis evangeli- 
jomis, ir susivaldymo bei pa
kantos dvasia, taip aiškiai Kris
taus išreikšta pasidarė prany- 
kusiomis pagoniškomis dorybė
mis, kurių niekas ligi šiai die
nai nebesurado. Istoriškoji krik
ščionybė niekuomet jų nekėlė. 
Krikščionys ėjo toliau ir toliau 
nuo mylėjimo savo artimo kaip 
pats' save. Pasiremdama klaidin
gai suprastais ar, greičiausia, 
vėliau įdėtais neva Kristaus žo
džiais, “Aš atėjau ne taiką sių
sti, bet kardą“, jo bažnyčia kar
du pasiremdama atsistojo ko
jomis ant žmonių sprandų.

Sekant krikščionybę per vi
sus šimtmečius', visvien ar Ro
mos krikščionybę ar reformuo
tąją (nes abi buvo lygiai ne- 
pasekmingos), matyti vien ne
paliaujama bažnyčios kova, pri
taikinti socialę struktūrą savo 
religijai. Viena arba kita turė
jo būti pakeista iš pamatų, ka
dangi organizuota visuomenė ir 
grynoji krikščionybė, tokia ko
kia skelbiama e vangeli jose, yra 
amžiname karo stovy savo tar
pe. Visuomenė turi s'avo kelią, 
savisaugos ir išsilaikymo, kurie 
paeina iš paties žmogaus orga
nizmo giliausių impulsų, ir ku
riuos Kristus norėjo nuneigti.

Tame kare, krikščionybė tu
rėjo nusileisti ir pati prisitai
kinti sociališkai struktūrai, o 
bepris'itaikindama pati paliko 
nebepažįstama. Krikščionys vie
toje būti mokinami išsižadėti 
pozityvių pilietybės pareigų, 
pradėti pačios bažnyčios būti 
raginami tas pareigas vaiky
tis: kariauti armijose, daugin
ti turtą, užimti pasaulines po
zicijas, ir tapti kiek tik gali
ma konvencionališkais ir galin
gais piliečiais.

Vietoje būti mokinami atsi
žadėti dėl Kristaus tėvo ir mo
tinos, brolių ir seserų, žmonos 
ir vaikų, naminiai ir valstybi

ĮVAIRENYBĖS
Teismas pasmerkė mo
terį sušaudymu iš ar- 
motos tris kartus j dieną

Atlantic City, N. J. Teis
mas nuteisė, kad ponia Alexme 
butų šaudoma kas dieną po tris 
kartus iš armotos j Atlantiko 
okeaną kiekvieną dieną ligi

Kaip Maskvoj’ išvogė 
“sojuz Chleba” ir pa

sistatė vilas
Maskvos centraliniame sovie

tų grudų sandely “Sojuz 
Chleba“ susektas didelis' korup
cijos skandalas. Vyresnieji val
dininkai padarę didelių vogimų. 
Pirmoj eilėj apsiskandalinę ko
munistų partijos nariai, kurie 
dirbdami centralėj ėmėsi sau 
“avansu“ pinigus, kuriuos pa-|

ATĖJO “Kultūros” No. 8. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

Temykite
1) APDRAUDA (Insurance J Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių garų 
bargenų visose Chicagos dalys*.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted «L 
Tel. Roosevelt 8500

....i..................................—____ —. , ■ , ■ z-

{PASIKASO)

Nei Jokio Kosulio

© 1929, 
The Ainetktn 
Tobacco Co., 

I Manuiac tui* ra

Kad palaikyt 
laikę figūrą, 
nieks negali už
ginčyti teisingu
mą to patarimo:

Preiidentas, 
The American Tobacco 
Company, IncorporatedIt’s toasted

Nei Jokio Gerklės Erzinimo

*Čia paduodamai 
skaitlines patikrino ir 
patvirtino LYBRAND, 
ROSS BROS. IR 
MONTGOMERY, 
oficialiai Skaitmenų 
Patikrintojai ir Audi
toriai.

Lucky Strike suteikia rūkytojui begalinį skarbą malonumo ir ap- 
Luckies kvapsnyje yra kuo daugiausia pasitenkinimo. Išim- 

), surenka į 
į iš daugelio

saugos
tinasai kaitinimas, vadinamas “toasting“ (apkepinimas 
vieną žavintį kvepėjimą puikiuosius skonius kiekvienos
rūšių geriausių tabakų—tabako Derliaus Smetonos. Apsauga yra kita 
ypatybė to apkepinimo proceso. Per kaitinimą, puikusis tabakas yra 
paliuosuojamas nuo nešvarumų, kurie galėtų iššaukti gerklės suer
zinimą bei kosulį. Milionai rūkytojų užgiria Luckies kokybę—20.679* 
daktarai sako, kad Luckies mažiau teerzina, nekaip kiti cigaretai.

The Lucky Strike 
Šokių Orkestrą ir 
toliau kiekvieną suba- 
tos vakarą skleis savo 
muziką, nuo vieno 
vandenyno iki kito, 
per N. B. C. radio 

tinklą.

UJCKv
\ "iT’S TOASTEDy

“SIEK 
LUCKY 

VIETOJ SAL 
DUMYNO.’
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Tarų Ghicagos 
Lietuvių

Ką Sako Susivieniji
mo Iždininkas

Iš pasikalbėjimo su adv. K. 
Gugiu, SLA. iždininku

Daug nesąmonių pripliauš- 
kia, ypač lietuviški komisarai 
apie SLA., apie jo viršininkus, 
apie iždą. Tad sumaniau duoti 
klausimų vienam Susivieniji
mo viršininkų, adv. K. Gugiui. 
žemiau atpasakotas trumpai 
tas pasikalbėjimas:

Klausimas. Pradėsiu iš pra
džios — kaip senai tamsta eini 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje iždininko pareigas?

Atsakymas. Ir paaiškinsiu iš 
pradžios — oficialiai nuo pra
džios šių metų.

Kl. Tam tikros rūšies lietu
vių spaudoje buvo daug rašo
ma apie Susivienijimo iždą — 
ar tamsta turi tą iždą?

Ats. Turiu.
Kl. Ar galėčiau paklausti, 

kokios sumos siekia Susivieni
jimo turtas šiandie?

Ats. Taip. $767,000 investuo
ta į bonus įvairių kompanijų, 
kurios randasi įvairiose valsti
jose visoj Amerikoj, $323,300 
morgičiuose ir apie' $10,000 
padėta įvairiuose rytinių vals
tijų bankuose kaip taupymo 
atskaitos. Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje turtas jau pra
lenkęs milioną dolerių.

Kl. Tamsta minėjai, kad pi
nigai investuoti įvairiose ša
lies valstijose — kodėl ne po
roje ar kokiose trijose vietose?

Ats. žinai amerikonų patari
mą nedėti visus kiaušinius į 
vieną dėžę. Kodėl? Todėl, kad 
užgavus dgžę jie gali sudužti 
visi. Taip ir su investmentais: 
geriau juos išskirstyti po įvai
rias vietas ir tarp įvairių kom
panijų.

Kl. Susivienijimo turtas au
ga ir dabar, ar ne?

Ats. Taip. Ir investuoju jį, 
kai lieka išlaidas padengus.

Kl. Kur — taip pat j bonus?
Ats. Nuo to laiko, kai einu 

Susivienijimo iždininko parei
gas, išdaviau paskoloms $55,- 
800. Paskolos išduotos šitaip:

1. —$1,300
2. — 4,000
3. _ 4 500
4. -23,000
5. -— 7,000
0,_ 7,000
7. - 7,000
Viso $53,800. Ir kada sakau, 

jog “išdaviau”,' tai nereiškia, 
kad štai aš vienas sumaniau 
ir daviau paskolos. Visa val
dyba tais klausimais turi bal
są. Bet, kaip iždininkas, aš tuo 
ypatingai turiu rūpintis. Iždi
ninkas turi būti kaip ir specia
listas pinigų investavimo klau
simais: ant jo gula didžiausia 
atsakomybė.

Kl. Matau, tik viena dides
nė suma išduota. O šiaip lai 
pastaruoju laiku skolinta paly
ginti mažomis sumomis. Ar 
neprašoma didesnių sumų pa
skoloms?

Ats. Prašoma. Bet mano nu
sistatymas paskolų kalusimais 
yra toks: duoti paskolų tik Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je nariams ant morgičių ir ne
duoti jų ant didžiulių trobe
sių.

Kl. Kodėl?
Ats. Didžiulių trobesių ver

tė, išrodo, labiau mainosi — 
lai viena; antra — didesnės su
mos pinigų investuojama, di
desnės žalos pasidarytų, jei kas 
atsitiktų su lokiu trobesiu. Bet 
svarbesnis, mano supratimu, 
turi būti sekantis sumetimas: 
morgičiai yra duodami iš Susi
vienijimo iždo be komišeno, 
mažesnieji namų savininkai di
džiumoje įsigyja savastį ne 
s|>ekuliacijiu. Pinigai skolina
mi lietuviams, kurie, sutaupinę 
tam tikrą sumą pinigų, sten
giasi Įsigyti savastį. Nes. Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoje1

yra lietuvių organizacija ii’ jos 
patarnavimu naudotis progos 
lai gauna visų pirma lietuviai. 
Tai yra kripsnis Susivienijimo 
pinigų investavimo metodoj pa
darytas man užėmus iždinin
ko vietą.

Kl. Gerai — o jeigu lietuvis, 
gavęs iš Susivienijimo morgi
čių ant savo namo, parduoda 
tą namą kitataučiui — ką tuo
met darysit?

Ats. Jis negali parduoti.
Kl. Kaip negali?
Ats. Štai kaip. Kada skolinu 

Susivienijimo pinigus lietuviui 
ant jjiorgičiaus, tai paskolos 
sutartyje padarau tokią sąlygą: 
1. jeigu išdavęs Susivienijimui 
morgičių asmuo sumanys par
duoti savo namą, tai jis priva
lo atsiklausti Susivienijimą, ar 
organizacija sutiks tokiaių 

pardavimui; 2. jeigu tas as
muo, nežiūrėdamas šios pasta
bos, visgi parduos namą neat
siklausęs Susivienijimo ,tai or
ganizacija gali pareikalauti, 
idant naujas namo savininkas 
tuojau išmokėtų morgičių.

Klausimas. Tamsta minėjai 
pirmiau, kad nereikia dėti “vi
sus kiaušinius į vieną dėžę” — 
o kaip dabar apsaugojama in
vestuojami Susivienijimo pini
gai?

Ats. Sulyg pildančiosios Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
tarybos taisyklėmis duodama 
50 nuošimčių ant vertės savas
ties. Tai yra, duodama pusė 
sumos, kurią verta savastis. 
Toms savastims įkainuoti, ant 
kurių ieškoma paskolos iki 
$10,000, skiriama du apžiurč- 
tojai, realestatininkai turintys 
ilgų melų patyrimo savasties 
įvertinime. O kada ieškoma pa
skolos didesnės, kaip $10,000, 
lai savastį, ant kurios norima 
gauti paskolos, apžiūri jau trys 
žinovai. Toliaus, turiu paga
mintas blankas, kurias kiekvie
nas paskolos ieškotojas turi iš
pildyti- Iš atsakymų, duotų to
je blanko j e, galima spręsti 
taipjau saugumas paskolos. Be 
to, įkainuotojai turi dapildyti 
savo liudymus — kad jie reko
menduoja arba atmeta prašy
mą paskolos. Ir vienas tokių 
apkainuotojų yra Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoje . finan
sų komisijos pirmininkas. Abel- 
nai, tik gerai peržiurėjus pra
šymą duodama paskola.

Kl. Gerai. Dabar koki svar
biausioji rolė, sakysiu, pareiga 
yra Susivienijimo iždininko?

Ats. Iš to, kas buvo pasaky
ta iki šiol, jau galima spręsti, 
jog svarba iždininko bus ne ta, 
kad jis išrašo čekį pašalpai ar
ba pomirtinei išmokėti. Tatai 
gali padaryti bet kas mokąs ra
šyti arba vos savo pavardę pa
sirašyti i. Nepalyginalmaf svar
besnė Susivienijimo iždininko 
pareiga yra ta, kad milionas 
Susivienijimo dolerių butų vi
sų pirma investuotas saugiai 
ir kad jis neštų didžiausią ga
limą nuošimtį kartu su saugu
mu. Lengva yra ištarti žodį 
“milionas”. Bet ne taip lengva 
tvarkyti jis tinkamai. Vien jo 
nuošimčių skaitlinę galima už
auginti ir netekti jos. Ir nors 
Pildančioji Susivienijimo Ta

ryba prižiūri organizacijos iž
dą ir turi balsą iždo tvarkyme, 
b<?t ji nesispecializuoja tame- 
Kasieriaus pareiga yra rūpin
ais kur ir kaip investuoti, ka
da ir už kiek parduoti įvairius 
bonus etc., surasti reikalingas 
informacijas investavimo klau
simais. Aš, rodosi, turiu supra
timo ir nemažai patyrimo fi
nansiniais reikalais. Bet tan
kiai reikia pagalvoti, kokie in- 
veslmentai turi būti parduoti, 
kokie verta palaikyti. Ir ne 
kartą tenka pasitarti su žino
vais— ir dar ne su vienu, — 
kad patikrinus savo sprendimą 
ir palyginus kitų nuožiūrą. 
Taip, milionui dolerių tvarkyti 
reikia turėti patyrimo finan
suose. Mokintis to darbo iždi- 
ninkaujant gali iždui per bran
giai kainuoti.

Kl. Kai kurie žmonės labai 
daug šumija, buk jie nežinan
tys, kaip stovi Susivienijo iž
das...

Ats. Ar tamsta nori žinoti, 
kur, kokioj kompanijoj, ant 

kiek metų, kiek kokio šlako 
Susivienijimas turi? Po kiek 
nuošimčių tas s takas neša, kiek 
nuošimčių pareina iš kiekvieno 
atskirai arba iš visi] bendrai? 
Gerai tuojau parodysiu.

Pastebėjau p. Gugiui, kad 
jam bus perdaug darbo visa 
tai suieškoti, suvesti. Nei tru
pučio, pareiškė jis, ir išėjo ki
tan kambarin. Už valandėlės 
sugrįžo. Atsinešė plačią knygą. 
Sako: klausk ką nori, investa
vimo reikalais. Daviau keletą 
klausimų, čia pat, nė minutės 
neieškant, atverčiama lapas, 
kur parodyta, kiek Šerų kokioj 
kompanijoj, kokia suma tai ar 
kitai savasčiai išduota, kada 
nuošimčiai ateina, koki suma 
jų, koki vertė to ar kito stako. 
Kam tikrai rupi sužinoti, kaip 
stovi Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje iždas, pranešė p. 
Gugis, tas gali gauti pilniau
sią supratimą visai negaišda
mas laiko.

Pilnai sutikau su juo. Ištik- 
rųjų, taip sutvarkyti, sugru
puoti įvairius investavimus, 
kaip padaryta p. Gugio, gali tik 
žmogus, kuris nusimano gerai 
finansiniuose klausimuose ir su
pranta gulančią ant jo atsako
mybę. P-as Gugis paaiškino, 
kad jisai tokią tvarką savo kny
gose įvedęs pavyzdžiu kai ku
rių geriausiai tvarkomų finan
sinių įstaigų.

— Reporteris.

Cicero
Vakar dienos “Naujienose” 

buvo pranešta, kad Ciceroj ta
po pašautas ir sunkiai sužeis
tas lietuvis Jonas šeškas. Pa-/ 
šautasis mirė. Šiandien bus 
koronerio tyrinėjimas. Polici
ja suėmė porą jaunų vyrų, ku
rių draugas šešką pašovė. 'Pe
čiaus piktadario, kuris papil
de galvažudystę, suimti dar ne
pavyko. —Report.

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių" ir 
nervinio pajrimo srityse. Jusu vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIME

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 1950

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėk 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

JUOZAPATA BELSK IENĖ 
po tėvais Nara'kaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 20 diena, 1:30 valan
da ryte, 1929 m., sulaukus 50 
metu amžiaus, gimus Panevė
žio apskr., Smilgių parapijoj, 
Balnoriaus kaime. Amerikoje 
išgyveno 22 metus. Paliko di
deliame nuliudime vyra Kazi
miera, 2 sūnūs — Antaną ir 
Feliksą, seserį Felicijoną Ja- 
nuliene ir gimines, Lietuvoj — 
broliene Agnieška Narakiene. 
Kūnas pašarvotas, randasi 8156 
Vincennes Avė.

Laidotuvės ivyks pėtnyčioj, 
rugpiučio 28 diena, 8 vai. ry
te, iš namu i šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčia. So. Chicago, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės siela, o iš 
ten bus nulydėta i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Juozapatos Bels- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimu ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, Sunai, Sesuo ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudejkis, tel. Yards 1741

Bridgeportas
Universal Kliube vėl aptar

naujama skaniais pietumis.
Daugeliui jau žinoma, kad 

Universal Kliube, kuris randa
si Universal State Bank triobė- 
sy, prie Halsted ir 33-čios gat
vės, Kliubo nariai ir svečiai tu
rėdavo pirmos rųšies pietus. 
Kaip žinia, kliubas buvo užsi
daręs' porai savaičių. Dabar nuo 
trečiadienio, rugpiučio 21 d., 
pietus vėl išduodami. Nuo šiol 
kliubas bus atdaras ir vaka
rais, bus suteikiami lengvi val
giai ir t. t. Be to, kliubas yra 
dabar gražiai išpuoštas, vadina
si, patogi vieta susitikti su pa
žįstamais. Vieta sueigoms ir

________ Grabo riai________
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
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 Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

S. D. LACHAVICZ

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

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Modemiška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavima 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290 • /

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas;
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

bankietams galima užsisakyti 
pas' kliubo užžiurėtoją, p. M. 
Kemešienę, tel. Victory 8646.

. Rep.

PRANEŠIMAI
Morning Star Kliubas rengia sma

gų išvažiavimų, nedėlioj, rugpiučio 
25 d.„ Jeffeerson giriose, bus lietu
viška muzika. Be to da Kliubo 
beisbolininkų jauktus imsis su kitu 
Kliubu. Visus kviečiame skaitlin
gai atsilankyti. — Komitetas.

Phone Grovehill 0264 
Valandos nuo 1 iki 8 P. M.

Natalii Žukauskas, D.N. 
NAPRAPATHB 

Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th PJace 

CHICAGO

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė 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 AKIU SPECIALISTAS

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 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesnį kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETR1ST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

A. MONTVTD, M. D.
1579 Milvraukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey 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.

Tel. Kenwood 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 West 22nd Street 
(Corn. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Telefonas Republic 7868 i 
CHICAGO, ILL,

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 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 8 d. ir 6:80 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St Chicago, UI 
——■ o ■ —

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street> o .

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:80 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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 ------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 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. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė.

Kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimu

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

DR. HERZMAN
— 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. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piet,

.7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 8200

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 21 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. lyte, nuo 2 iki 4 
vai. no Dietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienai

Phone Midway 2880

Įvairus Gydytojai
GYDO

KrauTh, 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

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

Telefonas Canal 0464

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 

Residence Tel. Fairfax 6353

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 SU 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 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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, Ketverge 
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
52 E. 107th St., 

kampas Michigan Avė. 
Pullman 5950

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas viduAniestyje 
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 S’U 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 Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 8525.

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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j Tarp Chicagos
i Lietuvių

North Side
Morning Star Klubas 

išvažiavimą

Iš Norui Sidės gyvuojančių 
draugijų šiuo tarpu tai tur būt 
yra gyviausias Morning Star 
Klubas. Jis suspėjo surengti 
keletą perengimų šiame vasaros 
sezone, štai ir dabar yra ren
giamas išvažiavimas į Jefferson 
girias nedėlioj, rugpiučio’25 d. 
šis Klubo parengimas tai bus 
užbaiga vasarinių programų. 
Prie to, šiame išvažiavime 
Morning stariečių besbolo jauk
tas imsis su kitu klubu. Tai 
visiems bus smagu matyti, kaip 
Morning stariečiai vanos kitą 
klubą.

I)a turiu pasakyti, kad klubo 
besbolo jauktas tik šią vasarą 
pradėjo praktikuoti, bet jau yra 
supliekęs keletą kitų klubų ir 
išlaimėjęs keletą šimtų dolerių. 
Tečiaus negalima užtylėti, kad 
jis turėjo ir pralaimėjimų. Tai
gi nedėlioj, rugpiučio 25 d., vi
si ura į Morning Star Klubo 
išvažiavimą.

pasirodo 
Tas irgi 
indą — c

ir kitas unifor- 
neša kokį ten 

čainika ne čai- 
samovarą. Apa-

tai rojus. Vis 
gyvenimo mo- 

vežimą, mčgin- 
namuosna, bet

kai negali

kiekvienai šeimynai reikalin
gas.

Nepatikėjo. Išvertė katilą, pa
siėmė čainiką ir paipukes ir iš
sivežė. Sakau, kas dabar daro
si, 'tai neišaiškinsi.

— Suprantu, suprantu — 
pritarė kaimynas.

— Tai užėjo laikai — guo
džiasi moteris',
dagi varinio katiliuko namie lai
kyti ir drabužių plauti. Ir ko 
jie, tie policmonai nori, ko jie 
trankosi po žmones?

Kaimyno atsakymo nebenu- 
girdau, ba jau ir aš supratau, 
kas atsitiko, ir supratus, pra
žuvo visas įdomumas: šiais lai
kais tokių nelaimių gana daug 
pasitaiko. Reporteris.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Ke tvirta d., Rugp. 22, 1929 y!...—r.1 , ,. — -—

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimas
10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
rinus darbą mieste. Kedzie 5111.

■ O -----

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namu* mažu* ir dideliu*. 
Taipsri taisau senu*. Permufinu | 
kita vieta ir duodu patarimu* dy
kai. Prirengiu mergišių* ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victorr 2740
■ — o ■ —i-

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisa^^^

SINGER elektr. mašinos $22.50, 3 
šm. mieRomojo kambario setas $85, 
gaso pečiai $5, 9x12 kaurai $10, le- 
daunės $5, 3 šm. seklyčios setai $15, 
chiffonier $7.50, 2 šm. Wicker setai 
$15, buffetai, day lovos, lopšiai,, lo
vos $2, fireless cooker $3, 7 šm.’ val
gomojo kamb. setai $10, šėpos kny
goms, grindų lempos $3, pianai, ra- 
dios $25, library stalai $5, strolle- 
riai, kėdės ir rockeriai. Gauger Furn. 
Co., 541-43 E. 61st St., prie St. 
Lawrense. Atdara utarn. ketv. ir 
sub. vakarais.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI restoranas labai 
geroj vietoj. Naujai ištaisyta, arti 
prie dirbtuvių. Priežastis — nesuti
kimas partneriu. Kreipkitės tuojaus, 
903 W. 35th St.

-------- O--------

210 AKRŲ, didelė barnė, vištinin- 
kas, garadžius, 11 kambarių 
gražus sodnas, geriausioj 
Kaina $70,000.

namas, 
padėty.

CHEVROLET SPECIALIS 
PASIŪLYMAS 

Grainimas velvųi sutaisymas brekių, 
pertaisymas klučiaus $20; towin£ už 
puse kainos. Abelnas taisymas. Chev
rolet nauji brekiai sudedami i 80 
minutų. N. M. A. stotis.

HAYES AUTO REPAIR 
6241 S Peoria St^ Narnai 2635

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moųuette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40. 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75, 7 
šm. valgomojo kamb. setas $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. Šimtai bargenų. Victor, , 
4809 W. Lake St., Atdara iki 10 vai.

Ot, tai gabus šoferis
Vienas Northsidės pilietis už

simanė būti buržujum. Na, ir 
vargais negalais nusipirko maši
ną. Ir ve, nedėlioj, rugpiučio 
18 d., pilietis sumanė pavandra- 
voti, ir paliepė savo gabiam 
šoferiui atvažiuoti mašiną prie 
buto, šoferis, būdamas labai 
paklusnus, taip ir padarė. Va
žiuodamas, jis' užsižiūrėjo į 
merginą šalygatviu einančią, ir 
nepaitėmijo, kaip įvažiavo į ki
tą mašiną, kuri stovėjo gatvėj.

Nors piliečio mašina gerai dėl 
to susikreivojo, bet dar galėjo 
gerai bėgti. Tai ir išdūmė jis 
į girias. Vakare, grįžtant iš 
girių, gabusis šoferis dėdamasi 
savo amato dideliu žinovu ir tu
rėdamas tokį džiabą, užsižiūrė
jo į seną bobą ir nepatėmijo, 
kaip įvažiavo Į stovintį gatve- 
karį. Čia jau piliečio mašinai 
pasidarė kelios kupros, ir ji vi
sai sustojo dūsavus. Net pri
siėjo šaukti pagalbininkai, kad 
nuvežtų į garadžių išlyginti 
kupras. O vienas pasažierius 
tapo nuvežtas į ligonbutį.

Taigi po didelių fonių ir sun
kių karionių piliets savo šofe
rį paliuosavo iš darbo. Mašiną 
nutarė atiduoti iš kur paėmė, o 
pats nusitarė būti proletaru, 
kaip ir buvo.

sidomėję; vakarų pusėje ties 
ta pačia vieta abazas vaikų. O 
kur krūva vaikų susirinks, tai 
jau bus kas nors.

Ir yra šį kartą: policijos ve
žimas stovi prie šalygatvio. 
Skubinu arčiau. Nespėjau pri
siartinti — štai policininkas iš
eina iš namų. Jisai neša varinį 
katiliuką. — ot tokį, kaip tas, 
kur drabužiai šutinami kai ka
da.

“Kurių paralių”, manau, “po
licininkui prireikė katiliuko — 
bene laundrės biznin mano ei
ti?”

Štai 
moję, 
varinį
nikę, bet ir ne 
čioje indas išrodo lyg plates
nis, o viršuje susisaurintas. Ma
tosi lyg kokie kranukai ar pai- 
putes. Pasirodo ir tretysis.

Suaugusieji vietos piliečiai 
artyn neina. Jie stovi ir šyp
sosi ir daro savo pastabas. Tik 
vaikai — tiems 
nauji patyrimai 
kykloj. Apspito 
tų jie lįsti ir
tur būt policininko žvaigždės 
prisibijo. Sustoju prie suaugu
sių būrio. Klausiu vieno, kas 
atsitiko.

žmogus pažiūri į mane. Ne
pažįsta ir, matyti, nenorėdamas 
dalintis mintimis su nežinomu 
žmogumi, pareiškia trumpai: 
“I don’t know”. O man, kaip 
reporteriui, juk reikia žinoti. 
Bet prie policininkų šį kartą 
ir aš neturiu drąsos eiti. Išro
do, mat, kad jie labai bizi. O 
policininko neužkabink, kai jis 
yra bizi: juk valstybės parei
gas eina!

Kas daryti? Einu toliau, ap
suku bloką, kitą, sugrįžtu at
gal. Policininkai nuvažiavę. Kai
mynai išsiskirstę. Matau mote
rį, tur būt namų savininkę ar 
kaiminką, kuri aiškina ką tai 
savo kaimynui. Lyg žiūrėda
mas', lyg ieškodamas ko tai pri
siartinu ir klausaus. Negražu 
taip elgtis, bet ką darysi: rei
kia juk patirti, kas atsitiko. 
Girdžiu moterį aiškinant:

Muilų drabužiams šutyti 
viriau. Atbildėjo tie nelabieji 
policmonai. Sako, ką tu čia ver
di? Paaiškinau. Ne, girdi, smir
di kitaip, nei muilas. Pastebė
jo nevidonai čainiką ir paipu- 
tes. O šie indai, esą, kam lai
komi? Sakau, kad tai yra čai- 
nikas’ arbatai virti. Visose hard- 
ware krautuvėse galima gauti...

Išpėrė lenkams kailį

Nedėlioj, rugpiučio 18 d., Lin
coln parke Morning stariečiai 
•turėjo smarkias imtines su len
kų klubu. J>nkų klubo besbo- 
lininkai turėjo smarkių vyrukų 
ir gerai išsilavinusių. Bet Morn- 
in.g stariečiai gana lengvai len
kus nugalėjo ir liko laimėtojais. 
Morning stariečių gabiausias 
besbolininkas tur būt bus And
rius Naikelis. Tai yra sūnūs 
visiems northsidiečiams gerai 
žinomo Andriaus' Naikelio. Ga
lima tikėtis, kad kitą vasarą 
Morning stariečiaams niekas ne- 
kibs į akį.

Pirmyn Choras

Pirmyn Choras, baigdamas 
savo atostogų laiką, pradeda 
rūpintis apie tolesnį veikimą. 
Išvažiavimas su dovanomis į- 
vyks rugsėjo 8 d. Jefferson gi
riose. Choras, užbaigęs vasarą, 
imasi žiemos darbo. Linkėtina 
gero pasisekimo.

North si dietis.

Marųuette Park 
lt* katiliuko negalima laikyti 

namie.

Pereito šeštadienio priešpie
tis. Einu Tallman avenue blo
ke tarp 72-ros ir 73-čios. Ma
tau, netoli 73-čios, rytų pusė
je būrys žmonių. Kuo 'ten su-

PeTNYčIOJ ir SUBATOJ 
Rugpiučio 23 ir 24

Kalbantis paveikslas su garsais ir 
MUZIKA

MOTHERS B0Y
Broadvvay Naktinio Gyveni

mo Romanas
DALYVAUJANT

MORTON 1)OWNEY
Broadway Auksinio Balso 

Tenorui

Taipgi

Vitaphone Aktai
Ilugh llerbert dramatiniam 

škice
“SOLOMON’S CHILDREN”
Kalbančios Pasaulinės Žinios ir 

Tiffany spalvuotieji klasikai

R. G. A. Radiolas

GENERALIS KONTRAK^ORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalov iki
didžiausio apartmentinio namo

J. A. GURSKY BROS.
4809 West 68rd Street

Phone Reoublic 7869

GROSERNĖS FIKČERIAI ir ma
ži namų rakandai. Taipgi Hump- 
mobile sedan, tik mėnesi vartotas 
ir kiti smulkus dalykai. Parduosiu 
pigiai visus kartu arba atskirai. 
Priežastis išvažiuoju i Lietuvą.

Atsišaukite 10 vai. iš ryto
3145 So. Normai Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Karpenteriai ir Džiaberiai
Remodeliavimas. — Porčiai.

Saulės seklyčios. — Garažai.
Abelnas taisymas.
Apskaitliavirnas dykai. — Cash 

išmokėjimais.
Klauskite V. MISZEIKA

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

TURIU PARDUOTI $1,200 Grand 
Piano, 7 mėnesiu senumo, už pri
klausanti balansą $295, cash ar iš
mokėjimais. šaukite Normai 9431 
ar matykite mane adresu 613G So. 
Halsted St.

ar PARDAVIMUI Upright Pianas. 
Šaukite Victory 9890, po 6 valandai 
vakare.

Financial
Finansai-Paikolo*

Furnished Rooms

MES DAROME 1. 2 ir 8 morgi- 
Čius. Eighteen Bond & Mortgage 

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

MADOS

viso-
Galima

2912 — Naujausios mados 
kiam orui tinkanti bliuzka. 
siūdinti iš bile materijos.

Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę.

Norint Rauti vieną ar daugiau virš 
nurodytu pavyzdžiu, prašome iškirpti 
paduotą blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavarde 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centu. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia idedu 15 centu ir prašau at

siųsti man pavyzdi No .........................

Mieros ...... —...... .. per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
wnwiwrar.iiwiuBAUu.tfte V

Co.

Kambarys dėl dviejų vaikinu be 
valgio. Visi patogumai. Atsišau
kite tarp 6 iki 7:30 vakare, 1523 N. 
Wood St. 1 floras iš užpakalio.

For Kent

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ANT RENDOS G kambariu flatas 
už $20, elektriką ir visi įtaisymai. 
2023 So. Ruble St. Kreipkitės 197G 
Canalport Avė.

Personai
Asmenų ležko

PAIEŠKAU Aleksandro Untulio iŠ 
Ylakių, Mateušo sunaus. Ieško jo 
brolis. Pats ar kas žino praneškite. 
John Tepiau, 217 N. Homan Avė., 
Chicago, III.

NTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

PAVOGĖ nuo mano porčių iš 4514 
So. Washtenaw Avė. pirmadienio 
vakare, rugpiučio 19 d. du paukštu
ku (canaries) ir dvi klėtkas. Pauk
štukai buvo geltoni, vienas su juoda 
galva. Vienos kletkos viršus buvo 
bresinis su raudona koja, o kita len
drinė. Kas matė arba žino kur ran
dasi tokie paukštukai prašau pra
nešti, atlyginsiu. Paulina Svatrinas. 
4514 So. Washtenaw Avė.

46 Model kaip ant paveikslo

$179.00
44 Model

$110.00
66 Model

$2?5.00
Lengvi išmokėjimai

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3417-21 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

j

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewritor,

ĮclassFfied APS
Business Service

Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima $280. Įrankius skolinam 
veltui. Tain^ri plumbini? reikmenoa. 
Abbott Plumbin^r & Heatintr JSupply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, ^r. Bartunek.

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS’ 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius. 

ma
Prieina

kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

T«L Proapiet 9856

Skolinanti Jums Pinigus 
$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.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vyras su

ir

karu, 
geros išvaizdos, turi būti virš 30 me
tu amžiaus, rūpintis lietuvių preky
ba Chicagos mieste. Gera mokes
tis, puiki ateitis. Nepraleiskite šios 
progos.

Kreipkitės, greitai. Pamatykit

J. Stankus
Be Komiso ir Išlaidų

Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $800, imame legali nuošimtį*. 
>inigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

2341 W. 95th Street
Beverly 9102

Automobiles
Susilauk pasisekimo su 

Chevrolet
'29
'28
’28
'29
'29
’27
’29

BUICK coupe 5 pas. ___________ $1350.
BUJOK 5 pas. ..................................... $975
BUICK Sodan—Standard ____  Barmenas
ESSEX ...............................    $550
ESSEX Sedan—Didelis nuleidimas, naujas

OAKLAND Landeau Sedan ............  $395
FORD — Tudor .........   $475
McDERMOTT MOTOR SALES CO. 

7130 So. Halsted St. 
Trlangle 9330

Miscellaneous for Sale
Įvairu Pardavimai

Kombinacija Fireplace 
ir Radio Kabineto

Gražiausių artistinių ir futuristi
nių dezainų, kokių pasiekta statybo
je ar namų puošime. Kiekvienas ra
dio tiks šiai ugniavietei (fireplace). 
Parsiduoda pilnas su įdėjimu, už la
bai žemą kainą. Tas ugniavietes 
galima gauti įvairių spalvų, kurios 
sutiktų su jūsų dekoracijomis; taip
jau galima gauti ispaniško dezaino.
Artistiniai Radiatorių Kabinetai

Musų radiatorių kabinetai yra pa
daryti tuo pačiu budu ir yra tikra 
naujanybė šitokiam įrengimui. Rei
kalingi agentai išimtinom teritorijom. 
Ateikite, rašykite, arba telefonuokite
Ina Manui’acturinp;-

3509 W. 63rd St.
Tel. Grovehill 1222

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

EXTRA BARGENAS. Turiu gera 
10x10 Butchers Ice Box ir puikius 
bariukus, parduosiu pigiai, 3800 So.
Emerald Ave>

Maliir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardayinėjant 
naujus 6 cilindelių

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus _ .
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
Wabash 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 geriausiu būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
Iro f PCCPYI

4432 So. Western Avė.
-------- O--------

PARDAVIMUI cigarų ir cigaretų 
krautuvė, biznis išdirbtas, už $250. 
Kreipkitės, 3310 So. Halsted St.

-—o—— «»

PARSIDUODA restaurantas, di
delis biznis, puikiai įrengtas, ant di
delės biznio gatvės. Geri biznie
riai nepraleiskite tos progos, nes re
tai tepasitaiko. Savininkas turi ap
leisti Chicaga, 11319 S. Michigan 
Avė. Tel. Pullman 0467.

—o----

TIKRAS BARGENAS. Parsiduo
da labai pigiai groseris su ar be 
rakandu. Pigi renda, 4 pagyveni
mui kambariai. 1936 Canalport 
Avė.

PARDAVIMUI minkštų gėrimu 
vieta, gera vieta, prie dirbtuvių, nes 
turime apleisti Chicaga. 3440 South 
Morgan St. 

------ 0-------

PARDAVIMUI groserne ir bu- 
černė. Pigi renda, geras lysas. Da
ro gera biznį. Partneriai nesutinka. 
G53O S. Danien Avė. 

-------- O--------

PARDAVIMUI grosernė saldainiu 
ir ice creamo krautuvė, arti mokyk
los. Parduosiu pigiai iš priežasties 
ligos. 2700 So. Normai Avė.

-------O-------
/

PARSIDUODA lietuviškas hotelis 
restaurantas ir saldainiu krautuvė, 
54 kambariai, visi furnišiuoti, biznis 
yra išdirbtas per 45 metus. Savinin
kas apleidžia Chicago, Peter Gadeiko 
1606 So. Halsted St. 

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

PARDAVIMUI restaurantas, vieta 
išdirbta, parduosiu už $100 su visais 
įtaisymais, mainysiu i kita bizni 
Wm. Markevičia, 1703 S. Canal St. ■ .. ............ ■ -

PARDAVIMUI delikatesen štoras, 
su visais įtaisymais ir stak- ’vsas 
ant 3 metu, užpakalyj 4 kambariai 
gyventi, tai""i garadžius. Atsišauki
te, 6745 S. Racine Avė. Telefonas 
Virginia 0817.

DUONKEPIŲ ATYDAI
Pardavimui duonkenykla su namu, 

krautuvė iš fronto, užpakaly kepykla 
įrengta pagal naujausios mados. Vir
šui 5 kambariai gyventi. 3 karų ga
radžius, 2 trokai išvežiojimui duonos, 
randasi Kenosha, Wis. 50 mylių nuo 
Chicagos

J. MARTIN,
4604 — 7th Avė., Kenosha, Wis.

PARDAVIMUI grosernė, delikate
sen, aiskriminė ir School supplies 
krautuvė. Savininkas 3006 W. 41st 
St., Chicago, III.

PARDAVIMUI valymo ir kriau
čių šapa, geras biznis. Taipgi 3 
kambariai užpakaly pragyvenimui su 
fornišiais. Parduosiu su fornišiais 
ar be. Priežastis — apleidžiu Chi
caga. 254'3 W. 71 St.

PARDUODU groserne arba mai
nau ant namo. Atsišauk greitai. 
Tel. Boulevard 10306.

Real Estate For Sale 
Namai-Žeme Pardavimui

PARSIDUODA 2 flatų po 4 kam
barius, bargenas, įnešti $1000, 4538 
South Rockvvell St. Taipgi parsiduo
da štoras su 5 kambariais. Kas pirk
aite narna, bučernės fikčerius gaus 
veltui $1000 vertės.

4426 So. Western Avė.

197 AKRAI, 167 dirbamos, 
8 kambarių namas, didelės 
du 300 pėdų šuliniai. Kaina

80 AKRŲ pieninė farma

kas diena nuo 10

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

iš

REIKIA MOTERŲ
3 mergaičių, nereikia paty- 
........... $16 iki $18 j savaite5 gav> 

sav. 
sav. 
sav. 
sav.

rimo ............. f'
Short orders vyrėjos.......$20
Indų plovėjų ................... $17
Veiterkų ...................:........... $18
Virtuvės mergaičių ....... $15
Skalbyklos darbininkių .... $16
Kambarinių ...................... $60 i mėnesi
Mergaites sankrovai .... $18 i savaite
Taipgi randasi daug kitų gerų darbų 

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
OFFICE

4191 & Halsted St. kamp. 42 St 2 f L

i 
i 
i 
i

sodnas, 
bamės, 

$28,000.

$15,000.

Daug kitų už mažesnes kainas.
J. H. SHAFFER AND CO. 

803 Ridge Avė., \Vilmette, 1)1.
Telephone 364

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo biznį-cot- 

tage, dviflatj arba triflatj ant 
farmos, tuščio loto, biznio ar 
kitokios real estate savasties: 
2031 West 35th St. Lafayette 
0909.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI AR MAINUI
Puiki 49 akrų apaugusi tankiu mišku 

sala ant Diamond Lake. 9(1 mylios nuo Chi- 
engos, arti Niles, Mich.; modernia Hotel 
Clubhouse. šokiam pavilionas, Cottages — 
visi fornišiuoti, 2 mylių vandens frontas ir 
smiltyno pakraščiai. Ideali vieta Resorto 
bizniui, Kliubui 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. fjttth St.. Wentworth 8947

VERTI DOMĖS BARGENAI 
30x125 Roekwell, tarp 70 ir 71 gt. 
30x125 Mozart, tarp 71 ir 72 gt.
5 ‘ *

arti
kambarių, garas,
73 Kt. $7.fi00.

bungalow. Člearmont,
_______ . Jūsų iiaCių salytroa.

7131 S. Western Avė., 
Rcpublic 9230 

—o-

NEPAPRASTOS BUNGAIjOWS
5-G didelių kambarių geresnės ruSies kon

strukcijos ant ištaisytos ir •išmokėtos gatvės.
Kontraktorius paaukos atsakomingiems 

žmonėms už maž^ (mokėjimą ir $55 i mė
nesi. iškaitant visus nuošimdiue. Karštu 
vandeniu apšildomos, viškos su grindimis ir 
išmuštos, uždaryti porčiai, lietaus maudynės; 
arti Riis Park golfo Jauko ir viešųjų mo
kyklų. Pamatykite pavzdinj namą prie 
2818 “ “

Pamatykite pavzdinj 
N. Merrirnac Avė. ar

KBEJCI & SONS
SAVININKAI

5708 Divereey Avė.
Berkshire 3220

-------- O--------

AR JUS turite išmokėtą lotą? Jeigu 
jus turite ir norite tikro namo savo Aei- 
niinai, mes pabudavosime jums be jokio, 
jmokėjimo — bungalow. 2 ar 3 flatų bile 
kokio stiliaus ir rūšies. Jeigu jus neturite 
loto, mes pagelbėsime jiuns jj įsigyti. Pa- 
simatykit su mumis tuojaus.

STANLEY C. CHADWICK & CO.
3234 Bryn Mawr Avė., 
Independence 1210-1

KAS PIRMAS tas laimės, našlė 
moteris parduoda 2 mūrinius name
lius ant Bridgeporto, geroj vietoj, 4 
nagyvenimai. Rendos neša 60 do
lerių. Kaina $4500. \

Atsišaukit pas
S. J. LAURINAITIS, 

3203 S. Lime St. 
Chicago, III. 
-....... O---

$1,500 EQUITY
naujame 5 kambarių bungalovv, 2 ka
rų garažas, pietvakarinėj miesto da
ly, , taipgi 50 pėdu Lake Geneva 
miest. ir 41 pėda 
po 62 ir Nagel 
brokerių.

Telefonuokit

pietvakarinio kam- 
gatvių. Nereikia

Grovehill 1440

PIETVVAKARINIS kampas 53 gt. 
ir Union Avė., 3 augštų mūrinis, — 
Storas, 2 po’ 7 kamb. fintai. Našlė 
tu paaukoti. Lotas 60x125. $11,500.

D. J. O’CONNOR,
10 S. La Šalie St. Franklin 4465

PARDAVIMUI Biznio prapertė 
tinkama dėl Rooming House ir 
Lunch ruimio, 5 karu garadžius. 
Kaina $12,500, 816 W. 19th St.

BARGENAS

BRIGHTON PARK 
BARGENAI

2 po 6 muro namas su gara-

Kai- 
$13,000

2. 2 po 5 naujas muro namas su 
garadžių. 1 floras karštu vandeniu 
šildomas, 2ras floras pečiais šildo
mas. Kaina ....................... $11,500

5 kambariu muro naujas bunga- 
Kaina .................................. 4,500

$1000 jnešti cash.
5 kambarių muro naujas bun- 

Apšildomas furnisu. Viena 
.. $5500

1. 1
džiu, 1 floras karštu vandeniu ap
šildomas, 2 floras pečiais.
na ..........................................

Parsiduoda gražioj vietoj 5 ruimų 
auza, 3 metų senumo, su trimis lo
tais, 4 bliokai nuo fabrikų, kur ga
lima darbą gauti bile kada. Parduo
siu už $1,800. $500 įmokėti, o liku
sius kaip rendą.

JOHN BAGDON,
134th St. and Woodland Avė. 

Blue Island, III.
Phone Blue Island 2051

3. 
low.

PARDUOSIU už cash ar mainysiu 
tuščią lotą, ant Halsted St. Mainysiu 
ant bile krautuvės arba automobi- 
liaus. Atsišaukite 3730 S. Paulina St. 
2 lubos, užpakaly.

4. 
galow. 
$1000 reikia jnešti. Kaina

BIZNIO NAMAI
5. 5 kambariai prie Storo. Bučer- 

nė ir grosernė. Sena ir gerai iš
dirbta vieta. Geras biznis. Kas 
norit pinigu padaryti ir lengvai gy- 
vent^nepraleiskit progos.

6. Hardvvare Storas su namu ar be 
namo parsiduoda ar išsimaino ant 
mažo namo ar didelio namo. 6 kam
bariai dėl pagvvenimo. Storas di- 
delis. Biscnis labai trems. Bet 
vininkas per 10 metų prisidirbo gra- 
žaus turto, ir norėtų išvažiuot j Eu
ropą. Ištiktųjų kas indomaujate i 
toki bizni ir norite pinigų padaryti 
greit ir teisingai.

Virš minėtais bargenais kreipki- 
pas,

P. M. SMITH & CO.
4425 So. Fairfield Avė.
Phone Lafayette 04.55

PARDAVIMUI 2 mūriniai namai 
— vienas 4 flatų po 4 ruimus, kitas 
4 flatu po 3 ruimus. Didelis bar- 
genas — parduosiu už $9,000, prie
žastis važiuoju i Lituvą. 
kas gyvena užpakaliniame 
lubos.

929 W. 33 St.

tės

Savinin- 
name 2ros

PARDAVIMUI
Storas su bizniu ar be biznio su 
žu {mokėjimu ant gerų išlygų, 
tas 29x145. Garadžius ir du 
mai užpakalyj dėl pagyvenimo, 
k;i visokiam Hizniui. IVf i n i u 
loto, automobilio, bungalovv 
dviflečio, kad ir kitam mieste su ma- 
žu morgiČiu.

106 W. 75th St.
Tel. Vincennes 0490

mūrinis didelis 
ma- 
Lo- 
rui- 
tin-

BARGENAS 2 flatu medinis na
mas, 4 ir 4 kambariu. Maudynės, 
elektros šviesa, kieto medžio grin
dys. Artesion St., arti 42nd St. Kai
na $4,750. Telefonuokit savininkui 
Dearbom 457L




