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Lenkai atmetė Lietuvos 
taikos projektą

Varšava atsako, kad savo pasiūlyme Lie
tuva, palikdama Vilniaus klausimą 
atdarą, norinti diskusuoti Lenkijos te
ritorijų neliečiamybę, bet dėl to jokių 
diskusijų negalį būti

VAHŠAVA, lie|K>s 11. — 
Lenkų vyriausybė atmetė Lie
tuvos pasiūlytą sutarties pro
jektą įvairiems ginčams tarp 
abiejų valstybių išspręsti.

Lietuvių projekte, kaip jis 
čia buvo paskelbtas, sakoma, 
kad Vilniaus klausimas tebe- 
pasilieka atdaras. Tų punktų 
lenkai visai atsisako svarstv- •f 
ti. Savo atsakymo Lietuvai no
toj lenkų vyriausybė sako, kad 
ji esanti giliai nustebinta su
tarties projektu, kurį Lietu-

Francija paleis iš ka
lėjimo nuteistus Al- 

zatų deputatus
PARYŽIUS, liepos 11. — 

Girdėt, kad Francijos ministe- 
rių kabinetas, norėdamas nu
malšinti ne rymų Alzatijoje, nu
taręs paleisti iš kalėjimo al
intų deputatus, Ricklinų ir 
Rosse, kurie nesenai buvo nu
teisti dėl konspiravimo prieš 
valdžią.

Rado nušautus motiną, 
brolį ir du darbininku

EDMONTON, Alberta, lie
pos 11. — Policija stengias iš
aiškinti piktadarį, nušovusį 
turtingo Manvillės farmerio 
žmonų, Eunice Bool>er’ienę, jos 
*25 metų sūnų ir du farmos 
darbininku.

Vernon Booher, antras sū
nūs, papasakojo policijai, kad 
pirmadienio vakarą, kai jis iš
ėjęs į ganyklų parvaryti kar
vių namo, jis girdėjęs šaudy
mą, ir parbėgęs namo radęj- 
motinų ir kitus nebegyvus.

Norite žemės Oregone?
12,000 akrų naujos žemės no

rintiems steigtis gyvulių for
mas

SALEM, Oregon, liepos 11. 
— Federalinės valdžios Gene
ral Land ofisas skelbia, kad 
šių metų spalių 12 dieną bus 
dalinama žemė žmonėms, no
rintiems kurtis gyvulių augi
nimo farmas Oregono Lake 
kauntėje. Valdžios yra paskir
ta išdalinti daugiau kaip 12,- 
(MM) akrų plotas. Žemė tinkan
ti ganykloms per pavasarį, 
vasarą ir rudenį.

PERŠOVĖ CRANDONO PO
LICIJOS VIRŠININKĄ

RHINELANDER, Wis., lie
pos 11. — Crandone, netoli 
nuo čia, įvyko kautynės tarp 
Crandono policijos viršininko, 
Schaefero, ir ‘tsoft-drink’sų” 
smuklės savininko, Tomo Sha- 
nnino. Policijos viršininkas bu
vo pavojingai pašautas. Nuga
bentas į ligoninę k riti ligoj pa
dėty.

vos vyriausybė pasiūlius kaip 
pamatą bendram abiejų val
stybių susiartinimui. Viena, 
tas projektas nesutinkąs su 
Tautų Sąjungos 1927 metų 
gruodžio 10 dienos rezoliuci
ja, kurios lenkų vyriausybė 
norinti griežtai laikytis; ant
ra, projekte norima imti dis
kusijoms Lenkijos teritorijų 
neliečiamybė, ko Ijenkija ne
galinti diskusuoti su nieku. 
Lenkų vyriausybė dėl to visai 
negalinti Lietuvos projekto 
svarstyti.

Tautų Sąjunga spręs 
Lietuvos Lenkijos ginčą

GENEVA, Šveicarija, liepos 
11. — Del Ix?nkijos ir Lietu
vos nepajėgimo susitaikinti sa
vo ginčuose dėl sienos, klau
simas bus Tautų Sąjungos su
sirinkimo rugsėjo mėnesį spren
džiamas.

Pasirašė konvenciją 
prekybos suvaržy

mams panaikinti
GENEVA, Šveicarija, liepos 

11. — Kaip įvykusios pernai 
tarptautines ekonominės kon
ferencijos pasėka, dvidešimt 
septynių valstybių atstovai 
šiandie pasirašė 'Pautų Sąjun
gos rupesniu sutaisytų konven
cijų prekybos suvaržymams 
oanaikinti.

Jungtinėms Valstybėms su
tartį pasirašyti duota laiko iki 
rugpi učio mėnesio pabaigos, 
idant Amerikos atstovai turė
tų laiko sutarties tekstų pa
siųsti savo vyriausybei Wash-» 
ingtone.

Vokiečių partijos 
ginčijas dėl naci
onalinės šventės

BERLYNAS, liepos 11. — 
Tarp politinių Vokietijos par
tijų eina ginčai dėl to, kuri 
dkna turi būt kas metai šven
čiami kaip tautos šventė.

Tuo klausimu jos pasiskai- 
džiusios į tris grupes; libera
linės ir iš viso respublikinės 
partijos reikalauja, kad% tau
tos šventė butų įsteigta rug- 
piučio 11, tai yra Weimaro 
konstitucijos priėmimo sukak- 
tinių diena; konservatoriai na
cionalistai spiriasi už sausio 
18, Vokietijos imperijos įstei
gimo Versalėj 1871 m. diena; 
komunistai nori, kad tokia 
švente butų gegužės 1 diena.

Perkūnas užmušė 4 in
dėno šeimos narius

MANDAN, N. D., liepos 11. 
— Per smarkių vėjo ir per
kūnijų audrų, siautusią Stand- 
ing Rock rezervacijoj, buvo 
perkūno užmušti indėnai Mark 
Choppers, jo pati ir du jų vai- 
kai- ■ -■

Trockio duktė mirus 
džiova; jis pats 

sergąs
BERLYNAS, liepos U. 

Bei lyne leidžiamas Rusų j 

cialdemokratų organas Sočia-: 
lističesky Viestnik gavo iš 
Maskvos pranešimą, kad vy-; 
nesnioji Trockio duktė mirus 
džiova. Pats Trockis rimtai; 
sergąs ir labai blogai atrodąs. 
Nežiūrint, tačiau, savo blogos 
sveikatos jis daug 
rašąs naują knygų 
tinę Rusijos padėtį 
valdžios ateitį.

Trockis esųM pargabentas 
į Kaukazą

MASKVA, liepos 11. — Tarp 
esančių Maskvoje užsienio ko
respondentų pasklido girdų, 
kad Trockio nebesą jo seno
joj trėmimo vietoj, Vierne, 
Turkestane. Jis jau esųs šiau
riniame Kaukaze, kur jis su 
visa šeima buvęs tam tikru 
sovietų valdžios įsakymu slap
ta pargabentas.

dirbąs — 
apie poli- 
ir sovietų

Vokiečių lakūnai 
lankė Prezidento 

Eberto kapą

Jugoslavų ministeris 
skrisdami iš Frank-1 Ali ••• v i j 
Berlyną, Heidelberge Albailljai UUZUGytaS 
ratu apskrido viršum 
Prezidento Eberto ka-

HEIDELBERGAS, Vokietija, 
liepos 11. — Skridikai per At
lantą, kap. Koehl ir von Hue- 
nefeld, 
furto j 
šiandie 
mirusio 
po ir numetė duA vainiku su 
respublikos varsomis, ir para
šu: “Atminimui pirmo reicho 
prezidento.”

Šis incidentas aiškinama Stanoje Mihailovič. 
kaip jų bandymų nuglostyti Žinia, ;
Vokiečių visuomenę, kuri bu- Skutari miestų, spėja, kad Mi- 
vo labai pasipiktinusi dėl jų hailovičų nužudęs žinomas ban- 
t t i 1 fX v 1. i ' — _ O 1 — - — I )   — 1 _ — Y 1 _ _ —vizito buvusiam Vokiečių kai
zeriui Doorne.

186 Nikaraguos su 
kilėlių pasidavė J.

V. jūreiviams
VVASHINGTONAS, liei>os 11. 

— Jungtinių Valstybių kon- 
tradmirolas Sellers, laivyno es
kadros Nikaraguos vandenyse 
vadas, praneša laivyno depar
tamentui, kad 186 gen. 
dino sukilėlių 
kiams.

120 sukilėlių 
skrity pasidavę 
prašydami amnestijos, o dar 
66 pasidavę liepos 9 dieną. 
Visi jre pasidavę be ginklų.

San- 
jan-pasidavę

Ocotalo 
liepos 7 dienų,

ap

Buvęs Graikų dikta 
torius paleistas iš 

kalėjimo
ATĖNAI, Graikija, liepos 

11. — Naujasai Venizeloso ka
binetas nutarė paleisti iš ka
lėjimo buvusį Graikijos dikta
torių, gen. Teodorą Pangalo- 
są, kuris nuo 1926 metų bu
vo uždarytas tvirtovėj ir lau
kė teismo dėl valstybės išda
vimo.

NUŠOVĖ SAVO PAČIOS MEI
LUŽĮ; AREŠTUOTAS

liepos 11. — 
suimtas vieno vietos 
savininkas, Alfaėus 
kaltinamas dėl žmog-

DENVER, Col 
Čia tapo 
teatro 
Dickson, 
žudybės.

Dickson nušovė vienų Her
bertų Povvellų, 19 metų am
žiaus vaikinų, užtikęs jį su sa
vo pačia myluojantis.

[Atlantlc and Pacific Photo]

Laike siautusios Colorados valstijoj tornado automobiliai 
buvo išvartelioti. Paveiksle parodoma, kaip vėtra apvertė au
tomobilį ir atrėmė jį į medį.

k (y0 <

BELGRADAS, Jugoslavija, 
liepos 11. — Pranešimai .iš 
Albanijos sienos sako, kad Ti
ranoje tapęs nužudytas Jugo- 
•slavijos ministeris Albanijai,

Žinia, atėjus per pasienio 

ditas Salvo Rama, keršydamas 
dėl to, kad kautynėse sienoj 
su Jugoslavijos policija buvo 
užmuštas jo sunūs.

Japonija ištrauks iš 
Kinų 7000 kareivių
TOKIO, Japonija, liepos 11. 

— Japonijos vyriausybė nuta
rė, pradedant liepos 20 diena, 
ištraukti iš šantungo, Kinuo
se, 7,000 savo kareivių.

Ir Bosnijos moterys nu
simes nuo veidų žydrus

SARAJEVAIS, 
pos 11. • 
sekdamas, 
sias musulmonų sinodas 
re panaikinti šydrus ir 
moterims viešai rodytis 
dengtais veidais.

Sinodas svarsto taipjau 
naikinti haremus ir įvesti 
nogamija, kaip kad jau 
padarę kiti musulmonų kraš
tai, Albanija ir Turkija.

Bosnija, lie- 
— Turkų pavyzdžiu 
, Bosnijos aukščiau- 

nuta- 
leisti 
neuž-

pa- 
mo- 
yra

Chicagai Ir apylinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 68° ir 75° F.

šiandie saulė teka 5:24, lei
džiasi 8:27. Mėnuo 
ryto.

teka 1:46

Ji sakė: “Šok dėl manęs 
į jūres.” Jis šoko

Dabar mergšė didžiuojasi, o ri- 
tieris gailisi paikas buvęs 
taip daręs

NEW YOBKAS, ŲepOs 11. 
— Kai plaukęs j Nfiw Yorką 
francuzų garlaivis Rocham- 
lx?au liepos 6 dienos vakarų 
buvo vidury Atlanto vandeny
no, laive kilo sumišimas, pa
sigirdus šauksmui, kad vienas 
pasažierius šokęs iš laivo j jū
res.

Laivas buvo sustabdytas, nu
leistos vandenin gelbėjimo 

valtys.
Buvo tamsu, bet dar labiau 

ieškojimą trukdė tiršta migla. 
Galų gale vis dėlto pasažie
rius pavyko surasti ir išgrieb
ti, 'Jis jau buvo apalpęs, bet 
padėtas laivo ligoninėj atsiga
vo.

Kai dabar laivas pasiekė 
New Yorkų, išėjo i aikštę ši
tokia istorija;

Jaunas pasažierius, Morton 
lloyt, washingtonietis, drauga
vo su keliavusia tuo pačiu lai
vu Miss Elsie Eckengren, 17 
metų mergaite, irgi washing- 
toniete. Tų vakarų juodu pro- 
menadavo deny. Mergše, vis 
mergšė. Kavalierius, vfc kava
lierius.

“šoktum dėl manęs į jū
res?” klausė jauna klastinin- 
ke.

“Šokčiau,” atsakė ritieris.
“šok.”
Pūkšt.
Kai kavalierius šoko j jū

res, jis negalvojo, bet dabar 
pąts sakosi kvailai padaręs: 
jūrių vanduo esąs biauriai ne
gardus.

Bet Miss Elsie, kuri tą is
toriją pati papasakojo repor
teriams, labai didžiuojas: ka
valierius dėl jos net į jūres 
šokęs!

Leningradą apniko 
žiurkės

LENINGRADAS, liepos 11. 
— Krasnaja Gazeta skelbia, 
kad Leningrade esą 2 milio- 
nai žiurkių, tai yra kiekvie
nam miesto gyventojui išpuo
la maitinti dvi žiurkės.

Surado 3 prapuolu
sius dirižablio Italia 

žmones
MASKVA, liepos 11. — Ru

sų aviatorius Čuchnovsky, iš
skridęs šiandie nuo ledų lau
žomojo laivo Krassino, paga
liau -surado tris sudužusio di
rižablio Italia įgulos narius, 
Drą Finnų Malmgrcna, švedų 
meteorologą, kap. Albertą Ma- 
riano, dirižablio pilotą, ir kap. 
Filipą Zappi, navigatorių, apie 
kuriuos buvo manoma, kad 
jie yra žuvę.

Aviatorius čuchnovsky pa
stebėjo juos ištolo leduose, 
despėratingai mojuojančius jam 
sudriskusiomis skepetomis. Vie
nas jų gulėjo. Čuchnovsky ap
skriejo keletą kartų aplink 
juos, ieškodamas vietos nusi
leisti, bet niekur to padaryti 
negalėdamas, grįžo atgal į 
Krasinų.

Čuchnovsky darys visų pa
stangų juos išgelbėti. Nelai
mingieji yra 80.42 šiaurės pla
tumoj ir 25.45 rytų ilgumoj, 
į žiemius nuo žiemių Rytų 
Žemės. Laivas Krasin yra nuo 
jų apie 25 mylias tolumo, 1x4 
dėl tiršlų ledų negali iš vie
tos pasijudinti.

Prašo protestuoti 
prieš fašistų te-.

rorą Tiroliuje
VIENA, Austrija, liepos 11.

— Arti trijų šimtų Pietų Ti- 
roliaus miųfct'ų miestelių bur
mistrų apeliavo j Austrijoj 
kanclerį, Seipelį, graudendam 
jį pakelti protesto balsų visan 
pasauliui prieš “žiaurų Bali 
jos elgesį su silpnais ir beje 
giais austrais Pietų Tiroliuje,’’ 
būtent, persekiojimų vokiečių 
kalbos bažnyčiose, mokyklose 
ir teismuose ir smurtu itali- 
nima viso krašto.c

Išvogė $3,000,000 
degtinės iš val
džios sandėlio

NEW YOBKAS, liepos 11
— Vyriausybė suėmė šešis as 
menis, kaltinamus dėl išvogi
mo iš valdžios sandėlio Man- 
hattane apie 100,000 galonų 
degtinės ir alkoholio, vertės 
apie 3 milionus dolerių.

Kas tie areštuotieji asmens, 
vyriausybė neskelbia. Tuo tar 
pu ieškomas dar vienas asmuo, 
kuris esųs vienas didžiausių 
butlegerių ir kurį vyriausybe 
įtaria kaip tos vagystės inži
nierių.

Pyčės šiemet turėtų būt 
pigios: gausiai dera
WASH1NGTONAS, liepos 11.

— Agrikultūros departamento 
žiniomis, šiemet laukiama di
džiausio, koks kada buvo, py- 
čių (pūkuotų geltonų slyvų) 
derliaus. Jei tik oro sąlygos 
nepablogėsią, busią surinkta ne 
mažiau kaip 64,186,(MM) buše
lių py&u-

I Lietuvą atbėgo lenkų 
kareivis

KAUNAS. — Andai nakties 
metu parbėgo į Lietuvos pusę 
lenkų pasienio apsaugos Gali
nių kardono kareivis Aksiutika 
Izidorius, kilęs iš Gardino rady
bos.

Perbėgėlis pranešė, kad jis, 
kaip rusas, pas lenkus tarnau
ti nenorįs.

Pardavinėjęs Rusams 
Vokiečių aeroplanų 

paslaptis
BERLYNAS, liepos 11. — 

Vyriausybė suėmė valdžios Sta
tybos inžinierių Ludiwigą, kal
tinamų dėl pardavinėjimo so
vietų Rusijai Vokiečių aero
planų statybos paslapčių.

Ludwig dirbo svarbioj tran- 
sportacijos ministerijos ekspe
rimentinėj stoty Adlershofe, 
netoli nuo Berlyno.

Kroatai svarsto sa
vo parlamento stei

gimo klausimą
ZAGREBAS, Jugoslavija, lie

pos 11. — Kroatų deputatai 
svarsto galimumų įsteigti at
skirą Kroatijos parlamentą Za
grebe, jei karalius Aleksan
dras nesutiks paleisti skupči- 
nos [seimo] Belgrade, kaip 
kad kroatų vadai reikalauja.

Stefanas Radič, Kroatijos 
valstiečių vadas, šaukia į Za
grebą visų partijų vadus pa
sitarti dėl tokio griežto žing
snio ir išaiškinti kroatų nusi
statymų dabartiniame Jugo
slavijos valdžios krizy.

Kroatai ėmė reikalauti par
lamento paleidimo nuo laiko, 
kai prieš keletą savaičių skup- 
činoj įvyko šaudymas ir vie
nas valdžios partijos atstovas 
4u kratų deputatu nušovė, o 
du kitu sužeidė. Tarp sužeis
tų buvo ir patsai Stefanas Ra
dič kuris dabar jau pasvei
ko.

18 asmenų suimta dėl 
nužudymo amerikietės 

ir jos vyro
BEIRUTAS, Sirija, liepos 11. 

— Praeitų šeštadienį čia bu
vo nužudytas vienas armėnų 
artistas, Kaili! Salceby, ir jo 
žmona, amerikietė, tarnavusi 
Amerikos konsulate Beirute 
kaip raštininkė. Abudu jie bu
vo paplauti.

Del tos piktadarybės buvo 
suimti aštuoniolika asmenų, 
kurie bandė automobiliais pa
bėgti, bet buvo Betalluno mie
stely žandarų apsupti ir su
gauti. Suimant, vienas žanda
ras buvo užmuštas.

Gavo 23 centus ir 25 
metus tupėti cipėj

BEDFORD, la., liepos 11. 
— Teismas nubaudė du ban
ditu, Arley l)ewittų ir George 
Randle, 25 metais kalėjimo. 
Praeito šeštadienio naktį jie 
buvo užpuolę du jaunu pilie
čiu, pas kuriuos l>ctgi rado tik 
23 centus.

‘Donbaso’ pasmerk
tieji sušaudyti

MASKVA, liepos 11. — Iš 
vienuolikos asmenų, kurie 
“Donbaso” byloje buvo pa
smerkti mirties bausmei, pen
ki tapo vakar sušaudyti.

Jų prašymas susimilti buvo 
atmestas.

Sušaudyti buvo: Budny, Kri- 
žanlovsky, •Gorletsky, Jusevič 
ir Bojarinov.

ŽAIBAS UŽMUŠĖ FARMERĮ

STERLING, 111., liepos 11. 
— Užėjus perkūnijai, žaibo bu
vo užmuštas Tampico farme- 
rys, Ed. Rosent, dirbęs tuo 
metu lauke prie šieno.
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Ratine, Wis.

TMD. YVisconsino Apskričio 
metinis piknikas pavyko gerai

Liepos 8 d. Root River Park 
buvo suruoštas TMD. Apskri
čio piknikas. Oras pasitaikė 
gražus ir šiltas, publka susidė
jo daugiausia iš vietinių, tik po 
keletu atvyko iš Milwaukės ir 
Kenosha. Iš kitur nepasirodė, 
tur būt, buvo užimti savais 
piknikais. Mat, iki šiol lietus 
vis trukdė piknikams, tad da
bar, užstojus pastoviam orui, 
gatavi visi vienu sekmadieniu 
atsigriebti. Ta priežastis ir 
sutrukdė iš kitur daugiau pri
būti. Bet ačiū visems, kurie 
atvažiavo ir parėmė tėvynai
nius. Publikos privažiavo pil
nas parkas. Svečius linksmi
no vestuvių orkestras p. Pr. 
Staponaičio ir S. Šepiko, žaista 
ir lietuvių šokiai nepamiršta. 
Nepaisant šilto oro prie geros 
muzikos šoko sušilę. Valgiais 
svečius vaišino p. S. Beržienė 
ir Vilavičienė. |kaitusius nuo 
karščio ir šokių svečius J. Kas
paras, Pr. Yankauskas ir J. 
Kasputis vaišino alučiu. Daug 
pasitarnavo p. S. Gibovičius, 
nuvešdamas valgius ir vėl liku
čius namo pargabendamas. P-lč 
A. Gliebiutė pardavinėjo išlai- 
mūjimo tikietus. Teko saldai
nių dėže p. J. Samalioniui ir 
p-lei Gliebiutei. Bolių geimis 
šį syk neišdegė; mat, kenosh ie
čiai, nujausdami, kad pralai
mės, neatvažiavo. Jaunuolių 
Raciniečių armija anksti nuva
žiavus pamaršavo po parką. 
Miluaukiečiai patėmiję, kad 
gali išeiti blogai, numetė bėdą 
ant rato, kuris sulūžęs beva
žiuojant. Ko čia išsisukinėt. 
Jei bijot, tai taip ir sakykit. 
Piknike įsismaginę svečiai ma
nė ir sutemus prie lempos švie
sos ilgiau pabuvoti, bet iš va
karų juodas debesis iškilo ir 
visi susėdę dainuodami trauke 
namų link, kad lietus neužtik
tų. Be linksmo draugiškumo, 
Apskričiui liks nemažai gryno 
pelno, kuris bus sunaudotas 
kultūros reikalams, t. y. kny
gų išleidimui. Apskričio vei
kiantis komitetas, užbaigęs 
darbą su pikniku, rudenop 
rengs programą su šokiais ir 
balium. Lietuviai rašykitės į 
TMD. Būdamas nariu gausi 
moksliškų naujų TMD. išleis
tų knygų.

Varde Apskričio dienraščiui 
“Naujienoms” ištariam ačiū už 
davimą vietos Apskričio veiki
mo aprašymams. Ačiū!

Pranešu ir kviečiu vietinius 
ir aplinkinių miestelių lietu
vius, kurie norit linksmai lai
ką praleisti, pasinaudoti šia 
proga: S LA. 100 kuopa rengia 
ne bizniška, bet draugišką iš
važiavimu liepos 22 d. Vietiniai 
lietuviai, kurie manote važiuo

ti, prašomi savo automobiliais
suvažiuoti 9:00 vai. iš ryto 
prie p. Klapatausko, 1112 
Racine Str. arba 1111 Wash- 
ington Avė.. Iš ten susirikia
vę, visas karavanas trauks link 
ežero. Pavieniai ar šeimynos, 
neturintieji automobilių, prašo
mi kreiptis per telefoną prie 
A. Klapato J. 895 arba J. IL 
Philipo J. 2443. Jie parūpins 
vietas. Kelrodis maždaug toks: 
išvažiavimo vieta prie Brown’s 
ežero, Oak Park; iš vakarų pu
sės reikia važiuoti Highway 20 
keliu. Paklausius Brown’s 
lake, visi nurodys ją. Ruoški
tės į tą draugišką išvažiavimą.

Lietuvos Brolių ir Seserų 
Dr-tė rengia biznišką pikniką 
Root River Park, four mile 
road, liepos 22 d.—2 vai. po 
pietų.

Pranešu vietos lietuviams, 
kad aš pers i k rausčiau gyventi 
į naują vietą. Gavau kamba
rį p. Gliebių palociuje. Kurie 

turėtų kokį reikalą, ypač tų 
kuopų nariai, kur man pavesta 
vadovauti, kreipkitės šiuo ant
rašu :

Martinas Kasparaitis, 
1831 Linden Avė.
Tol. Prospect 898.

Ručine, Wis.
P. S. Kurie norėtumėt atsi

naujinti prenumeratą už “Nau
jienas”, “Sandarą”, “Vienybę”, 
“Rimbą” ir “Margutį” arba 
prisirašyti prie SLA. 100 
kuopos, A LTS. 38 kp. ir TMD. 
121 kuojios, tai duokite žinoti, 
—aš pribusiu į namus.

—M. Kasparaitis.

Edna No. 2, Pa.
Šis tas iš užmiršto kampelio

Čia randasi llillmano kasyk
la. Angliakasiai yra neorga
nizuoti ir jokiai unijai nepri
klauso. Ačiū tam, darbininkai 
yra labai išnaudojami. Kui ku
rie angliakasiai sako, jog tai 
yra diktatoriška kasykla, kur 
tapo įvesta toki diktatūra, kaip 
Rusijoj bei Italijoj.

Angliakasiai, kurie krauna 
anglį į trokus, turi patys už
sidėti viršų. O tai užima daug 
laiko.

Draiveriai turi medines mie- 
ras. Jei karas nėra pakanka
mai prikrautas, tai jie liepia 
dapildyti. | karą telpą iki 4 
tonų anglies, o unijos karų į- 
talpa lyginasi tik dviem to
nam. Už karo prikrovimą mo
ka vienodai. Tokiu budu uni
jos kasyklų darbininkai uždir
ba dvigubai daugiau, negu čia.

ACID VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra
dėki! vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iŠ skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles II. Phillips Chemical Co. 
ir jo pii*mtakuno Charles II. 
Phillips nuo 1875.

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip $1 
Fleitos taip pigiai kaip $7.50
Fleitos pataisomos už $1.50 

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas danty $1 

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray
Kogen - System - 

Dentists
1105 West Chicago Avė.

Kampas Milwaukee Avenue 
Antras aukštas 

Tel. Monroe 1484
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 

nedalioj nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

Nieko tad stebėtino, kad an
glies baronai visais galimais 
budais kratosi nuo unijos.

Laikas angliakasiams susi
prasti ir tvirtai susiorganizuo
ti.—Pasaulio Vergas.

Eagle River, Wis.

Atvykusiam į Eagle River 
čikagiečiui, šis miestelis išro
do labai mažas. Jis betgi tu
ri apie dvyliką šimtų gyven
tojų, kurių tarpe randasi as
tuonios lietuvių šeimos ir kele
tas pavienių. Ponų Sharkių 
vadovaujami, liejios 8 dieną ap
lankėme trejetą lietuvių ūki
ninkų. Kai kurie jų gerai ir 
gražiai gyvena.

Belankydamas lietuvius ūki
ninkus, pastebėjau, kad kai ku
rie jų tebesilaiko katalikybės, 
tačiau pas visus juos randi 
vieną bendrą reiškinį: nuošir
dumą, draugiškumą ir sąžiniš- 
kumą. Kada atvykęs pasisa
kai esąs lietuvis iš Chicagos, 
jie džiaugiasi, sveikina ir vai
šina kas kuo gali. Pora iš 

"R

musų aplankytų šeimynų jau 
senyvi, Žilaplaukiai žmonės, ta
čiau linksmi, raudoni ir atrodo 
sveiki. Ypatingai mus suin
teresavo pp. Adomaičių ūkis. 
Visi jo trobesiai padaryti iš 
apskritų ląstų, kieme šulinis, 
daržas padabintas tikrai Lie
tuvos budu ir prisėtas tokiais 
augalais, kokius gali rasti tik
tai Lietuvos daržuczse. Apylin
kė gražiai apaugusi apušėmis, 
pusėmis ir berželiais.

Pats Eagle River miestelis 
randasi centre mažų ežerėlių,

Jis Turėjo Dispepsiją Per 
Trisdešimt} Metų

Po ti-ieduAinitlcs metų bandymu. p-iih A. 
B. B<>8W<11. Union. Minu., nurudo gyduolei#, 
kurion vieni, niėiii'Hj praAulino jo vinim 
ligiiH kurion j kankino ir kenkė jo Hvcika- 
tai per ilgų laikų. Skaityk ką jie eako: 
“AA turjau dispepsijų per 30 ine,tų ir ban
džiau visokias gyduoles, bot be pasekmių. 
AA buvau jau taip nusilboa, kad voh ga
išiau dirbti tiktai piinę valandos be vaidi
nio. AA Huradau didelę pageliu, po varto
jimo Nuga-Tone j 30 dienų ir dabar gu
liu dirbti pusę dienos be pasilsio. AA gi
riu Nuga Tone kų jos yru dėl inunęs pa
dariusios.”

Daugiau negu nUllonaa žmonių yra su
rado didžiausių pagalbi, nuo vartojimo Nu- 
ga-Toiic, nuo skilvio trubelių. prasti, ape
tito. gasų arba raugėjimo, Žarnų skaudė
jimo. chroniško užkietiejimo, svaigulio, gal
vos skaudėjimo, inkstų arba pūslės trobe
lių, silpnų nervų, silpnų svarbesnių or
ganų ir panaAių nesmagumų. Jei jus turite 
bent vieni, virs minėtų trubelj. jus turė
tumėt vartoti Nuga-Tono. Jos yra parduo
damos pas visus gyduolių pardavinėtojus. 
Jei jūsų vertelga neturi jų stake, reikalau
kit. kad jis užsakvtr Opus it olselio vais
tinės.

kurie yra pilni jvairios žuvies. 
Mes čionai atostogas laikome 
jau antrą savaitę ir žuvies ne
turime tik tada, kada nenori
me. Smagu yra žuvauti, o 
ypač kada gali pagauti didelės 
žuvies, bet musų gaspadinčs 
jau mudu su Pranu Žukų bara, 
nes joms nusibodo žuvį da
binti ir valgyti.—J. Lapaitis.

Kreivos Akys 
Atitaisomos

Nėra reikalo nei vienam vyrui, moterei arba vaikui 
būti kreivomis akimis, turėti daug nemalonumų, kuo
met paprastas, be skausmo atitaisymas per patyru
sius daktarus TUOJAU atitaisys bile kokias, akis. 
Kaina yra nebrangi, kiekvienas gali lengvai užsimokė
ti. Mes taipgi taisome kreivas nosis, dideles ausis,
prašalinam gymio ženk
lus, rauplių duobes, at- 
jauninam senus veidus. 
Visi pertaisymai yra be 
skausmo. Kainos pigios. 
Pasekmės geros.

Viens už kitą gudresnis

Septynių metų mergaitė savo 
draugėms:

—Aš žinau, kodėl vaikai 
gimsta.

Vienuolikos metų mergaitė: 
—O aš žinau ir k'idel jie ne
gimsta.

PasitanmaH hu musų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Jei afHlųsite gavo mažų fotografijų ari,a 
fotografijos proof, Į tai Ihih atkreipta 
upecialė atyda. Visi laiAkul greit atsakomi.

American Institute 
ofPUutic and Ricial Rejuvenation 
Sulte 720 State-Lake Bldg, 190 N. State St.

Telephone State 5156 Chicago, Ii).

PIANAI, PIANAI, 
PIANAI!

Kipiball PJayer Pianas, vertės 
$700, už $295.

Kimball Upright Pianas už $35.
Macey Kamp Grojiklis, naujas, 

vertės $900 už $395.
Gulbransen Grojiklis vertės 

$600 už $235.
Stark Upright Grand už $75.
Bell Player Baldwin vertės $650 
’ už $190.

RADIOS, RADIOS!

Radiola 28 su 104 Speakeriu 
vertes $575, — 12 tūbų clec- 
tric su viskuo $195.

Atvvater Kent 6 tūbų AC elec- 
tric su viskuo už $58.

Freshman 6 tūbų AC eleetrie 
uk $56.

Bramuntuly 6 tūbų AC eleetrie 
$65.

Brunsvvick — combinacija 6 tū
bų vertės $600 už $150.

VICTROLAS, PHONOGRAFAI, 
GRAFONOLAS

Nauja Colombia Vivatonal ver
tes $300 už $110.

Sonora vertės $250 už $95.
Victor Orthofonic vertės $200 

už $85.
Brunsvvick, Edison, Vidicomb— 

Kainos po $24-18-15-12-9 ir 
po $6.

Rekordai 10 colių ant abiejų pu
sių i>o 12c.

Pianų Roles su žodžiais ir be žo
džių po 15c.

Viskas turi būti greitai 
parduota už storage

Manufacturers 
District Warehouse
3343 S. Halsted Street

Atdara vakarais ir nedėlioj 
iki pietų

MOKYKLOS NORS®. 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU ŽINOTI MTA

c
KALBĖDAMA aukltesnėe mo
kykit* merginom* apie aaraa- 
nlnų higiena, patyrusi distrik- 
to nur*^ nesakė:

“Viena pagrindinių taisyk* 
lių dėl merginų sveikatos, tai
kia uilaikyti sistemų norma
liame stovyje. Normalia menk- 
ktinimas ir dieta turi būt var
tojama. Eeant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nee jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo* 
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk kaukėtų kiek
vienų vakarų. Jos nepadarys 
nesmagumo.“

Nujol galit vartoti neįlįs-

Feen:a-mint
, . Liuosuotojų 
r Jus kramtysi^
/ Kaip Gumą

> i Soknis Tik 
Mėtos _

■■

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonus,
Blakes, Muses Ir

Kitus Vabalus
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PRIEŽODŽIAI IR 
MĮSLĖS

Atmintinę literatūrą sudaro 
žmonių proto ar vaizduotės ku
riniai ir kūrinėliai. Jie sukur
ti nemokančiųjų rašyti, ir ilgus 
amžius buvo atmintinai karto
jami, kolei, galiausia, mus pa
siekė. Geriausi šios srities 
veikalai sukurta gilioje senovė
je, kada žmonės dar nebuvo su
siskirstę į mokytuosius ir ne
mokytuosius, visi vienaip tikė
jo ir vienaip manėsi.

Atmintinės literatūros veika
lus, tur būt, kaip ir dabar, kū
rė atskiri žmonės — poetai. Il
gainiui poetų vardai išnyko iš 
žmonių atminties, bet jų kuri
niai prigijo ir liko visos tautos 
nuosavybe. Žinoma, amžiui po 
amžiaus slenkant, žmonės toly
džio perdirbinėjo ir savo dai
nas, ir pasakas, ir priežodžius, 
ir mįsles, ir burtus ir kt. čia, 
bent šį kartą, nekliudysime nei 
dainų, nei pasakų: jų šaltiniai 
musų jaunimui nesunku priei
ti; tūkstančiai jų surinkta ir 
dalis jau išspauzdinta, kitos te
berenkamos. čia norima ke
letas žodžių tarti dėl mažyčių 
kūrinėlių — mįslių ir priežo
džių, kurių lig šiolei ne daug 
teturime surinkę, dar mažiau 
vartojame gyvam reikale.

Priežodžiai ir patarlės yra 
trumpi žmonių kūrinėliai, ku
riais pasakoma bet kuri tiesa, 
samprotavimas ar gyvenimo 
pažiūra; tat žmonių išminties 
taisyklės, nieko neteisiami įsta
tymai, kurių pamokomąsias va
dina patarlėmis: kaip: “Neik 
su velnių obuoliauti: liksi be 
obuolių ir be maišelio’’.

Priežodžiais žmonės reiškia 
savo džiaugsmus ir liūdesį; jais 
pasako visa, kas liečia jų gy
venimą, kas judina protą ar 
širdį, kas atrodo gera ar pikta. 
O ko nebuvo žmonių gyvenime, 
to nėra nė priežodžiuose. Prie
žodžiais ir patarlėmis žmonės 
pasakė ne vien savo išmintį, 
bet ir pastabumą, kurį jie pa
veldėjo iš savo senolių ir išlai
kė gyvą, palikdami savo vai
kams ir kitiems palikuonims jų 
atmintyje, nes juk tuomet dar 
nemokėta rašyti.

Lietuvis nepasižymi istorine 
atmintimi; jo protas — prak
tiškas; dėl to žmonės ir saugo
ja savo atmintyje senolių pa
likimus, brangindami juos tiek, 
kiek jiems patiems tat reikalin
ga. žmonės nenori mesti to, 
ką maži būdami išmoko iš sa
vo tėvelių; priežodžiais ir pa
tarlėmis jie stengiasi susltp- 
rinti savo išmintį. (Į ką jaunas 
įprasi, tą senas teberasi. Kaip 
senieji švilpė, taip jaunieji šo
ko. Meluok melą, šviesk galą, 
parodyk teisybę)...

Priežodžiai pasižymi lakoniš
kumu, tikslumu ir linksmu kal
bos prastumu. (Alkanam duo
na terūpi. Atitiko kirvis kotą. 
Baido, kailinius išsivertęs. Be 
žvakės ir danguj tamsu. Daug 
rankų didžią naštą pakelia. Dėk 
grūdą prie grūdo — pripilsi 
aruodą. Dieve, duok gražiam 
gimti, didžiam augti. Gera pre
kė pati save giria. Ilgą iešmą 
bedrožiant, šuo kepsnį nuneša. 
Ir duris uždarius laikas eina. 
Iš adatos vežimą priskaldo. 
Ylos maiše nepaslėpsi. Yra 
žmonių, nėra žmogaus)... Jie su
daro kaip ir pradžiovišką žmo
nių kalbą ir dėl to pasižymi 
striukumu ir didžia jėga, žmo
nių kalba yra prasta, nes pras
ta, nepaini ir jų sielos santvar
ka: gyvena daugiausia jaus
mais ir nepažįsta melagingos 
“kultūringųjų“ žmonių mekani- 
kos.

Yra posakių, kurie tesudaro 
kaip ir pirmąją priežodžio da
lį, primindami, bet nebaigdami 
minties sakyti: užuot “girtas”, 
sakoma: “jo keturnytos akys”, 
vieton “kvailas”, sakoma: “jam 
galvoj negera”, arba: “vieno 
šulo trūksta“, “jis ir penkių ne
suskaito“... Šiuos pasakius taip 
pat vadina priežodžiais.

Priežodžiai ir patarlės labai 
svarbus kalbos mokslui, nes juk 
tat yra gyvi kalbos pavyzdžiai,

tartum netikėtai nuo žodžio nu- I
trūksta: Pro vieną ausį atė
jo, pro kitą išėjo; protas išmin
tį vadžioja; ranka ranką maz
goja, o abidvi suodės; savo ku
pros nė vienas nemato, svetimą 
— visi; sidabro yla ir velnio 
maišą praduria; svetimi durnai 
aikis graudžia; svetimu protu 
netoli tenujosi; šiluma kaulų 
nelaužo; širdis — ne ragelis...

Pasisavinę priežodžių ir pa
tarlių, mes pradedame giliau 
suprasti savo kalbos dvasią, ko 
negali duoti jokia gramatika. 
Priežodžių mokytis atmintinai 
daug naudingiau, negu pasakė
čių ar eilių. Priežodžiai ir pa
tarlės ankščiau suglaudžia mus 
su žmonėmis, žinoma, priežo
džiai ir patarlės neišmokys gy
venti: kvailo jie nepadarys pro
tingu ir naujų žinių nesuteiks; 
vis dėlto jie daugiau veikia į 
musų protą ir širdį, negu eilė
raščiai.

žmonės nemėgsta pamokslų, 
jie tik bešališkai nušviečia fak
tus, į juos žiūrėdami, kaip me
nininkas į gyvenimą. Priežo
džiai kartais vieni kitiems 
prieštarauja, nes ir gyvenime 
taip esti. Taip, senelius musų 
žmonės paprastai gerbia, .bet 
priežodis juos besmegeniais va
dina: Seniahis besmegeniams 
nė paukščiai nebegieda; senat
vė parvirsta ir negirta... Bet 
greta šių yra ir tokių piežo- 
džių, kurie rodo, jog seniai yra 
galingi savo prityrimais, kaip: 
Senas jautis vagos negadina; 
senas vilkus uodegos į aketę 
nekiša; seno vilko neapgausi... 
Apie tai, kad kovoje ar šiaip di
deliame reikale žmonėms tenka 
suburti jėgos, priežodžiai sako: 
Šimtas uodų kumelę papiauna; 
daug rankų didžią naštą pake
lia... Tėvų ir vaikų santykius 
priežodžiai šiaip nušviečia: Tė
vai peni vaikus žuvimis, o vai
kai tėvus — šunimis; tol vaikas 
klauso tėvų, kol žąsino bijo... 
Darbštumą ir sumanumą prie
žodžiai taip pat pažymi: Gera 
audėja ir tvoroje suaudžia; ge
ras artojas ir žąsinu paaria... 
Nepamiršta ir tinginiai: 'Duona 
verkia tinginio valgoma; tingi
nys ir kelią koja rodo... Mirti
mi stisirupinę žmonės sako: Gil
tinė neveiz į dantis; senas braš
ka, o jaunas lūžta; giltinė ateis 
nešaukiama... Daugelis priežo
džių ragina žmogų į darbą: Kas 
ars — nepavargs, kas vogs — 
nepralobs; kiek sėsi, tiek plau
si ; kas skaito, rašo — duonos 
neprašo ir t. t. Yra ir tokių 
patarlių ar priežodžių, kurie 
sudaro tikrą ūkio nurodymų 
rinkinį.

Daugelis patarlių tenka pris
kirti prie alegoriškų (kitakal
bių) žodžio kūrinėlių, nors jų 
mintys ir aiškiai pasakomos. 
Kas kita mįslės, šios jau yra 
grynai alegoriški žodžio kūri
nėliai, kuriais kalbami daiktai 
ką kitą vaizduoja. Tarp mįslių 
pasitaiko daugelis patarlių, tik 
jos reiškiamos klausimų lyti
mis, pavyzdžiui: vieton patar
lės, “Niekur nėra miltų kal
nų“, klausiama: “Kame yra 
miltų kalnai?“ ir tuo budu gau
nama mįslė. Sumanesnėmis 
mįslėmis teigiamieji daiktai ar 
reiškiniai neigiama klausiami, 
pavyzdžiui: posakis “Dievas vi
sagalis“ mįslės forma klausi
mas: “Ko Dievas negali?” Daž
nai mįslės, aprašydamos bet ku
rį daikto veiksmą, jo padėtį ar 
būtį, nepasako nei kas veikia, 
nei kuri jo būtis; arba vėl pa
sako tipingas kurio nors daikto 
žymes, bet nutyli jo vardą; jis 
reikia atspėti, pav.. “Iš ryto — 
ant keturių, dieną — ant dvie
jų, vakare — ant trijų”, šioje 
mįslėje nutylėta ir atspėti rei
kia daiktas, kuris rytą (gyveni
mo pradžioje) vaikšto keturio
mis, dieną (užaugęs) — dviem 
ir vakare (pasenęs) — trimis.

Veikiamieji musų pasakų as
mens: burtininkai, seneliai — 
žyniai, iškeiktos mergelės ir 
kt. įspėdami galiūnų, valdovų 
gudruolių ar dvasių menamas 
mįsles, dažnai patys taip gud
riai sugalvoja savąsias, kad ne 
vien jie patys išsivaduoja, bet 
ir kitų gyvybę apdraudžia. Bi
blinis Samsonas, atvykęs filis-

tinės vesti, derėdamasis dėl'Be kojų, be rankų duris atidaro 
kraičio su filistinais, 
jiems atspėti mįslę: “Aš jums 
mįslę pasakysiu, — taręs jis, 
jei įminsite ją per septynias 
dienas, tai aš jums duosiu tris
dešimt išeiginių marškinių ir 
trisdešimts išeiginių apsiaustų”. 
Filistinai sutikę ir tarę jam: 
“Pasakyk mums savo mįslę”. 
Samsonas pasakęs: “Valgis iš
ėjo iš rykliojo, o saldis — iš 
stipriojo”. Ir filistinai per tris 
dienas negalėjo šios mįslės 
įspėti. Tada Samsono pati, bū
dama filistinė, išprašiusi vyro 
pasakyti jai mįslės reikšmę, il
sis papasakojęs jai, kaip kartą, 
vykdamas savo filistinės lanky
ti, jis nukovęs levą, o grįžda
mas jo griaučiuose radęs susi
metusias bites ir išsiėmęs me
dų. Samsono nuotaka, filisti- 
ųė, tatai pasakiusi saviškiams. 
Tada filistinai septintą dieną, 
dar saulei nenusileidus, tarę: 
“Kas butų saldesnis už medų?
Kas yra stipresnis už levą?”

Daugelis musų mįslių pasako
ja apie Dievą ir tikyboj'daly
kus, pav. : 
ant vienos 
aūdamasis), 
su uodega? 
das varnas 
sa puota linktelėjo, 
bažnyčioje) Miške gimęs, miš
ke aukęs, išeina į lauką, kepu
res trauko. (Kryžius). Stuk 
stuk stovai devintovai, aukš
tuos krūmuos raibi gaidžiai gie
da (Vargonai). Septynios my
lios tilto, gale tilto žolynas, vi
sam svietui džiaugsmas (Gavė
nia ir Velykos).

Labai daug mįslių yra apie 
dangų, saulę, mėnesį, žvaigž
des, vėją, šilumą ir kt., pav.: 
Aš pats, pati plati, sūnūs grei
tas, duktė akla (Dangus, žiemė, 
vėjas, naktis). Alus be putų, 
duona be plutų, graži pana be 
vainiko. (Marios, žemė, saulė), 
Aukso lenta praskilo, visas 
svietas sukilo. (Saulė užtekėjo).

Kada Dievas stovi 
kojos? (Kelnėmis 

Kuris šventasis 
(Dvasia Šv.). Juo- 

krunktelėjo, — vi- 
(Kunigas

Budavokit sau porėtų 
ar garažą

Budavokit dabar, sutaupyktt daur 
pinigų.
Galit užmokėti visus pintinis arba 
mokėti po bluki kas mėnesi ma
žais iAmoktyimals.
M<-s t alpti! budavolame vasarna
mius ir darome visokius pertaisymus. /

Star Construction Co.
Atnilankykit. telefonuokit arba 

rašykit mums.

2845 N. Crawford Avė.
PALISADK 8330

Mes esam abelni kontraktoriai.

(Vėjas). Juodas jautis dafrgų 
laižo (Debesys). Vaikščiojo pa
nelė po pievelę ir išbarstė aukso 
perlus; mėnuo matė — nepasa
kė, saulė kėlės ir surinko (Ra
sa). žilas jautis išgėrė vandens 
klaną (šaltis). Be kirvio, be 
kirvelio, be grąžto, be grąžtelio, 
be medžio, be medelio padirbo. ainiai), 
tiltą (žiema, ledas). Gale šešių 
lieptų — atsilsiu vainikas (Sek
madienis).

Mįslės vaizduoja patį žmo
gų, jo jausmus, troškimus, ap
linkos pasaulį — visą vidujinį 
ir orųjį gyvenimą, pav.: Ant 
šakių — avilys, ant avilio — 
kamuolys, ant kamuolio — miš
kai, o tuose miškuose — kiškiai 
(žmogus). Dvi seseli per kal
nelį nesusicina (Akys). Viens 
sako, du mato, du klauso (Ger
klė, akys, ausys). Pilnos lak
tos baltų vištų (Dantys). Die
ną — kaip lankas, naktį — 
kaip žaltys, tas bus mano vy
ras, kurs gerai atmins (Juosta). 
Nei akių, nei ausų, o aklus va
džioja (Lazda), šalis šyla, ša
lis šąla, viršus džiūsta, apačia 
pusta (Namas). Galvą skaudą, 
alpsta siela, duris matau, o ne
galiu išeiti (Balkiai). Mėškos 
nagos duonos prašo (Sąsparos). 
Juodas čigonas ant raudono ar
klio. (Puodas airt ugnies).

Mįslės sudaro ir vaizduoja 
visokius ūkio darbus, pav.: Kal
nai gena, kloniais pargena, šim
tais skaito, vieno neranda ir to

Permodeliojame
Mes atliekame visą dar
bą; statome mūrinius ir 
medinius bungalow, gą? 
ražus, sun parlorus, pa
keliam namus, jdedam 
šalygatvlus, grindis, pri
statome namus, taipgi at
liekame NAUJĄ DAR
BĄ. Atsiųskit kuponą dėl 
dykai apskaitliavimo.
$5 įmokėti, kitus iš
mokėjimais PER 3 

METUS 
DIDYSIS AFISAS 

Ajax Construction Co.
2206 Milwaukee Avė.

Brunswick 4707 
South Side Skyrius 
Mr. Augusfr Saldukas 

4034 Archer Avė.
Laf. 6719

Vardas ...........................
*

Adresas ........................’ F" « . . k

Telefonas ......... ..............

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino ilegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson BĮ v., netoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorįų 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Rusiškos ir
12th STREET

Tel. Kodzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

RUSIŠKOS m TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir pradas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

s »

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGICIAMS
Eighteenth Boftd & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

■■ 1 VAįJtL-'i A*!

paties pasigenda (Audimas iržytė užriesta nosytė, nei važio 
siūlas).. Ožys treigys — ragų 
glėbys (Ratelis). Maža žmone
lė bebėgdama priedą (špulė). 
Maža moterėlė visą svietą rėdo 
(Adata). Dvi duria, dvi žiuri, 
o dvi nepasiekia (Duona min
ko). Pykšt pokšt ant lentos, 
kybur vybur ant tvoros (Skal- 

Boba ragana, jos ko
jos, kaip šakės, visą svietą pe
ni, o pati* nuoga (Arklas). Ke
verza varža per lauką varžo, nei 
šunes neloja (Akėčios). Vilai- 
dė laidė žolelę baidė, namo pa
rėjo, ant vartų pasikorė (Dal
gė). žaidė raidė, po šilą skrai
dė, žarnas paliko, pati namo 
pasmuko (šautuvas). Lino lie
muo, akmens 'šaknys, medžio 
viršūnė (Tinklas). Važiuoja ro-

vėžių, nei arklio pėdų (Laivas). 
Galva nupjauta, širdis išlupta, 
duoda gert — geria, liepia kal
bėt — kalba (Rašoma, plunks
na). Aklas karvelis po visą svie
tą laksto (Laiškas). Atbėga po
naitis raudonom kelnaitėm; at- 
ginkit vištas, šunų nebijau 
(Sliekas). Sėdi ne ant važio, 
važiavo ne keliu, nupešė ne 
plunksnas, suvalgė ne mėsą

Metinis Išparda 
vimas

Trims dienoms - nuo 
liepos 12 iki 15 

dienos
ADANA PEACHES 1 ke- 2QC

38c
peaches

(žuvis). Gyvena be kūno, kai- ’adana PEACHES 2 ke
bą be liežuvio, niekas jo ne-' nai už ... 
mato, bet kiekvienas girdi (ALįblosom 
das).

PINE APPLE, peaches 
gružės No. 3 kenas, kiek- OKf* 

vienas ......................................

Yra daugybė mįslių paša- N0NE suc^CATSUP^di- 1Qr 
i ir dainų, kurios galima mįs- deli« butelis.............................. I

j SPAGETT1 arba MACARO- 4 Qn 
NI 3 pakeliai už ................. ■ v U

CARONATION PIENAS 3 
kenai už .................................. COU
CAMPBELL PORK and 
l)CRHS
MI LT AI, ŠA RĄŠOT A, Gold Medai 
arba Pillsbury 5 sva- 26c 

“T............................„ $1.19
NORVEGIŠKOS sardinkos gename 
olive oil 1 kenas 15c.
2 už .......................................... fcUU

kų ir dainų, “kurios galima mįs- delis butelis 
lėmis pavadinti. Sauliukas.

(“Viln. šviesa”)

Syki

Buvo Jautis
kurį važinėdavo po visą pasaulį. * 
Bet tik iki to laiko kol mėsa tapo 
prirengta marketui.

Ploni plaukai iš jo ausy tapo nu
gabenti į Paryžių dėl vartojimo ar
tistams kaipo “camel’s hair” šepe
tukas. x i

Šonkauliai tapo nugabenti i Shef- 
field, Engląnd, iš kurių padarė pei
liams kotelius, kurie yra nešiojami 
vyrų kišenėse Pietinėj Afrikoj ir 
Londone.

“Sinews” ir “tendons” nugaben
ti į Canadą ir Meksiką — pirmiau
siai išvirti į klijus ir vartojami prie 
išdirbinėjimo rakandų.

V. -j* (:k . . • *
Kiekviena dalis to jaučio liko iš

gabenta kur nors ir suvartota — 
net ir mažiausi “glands” — ^ilSs, 
ne didesni kaip žirniai, nugabenti į 
vaistinių sandėlius ir yra padaromi 
į gyduoles.

Farmerys, kuris užaugino šį jau
tį yra linksmas, kad pardavė jį 
Swift & Company už gerą cash kai
ną. Jei jis pats butų prirengęs jį į 
marketą, jis nebūtų buvęs tiek ver
tas. Šalę mėsos, jis butų galėjęs tik 
laikyti plaukus ir taukus. Kitos da
lys jaučio butų nuėjusios niekais.

•

Swift & Company sunaudoja tūk
stančius galvijų kasdie ir suvartoja 
kiekvieną jų dalelę. Ekonomija tei
kia pasekmes.

Jus turit iš to naudą. Swift & 
Company pelnas iš visų šaltinių sie
kia tiktai dalelę cento už svarą.

ryname
25c

Tikrai švieži kiaušiniai, tie
siai nuo farmų tuzinui ....... 35c
GERIAUSIOS tomatos No. 3 
kenas ...................................... 15c
WEBB’S kava 
svarui ................................... 48c
Pusė sva
ro .............................-.............. 25c
HABIT KAVA 
svarui ......................... -.......... 38c
HABIT saldus komai,
2 už ....;..................................... 25c

Mes dastatom j namus.

Cohen’s Meat
Market & Grocery
1907 S. Halsted St.

Tel. Roosevelt 2315

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PASTB

Large Tubt

25*

Swift & Company

Svečiai yra maloniai priimami 
Swift & Company pakaimėse 

330

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta __________________
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero _____
Mokykloms ir Šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..................... ....................
šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Suraiyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paltas.

KAUNO ALBUMAS ............................... .... ........ .............................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose_________ _
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ................-_________ __________

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. lUeistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ....................... -............
Namų darbai, namini sąskaitybi ir biudžetas, 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$2.50

1130

$3.01

17JM 
„ 50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Ddidous
C^ood

' 4

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- • 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele* 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE

įl KRAFT-PHENIX
CHEESE COMPANY

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį
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dūktai ir žemė. Farmeriai, žinoma, nori, kad ūkio pro
duktų kainos pakiltų, bet kaifžemė brangsta, tai jiems 
nevisuomet gerai. Brangstant žemei, kyla žemės mo- 
kesniai ir darosi brangesnės randos už žemę. Bet ve 
kur atsiranda didžiausias nuostolis farmeri'ui:

Metinį savo ūkių produktų (javus, gyvulius ir 1.1.) 
Amerikos farmeriai parduoda už $7,500,000,000. O var
totojai už j j užmoka apie $22,500,000,000. Vadinasi, 
penkiolika bilionų dolerių ($15,000,000,000) tenka tiems, 
kurie stovi tarp farmerio ir vartotojo.

Jeigu butų sugalvota toks planas, kad didesniųjų 
dalj iš tų penkiolikos bilionų dolerių gautų farmeriai, 
tai jų padėtis butų visai nebloga. Ir tuomet nebūtų rei
kalo ieškoti priemonių ūkio produktų kainoms kelti.

MONGOLIJA

Uetaion Ir kitur uiaMuoM 
[Atpigintai i

? DESPOTŲ MALONĖ.

Geri “Naujienų” prieteliai Klaipėdoje norėjo pada
ryti siurpryzų amerikiečiams, parvažiavusiems su 
“Naujienų” ekskursija Lietuvon, ■ ir kreipėsi į guber
natorių Merkį, o paskui ir į Kauno ponus su prašymu, 
kad nuo musų dienraščio butų nuimtas draudimas įvež
ti jį Lietuvon. Bet prašymas buvo atmestas, ir tuo bu- 
du Klaipėdos komitetas negalėjo pranešti šileikio vado
vaujamam keliauninkų buriui linksmos žinios, kad Lie
tuvos žmonėms bus leidžiama skaityt ‘Naujienas”.

Musų korespondentas sako, kad “Naujienų” įleidi
mo klausimų svarstė ne tik Klaipėdos krašto guberna
torius, bet ir “ministerių kabinetas” Kaune, ir jie at
rado, kad musų dienraštis “šmeižiųs Lietuvos valdžių”, 
todėl draudimas negalįs būt nuo jo nuimtas. Karosas, 
amerikiečių priėmimo komiteto sekretorius, dar pareiš
kęs, kad “užsienių reikalų ministerija esanti tos nuo
monės, jog įsileidimo klausimu pačios ‘Naujienos” tu
rinčios į jų kreiptis. O ministerija, girdi, pareikalau
sianti iš ‘Naujienų” leidėjų pasiaiškinimo (!), kodėl jie 
šmeižia (!) Lietuvos valdžių. Jei tas pasiaiškinimas 
butų pamatuotas, tai gal, esu, ‘Naujienoms* ir atsidary
tų kelias į Lietuvų.”

Nors ‘Naujienos*’ ir nebuvo įgaliojusios tuos musų 
prietelius kreiptis su prašymais į p. Merkį arba p. Vol
demarų, bet už jų gerų širdį ir pasidarbavimų mes iš
reiškiame jiems nuoširdiausių padėkų. Tečiaus to, ko 
iš musų laukia Lietuvos užsienių reikalų ministerija, ji 
niekuomet nesusilauks!

Iš Voldemaro ir iš jo klikos “Naujienos” jokių ma
lonių neprašė ir neprašys. Ir jos prieš jį nesiaiškins!

Iš ko jos turėtų jam aiškintis? Iš to, kad jos rašo 
tiesų ir išreiškia savo nuoširdžių nuomonę apie smeto- 
nininkus ir jų neteisėtus darbus Lietuvoje? Iš to aiš
kintis nebūtų jokios prasmės, o teisintis ir atsiprašinė
ti butų šlykšti veidmainystė ir nusižeminimas!

Gub. Merkys ir Voldemaro “kabinetas” vadina 
“Naujienose” telpančias žinias ir straipsnius apie da
bartinę Lietuvos vyriausybę “šmeižtais”, — nors patys 
prisipažįsta, kad jie ir nežino, kas “Naujienose” apie 
juos rašoma. Iš. to jau matyt, kokios “tiesos” jie nori. 
Jie nori, kad laikraštis nepeiktų ir nekritikuotų jų, ne
žiūrint, kaip jie elgiasi. Jei laikraštis rašys apie sme- 
tonininkus tiktai tų, kas smetonininkams patinka, tai 
jisai bus “teisingas” ir jo skaitymas nebus draudžia
mas Lietuvos žmonėms.

Ir šitokių pozicijų užimdami spaudos laisvės klausi
mu, Lietuvos diktatoriai dar švokščia, kad laikraščiai 
juos “šmeižių”! Bet argi gali dar būti kas žemesnio, 
negu šitokia valdžios pažvalga į spaudų?

Visai tokiu pat būdų žiurėjo į spaudų supuvę Ru
sijos carizmas; tokiu pat budu į jų žiuri carizmo įpė
diniai, bolševikai, ir bolševikų pamėgdžiotojai, Italijos 
fašistai. Ažuot mėginę atremti daromus jiems spaudo
je priekaištus lygiu ginklu, spausdintu žodžiu, visi ši
tie despotai apšaukia savo kritikus “šmeižikais” ir grie
biasi prieš juos smurto..

Lietuvių spauda užaugo, vesdama nuolatinę kovą 
su tokiais despotais, o ne šliaužiodama prieš juos ant 
pilvo. Jeigu “Aušra”, “Varpas” ir “Darbininkų Bal
sas” butų čebatus laižę tiems, kurie nepripažįsta spau
dos laisvės, tai Lietuvos liaudyje nė mintis nebūtų ki
lusi apie pasiliuosavimų nuo Rusijos žandarų jungo.

Tie Amerikos lietuviai ir jų laikraščiai, kuriems 
rupi geresnė Lietuvos ateitis, laukia ne malonių iš Vol
demaro, bet — kad jisai greičiaus nusiristų žemėn nuo 
Lietuvos žmonių sprando!

ĮDOMIOS skaitlinės.

Prieš septynerius metus buvo apskaičiuota, kad 
farmos Jungtinėse Valstijose vertos $79,000,000,000 
(septyniasdešimts devynis bįlionus dolerių). Dabarti
nė jų verte, kaip spėjama, yra $56,000,000,000. Tai rei
škia $23,000,000,000 uostolį. Tečiaus žemės ūkio pro
duktų šiandie pagaminama daug-maž tiek pat, kiek 
prieš septynerius metus.

Tas nuostolis pasidaro iš to, kad atpigo ūkio pro-

Juodas Katinas Per
bėgo Kelią...

(Senovės ir moderniški 
prietarai)

Janingsas ir kranklys. — Juo* 
das ponas su gaidžio kojom. 
— Musės — pragaro pasiun
tiniai. — Katės ir profeso
riai. — Kaip įgyti auksų. — 
Popierinis narsumas. — Nau- 
javedžiams patarimai. — Ry
tas, lova ir kairioji koja — 
Meilė ir kortos. — “Trys ne
gali iš vieno degtuko užsirū
kyti.

Mes — moderniškos kultūros 
žmonės vadovaujamės šaltu 
mokslu, tačiau tamsiosios praei
ties prietarų sutinkama ir inte
ligentų sluoksniuos.

Vienas vokiečių rašytojas pa
sakoja apie žinomą kino artistą 
Janingsą: “Buvau pakviestas 
pas jį pietų. Greta jo sėdėjo 
graži moteris, o priešais jį ant 
stalo — juodas papkės krank
lys: “Mano laimės kranklys”, 
paaiškino Janingsas. “Jis vi
sada su manim pietauja, bet 
man grimuojantis, jis randasi 
mano garderobinėj”. Tai buvo 
tada, kai Janingsas buvo dar 
mažai žinomas aktorius. Dabar 
jis žinomas kino artistas. Ar 
tikrai mažasis papkės kranklys 
jam atnešė laimę?

Prietarai! Nėra metų laiko, 
nėra jokio daiktelio, kūno da
lies, kuri nebūtų surišta su tuo 
ar kitu prietaru. Nežiūrint 
technikos pasisekimų, šviesiųjų 
mokslo sąvokų, visgi žmogus 
jaučia, kad aplink jį dar ban
guoja neišmatuojamas nežinios 
okeanas. Jį siaučia dienos ir 
žvaigždės, o virš viso — neži
nomas likimas. Tas nežinoji
mas gimdo žmoguje prietarin
gumą. Gilioj senovėj visų bur
tų ir prietarų pirmapradybė 
buvo velnias — juodas ponas, 
su gaidžio arba arklio kojomis. 
Dabar tas ponas, apie kurį šu 
baime ir pagarba dar nesenai 
kalbėjo musų seneliai, tiktai 
vaikams juoko sukelia. Ta
čiau paslapčiomis, — taip visai 
atvirai kalbant, — pas mus vi
sus sieloj ar nėra kiek užsilikę 
to pragaro pono šešėlio? — Is
panijos jaučių kautynių daly
viai ligi dienai prieš išeisiant į 
areną, aukoja Madonai ir šven- 
tiemsiems septynias dideles 
žvakės, o velniui — vieną ma
žą. Atsarga gėdos nedaro! — 
Dar 1790 metais vienas vokie
čių karaliaus dvaro mokytojas 
rašė: “Užginčyti velnio buvi
mą butų klaidinga, tačiau yra 
prietaras manyti, kad jis gali 
ką blogo žmonėms padaryti, nes 
Kristus juk jį prikalė retežiais 
prie pragaro dugno”. Daryda
mas iš to išvada, tas mokyto
jas tikina, kad su velniu jokių 
laižybų daryti negalima. Tas 
pats mokytojas rašė apie įvai
rias dvasias ir vaiduoklius. Jų 
tarpan įskaityta ir paprastoji 
musė. Jos dažnai atvykstan
čios tiesiog iš pragaro. Senas 
išbandytas receptas moko: “Jei 
norite muses išvaryti, kad jos 
nesugrįžtų, reikia išplauti iš 
skardo žuvies ženklą ir jį su
kant sakyti šiuos žodžius: “Tai 
yra paveikslas, v kurs naikina 
muses amžių amžiams”.

Štai kad ir katė. Ir ji gali 
atvykti į raganų šabas. Bet to 
ji nebepajėgia jei nuplauti jai 
ausis. 'Kartais ir pati katė yra 
ragana, ypatingai jei ji visąi 
juoda. Katė perbėga kelią, ne
laimė neišvengiama. Tas seno
vės prietaras taip giliai įsišak- 
nėjęs, kad tokiais atvejais 
spiaudosi ir tris kart apsisuka 
net profesoriai.

Voras, anot prietarų, neša 
laimę; jei laikysi vorą uždarytą 
dėžutėj septinerius metus, tam 
laikui praslinkus, jo vietoj at
siras gerokas aukso gabalas. 
Daug pavojingesnis raguotva- 
balis; jis neša dantyse žarijėlę 
ir, j-ei jį supykdyti, gali uždegti 
namus. Aiškus daiktas, kad ir 
sodų graužikus siunčia nelaba
sis. Bet prieš juos vaistas la
bai paprastas — reikia tik ap
eiti sodas basom kojom prieš 
saulėtekį ir jie išnyksta! Tai 
žinoję ir romėnai. — Didžią ga
lią turį parašyti ant popieros 
žodžiai, ypač jei popiera suval
goma. Papasakojama, kad Pa
šau mieste Vokietijoj vietos bu
delis (1611 m.) tokiais popie
riukais paversdavo bailiuosius 
•kareivius narsuoliais. Kurfiursto1 
kareiviai jokiu budu nenorėjo 
kariauti, bet suvalgę po tokį' 
budelio parašytą popieriuką, jie i 
pasidarė tikrais liūtais. Bet 
tie burtų žodžiai dingo, tuo su
teikę nubudimo burtininkams, o 
ypač valdovams. į

Prietarai lydi žmogų visuos 
darbuos ir žygiuos. Jei gimdy-, 
vei ant krutinės užrišama juoda’ 
skarelė, — vaikas bus tylus ir 
dievotas. Jei esi gimęs sek- 
madeinį, galėsi matyti dvasias. 
Naujagimiams reikia dovanoti 
šaukštą, kad jie nesiseilėtų. — 
Ir sutuoktuvės be savo prietarų 
neapeina. Jei norite sužinoti, 
ar gerai moterystėj sugyvensit, 
reikia prieš vestuves įmesti į 
upės srovę rožių žiedlapius; jei 
jie plauks kartu, — bus sutiki
mas, jei išsiskirs — nešugyven- 
sit. Jaunavedžiai prie alto
riaus turi stovėti glaudžiai su
siglaudę: kas gali tarp jų įste
bėti tarpa, galės visą gyvenimą 
daryti nesmagumų. Jei jau
noji bažnyčioj užmins jaunikiui 
ant kojos, ji bus valdovė šeimy
noj. — Kas ketvirtadieniais 
kerpa nagus, bus laimingas. 
Merginoms, kurios švilpauja, 
auga ūsai. Jei vyrai barasi, 
moterys turi laikyti burnoj 
vandenį (neblogas patarimas!). 
Jei mergina pames savo kojinių 
užrišą, pames savo sužiedotinį.

Jei ryto metą iš lovos išlip
damas koją pirma iškelsi, nesi
stebėk, jei visą dieną nesiseks. 
Kas lopo kojines ant kojos, 
niekada nebus turtingas. Kam 
nesiseka meilėj, tam sekasi kor
tose. Niekada nereikia dova
noti žirklių ar peilių, nes kils 
vaidų.

Visi gerai žinome prietarus, 
kad jei delną niežti pinigų gau
si, nosis niežti — naujienos su
silauksi, ausis niežti — bus lie
taus, koją niežti — teks ke
liauti, smakrą niežti — pasi
gersi.

Visi tie prietarai, supranta
ma, turėjo pateisinimo musų 
sentėvių akyse. Kaip gimsta 
prietarai, matome, kad ir iš to
kio pavyzdžio. Dažnai sakoma: 
“Trečias, užsirūkęs iš vieno 
degtuko, mirs!” Tas prietaras

[“K.”] Mongolija užima di
džiulį (apie pustrečio miliono 
km.) žemės plotą, o tame'plote 
tegyvena tik apie penkis milio* 
nūs gyventojų. Didelę Mongoli
jos dalį užima Gobės dykuma.

Mongoliškai žmogus vadinasi 
“Hunn” (gunas). Dabartiniai 
mongolai yra ainiai tų laukinių 
žmonių, kurie senovėje buvo už
kariavę veik visą Europą. Da
bar mongolai veda ramų ir pa
prastą gyvenimą, ganydami sa
vo kaimenes.

Mongolija atskirta nuo Sibiro 
ir Chinų eile kalnų, kurie labai 
apsunkina susisiekimą. Del to
lumo nuo jurų ir aukštumo nuo 
juros paviršiaus klimatas yra 
visai žemyniškas: pavasarį ir 
vasarą pučia žvarbus šiaurvaty- 
rių vėjas, lietus lyja, labai ne
reguliariai, dėl to žemės darbu 
veik negalima užsiimti.

žmonės gyvena labai pasis
kirstę ir kartais praeina kele* 
tas mėnesių kol kokia* žinia pa
siekia visus kraštus. Vienintė- 
lis jų turtas, tai maži, pasišiau
šę, bet labai ištvermingi arkliai, 
su kuriais jie tartum suaugo, 
taip pat avys, raguočiai ir kup
riai. Sausos vasaros ir šaltos, 
speiguotos žiemos daug sunai
kina to mongolų turto.

Jie pasitenkina mažmožiu ir 
pasižymi maldingumu. Įdomu, 
kad veik trečdalis visų gyven
tojų vyrų priklauso dvasiškių 
luomui. Nuo to laiko, kai iš Ti
beto įsiskverbė budizmas, mon
golų sielą paėmė kažin koks 
snaudulys, ir bažnytinė valdžia 
turi dideliausios įtakos. Tibeto 
bažnyčios galva-hutuhta gyve
na Urgos mieste. Jisai tik tru
putį žemesnis už Dalai-Lamą. 
Dešimtys tūkstančių mongolų 
kasmet vyksta jo pagarbinti iš 
pačių tolimiausių kraštų. Yra 
daugybė vienuolynų, kurie gau
singai lankomi maldininkų. Pa
maldos įvairinamos sportu (šo
kiais, imtynėmis, šaudymu). 
Net ir Chinuose yra panašių 
vienuolynų. Vienuoliai turi 
daug įvairių privilegijų.

Mongolai jokiu budu negali 
užmiršti, kad kitados jie patys 
buvo chinų valdytojai. Ypatin
gai liaudis nekenčia chinų pirk
lių, kurie įvairiais budais išnau
doja tamsius gyventojus. Tam- 
saodžiai, tvirti mongolai, papra
tę prie laisvo gyvenimo, daug 
kuo skiriasi nuo mandagesnių 
ir gudresnių chinų.

Tarp pačių mongolų mažai 
tematyti skirtumo. Tiesa, poli
tikos atžvilgiu yra šiokio skir
tumo: vieni jau nuo senai klau
so chinų, kiti dar ne taip senai. 
Šiuose niekados neišnyksta lais
vės dvasia. Mongoliją valdo 
centro valdžios skiriami valdi
ninkai. Vyriausias yra karo gu
bernatorius. Mongolų kunigaikš
čiai nepriklauso tų valdininkų: 
jie tik laiku sumoka mokesnius, 
tai jiems duodama laisva valia.

Mongolijoj ligi paskutinių lai
kų dar buvo daugiausiai mainų 
prekyba. Pinigus atstojo sidab
ro gabalai ir arbata. Turtingu 
laikomas tas, kas turi daug kai
lių ir vilnų. Spėjama, kad Mon
golijoj yra daugybe akmeninio 
anglio, aukso ir k. mineralų, 
kurie dar nenaudojamt

žiemos metu gyvena jurtose, 
vasarą — ‘palapinėse. Jurtos 
statomos šiaip: į žemę prikala 
aukštų mietų, kuriuos apden
gia tubu. Kraustantis į kitą vie
tą jurtą greitai išardo ir krau
na ant kuprio.

štai ką pasakoja vienas ke
liauninkas, nakvojęs panašioje 
mongolų jurtoje.

dar ne senas: jis kilo iš būrų — 
anglų karo (1899—1902). Ten 
buvo uždrausta uždegti dau
giau vienos cigaretos, nes bijo
ta šviesos signalų. Jei naktį 
suliepsnodavo antra ugnelė, pa
sigirsdavo perspėjimas šūvis; 
pasirodžius trečiai ugnelei, bu
vo šaunama jos link: supranta
ma, trečiam grėsė mirtis. Taip 
prietarai ir musų laikais atsi
randa. “N. ž.”

[Pactfio and /.tlantic Photo]

Mohandis K. Ghandis, indu- 
sų nacionalistų vadas. Prane
šama, kad jis vadovauja nau
jam judėjimui prieš Anglijos 
šeimininkavimą Indijoj.

“Jurtos platumas kokių 5—6 
žingsnių, šeimininkai, matyt, 
gana turtingi. Viduryje buvo 
nedidelis žemas stalas, skrynia, 
kamoda, stiklinė indauja su 
dievų paveikslais, palai gulėti ir 
suolas, ant kurio buvo sudėta 
pamų reikmenys. Visa tai su
statyta pasieniais, o vidurys 
tuščias ir ten kūrenasi ugnis; 
durnai išeina laukan pro aukšti
nį. Aplink ugnį mes ir sumigo
me.

Rytas. Mongolas ir jo žmona 
jau atsikėlę ir dirba lauke. Jie 
keliasi švintant. Mano draugai 
jau sukilę ir triusiasi apie ark
lius. Aš guliu lovoje gėrėdama
sis avies maišo ir kailinių jau
kia šilima. Ant palų gulėjo 
mongole su savo dviem vaikais; 
jie buvo apkloti visu kalnu kai
linių. Va, kaž kas pradėjo judė
ti tuose kailiuose. Pasirodė vai
ko galva. Tai jaunesnysis musų 
šeimininko sūnų. Jisai nori iš
lysti iš šiltos lovos. Ir štai nuo
gas ketverių metų gyvūnas nu
šoka nuo lovos ir pakėlęs tūbi
nes duris išbėga į gatvę. Visur 
sniegas, šąla. Vaikas matyt abe
joja, svyruoja valandėlę ir su
grįžęs atgal pradeda šaukti, 
tur būt, motinos. Bet niekas ne
ateina. Ir vėl bėga į lauką vi
siškai nuogas. Atlikęs savo rei
kalą sugrįžta ir įsiknisa į šiltus 
kailinius. Aš tuojaus atsime- 
niau rymėnų pasakas apie seno
vės germanų tautas, kurie gun
dydavo vaikus kišdami juos į 
sniegą arba į šaltą vandenį. 
Mongolai yra puikiai užsigru- 
dę. Jų gyvenimas, maistas, ar
bata slt taukais, blogai virta 
aviena — be perstojo jodinėji
mas, visa tai pakeliama tiktai 
užgrudytam žmogui, bet juose 
jau senai užgeso karingumo 
dvasia. Tai piemenų tauta. Jų 
gabumai, jų mintys tesisuka tik 
apie kaimenes.

Kai po valandos jau rengė
mės į kelionę, pas mus atėjo 
mongole, pasipuošusi išeiginiais 
rūbais. Galvos apdaras ir sušu
kavimas labai originalus ir gra
žus, papuoštas sidabrinėmis 
grandinėlėmis; karoliais ir mez
giniais; plaukai ištepti kažin 
kokiu limpamu tepalu ir labai 
nepaprastai sudėti ant galvos; 
nuo galvos nusileidžia dvi ma- ' » •
zutės kasos: visa tai puikiai 
supa tyrą, raudonais, sveikais 
veidais galvą.

Jurtos šeimininkas su drau
gais palydėjo mus ligi upės, ku
ri buvo užšalusi. Jie jojo iš 
abiejų vežimo pusių savo ma
žais arkliukais, ir savo ilgomis 
diržų suveržtomis milinėmis 
smailomis, geltonomis kepurė
mis, kailių pušnimis atrodė tik
rais dykumos vaikais, deran
čiais su apsupančia apylinke.”

Europiečiai, kuriems tenka 
susidurti su mongolais, giria 
jų malonumą ir lėtumą. Jie yra 
labai vaišingi. Kiekvienas lais
vai guli įeiti į svetimą jurtą, 
jei tik joje nesergama arba ne
gimdoma ir gali tikėtis, kad ras

prieglaudą ir bus pavaišintas. 
Mongolas, nepriemęs keliaunin
ko, ligi gyvos galvos netektų 
gero vardo. Bet, būdami vai
šingi to pat laukia ir iš ateivių. 
Jei keliauninkas vežasi duonos 
ar kitų maisto produktų ir 
rengias valgyti, tai turi pavai
šinti ne tik šeimininkus, bet ir 
visus susirinkusius pavėpsoti.

Būdami tokie vaišingi jie yra 
tartum viena didžiulė šeimyna: 
kiekvienas mongolas gali per
žengti svetimo gyvenimo slenk
stį. Bet tai gana blogai pavei
kė jų būdų, nes jie įprato nesi
rūpinti ateitimi, neteko energi
jos ir dėl to niekuo daugiau ne
siverčia, kaip tik gyvulių ukiu. 
Bet vis dėlto arčiau įsižiūrėjus 
pamatysi ir daug skirtumo tarp 
atskirų giminių.

Visas tas išsisklaidžiusias mi
nias riša tik tikyba. Mongolai 
yra budistai jau nuo Čingis Ha- 
no laikų ir vadinamasis “lama- 
izmas” vyrauja jų tikyboje. Ti
kybos centras yra Urga, pala
pinių ir jurtų tautos gyvento
jų sostinė. Ten gyvena huktuk- 
tas, kurį mongolai laiko įsikūni
jusiu Dievu. Dvasininkai yra 
mongolų vadovai: kaip jau sa
kyta, jie baisiai nukenčia chi
nų, dėl to, kad tie labai giriasi 
savo amžių kultūra, mokslu, 
mandagumu ir su panieka žiuri 
j klajoklius mongolus, įžeisda- 
mi juos kiekviena proga. Tiesa, 
dar prie imperatorių mongolų 
kunigaikščiai, Čingis Hano ai
niai, galėjo kas metai viešėti 
pas imperatorių, bet žmonių 
minioms tokie papročiai neturė
jo jokios įtakos. Minios nieka
dos nesimpatizavo tautai, ku
ri senovėje buvo po jų valdžia. 
Mongolai jau senai trokšta su
kurti Tibeto mongolų bažnyti
nę valstybę. Sąlygos butų tin
kamos, mes kaip Tibete, taip 
ir Mongolijoj budizmas yra vy
raujanti tikyba ir laikoma gy
venimo pagrindu.

—J. Lizdeika iš P.

Lietuvio rūpesčiai Lietuvoje

Amerikietis lietuvis: Ar ne
žinai tamsta rusų kalbos mo
kytojo? Noriu Lietuvoj apsi
gyventi ilgėliau.

Pažįstamas: Bet, gerbiama
sai, kam tamstai toji rusų kal
ba? *

Amerikietis: Kaip kam? Lyg 
negirdėjai tamsta: aš noriu sto
ti į Valstybės Teatrą. Juk aš 
visai nesuprantu, ką dirigentai 
ir režisieriai pasakoja, kaip aiš
kina  —Brostvin-kė.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 Sb. Paulina St., Chicago, III.

i MBtaataMtatatataMWWBtaWM

Pradedu Biznį
1) REAL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

Meldžiu visų suteikti man pro
gą mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. HalHted St. 
Tel. Koosevtlt 8500

GYVENIMAS
Minesinii Žurnalai 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų ___ —___ $1
Kopija ..................- _ 10c

Važiuodamas atosto
gų, pasiimkit su sa
vim “Gyvenimą” — 
jis bus jums geriau
siu draugu. “Gyve
nimo” kompletas, $3.
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Socialdemokratai 
Vokietijos val

džioje
savaitės laiko 

iki susidarė 
kabinetas 
derybos, 
Mueller-

Beveik trys 
buvo sugaišintos, 
naujas ministerių 
Vokietijoje. Ilgos 
kurias vedė Herman
Franken su įvairių partijų at
stovais, buvo keletą kartų nu
trauktos ir atrodė, kad jisai 
bus priverstas atsisakyti nuo 
tolimesniųjų pastangų. Valdžia, 
pagaliau, tapo šiaip-taip sulip
dyta, ir reichstagas (parlamen
tas) išreiškė jai pasitikėjimą.

> į naująjį Vokietjos kabine
tą įeina keturi socialdemokra
tai, septyni kitų partijų atsto
vai ir vienas bepartinis. So
cialdemokratai užima svarbiau
sias vietas: kanclerio (minis- 
terio pirmininko), vidaus rei
kalų ministerio, finansų minis- 
terio ir darbo ministerio. Iki 
rudens šis valdžios sąstatas ne
galės pasikeisti, kadangi reich
stagas tuoj po pasitikėjimo 
balsavimo išsiskirstė atosto
goms. Bet rudenyje laukiama 
kabineto perorganizavimo, nes 
kai kurios partijos yra nepa
tenkintos suteiktomis jų ats
tovams vietomis kabinete.

Valdžios sudarymą trukdė 
ypatingai dviejų partijų užsi
spyrimas. Liaudies partija 
principe sutiko dalyvauti so
cialdemokratų vadovaujamoje 
valdžioje, bet statė sąlygą, kad 
liaudininkai butų priimti į 
Prūsų valdžią, kuri yra suda
ryta tik iš “VVeimerio koalici
jos” partijų, t. y. socialdemo
kratų, demokratų ir katalikų. 
Socialdemokratai šitą reikala
vimą griežtai atmetė, remda
miesi tuo, kad reicho (visos 
Vokietijos) valdžia neprivalo 
kištis į vidujinius Prūsų rei
kalus. Kada tokį pat griežtą 
atsakymą liaudies partijai da
vė ir Prūsų ministens pirmi
ninkas, Dr. Otto Braun, tai ji 
galų gale nurimo. Ateinantį 
rudenį tečiaus liaudininkai gal 
vėl ims kelti savo pretenzijas.

Dar didesnių kliūčių kabine
to suorganizavimui darė kata
likų Centras. Centro partija,

felį. Centro vadai ilgai spy- 
riavos, ir kancleris Mueller 
jau rengėsi pranešti respubli
kos prezidentui, kad valdžios 
sudarymas jam nepavykęs, kaip 
katalikų frakcija atlaikė slap
tą. posėdį ir nutarė nusileisti. 
Bet, rodydamas savo nepasi
tenkinimą, Centras paskyrė 
valdžion tik vieną savo žmogų, 
kuris valdys okupuotųjų pro
vincijų ministeriją.

Iš šitų faktų jau matyt, kad 
buržuazinės partijos naujojoje 
Vokietijos valdžioje nebus nuo
širdžios socialdemokratų ben
dradarbės, ir kadangi tos par
tijos turi kabinete du trečda
liu vietų (aštuoniais — prieš 
socialdemokratų keturias), tai I 
darbas vargiai eis sklandžiai. 
Tečiaus geresnę valdžią suda
ryt tuo tarpu negalima. Iš 489 
visų reichstago narių socialde
mokratai turi tik 152 balsus— 
mažiau, kaip trečdalį. Antra 
vertus, socialdemokratų parti
ja reichstage yra daugiau, ne
gu dvigubai didesnė už sekan
čią stipriausią partiją, nacio
nalistus (73 atstovai) ir turi 
daugiau atstovų, negu visos 
buržuazinė partijos, įeinančios 
į valdžią, sudėtos į daiktą.

Pagaliau, socialdemokratai 
rinkimuose į reichstagą laimė
jo, o buržuazinės partijos pra
kišo. Socialdemokratai gavo 
21 atstovą daugiau ir dabar 
turi 152 atstovu, kuomet demo
kratai vietoje 32 atstovų pra
vedė tik 25, katalikų Centras 
—vietoje 67 tik 62, ' liaudies 
partija—vietoje 51 tik 44. Vo
kietijos piliečiai tuo budu bal
savimuose pareiškė savo norą, 
kad socialdemokratai stotų val
džios priešakin, bet kartu jie 
dar nesuteikė socialdemokra
tams tiek galios, kad jie vieni | 
valdytų šalį.
aplinkybėse ir nepaliko nieko 
kita, kaip tik 
promisinę valdžią, 
Čia iš įvairių partijų.

Tečiau, kadangi 
valdžios priešakyje
cialdemokratai, tai Vokietijos 
politika pakryps į geresnės vė
žės taip vidaus, kaip ir užsie
nių santykiuose.

Kalbėdama apie Rusiją, bur
žuazinė spauda nuolatos vis 
tvirtina, kad šalį valdą “mark- 
istai” ir kad tenai esąs daro
mas “marksizmo eksperimen
tas”. Vieni šitaip kalba dėlto, 
kad jie tiki Rusijos bolševikų 
pasakoms, o kiti deda “marks
izmo” antspaudą sovietų val
dovams su tikslu diskredituo- 

i ti socializmo mokslą.
Kokie “marksistai” gali būt 

Rusijos diktatoriai, jeigu jie 
labiaus, negu kas kitas, neap- 
k-enčia socialistų, kurie pripa
žįsta Markso teoriją?

Mažai apie socializmą 
manantys žmonės, beje, 
pasakyti, kad socialistai
“tikri” Markso pasekėjai, 
kad bolševikai dėlto prieš juos 
kovoją. Bet niekas neužgin
čys to to fakto, kad socialistų 
partijos daugumoje Europos ša
lių yra didelės masinės orga
nizacijos ir milžiniška daugu
ma narių tose organizacijose 
susideda iš darbininkų. Reiš
kia, jos yra neginčijamai dar
bininkų partijos. O jeigu taip, 
tai kuo pateisinti atkaklią bol
ševikų kovą prieš tas partijas?

Marksas prieš darbininkiš- 
partijas nekovojo. Priešin- 
jisai darė ką galėdamas, 
su jomis susiartinus. Ka- 
1864 m. Marksas steigė

joje socialistai yra sugrusti j 
kalėjimus, jų organizacijos ir 
spauda yra sunaikintos ir ne
retai bolševikų valdžia socialis
tus net šaudo!

Baltimore Md.

Taigi šitokiose

sudaryti kom- 
susidedan-

dabartinės
stovi so

nusi
gali 

nesą 
if

Socialistiškas judėjimas stiprė
ja. Laukiama atvykstant d. 
Norman Thomaa, S. P. kan
didate į S. V. prezidentus.

kurie net
nebuvo socialistiški, ir

kas
gai,
kad 
da
pirmąjį darbininkų Internacio
nalą, tai jisai įtraukė į j j Ang
lijos trade-unionus, 
visai
taip pat Proudhono pasekėjus 
Francijoje, kurie laikėsi visai 
skirtingos nuo socialistų teori
jos, ir įvairius kitokius ele
mentus, gana toli stovėjusius 
nuo Markso pozicijos.

O bolševikai laikosi visai 
priešingos taktikos. Kas jų 
partijai nepritaria, tą jie fana
tiškai pasmerkia, ir pikčiausiai 
smerkia jie kaip tik socialisti
nes darbininkų partijas. Rusi-

pramonė stovi žemiau, 
bet kurios didesnės Eu- 
šalies. Jos darbininkų 
visai neskaitlinga, paly- 

gy Ventoj ų 
bolševikai

Vietinis socialistų judėjimas 
darosi gana stiprus, Maryland 
valstijos sekretorius, drg. Dr. 
Neistadt, dirba su kitais drau
gais išsijuosęs. Yra pranešta, 
kad visas valstijos balsavimo 
tikieti^ ir S. V. senato, yra iš
pildytas ir užregistruotas; taip 
pat paduota pilnas tikietas j 
kongreso vietas.

Liepos 7 d., šeštadienio va
kare, yra rengiamas didelis 
bankietas Emerson Hotel, čia 
pribus S. P. kandidatas į pre
zidentus, d. N. Thomas ir kan
didatas į vice-prezidentus d. J. 
H. Maurer. Abudu kandidatai 
duos savo prenešimus apie so
cialistų darbuotę, dėl susirin
kusių svečių.

Sekmadienį, 8 d. liepos, 2:30 
vai. po pietų, bus laikomos vie
šos prakalbos Hippodrome te
atre. čia, šalia kitų kalbėtojų 
kalbės viršjvardyti abudu So
cialistų Partijos kandidatai į 
Jungtinių Valstijų prezidento 
ir vice-prezidento vietas.

—Kazys.

Klozeto outfitaz jrnnr- 
taa, J18.60. Pirkit nuo 
munų olaelio kainomis. 
Namų apMldymo Įren
gimai parduodami leng
vai h itmokėjimais.
Peoples Plumbing & 
Heating Supply Co.

4OO MolwaukM Avė., 
401 N. Halsted Ht.

Haymarkot 0076—0070
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JOSEPH VILIMAS
/V ei m u Stoty rn o
KONTRAKTORIUS

4558 S Wa»iitenaw Avė. Chicago, Ui

MŪRINIS arba MEDINIS <• ■ * •
C 1 fi įmokėti — kiti lengvai* ifr-

■ U mokėjimais i 24 mėnesius 
Musų speclal iškurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokiu stylių ir rųrfių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
r.ft pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir i priemiesčius. P risiu skite 
savo varda. adrese jeigu norite in
formacijų. lentos ir “Milhvorks”.
Vardas      — r . .......... , T
Adresas —_ ________________ __ _____

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St.
Telephone Avenue 4718

Garsinkitės Naujienose
GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Pagaliau ta pasaka apie 
“marksizmo eksperimentą” Ru
sijoje. Kas yra Rusija? Ji 
yra labiausia atsilikusi ekono
miniu ir kulturiniu atžvilgiu 
šalis Europoje. Tečiaus jos 
diktatoriai giriasi, kad Rusija 
visam pasauliui rodanti kelią į 
socializmą! Ką bendro gali tu
rėt šitas bolševikų “socializ
mas” su Markso mokslu? 
Marksas skelbė, kad socializ
mas gali būt įvykintas tiktai 
visuomenei pasiekus tam tikri 
išsivystymo laipsnio. Kad so- 

cializmas butų galimas, reikia 
aukštai išsiplėtojusios, pramo
nės ir skaitlingos bei gerai su
siorganizavusios darbininkų 
klasės. Gi Rusijoje dar nė 
vienos šitų sąlygų nėra: Ru
sijos 
negu 
ropos 
klasė
ginant su bendru 
skaičium: patys 
(nors jie dideli pagyrų puodai) 
sako, kad Rusijos pramonėje 
dirba tik devyni milionai dar
bininkų, kuomet visų gyvento
jų Rusija turi apie 140 milio- 
nų. Be to, yra visai menkas 
Rusijos darbininkų susiorgani- 
zavimas ir |>olitinis patyrimas. 
Nors bolševikai priskaito apie 
devynis milionus narių Rusijos 
profesinėse sąjungose (unijo
se), bet tos sąjungos yra ne 
laisvos darbininkų organizaci
jos, bet valdžios kontroliuoja
mos biurokratiškos įstaigos.

Taigi kame yra tos pajėgos 
Rusijoje, kurios gali įvykinti 
socializmo tvarką? Ir kame y- 
ra tas materialia pagrindas, 
ant kurio gali būt pastatytas 
socializmo tvarka?

Jų nėra, ir dėlto visi bolše
vikų “eksperimentai” tai gry
nas absurdas, o ne marksizmas.

METINIS PIKNIKAS SU DOVANOMIS 
Rengia Chicagos Lietuvių Auditorijos B-vė 

Nedėlio j, liepos 15,1928
JUSTICE PARK DAŽE, Archer ir Kean Av. 

BUS TRIS POROS RISTIKŲ:
1. Juozas Bancevičius, lietuvis, 185 svarų su neg

ru O. Baso, 203 svarų.
2. Bilas Bartash, lietuvis Amerikietis, 205 svarų, 

su Jack Sampson, amerikonas, 201 svaro. 
Mikolas Borisovas, rusas, 225 svarų, su Joe 
Valos, vokietis, 241 svarų.
Visos poros risis iki pergalės.
Visi minėti ristikai risis dėl garbės, taip, kad 

visos įplaukos butų sunaudotos dėl Auditorijos 
labo.

Bus visokios žaismės, lenktynės ir šokiai.
Pradžia 10 vai. ryto. Įžanga 50ę. ypatai. 

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

3.

| Dar Viena Naujienii | 
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21,1928
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LAIVU ESTONIA
mat, stovėjo prirmesnės val
džios priešakyje: jos lyderis, 
Dr. Wilhelm Marx, buvo kanc
leris. O dabar socialdemokra
tai siūlė jai tik dvejetą ma
žesnių vietų kabinete, ir ji ne
norėjo “žemintis”. Katalikų 
vadai todėl pradžioje pareika
lavo, kad vienam jų atstovui 
butų duota ne tik ministerio 
portfelis, bet ir ‘“vice-kancle- 
rio” titulas. Kadangi tečiaus 
visos partijos, dalyvavusios de
rybose dėl valdžios sudarymo, 
buvo pareiškusios, kad vice
kanclerio urėdas yra bereika
lingas, tai Centras turėjo nuo 
šito reikalavimo atsisakyti. 
Tuomet jisai užsimanė įstatyti 
savo žmogų į vidaus reikalų 
ministerio vietą, kurion social
demokratai skyrė buvusįjį Prū
sų vidaus reikalų ministerį 
Severingą. Socialdemokratai 
nesutiko apie tai nė kalbėti; 
vietoje to socialdemokratų kan
didatas į finansų ministerius, 
Dr. Rud. Hilferding, pasisiūlė 
pavesti katalikams savo port-

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems Žmonėm*

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistė. Jis turi tris
dešimt} metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenč- 
jusių ligų. Kraujo ir prjvatiškas li
gas. reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūsles, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visai suirę vyrai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

Dr. B. M. Ross
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Iroklta elevatorių iki penkto anksto. Vyrų 
priėmimo kambarys 006.—Moterų 008. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto Iki 0 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
plet. PanedėlyJ, 8eredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto Iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

NAUJAS “RIMBAS”
Didelis, gražus, su daugybe naujų paveikslų, 

juokingų dainų ir visokių linksmybių. Pamatyk jį 
ir persitikrink. Prisiųsk savo antrašą ir 10c. “Rim
bas” tuoj bus pas tave.

"RIMBAS”
1 Bateman PI., So. Boston, Mass.

MARGUTIS
DAINOS IR JUOKAI!

Artisto ir kompozitoriaus — štukoriaus išeina visokį už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas 
nori dainuoja, ale visi linksmi kaip tik pažiūri j Margutį. 
Rašykis tuojau. Tik 75 centai į metus. Vėliau pabrangs. 
Naudokis proga. (Lietuvon: 1 dol. 50c.).

Red. Leidėjas:

ART. ANT. VANAGAITIS
3241 S. Halsted St., Chicago, Ilk

Geležinkelis iš Chicagos 
Dearborn Stoties

Iki Ekskursijos beliko tik keliolika dienų, bet 
dar galima suspėti prisirengti, jeigu tuojau 
pradėsit

* i ’. f ’ • • t ■ ' 5

’ Kelionė bus linksma ir gera.
/ (» \ ■ 

I
Vietiniai kreipkitės asmeniškai, o iš kitų miestų rašykit

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

f



(NAUJIENOS, Chicago, UI.
- --- - - ----- -X - - - - - , --------- - ---

Ketvirtad. Liepos 12, 1928
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KiiiiiitviikiK ---- laiko
veidrodis
Renesansas.

(Dramatiškumo laikotarpis):
Kerštas

“ - - Ar tikrai, madona Luk
recija, tamsta niekada neduosi 
galimybės pasakyti tamstai be 
liudininkų, kad tamstos plaukų 
garbiniai savo mirgesiu daro 
gėdą net Ispanijos saulei, o 
tamstos akių mėlynė visus ju
ros gražumus užtemdo? — 
Tamstos vyras, tas senasis ir 
niūrusis karys, kurio tamsta 
negali mylėti, yra išvykęs į to
limą kelionę. Meilės deivės Ve
neros, tamstos malonios sesu
tės, ši proga lyg tyčia sudary
ta. Išklausyk tamsta mano 
širdies karščiausio meldimo ir 
ateik ryt, paskutinę karnavalo 
dieną, žaliame apdare, su nar
cizais prie krutinės šv. Morkaus 
aikštėn, kur aš tamstos lauksiu 
raudonu ispanų hibaldo rubu 
pasipuošęs”.

-•- - - Šv. Morkaus aikštėj, 
kuri virtusi didele šokių aikšte, 
viešpatauja nesuskaitomos dau
gybės margų kaukių juokavi
mai ir d užgynės. Venecijoj 
skamba garsusis visame pasau
ly karnavalas. Virš visų varsų 
šilko ir damasto mirga žibintų 
ir popierinių liktarnėlių ugnys, 
žmonės gražiose ir biauriose 
kaukėse eina ir juda, su sijų n- 

’gia ir persiskiria. Balti Pjero 
ir Pj orėtos, margi Pajacai, Pan- 
talonai, Brigelos, akiniuoti tei
sėjai juoduose apsiaustuose ir 
baltais parukais, kaimiečiai, ri- 
ceriai, pažai ir bajorai — visi 
sukasi viename šoky, kur tik 
liuosesnė vieta. O įsimylėju
sieji susiglaudę kiūto tamses
niuose ' kampeliuose. Kanalais 
slaidžioja margomis ugnimis 
papuoštos gondolos. Džiūgau
jantį miestą dengia giedrai 
melsvusis pietų dangus su dide- 
liomis, virpančiomis žvaigždė
mis. Karnavalas — Karnava
las! Nes rytoj pelenų diena — 
galas juokams ir džiaugsmui.

žmogus tamsioj kaukėj nuo- 
žemiai nusilenkęs prieš garbios 
išvaizdos poną. “Garbė Die
vui, kad tamstos malonybė ga
vai mano žinią ir laiku atvykai, 
štai laiškas, kurį aš radau žmo
nos Lukrecijos puošmenų dėžu
tėj.”

Grovas Morosini skaito lakš
telį — jo ranka sudreba:

“Gerai, Feručijau, —» vesk 
mane.”

šiurkščiai skamba plaktukas 
prie durų. Baili ranka atidaro 
duris, bet grovas atstumia sar
gybą ir eina toliau. Tvirta 
ranka atitraukia guliamojo 
kambario duris — skambteli du 
šūksniai. Mona Lukrecija iš
slysta iš ispano glėbio. Vyriš
kiai viens antrą neapykantos 
žvilksniais šaudo!

“Neliesk kardo, don Lorenco! 
Tamstą apsaugo tamstos uži
mamoji padėtis. Ir Venecija 
neturi žinoti, kad vienas iš Mo
rosini giminės apgautas. Pra
šau sekti mane, madona!” —

Pelenų dieną visame lagūnų 
mieste kalba apie baisų įvykį: 
paskutinę karnavalo naktį gra
žiausioji Venecijos moteriškė, 
Šv. Morkaus respublikos karo 
vado žmona, netyčia nuskendu
si kanale. O už dviejų dienų 
Ispanijos pasiuntinys pranešė 

He Carries the Fight to TonunyTOBBY

/

HA MK,

dožui, kad pasiuntinybės sekre
torius, donas Lorenco, šeimy- 
nišky aplinkybių dčliai turėjo 
išvažiuoti iš Venecijos.

Visa Venecija bažnyčiose 
meldžiasi ant kelių parpuolusi
— prasideda gavėnia. Karna
vale finita!

Rokoko 
(Elegantiškumo laikotarpis) 

Intriga!
Prancūzijos princas regentas 

Orleano Pilypas suteikė pary- 
žiečiams naują pramogą — kar
navalą. Tuo princas regentas 
įgijo populiariškumą, o piliečiai 
galimybę pasilinksminti — 
jiems atsidarė net karališkosios 
operos durys.

Virpa žvakių liepsnos, ložų 
įdaubose mirkčioja lemputės. 
Atlasas ir šilkas — tylus juo
kas, galantiškos kalbos. Po 
kaukėmis laikotarpio atspindžių 
mirga vylingos akys. Kaukės 
kiršinąs), ieško, susitinka, išsi
skiria.... Tai rokoko laikotar
pio Paryžius, kuris žino tiktai 
vieną: kuo linksmiausiai pralei
sti laiką. Meilė -- tiktai žais
las, intriga — pikanŲškas nuo
tykis, šeima — apdrauda nuo 
nesmagumų.

Prie garbingos išvaizdos “pie
mens”, kurį kasdieniniame gy
venime vadina markizu Sen- 
Luči, prisiartina “arabas’’ ir 
įteikia mažytį kvepiantį laiške
lį, — ‘Markize, aš tamstą per
sergiu nuo hercogo Bišelje. 
Prie savo nesuskaitomų moterų 
širdžių laimėjimų, jis nori pri
dėti markizes širdies laimėji
mą. Draugas”. “Mieloji”, sa
ko markizas su šypsena perduo
damas laišką markizai, “aš drį
stu tave perspėti nuo to niek
šo. Tai buvo grovas Palafre- 
nas: — aš jį iš eisenos pažįstu. 
Pavydumas rodo skonio stoką, 
mano drauge... Tikras kavalie
rius patsai suves sąskaitas su 
gretasiekiu, neįmaišydamas vy
ro, o dabar — iki pasimatymo 
ryt”.

Galantiškai prispaudęs prie 
lupų markizes ranką ir žemai 
nusilenkęs, markizas nueina. 
Markizą, saldžiai . šypsodama, 
dingsta ložoje, kur jos laukia
— hercogas Bišelje žalioj akso
mo kaukėj.

“Skaityk, mielasis! Mano 
vyro nuomone, tai rašęs Palaf- 
renas.

Hercogas skaito, markizą lai
mingai šypsodama geria vyną 
ir žiuri į akis visų Paryžiaus 
moterų dievaičio.

“Niekšas! Tokį reikia trupu
tį pajuokti...”

Už pusvalandžio grovas Pa- 
lafrenas gauna mažą laiškelį. 
Jis kviečiamas atvykti į 17 lo- 
žą. Pasirašyta raide “A” — 
markizos vardas Atenaida. Jis 
skubi, atidaro ložos duris, — 
jo laukia moteriškė kaukėje.

“Poni” — jis karštai bučiuo
ja ranką. “Atenaida, aš jau
čiuosi kaip danguj.... Galų gale 
tamsta mane pakvietei...”

“Bet, mielas Achile, man ro
dos, kad mus kažkas ant juoko 
pakėlęs”. Moteriškė nuima 
kaukę. Grovas lyg druskos 
stabu virtęs, prieš jį ne marki
zą, bet — jo paties žmona. 
“Eisim”, sako grafienė, “tarpu- 
saviai pasikalbėti ir meilintis 
galime ir namie. Linkiu pasi
sekimo...” Bet už durų ji sako 
pati sau: Tai bus juoko Pily

pui... ryt aš jam papasakosiu. 
Vargšas, jis paHist'kimo pas 
moteris nebeturi.

Grovienė juokiasi: ji juk re
gento meiluže.

Dabartis
(Biznio laikotarpis): ‘ 

Biznis.
Motina ir duktė — buvusios 

dvarininkės — valgo pusry
čius, kurie gražiajai Lelijai ne 
visai prie širdies eina.

“Ar tikrai tu eisi į tą viešą 
kaukių balių, kur gali eiti kiek
vienas kas nori?” — klausia 
motina, kuri vis negali pripras
ti prie naujųjų laikų. Kai aš 
buvau jauna...”

“Nekalbėk geriau. Kai tu 
buvai jauna, jaunos merginos 
dar nedirbo raštinėse...

“Tikrai baisu kokių laikų 
sulaukėme!”

“Biznio laikotarpis, matai... 
Aš eisiu: kur gi kitur sutikti 
vyrus....”

Margas, spiegiantis kamšai- 
tis, triukšmingas džesbendas, 
popieriniais kaspinais papuošta 
salė. Šokiai — flirtas, juokas, 
margi balionai, konfeti, vynas 
ir likieriai prie mažų staliukų... 
Judesys — žiba lakierkos, pa
puošalai. Ir be rūpesčio — kar
navalas nesibaigs Pelenėj.

Jauki draugija. Ponios si
dabrinėse suknelėse su giliomis 
krutinės ir nugaros išpiuvomis. 
Kojos matomos iki kelių, net 
aukščiau. Ir buvusioji dvari- 
ninkaitė Lelija — kaip ir visos. 
Juokauja, flirtuoja, šoka su po
nais, kurių pavardės nuolat už
simiršta. Ir kam gi ne? Gy
venimas taip trumpas, kasdie
nybė tokia pilka, o ateitis taip 
tamsi! Karnavalas — karnava
las! Rytoj vėl darbo diena raš
tinėj ! t t

Galop atvyksta direktorius 
Rodėnas: lieknas, kiek įtam- 
pus korektiškame 'frake, mo
noklis, šypsena lyg ironiška. 
Aplinkui skleidžia gero parfu- 
mo kvapą. Nesivaržydamas 
jis atsisėda greta Lelijos, šok
damas mėto trumpas frazes. 
Pasakoja, kad sekančią savaitę 
jis savo naujame sporto auto
mobily “lankysiąs” Paryžių, 
Nicą ir Romą. Ir visai netikė
tai: “Ar tamsta nenori pasiva
žinėti su manim?” — Ji neįsi
žeidžia, — visai ne; — ji šyp
sos prielankiai, klausimas juk 
buvo visai mandagus. “Aš esu 
valdininkė ir turiu motiną.” 
Jis mirksnį galvoja. “Tai nie
kis, pastok tamsta j kurį nors 
mano biurą: aš duosiu tamstai 
atostogų. O motina — tegu 
pabūna kaime. Bet — pasi
kalbėsime vėliau...”

Lelija šypsosi dėl tos “be
protiškos idėjos,” b.et jiems 
grįžtant nuo loterijos staliuko, 
kur ji įgijo mažą lokiuką jis 
ją pabučiuoja — karštai ir pa
slapčia — į pat lupas.

Kai ketvirtą valandą Lelija 
grįžta savo kambar61in„ ji ma.- 
no, kad “beprotiškoji idėja“ vi
sai ne taip baisi. Galima taip 
susitvarkyti, kad niekas ir ne
pastebės.... o kaip karštai jis 
bučiavo!... Niekai, — gyveni
mas taip trumpas — karnava
las ! Karnavalas! —

(“N. ž.”)

Chicagos Draugijų, 
Kliubų valdybos 

1928 metams
DRAUGYSTfiS LIETUVOS VALIA- 

VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 
1928 m: pirm. J. Motuz, 2430 W. 
46 PI., pagelb. V. Povilaitė, 4558 
So. Albany avė., sekr. J. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., iždo rašt. A. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln avė., 
Harvey, III. kasierius A. Ciesna, 
4501 So. Paulina St., tol. Boule- 
vard 4552; maršalka—P. Tiškevi- 
Čia, 7009 So. Washtenaw Avė., 
kasos globėjai S. Skridulienė, 
1517 So. 49 et., Cicero, III., ir O. 
Guzauskicnė, 5005 S. Trepp Avė., 
ligonių komitetai—O. Deivienė, 
5648 So. Bishop St., ir A. čiesna, 
4501 So. Paulina St.
Joe. Dabulski, sekretorius, 2100 

W. 22 St., hCicago, III.

SIMANO Daukanto Draugijos val
dyba 1928 metams: Pirm. Thom 
Janulis, 3430 & Morgan st., pa- 
felbin. Aug. Jankauskas, 3232 
unerald avė,, nut. rašt. P. Kilis, 

941 W. 34th St., turto rašt. A. 
Kaulakis, 3842 S. Union avė., ižd. 
J. Racevičia, 3326 S. Union avė. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 S. Halsted st., Chicago, 
Illinois.

RŪTOS DRAUGYSTfiS valdyba 
1928 m.: pirm. A. Sabaitis, 1947 
String St.; pag. J. Selenis, 810 W. 
19 St.; kas. rašt. J. Razminas, 
4002 Mapltwood Avė.; kasierius 
J. Vilis, 2507 W. 69 St.; kan. rašt. 
Stela Ginibutaitė, 4241 So. Fair- 
field Avė.; kas. glob. M. Martin
kėne, 3409 So. Ashland Avė.; kas. 
pag. Stela Yonušaitė, 4241 So. 
Fairfield Avė.; maršalka W. Bui- 
ša, 4138 So. Western Avė.; nut, 
rašt. ’J. Boluntėlė, 4345 So. Ar- 
tesian Avė.

SUSIVIENIJIMO Lietuvių Namų Sa- 
vininkų ant Bridgeporto valdyba 
1928 metams: S. Mažeikis — pir
mininkas, 3149 S. Halsted st., J. 
Mireikis — vice-pirm., 3219 So. 
Wallace st., D. Gulbinas — nuta
rimų rašt., . 3144 S. Wallace st., 
A. Bugailiškis — turtų rašt., 3339 
S. Wallace st., A. Radauskas — 
kontrolės rašt., 3328 Auburn avė., 
P. Balsis •— Iždininkas, 5653 So. 
Throop st, J. E. Zacharevicz — 
advokatas, 903 W. 33rd St. Susi
rinkimai atsibuna <kas pirmą tre
čiadienį kiekvieno mėnesio.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1928 m.: St. Ma
žeika pirm., 3149 So. Halsted St., 
L. Jucius, vice-pirm., A. Kaulakis, 
nut. rašt.,3842 S. Union Avė., P. 
Norkus, fin. rašt., 1014 W. 60th 
St.„ B. Butkus, iždininkas, 840 
W. 83rd St., K. Kareckas, ir P. 
Gricius iždo globėjai, J. Barchas, 
maršalka. Susirinkimai atsibuna 
kas pirmą penktadienį kiekvieno 
mėn., Chicagos Lietuvių Audito
rium, 3133 S. Halsted St., 7:30 v. 
vakare.

DR-STfiS DR. VINCO KUDIRKOS 
valdyba 1928 m.: St. Strazdas, 
pirm., 3116 S. Halsted St., J. Ma-1 
kauskas. vice-pirm., A. Kaulakis, 
nut. rast., 8842 S, Union Avė., F. i 
Skeltis, fin. rašt., 1445 So. 50th 
Avė., Cicero, III., A. Hermanas,1 
iždininkas, 538 N. Troy St., J. 
Hermanas ir J. Mikėnas, iždo 
globėjai, K. Bartkus, maršalka.

usinnkimai attslbuna kas antras 
šeštdienis, kiekvieno mėn., M. Mel- 
dažio svet., 2242 W. 28rd PI., 7:80, 
v. vakare.

DRAUGYSTfiS PALAIMINTOS LIE
TUVOS 1928 metams. Pirm. P. 
Bacevičia,5739S. Peoria St.; pag. 
J. Rūta, 3422 S. Lowe Avė.: nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 S. 
Wallace SI., fin. rašt. F. Micklin, 
4917 S. Kominsky Avė; contr. 
rašt., A. Stankevičia, 3028 S. Lowe 
Avė.; kasos globėjai: S. Mažeika 
ir L. Beliauskas; kasierius F. 
Medelinskis, 3159 S. Emerald Av.; 
maršalka V. Balseviče ir P. Mar-
geviče. Susirinkimai atsibuna kas 
antrą scredą kiekvieną mėnesi 
Chicagos Lietuvių svetainėj, 3133 
S. Halsted St. Nariai yra priima
mi sveiki vyrai nuo 18 iki 40 me
tų.

WELL.THE BIG.
COVUARC)!
A FINE WAV Te? FIGIYT, 
FUTAGUY AN'THEM 
R.UM OP A TG2E-E.

VUOM'T STAMD 
FOO. IT

GARFIELD • LIETUVIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAiELPINIO KLIUBO 
valdybų 1928 metų: Pirm. N. Vi- 
limaltis, 921 S. Ashland Avė.; 
pirm, pagelb. GCO. Medalinskas, 
5564 w. Jackson Blvd.; rašt. M. 
Medalinskas, 5564 W. Jackson 
Blvd.; fin. rašt, Kris. Klibas, 225 
S. Central Avė.; Kasierius M. Ka- 
ziunas, 3959 W. 16th St.; kasos 
globėjai—-Petras Medalinskas, Mi
ke Davidonis ir K. Jakubonis. Su
sirinkimai atsibuna kas antrą ne- 
dėldienį Lawler Hali, 3929 W. 
Madison St.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1928 
m.: J. Rūta, pirm., 3422 S. Lowe 
Avė., B. Yenkauskas, pirm, pag., 
3220 So. Union1 Avė., St. Kune- 
viez, nut. rafit., 8220 S. Union Av., 
J. Griniua, fin. rašt., 723 W. 84th 
St., F. Kasparas, kontr. rašt., 
3584 S. Lowe Avė., D. Gulbinas, 
iždininkas, 3144 S. Wallace St., 
J. Mačiulis, iždo glob., 8140 So. 
Emerald Avė., J. Pazkevicz, iždo 
globė., 4544 So. Richmond St. S. 
Dilius, teisėjas, 8470 Vincennes 
Avė., J. Šulcą-, Auditorijos atsto
vas, 3347 S. Emerald Avė.. J. 
Grinius, J. Drazda ir P. Kubilius, 
atstovai j Susivienijimą Draugijų. 
J. Katėnas ir E. Bliumas, Tautiš-

• kų kapinių atstovai, K. Kunca, K. 
I^avenas ir A. Yunevicz, trusti- 
sai.

DRAUGYSTfiS SUNŲ LIETUVOS 
No. 1 susirinkimai atsibuna kas 
subatos vakarą po 1 dienos kož- 
no mėnesio, Petro Lukoševič sve
tainėj, 4531 S. Paulina St. Val
dyba 1928 metams: J. Klimas, 
pirm., 6239 So. Honore St.; pa
gelb. A. Mažutis, 5721 S. Cali- 
fornia Avė.; nut.rašt. J. Slota, 
4219 So. Campbell Avė.; fin. rašt. 
J. Paliekąs, 5944 So. Mozart St.; 
kasos globėjai: J. Szimkus, 4340 
So. Mozart St., I. Norkus. 4649 
So Washtenow Avė; maršalka M. 
Stonis, 4531 So. Paulina St. Sli
džia L. Geležinis; sudiios rašt. A. 
A. Jonaitis, 4638 So. Wood St.

SUSIVIENIJIMO DRAUGIJŲ II. 
KLIUBŲ BRIDGEPORTE valdy
ba 1928 metų: Bcn. M. Butkus, 
pirm., 840 W. 83rd St., Ad. Mi
sevičius, pirm, pagelb; P. Kilis 
nut. rast., 941 W. 34th St., A. 
Zalatorius, ižd., 825 W. 33rd St, 
A. Vilkis, maršalka. Atstovai į 
Chicagos Lietuvių Auditorium 
Bendrovę: Kaz. Demereckis ir J. 
Balčiūnas. Susirinkimus laiko 
kas naskiitinį antradienį kiekvie
no mėnesio Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svet.

20 WARD() LIETUVIŲ POLITIKOS 
IR PAŠELPOS KLIUBAS, Chica
go, III. William F. Buishas, pirm., 
4138 So. Western Avė.; Anton 
Klevinskas 1-mas vice-pirm., 724 
West 18th St.; Anton Stuikis 2-ras 
vice-pirm., 726 West 18th St.; 
Mike Jaswitz, nut. rašt., 912 West 
18th Place; Charles Klimavice, 
tūrio rašt., 2001 So. Halsted St.; 
Jos Kanapkei, kont. rašt., 1949 
So. Halsted St.; Jos. Geraltaus- 
kas turto globėjas, 908 W. 19th 
Place; Stenley Widginnis, turto 
globėjas, 2026 Union Avė. Bar- 
ney Wilbcrt, durų sargas, 717 
West 19th Place; Anton Peckai- 
tis, iždininkas, 1905 Canalport Av., 
Trustees: Anton Zellon, Jos. Ka
napkei, Peter Fabijonaitis. Susi
rinkimai atsibuna kas pirmą Se- 
redą kožno mėnesio, 7:30 v. v., 
A. Bagdoną svetainėj, 1750 Union 
Avenue, kampas 18 g. Sveiki yra 
priimami kliuban nuo 18 ki 45 
metų, piliečiai ir nepiliečiai. Pa
dėsime tapti piliečiais.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje 
KOPERACDOS BANKO

Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sią- 
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
24220—Matildai Rudaitytei 
24222—Marijonai Paliekaitei . 
24224—Kunigui Kazimierui 

Marmai
24241—Kaziui Matui

24487—Marei jonai Grupienei 
14894—Jurgiui Paulauskiui 
14896—Jadvygai Lukovičaitei 
14896—Emilijai Vičienei 
14888—Kazimierui Šlėktai
14902—Marijonai Armoškienei 24242—Rapolui čerkesui
13335—Marijonai Vengelienei
14898—Onai Mileikienei
14916—Onai Matusevikei
24219—Liudvisei Butkevičaitei

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLIUBO AMERIKOJE valdyba 
1928 metams: pirm. K. Eaiicius; 
nut. rašt. A. Zalagenas; turto 
rašt. S. Slunkstis; nauji kandida
tai į valdybą, pirm, pagelb. J. 
Grlnls; iždininkas J. Zimancius; 
kontr. rašt. V. Yonikas, kasos 
globėjas Y. Waitkus; ligonių apte
kimas A. Rekštis.

BIRUTĖS KALNO DRAUGYSTĖS 
Valdyba 1928 m.: S. Mažeika pirm. 
3149 S. Halsted St., G. Janušaus
kas pirm, pag., 840 W. 33 St., M. 
K. Pienis, nut. rašt., 1852 South 
Sevvard St., A. Piaulokas, fin. 
rašt., 7042 S. Campbell Avė., J. 
Malinauskas, kontr. rašt., 3223 S. 
Lime St., J. Antanaitis, kasos glo
bėjas, 915 W. 32 St., A, Stombris, 
kasierius, 725 W. 34 St., J. Galec- 
kas, Auditorijos atstovas, 2713 S.

. Emerald Avė., J. Balčiūnas, 3200 
S. Lovvo Avė., F. Skirka, 3036 S. 
Union Avė. Atstovai j Susivieni
jimą Draugijų: G. Sveireika, 3001 
S. Emerald Avė. maršalka. Susi
rinkimai atsibuna kas antrą pčtny- 
nyčią kiekvieno mėnesio, Chicagos 
Lietuvių svetainėje, 3133 South 
Halsted St

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS MOTERŲ IR VY
RŲ. Pirm. A. VVaicis, 3623 S. Pa r- 
neli Avė., pagelb. J. Paltanavi- 
če. 3751 S. Emerald Avė., sekr. 
B. Dubinsklenė, 3613 S. Barneli 
Avė., fin. rašt. M. Cuplinskas, 
3533 S. Wallace St., rafit. A. Ja- 
chunas, 501 Dekowen St., kasos 
globėjai: J. Saldukas, 3240 So. 
Morgan St., A. Jackūnas, 561 De- 
kowen St., B. Waicienė, 3623 S. 
Parnell Avė., kasierius S. Balsis, 
4643 W. Bishop Avė. Durų sargai: 
S. Waranaviče ir J. Bartašius. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Tautos parapijos sve
tainėj, 3501 S. Union Avė., 1 vai. 
po pietų.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra plukti jėigu gali taip 
L J padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigti žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liiterlne, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų amalas tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rietas.

Didelė tūbai Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Louis, U. S. A. .

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

24249—Stefanijai Vaišnorienei
24253—Johanai Suchadalskienei
24255—Jurgiui Norkaičiui
24257—Urtei PieČienei

Pranešimas

Paskelbimas, prašymas ir 
užkvietimas, taikomas vi

siems žmonėms.

Didis Krivių-Krivaitis ir 
jo padėjėjas Kuraitis, skel
bia viešai, plačiai ir atvirai 
sekamus dalykus:

Tebūnie visiems žinoma, 
kad šeštadienio vakare, 
Liepos;July 28. Šių metų 
Jurgio Černausko Darže į- 
vyks Vaidilų Viešoji Nak
tis.

Toliaus, tebūnie žinoma, 
kad j tą iškilmingą puotą 
į tą didelę, garbingą visų 
gerų žmonių sueigą yra 
kviečiami visi lietuviai ir 
lietuvės.

Dar toliaus, tebūnie žino
ma, kad laike šios didelės 
iškilmės apart paprasto 
pasilinksminimo ir sueigos, 
bus nepaprasti lietuvaičių 
šokiai, kurios apsirengu
sios tautiškais rūbais šoks 
lietuviškus šokius. Trims 
geriausioms šokikėms, vai
dilos išmokės iš savo iždo 
tris sumas pinigų kurios 
bus paskelbtos vėliau.

Ant galo, tebūnie žinoma, 
kad vaidilų svečiai ir vieš
nios pradės rinktis į šią 
puotą 8-tą valandą saulei 
nusileidus ir galės links- 
minties kiek norės, bet ne 
ilgiau kaip iki 7-tos vai. 
saulei patekėjus. Vaidilų 
sargai ir kareiviai dabos 
tvarką, užsilaikymą ir ra
mumą.

Pagalios, tebūnie žinoma, 
kad įėjimas ar įvažiavimas 
į šią sueigą visu nakties 
laiku bus suteiktas kiek
vienam ir kiekvienai, kas 
užsimokės 50 centų už bi
lietą ir sutiks laikytis nu
statytos tvarkos.

Galų-gale, tebūnie žinoma, 
kad šis pranešimas yra tai
komas visiems musų tau
tos žmonėms — artimiems 
ir tolimiems vaidylų drau
gams ir draugėms; ir tebū
nie tris kartus paskelbtas 
“Naujienose.”

Krivių-Krivaitis, 
Kuraitis.



Ketvirtad. Liepos 12, 1928
Žybių”, “Apgailestavimo Bai
gai.”CHICAGOS

ŽINIOSk*l

Dabar džiąugiasi patekęs j 
policijos nagus, nes jau buvęs 
priėjęs liepto galą ir nebesu- 
riianęs ką daryti. Dabar nors 
pastogę ir duonos kąsnį turė
siąs. Esą visgi geriau kalėji
me, negu Legione būti.

Tarp Chicago* 
Lietuvių

Graboriai

Pabėgo su $97,000, su- 
gryžo skuduruose

George Anderson dirbo už 
klerką Cahimet National ban
ke. Visi pranašavo jam gerų 
ateitį. Buvo gabus vyrukas, be 
to dar banko prezidento gi
minaitis, tad visi pranašavo, 
kad jis galės augštai kilti.

Bet štai pereito vasario 17 
d. jis prapuolė. Jis su pluoš
tu pinigų išvažiavo j kitų ban
ką ir nebegryžo. Jo automobi
lių rado prie Field muzejaus. 
Išpradžių buvo manyta, kad 
plėšikai jį pastvėrė ir gal nu
žudė. Bet vienas vaikinas pa
liudijo girtavęs su juo tą va
karą kabarete ir Anderson dar 
įdavęs jam $1,000 palaikyti. 
Tuos pinigus jis sugrąžino 
bankui. Peržiūrėta banko kny
gas, bet nieko jose nesuras
ta. O jei jis nepaėmė banko 
pinigų, tai, žinoma, nebuvo 
prasmės jam bėgti.

Mirė sužeistas lietuvis
■ U — f I ■■■ ■■■

Joseph Budgin, 60 ip., iš 
Chicago ifeights, veikiausia 
lietuvis, pasimirė St. James li
goninėj. Jis liepos 3 d. susi
žeidė kelią Bailway Steel Spring 
Co. dirbtuvėj, kur jis dirbo. 
Žaizda užsikrėtė, pasidarė krau
jo užnuodijimas ir sužeistasis 
mirė.

Darbai
Teko patirti, kad Continen

tal Can Co. (prie 66 gatyės, 
Clearing) pradėjo priiminėti 
darbininkus. Sakoma, jog per 
paskutines porą dienų tapo pri
imta apie tris šimtai darbinin
kų. —D.

Tik po kelių dienų atidaus 
peržiūri nėjimo knygų pradėta 
užtikti trukumų. Kada jau už
tikta siūlo galą, buvo lengva 
prieiti prie paties kamuolio. 
Ir kada baigė peržiūrėti kny
gas, tai pasirodė, kad Ander
sono sąskaitose trūksta net 
$97,000. Bet tas trukumas bu
vo taip gerai paslėptas, kad 
ir geriems auditoriams ėmė il
gokai laiko iki tą trukumą su
sekė. I'ada išimta varantą Au
dei šono suėmimui. Bet suimti 
ji pasisekė. Teko policijai nu
girsti, kad jis buk esąs pabė
gęs Francijon, ten jo ieškota, 
bet sučiupti nepasisekė.

Kaltina daktarą už 
žmogžudystę *

Municipalis teisėjas Haas 
išdavė varantą, kuriame Dr. 
Justin L. Mitchell, vyriausias 
gydytojas ir Rfrs. Marie Fen- 
ton, savininkė Michigan Blvd. 
sanatorijos, kaltinami yra lei
dimą numirti trims kūdikiams, 
gimusiems jų ligoninėj. Kau
cija jiems nėra paskirta.

Prieš juos liudija viena slau
gė, Underwood, kuri sakosi 
mačiusi, kaip trims moterims 
buvusios padarytos mclegalės 
operacijos ir jų kūdikiai likę 
nužudyti ir sudeginti.

J. Vaičkus ištisų vasarų 
ruošiasi prie žiemos 

teatro sezono
Nežiūrint į tai, kad artistai 

po žiemos sunkių ir nervingų 
darbų, vasarą išvažiuoja pasil
sėti, p. J. Vaičkus nusistatė be 
pertraukos dirbti visą vasarą.

Repeticijos eina subatoms 
Mark White Sųuare svetainėje 
nuo 8 vai. vak. o kitomis die
nomis teatro studijos bute, 
3325 So. Hnlsted St. taipgi nuo 
8 vai. vak.

Jau pradėti studijuoti sekan
ti veikalai: "Taip mirdavo lie
tuviai”, “Mindaugis” “Klasta 
ir meilė”, “dušas”. Visuose 
tuose veikaluose reikalaujama 
apart artistų daug bendradar
bių, tai yra vaidinti mažas ro
jęs, todėl yra kviečiamas jau
nimas dalyvauti vaidinimuose.

Apie sąlygas galima sužinoti 
studijoj, vakarais nuo 8 v. v.

—N.

West Side

Stanislovas Valaskas buvo la
bai didelis laikraščių platinto
jas. Jis, pavyzdžiui, daug 
kuomi prisidėjo prie išplatini
mo Naujienų, Keleivio ir kitų 
progresyvių laikraščių. Būda
mas NaujienųBendrovės nariu 
jis ypač jas ir platino. Tad 
šiuomi, minėdami jojo penkių 
metų pomirtines sukaktuves, 
(mirė liejos 12, 1923 m.), mel
džiam visų pažystamų ir drau
gų lengvai už velionį atsidūk
sėti.

—Anastazija Kuliešienė.

S. D. L ACH A VICZ
Lietuvis Graboriss I 

Balzamuotoj as

2314 W. 23 rd PI 
Chicago, 111.

Patarnauja laidotuvė
se kuoplgiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt 2515-2516

ir

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Apiplėšė lietuvių 
bučernę

Du ginkluoti plėšikai vakar 
įsiveržė j George Brazauskis 
bučernę, 2743 West 59th St. 
ir atėmė iš savininko $60. Bu- 
černėj tuo laiku buvo pristatęs 
prekes troko draiveris F. Blo- 
den. Plėšikai jį irgi iškratė ir 
iš jo atėmė $113.

Musų patamav imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Aubum Avė, 
^CHICAGO, ILL.

MADOS

SLA. 109 kp. ruošia išvažiavi
mą į gražiausias Thortono 
girias.

Akių Gydytojai
Jei abejoji apie savo aais, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Advokatfci
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien.

Res. Telephone Plaza 3200

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 
Tel. .Lafayette

Avenue 
0727

Cicero

Praėjo keturi mėnesiai. Va
kar policija užklupo rūsy na
mų prie 533 E. (ii St. mie- 

,, ganlį driskių. Visas apiplyšęs, 
batai irgi suplyšę, ]>ats nesi
skutęs, nesiprausęs. Tikras bai
dyklė, o ne žmogus. Nuvestas 
policijos stoti n suimtasis vei
kiai prisipažino, kad jis ir yra 
tas Andersonas, kuris pabėgo 
su $97,000 banko pinigų.

Prisipažinęs jis papasakojo 
ir kas privertė prie pabėgimo 
ir kur dingo jo pinigai. Jis 
buvo vedęs, norėjo plačiai gy
venti, o klerko alga nebuvo 
didelė. Norėdamas l>e darbo 
užsidirbti daugiau pinigų, jis 
pradėjo dėti laižybas ant ark
lių. Jis tarėsi viską žinąs apie 
arklių lenktynes ir pralaimė
ti negalys. Bet kiek jis nė dė
jo pinigų, tiek jis pralaimė
davo. Sukišęs savo pinigus, 
jis ėmė “skolintis” pinigus iš 
banko, vis tikėdamasis su lai
ku laimėti ir pinigus atidėti. 
Bet kuo tolyn, tuo gilyn ėjo 
į skolą. Pamatęs, kad jis nie
ko su arkliais nelaimės, o jau 
atidėti iš savo uždarbio pinigų, 
nebegali, tad ' jis ir nusitarė 
pasišluoti dar daugiau banko 
pinigų ir važiuoti į gemble- 
riavimo karaliją Monte Carlo, 
kur tikrai atsigriebsiąs, sugry- 
šiąs namo, atmokėsiąs bankui 
pinigus ir busią gerai.

Pabėgęs iš Chicago dūmė 
tiesiai i Franciją. Turėjo pi
nigų, tai švilpė juos be ato
dairos. Nuvyko ir į Monte Car
lo pasisemti aruodus pinigų. 
Bet ten jis pats liko išvalytas 
iki paskutinio cento. Neturė
damas kur dingti jis tada pa
sidavė j garsųjį Svetimšalių 
Legioną — kar ivių pulką, su
sidedantį iš visokių avantiūri
stų, svieto perėjimų ir krimi
nalistų. Jis tapo išsiųstas į 

Morokko, ir kur saulė begai- 
lestingai kepina apskritus me
tus, ir kur reikia sunkiai dirb
ti, ir kur geležinė disciplina, 
ir kur žmogus yra tik šunies 
vietoje. Nepatiko jam Legiono 
gyvenimas ir jis iš kariuome
nės pabėgo. Šiaip taip dasiga- 
vo iki uosto ir gavęs ant laivo 
darl>o sugryžo į Ameriką, o 
vėliau ir į Chicago.

Dvi konvencijos
Dabar Chicagoj-e yra laiko

mos dviejų mažų partijų kon
vencijos. Šalie hotely yra 
laikoma prohibicionistų partl 
jos konvencija, o Stevens hoto- 
ly yra laikoma Farmer-Labor 
partijos konvencija.

Prohibicionistai yra labai ne
patenkinti gub. Smith nomina- 
vimu demokratų kandidatu į 
prezidentus ir svarstė apie rei
kalingumą išstatyti savo kan
didatą. Bet kad prohibicionis
tai yra silpni, tai jie tariasi a- 
pie susivienijimą su Farmer- 
Labor partija ir išstatymą ben
dro kandidato, kuris, žinoma, 
turi būti visiškai sausas. De
rybos jau prasidėjusios, bet ar 
kas išeis iš tų derybų, dar ne
žinia. Farmer-Labor partija 
norėtų nominuoti senatorių 
Norris, bet tasis dar nebuvo 
apie tai klaustas ir dar nėra 
davęs savo sutikimo, negi nė
ra kuo nors parodęs, kad jis 
norėtų būti kandidatu kokios 
mažos partijos.

Abiem konvencijoms nepasi
sekė taip, kaip buvo pienuota. 
Prohibicionistai tikėjosi ma
žiausia 500 delegatų, bet susi
laukė tik 100. Bet konvencijo
je eina viskas sklandžiai: pa
maldos, prakalbos, dalinimas 
lapelių apie niekingumą Smi- 
tho, pasigirimai apie prohibi- 
ciją, vėl pamaldos ir tt.

Farmer-Labor partija tikėjo
si, kad suvažiuos apie 200 de
legatų, jų tarpe buvęs senato
rius Johnson. Bet nepribuvo 
nė Johnson, nė virš 150 kitų 
delegatų ir konvencijoje daly
vauja tik 36 delegatai. Pirmi
ninkas paskelbė, kad partija 
indorsuos griežčiausią prohibi- 
ciją, penkių dienų darbo savai
tę ir McNarry-IIaugen farmerių 
bilių. Bet kada jįs norėjo pa
skirti laikines komisijas, kaip 
kad paprastai būna konvenci
jose, tai kilo didelis triukšmas. 
Sesija liko nutraukta ir dele
gatai pradėjo pasitarimus apie 
skilimą komisijų. Bet su pa- 
skirimu komisijų einasi labai 
sunkiai, nes daugelis valstijų 
visai nėra atstovaujamos kon
vencijoje, o kitos turi tik po 
vieną delegatą.

SLA. 109 kp. laikė savo pus
metinį susirinkimą liepos 9 d. 
Apsvarsčius bėgančius kuopos 
reikalus prisiminta ir apie ren
gimą pramogų ir išvažiavimų. 
Ant vietos susirinkimas vien
balsiai nutarė surengti šeimini- 
šką išvažiavimą į Thorntono gi
rias. Tos girios chicagiečiams 
yra mažai žinimos, bet jos yra 
puikiausia vieta dėl išvažiavi
mų ; gražios pievos ir kalne
liai,, gražus medžiai; ten pat 
yra salto vandens šaltinis. Tik 
reikia pasiimti užtektinai už
kandžių, o jau šalto ir tyro 
vandens bus užtektinai.

Išvažiavimas bus šį sekma
dienį, liepos 15 d. SLA. 109 kp. 
kviečia dalyvauti visus narius 
ir nenarius, kas tik nori susi
pažinti su puikiomis Thorntono 
giriomis. Butų labai pageidau
jama, kad išvažiavime daly
vautų tų taipjau SLA. 6-to ap
skričio valdyba ir Seimo dele
gatai.

Norinčius dalyvauti, kuopos 
valdyba kviečia liepos 15 d. su
sirinkti kaip 7:30 vai. ryto prie 
Meldažio svet., 2242 W. 23rc 
PI., nes iš ten 8 vai. ryto visi 
autai sukrutės ir patrauks 
WesternAve. j pietus. Tik ge
rai apsižiūrėkite savo automo
bilius,’ kad viskas butų gerai, 
nes kelionė ne visai trumpa — 
apie 26 mylios į vieną pusę.

Jeigu liepos 15 d. butų lie
tus, tai išvažiavimas įvyks toj 
pačioj vietoj ir tuo pačiu lai
ku liepos 22 dieną.

—Valdyba.

1410 So. 49 Ct 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Lietuvės Akušerės

3471 ••

3471 — Tinkanti ir gerai išrodanti 
vasarinė suknelė. Galima siūdinti iš 
dviejų ryšių materijų, 
ir šviesesnės, 
landą laiko.
18 metų, taipgi 36, 38, 40, 42, 44, ir 
46 colių per krutinę.

I

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus kreikia adresuoti:

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

gerai išrodanti 
’____

Tamsesnės
Pasiūti galima j va- 

Sukirptos mieros 16 ir

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše- _ 
rijos kolegiją;
ilgai praktika- 1 *^*056
vusi l’ennsylva- I 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin-1 
gai patarnauja, 
visokiose bgo-1
se prieš gim-V^ UB
dynią, laike 
gimdymo ir po

dyką pa tari-
rnas, dar ir k i -M 
tokiuose rcika- M
I uo.se moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o 
si te pagelbų.
Valandos nuo 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare. *

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS

3252 South Halsted Street

Roseland
Ad Memariam.

Visi mes gimėme, visi gyve
nam ir visi turim arba turėsi
me, vėliaus ar ankščiaus, mir
ti. Vienok a. a. Stanislovo Va- 
lasko mirtis buvo veik ir ne 
vietoj. Tai yra, žmogus mirė 
be laiko, vos 53 metus suka
kęs, kas musų amžiuje supran
tama dar nelaikinga.

A. a. Stanislovas Valaskas, 
brolis A. Kuliešienės, kuri pas
tarais laikais tiek nelaimių tu
rėjusi, buvo gana įstabus žmo
gus. Jis begalo mylėjo litera
tūrą, ypač dailiąją, t. y. poezi
jų ir tp. Jis, pavyzdžiui, la
bai mėgo rinkti liaudies dai
nas ir, apskritai folklorą. Tuo 
budu jojo brolis Mykolas Gab
rielius Valaskas, buvęs ir tebe
santis spaustuvininkas, išleidęs 
yra keletą jo surinktų dainų 
knygelių, k. a. “Vabalninkėnų 
Dairios”, “Dainos Vasaros Gro-

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį Nę ....................

Mieros ............................  per krutinę

VirSui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės 

reikalais nuo 

iki 8 vakaro, 

tu laiku pagal

Akių Gydytojai

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

ANTANAS TRUMPAUSKAS

6 mėnesiu mirties Paminėjimus

Mirė sausio 22 d? 1928, pa
laidotas šv. Kazimiero kapinė
se .sausio 25 d., 1928, sulaukęs 
44 m., palikdamas dideliame 
nubudime žmoną Elzbietą 
Trumpauskiene ir dukteris, Su- 
zaną ir Albiną. — Paminėji
mo jo 6 mėnesių mirties bus 
laikomos Šv. Mišios, penkta
dieny, liepos 13 d., 1928 kaip 
7:30 vai. ryto Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčioj.

K viečiame gimines, * - draugus 
ir pažjstamus atsilankyti ant 
Mišjų.

Nubudę,
Moteris ir Dukterys.
652 W. 18 St.

su

12

■u-

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, 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 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR.

Lietuvis Alkių Specialistus

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakaro 

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Re». Telephone Plaza 3200 
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomia Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2—-4 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Keaideuce Tel. Fairfa* 6868

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos 11

nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakarei 

apart šventadienio ir ketvirtadienio Į

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street L
Tel. Boulevard 2169

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 1
nuo 6 iki 9 valandai vakare |

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cor. Leavitt St.)

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

Tel. Repubbc 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 3-8. Nedėlioj 10-12 d.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevaro 59181
DR. A. J. BERTASH 

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 South Wallace Street

• . ______________ 1

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 9257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicarou IU.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee 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 9597 

Ultravioletini šviesa ir diathermla

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL. ____

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, IU.

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vaL vak.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitagre 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyru ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette
VIRBUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 11464

DR.HERZMAN
- IS RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 21 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
yru, moterų ir vaiku pagal naujau- 
ius metodus X-Ray ir kitokius elek- 
ros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
025 W. 18th St., netoli Morgan Si. 
ai and o s: Nuo 10—12 pietų Ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare
TeL Dienų: Canal 8110 

lakti So* Shore 2238, Blvd. 6488

Ofiso Tel. Vietory 6898 
Rez. TeL, Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroruškų ligų 

isas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31at Street

dandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
tdeliomis ir tventad. 10—12 dieno

DR. G. L. MADGE
DENTI9TAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9
4930 W. 13 St., CICERO 

TeL Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
South Ashland Ave^ 2 luboa

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriikų, Vyriškų Ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

4729

Advokatai

ADVOKATAS
S. La Šalie St., Room 200111 9. La Šalie St, Room 2001 

Tel. Rapdolph 1034 — Vai. nuo 9-0 
Vakarais

8241 South' Halsted St 
Tel. Victory 0562

7—9 vai. vak. apart PanedUio ir 
Pėtnyčios

105

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 
West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9690

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St 
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 rvto iki 1 ▼, p. p.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111
Telefonas Central 4411

127

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

Val.i Nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 
vakarą, iiakyrua ketvertą 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Central 8466-7-8. State 6600

Peter G. Gaudas
LIETUVYS ADVOKATAS 

140 N. Dearborn St.
Room 310

Narys advokatu firmos
Eilioti, Gaudas & Tepper

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8396

J. P, WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė
Tel. Pullmųn 5950

Namų Tel, Pullman 6377.__
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių ■

Society Lawn Parė
Kas ten buvo, kas ne buvo 

ką reporteris pastebėjo.

Matot, gerbiami ir gerbiamo
sios, jūsų Reporetris Pupa grie
biasi rašyti apie society! So
ciety reiškia musų gyvenimo 
augštasis shiogsnis ir papras
tam reporteriui sunkoka 
apie tai rašyti.

Taigi, pereitą pirmadienį 
vo gražus vakaras ir jūsų
porteris Pupa pasileido vendra- 
voti po Marųuette apielinkę. 
Šioj apielinkėje yra gražių vietų 
ir dar gražesnių rezidencijų, o 
bene gražiausia iš visų yra J. 
J. Zolp rezidencija, 6627 South 
Richmond St.

yra

bu-
Re-

Pono Zolpo rezidencija tą va
karą buvo gražesne negu kitais 
vakarais, nes visa sodyba buvo 
papuošta gražiomis chiniškomis 
Jiktarnomis ir kiekvienoje lik- 
tarnoje degė žiburėlis. Sodybo
je buvo apie šimtas svečių ir 
viešnių, o ant gatves stovėjo 
daugybė puikių automobilių. 
Parėję matėsi daugelis mums 
žinomų Society žmonių.

Parės dalyviai puikiai links
minos: valgė, gėrė, penkines 
klojo ir vėl linksminosi — o 
porteris netoli prie lango 
draugu sixty-six lošė.

rę
sti

irAnt galo parė pasibaigė 
pabaiga buvo labai įdomi. Bet 
tai buvo Society Lawn parė, 
kuri skyrėsi nuo paprastųjų
Surprize parių, tegul tad tas 
įdomybių sekretas nebus nie
kam žinomas.

Užsibaigus parei svečiai skir
stėsi kiekvienas į savo vietą...

— Reporteris Pupa.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 A. 

C. W. of A. mėnesinis susirinkimas 
įvyks penktadienyj, liepos 13 d., 1928 
8 vai. vak. 333 So. Ashland Blvd.

A. M. Kadse], sek r.

Vaidylų Brolija, saulei nusileidus, 
liepos 14, šeštadienyje, renkasi pas 
brolį Kuraitį, 7114 So. Campbell 
Avė., tarpe 7 ir 8 valandos vakare. 
Iš tenai važiuosim į Palos Park, kur 
įvyks Vaidylų Brolijos išvažiavimas.

Tie kurie negalėtų į laiką pribūti, 
turi iš kalno susižinoti vietą pas bro
lį Rypkevičių, Naujienose, Roosevelt 
8500 arba namuose Armitage 8963.

Kuraitis—Krivių Krivaitis.

Rūtos Draugystės No. 
skyriaus piknikas įvyks 
1928, K dovanos. J. Savicko 
moj, Keane Avė. ir Archer Avė., 
vai. ryto. Kviečiam atsilankyti Čhi- 
cagos ir apielinkės visuomenę j šį 
pikniką ir ant tyro oro linksmai lai
ką praleisti prie gražios muzikos. 
Katrie esat paėmę tikietus parduoti 
ir aukavot dovanų, priduokit J. Do
veikai, 4960 S. Princeton Avė., prieš 
pikniką arba piknike. Rengėjai.

1, dramos 
liepos 15, 

fur- 
, 10

Auditorijos Bendrovės Piknikas 
bus sekmadieny, liepos 15 dieną, 
Justice Park darže. Risis Karolis 
Požėla ir da trys poros. Bus taipgi 
sunkiųjų vogų kilnojimas ir bus'šiaip 
visokių gėmių. Pradžia 10 vai. ryto 
Kviečia visus atsilankyt

Komitetas.

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų sa
vininkų ir draugijų atstovų pusmeti
nis susirinkimas įvyks ketvirtadie
ny], liepos (July) 12 dieną, 1928 m., 
Mildos svetainei, 3142 So. Halsted 
St. 7:30 valandą vakare, ant 2 lu
bų. Būtinai dalyvaukite, nes ran
dasi daug svarbių reikalų dėl apth- 
rimo. Kapinių Valdyba.

Įclassified APS.i

Educational
Mokyklos

DETEKTYVŲ darbas, secred Ser
vice ir kriminologijos mokslas moki
namas ekspertų musų mokykloje, 
lekcijos anglų kalboje. Del smulk
menų atsišaukite uno 6 iki 9:30 vai. 
vakaro ir visą dieną nedėlioj. The 
University of Practical Detective 
Science and Criminology, Suite 100, 
800 North Clark St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ MALEVOJIMAS IR 
DEKORAVIMAS ATLIKTAS EKS
PERTŲ? NUO VALANDŲ ARBA 
KONTRAKTINIS DARBAS.

J. J. SHAKENMAER, 
949 MILWAUKEE AVĖ., 

BRUNSW1CK 7397.

Business Service
Bi znio Pa t a rna v imas

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganedinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1821 
MR. PARIS

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

tfalevojam ir popieruojam. Uilai- 
com maleva, popierą, stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMAN0IONIS, Sav.

SKOLŲ IŠKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301
163 W. Washington 

Main 4020
AR JUMS KAS NORS 

SKOLINGAS PINIGŲ?
Mes atgausime juos per 
“gamishment” teismą. įsteig
ta 1912 — 16 metų patyrimo. 
Kolektavimas, be mokesčio. 
Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan 
Victory 4126

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogu* visokios rūšies, 
bile kada ir bile aur. Dykai apskait- 
liavima*. Kedzie 5111.

NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 
MNESIAI IŠMOKĖJIMUI

Suvedam plumbingą ir namų ap
šildymą, baltas china eloset, $35.

THE AVONDALE PLUMBING 
& HEATING CO.
2701 Fletcher St., 
Independence 2905

PLUMBING & HEATING 
Geriausias Materiolas — Pigiausios 
Kainos. Greitas patarnavimas — 

Kreditas Visiems
SOL ELLIS & SONS, Ine. 
2118-20 S. State St. Victory 2454 
4606-08 W. 22nd St. Cicero 130

Financial
Finansai-Paskolo*

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

i-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 3 kas

▼ ikaras

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

Mes turime užtektinai pi
nigų paskoloms, pirmiems 
ir antriems morgičiams. Pi- 
gios kainos. Nėra “red 
tapė”.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių “red tapė” 

1647 W. 47 St.
PASKOLINSIM nuo $59 iki $801 

ui 2^4 nuošimčio ir lengvais išmokė- 
timaij. Paskolas suteikiam Į 24 vai. 
te jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St “upatair*” 

Tel. Armitage 1199

Paskolos suteikiama 
, į vieną dieną
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ONTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas.
Mus« Išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkite* pas 
M. J. KIRAS, 
838* So. Halsted St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEVVICH
. 2342 So. Leavitt SL

Phone Canal 1678

Be Komiso ir Išlaidų 
Me* paskoliname jum* $100, $200 
arba $800, imame legali nuošim
ti. Pinigu* gausite | 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampa* Hermitage Ava.

PASKOLA namų savininkam* nuo 
$100 iki $590. be užtraukimo morgi- 
čių arba Kitokio užtikrinimo paskola 
pataisymams, apmokėjimui taksu, 
assesmentų arba kitokių skolų. Grei
ta pagelba. Prieinamos sąlygos. z 

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, 

City State Bank Building 
128-180 N. Well* St.

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

MES daromo 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bond & Mortgage Co. 

1618 W. 18th St. 
L F. Daųkowski, pres.
C. T. Dankovvski, ižd.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improvet Real Estate. $500 
iki $5000. lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

Personai

VELTUI
Patentai, Vaizboženkllal, ‘ Copy- 

ffrights. Rašyk šiandie. Patentą 
reikalais kreipkitės prie manę* 
pilnu uisitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attornay, 

2890 W. Chicago Avė.
• Dept. 7 

Chicago, I1L

■U 
ir

JĖŠKAU brolio Vinco Stoškaus, 
16 metų atgal gyveno Chicagoj, 
paskiau išvažiavo nežinia kur. Gi
minės, draugai ir pažystami malo
nėkit pranešti kur jis randasi. Arba 
jis pats lai tuojau atsišaukia, nes 
yra svarbus reikalas — norime pa
vesti seserei nuosavybę Lietuvoj. 
Frank Stoškus, 5159 S. Morgan St., 
Chicago, UI.

PROGA. Norėčiau susipažinti su 
apsišvietusią gera motere Amerikoj gimUSUĮ ""  * -- * — --- a.--

amžiaus, 
slaptai, 
kitę,

lietuvaite, apie 39 metų 
be vaikų. Viską užlaikysiu 

Kitos bereikalo neatsišau-

Naujienos, 
Box 1093, 

1739 So. Halsted St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

JESKAU darbo už pagelbininką 
prie gas filling station. Mokesčio 
nepaisau — lengvai susitaikysim. 
Esu blaivas, negeriu, nerūkau.

Rašyk laišką.
P. RUMBAUSKAS, 

1439 S. 49 Ct.
Cicero, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, IU.

REIKALINGAS barberys vakarais 
ir subatoj po pietų. 3531 S. Halsted 
Street.

REIKIA kriaučiaus, kad mokėtų 
prosyti ir taisyti. Kad butų geras 
vyras. 2248 S. Hoyne Avė.

REIKALINGAS — 
Barberys, vakarais ir 

subatom.
3151 S. Halsted St.

Victory 3167
VI .. .. , . ‘ .

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos, Wisconsin ir parduodu far- 
mą, nes priverstas dėl senatvės; ge
ra žemė ir namai. Kas mylėtų gy
vent ant farmų; tai atsišaukite, 2832 
So. Lowe Avė.

PARDUOSIU, mainysiu arba ren- 
duosiu pelningą 9 kambarių 
house”, elektra, gazas. 
gerai — svečių pilna, 
mylių nuo Chicagos, 
Alganųuin, III.

REIKALINGAS jaunas vyras dirb
ti ant farmos. J. Brown, 8080 South 
Union Avė.

t

Help VVanted—Male-Female

REIKALINGAS veiteris ir veiter- 
ka vakarais, darbas ant visados, ge
ra mokestis. 3457 S. Halsted St.

“road 
Biznis eina 
Randasi 40 
Route 22, 

Pardavimo priežas
tis svarbi. Gera vieta dėl gazolino 
stoties. KARVASEK, 2800 MHlard 
St., 2 lubos.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesen, biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos. 4314 So. Wood St.

PARDAVIMUI bučemė, daromas 
geras biznis, parduosiu pigiai arba 
mainysiu į namą, 1750 W. 63 St.

Furnished Rooms
RENDON didelis iš šviesus kam

barys ypatai su valgiu ar be, van
denio šiluma, randasi netoli Mar- 
ųuette Parko, verta pamatyti. 6637 
So. Rockvvell St.

GASOLINO STOTIS, biznis ir 
Automobilių taisymo šapa, pardavi
mui labai pigiai. Savininkas mai
nys ant namo arba lotų.

Kreipkitės pas
C. P. SU ROM SKIS AND CO. 

3352 S. Halsted St.
Tel. Yards 6751

For Rent
RENDON Storas, tinkamas Real 

Estate, Barbernei arba bile kokiam 
kitam bizniui. Karštu* vandeniu šil
domas, 2 kambariai užpakalyj. 2515 
W. 69 St. Hemlock 6141.

Musical Instrumento
M*ziko* Inatrument*!

PARDUOSIU pigiai savo grojiklį 
pianą už $100. Roleliai, duet ben 
čius ir cabinet, $25 įmokėti, 1 
nuo 3 
Taipgi 
kandai.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katesen, biznis išdirbtas per ilgus 
metus. 5111 So. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir ice 
cream parloris, arba mainysiu j na
mą. Atvažiavę pažiūrėti nesigailės, 
gera vieta, geras biznis. 4629 Grosg 
Avė., arti 47tos ir Ashland.

PARDUODU grosernę ir bučemę 
vieną arba su namu, arba mainysiu 

“ j. 4550 S. Marshfield
n . Avė. Tel. Boulevard 7452.iki 6 menesių išmokėjimui. „

5 kambariams gražus

,.9n“ j mažesnį namą 
kitus i Avė. Tel. Boulev

ra-

S. CAMPBELL 
6512 S. Halsted St. 

1 fl.

Fumiture & Fixtures
__ ______ Rakandai-Įtaisai

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
ras. Lengvais išmokėjimais, jūsų 
pasiūlyta kaina. Atdara vakarais. 
Dastatymas bile kur dykai. Ajax 
Fumiture Co. 1434 W. Madison St.

PARDAVIMUI 2 krėslų barbernė 
arba tik vieni fikčeriai, balti krės
lai marble fikčeriai ir kiti visi rei
kalingi daiktai, atrodo kaip nauji už 
$450, verti du syk tiek.

Atsišaukit
4432 So. Westem Avė.

VELTUI
VELTUI

Laimingas Bungalow 
Veltui

SAVININKUI MUSŲ VIENO 
BUNGALOW, MES DUOSIME SEK
LYČIOS SETĄ, VALGOMO KAM
BARIO IR MIEGRUIMIO SETĄ, 
KURU’] YRA RODOMI MUSŲ SAM- 
PELINIUOSE BUNGALOW, 2945 
N. 74 AVĖ. RANDASI 9 NAMAI 
PASIRINKIMUI, MŪRINIAI, PLIE
NO KONSTRUKCIJOS.

Kiekvienas po 5 šviesius kamba
rius, gražiai dekoruoti, California 
plastering, art stiklo langai, vėliau
sios madęs plumbingas, įmūryta va
na, pedestal lavatory, lietaus lašai 
apron sinkos, elektrinė ugnavietė su 
krotais, knygynas, prosinimui lenta, 
ledaunyčia, linoteum virtuvėj ir pent- 
rėj, gatvė cementuota, suros, vanduo, 
gasas, elektra yra ir apmokėta. Tik 
pagalvokit apie tokį 
kaip šis.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Parda y i m ui

30 PĖDŲ lotas yra visi įtaisymai 
ir gatvė cementuota, prie California 
Avė., netoli Marųuette Paiko. Tik
tai biskį cash, kitus lengvais išmo
kėjimais. J. A. Lynch, 40 N. Dear- 
born St. Central 3654.

BARGENAS
2 flatai no 5 kambarius, karštu 

vandeniu šildomas, 2 karų garažas, 
lotas 30 pėdų pločio, parduosiu už 
$3,000 pigiau negu vertas, arba pri
imsiu į mainus bile 
į mokėjimo.

WALTED J.
6601 S. Westem 
3236 W. 55th St.

ką, kaipo

PAUL 
Republic 
Hemlock

dalj

4170
2889

gražų namą

BUNGALOW BARGENAI — Mo
derniški nauji muro bungalow, karš
tu vandeniu šildomi, tile vana ir 
stikliniai porčiai, tiktai $2,000 įmo
kėti, kitus kaip rendą po $70 į mė
nesį. Mes taipgi galim pastatyti 
ant jūsų loto kokį tik norit bunga- 
low. O. Vanderwars, Bev. 6540.

$4850
Tik $500 įmokėti ir 

nesį už viską, nieko
j mė- 
nereik 

mokėti, nėra specials, ir kad pada
rius liepos 15 dieną didžiausia diena 
musų namų išpardavimo, mes duosi
me dovanas kiekvienam kuris pirks 
namą tą dieną.

Nedėlioj, liepos 15
Lys ar saulėta bus, atsilankykit ir 

išsirinkit musų naują namą ir gai*- 
kit brrtngias dovanas veltui. 74 
tarpe George ir Wellington St. Va
žiuokit Grand Avė. iki 74 Avė 
kiau į šiaurę iki Wellington

po $60 
ekstra

Avė.

pas- 
. arba

imkit Grand Avė. karą iki Harlem 
Avė. ir žiūrėkit musų automobilio.

F. P. FURLOTT
2300 N. Sayre Avė.
Tel. Merrimac 9076

TIKRAS rakandų bargenas. Turiu 
parduoti 6 kambarių parloro setą, 
valgomo kamb. ir miegruimio setą, 
krėslus, liampas, Wilton Chineese ir 
Oriental kaurus. Viskas geram sto
vyje. 4143 W. Washington Baul. lst 
apt. Van Buren 9461.

BISKĮ VARTOTI 
$.'<no puikus mohair seklyčios setas 988.60 
$400 Prieše seklyčios setas--------------- $87.60
$600 4 Arnotų walnut mierrultnio

setas .......................................   $88.60
$160 Grasus vairius valgomo kamba-

barlo setas ...... ........ x---------------------- $68.60
$76. 0x12 Wilton kaurai .................. $22.60
$26, 6 Arnotų punryčiartie setas ----- , $8.60

Available Fireproof Storage
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kasdte ikt 10 vai. vakare. 
NedAlloJ iki ti.

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarių setų,, $5 ir daugiau, ledau- 
nės, $3, 2 šmotų parloro setai, $25, 
dreseriai, rašymūi stalai, lova, $2, 
virtuvės kabinet, $7 ir daugiau, bu
fetai, kaurai, pastatomos liampos, 
$3.00.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st Street

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

VISOKIŲ išdirbysčių siuvamos 
mašinos pataisomos už $1 ir dau
giau. Atvažiuojame bile kur. Dar
bas garantuotas. Taipgi White, 
Rotary ir Singer beveik naujos ma
šinos pardavimui.

SKOWRON,
8040 N. Avers Avė., 

Pensacola 1670

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JUSU PASIŪLYTA KAINA

Singer. Wnite ir visokių išdirbis- 
čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų 
kaina, šios yra išmainytos i zino- 
msa NEW HOME ELECTRIC siuvi
mui mašinas. New Home dirbtuvės 
skyriai: 4463 Broadway, 6521 So. 
Halsted St., 4714 Irving Park Blvd. 
ir 554 Washington St.. Gary, Ind.

Automobiles
Durant sport touring, kaip nau

jas, 1925 ............................... $150
Dodge sedan perfect, 1927 ....... $425
Oldsmobile coupe, kaip naujas, 

1927 ..................
Maxwell sedan, 1925
Flint sedan, kaip naujas 1926 $395
Nash touring, 1926 ................... C
Buick sedan, reikalauja taisymo, 

1923 ...................................... $65
Ford tudor sedan, 1925 ........... $100
Penkios dešimts kitų pasirinkimui 

McDERMOTT MOTOR SALES 
7136 S. Halsted St. Triangle 9380

$450
$265

$350

M & K Motor Sales
Chicaros seniausi ir atsakančlausi vartotų

karų pardavinėtojai, 1OO garantuotų vartotų
’ . ■eranie mechnnifikurne

___ 1 nuo $180 iki 
kari) kuris tinka vi- 

Cash, iSmokčjimais,

karti, pilnai (reiiKti, irerati 
atovyjo, karai parduodanti 
$•4000. 
Bokienis 
mainais.

Mes turime 
reikalams.

6811-13 So. Haistod St.

Nash, 1927, advanced 6, važinė
tas tik 4300 mylių ........... $645

Dodge, 1927, sedan, važinėtas 
2600 mylių, bargenas ....... $495

Buick, 1926, Masetr 6 sedan, 5 
pasažierių, tik ................. $550

Chrysler, 1927 ”70” coupe, su 
rumble sėdynė, tik ........... $550

Peerless, 1927, sedan, kaip nau
jas .............................................. $750

Chrysler, 1927 ”58” sedan, be
veik naujas ..........................  $425

Lengvais išmokėjimais
Visi karai pilnai įrengti, naujų ka

rų garantija, išrodo kaip nauji. At
dara iki 10 vakaro.

HALSTED AUTO SALES 
2560 So. Halsted SL

$250 CASH
♦ PO $35 J MENESI IR 

daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun- 
galow, mediniai ir mūriniai, porčiai, 
tile vanos, skiepai, fumas šildomi, 
netoli mokyklos ir transportaciios, 
kaina $3600 iki $6500, matykit vaka
rais ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. CONRAD P. SAWIAK, 
7181 W. Grand Avė. Merrimac 9552.

DAR NIEKAD NEBUVO

PARDAVIMUI DELIKATESEN 
IR GROSERNĖ,

Įsteigtas biznjs per 25 metus, da
romas geras biznis per visą metą, 
yra daug groserio stako, nėra kom- 
peticijos, 5 kambariai su vana gy
venimui iš užpakalio, renda $66 į 
mėnesį, lysas, dabartinis savininkas 
jau čia per 3 metus. Gera priežas
tis pardavimui.

/

Vertelgų nereikia.
l’hone Graceland 8234_____

PARDAVIMUI saliunas, arba pri
imsiu partnerį, vokiečių ir švedų ap
gyventa viet. Priežastis — turiu 
2 bizniu, vienam sunku apsidirbti. 
5202 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA labai pigiai groser- 
nė, 3140 So. Wal)ace St., su 5 pagy
venimo kambariais, išdirbta vieta. 
Savininkas, 3344 S. Auburn Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 25 
karų garadžius ir kampinis namas. 
Visas išrandavotas. Mainysiu ant 
biznio arba namo. Savininkas. P. 
Blinstrup, 941 W. 34 PI.

Exchj^^MateajĮ
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokių kai
nų. Lotus, farmas, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba iš
mainysime.

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

Mes mainom namus visokii 
nų. ]

KĄ JUS turit mainymui? 3 apt. 
po 6 kambarius, 4529 N. Savvyer Av. 
tuipx> <lu K«r* bargenai, Northwe«t 
side, 8 ir 10 kambarių, tinka dėl 
rooming house. — 4 ap. mūrinis, pe
čium ir fumas šildomas, geroj vie
toj, mainysiu j bungalow arba lotą. 
—8 apt. po 4 kamb. kiekvienas, 4700-10 
Beldan Av. Jums nereikia turėti pinigų 
mainyti į tuos namus. Mr. Lindaman, 
Verną R.E.Co.,500716 IrvingPark Blvd.

Išsirinkite Vienąi
Parduosiu 5 flatų naują kampinį 

namą arba priimsiu į mainus mažes
nį namą, lotus, arba biznį. šis na
mas yra vienas iš geriausiai įrengtų 
Marųuette Parko apielinkėj.

Antras tai yra bizniavas namas 
ant 71st .St. 2 vidutinio didžio Storai, 
6 kamb. flatas, 2 mašinų garadžius, 
štimu apšildomas, viskas įrengta su
lig vėliausios mados. Parduosiu ar
ba mainysiu. Nepraleiskite šio bar- 
geno.

Dar vienas, tai yra dabar stato
mas namas ant 71st St. prie Talman 
Avė., tai bus 5 flatai, 2 nedideli što- 
riukai arba galima palikti į vieną ir 
2 mašinų garadžius, tai bus vienas 
iš praktiškiausių namų ant 71st St., 
jei tamsta manote užsidėti bile kokį 
biznį, ypatingai dry goods, hardvvare 
arba kriaučystę, tai geresnės vietos 
negalite rasti. Del pilnesnio pasi
kalbėjimo atvažiuokite į musų ofisą, 
2547 W. 71 st St.

Dar vienas tai yra naujas 2 flatų 
muro namas, 5-5 kamb., 3 bedrui- 
miai, pirmas flatas karštu vandeniu 
apšildomas, gražioj vietoj, beizman- 
te padarytas dėl 4 kamb. flatas. 
Mainysime į neperdidelį namą, kur 
galima laikyti karvė ir vištų, turi 
būti nepertoli nuo karų ir mokyklos.

Mes turime kpletą gerų bizniayų 
ir rezidencijinių lotų, gražiose ir 
smarkiai augančiose vietose. Mes 
Eerkam, parduodam ir mainom viso- 

ius namus, lotus, farmas ir biznius, 
todėl jei tamsta turite ko nors par
duoti, išmainyti arba norite pirkti, 
visada pašaukite Hemlock 0367 Klau
skite Pakalnio, jei turite lotą ir ma
note statyti namą, matykite mumis, 
mes duosime teisingą išrokavimą. 
Mes dėl savo kostumerių padarom 
planus, parupinam pirmus ir antrus 
mortgičius. Todėl dėl visų viršmi- 
nėtų reikalų meldžiame pašaukti 
Hemlock 0367 arba atvažiuokite į 
Ofist) 2547 W. 71st St.

John Pakel and Co.
General Building 
Contractors and

i Real Estate

tokių pasiūlymų kaip šis. lengviau
siomis išlygomis galite nusipirkti 
vieną iš dešimties, dviejų augštų 
namą, kurių trustee yra Central 
Manufacturing District Bank 
Trust Co. Visi namai nauji, 
kųs ir drūti, kaina tik $12,650, 
vė cementuota ir išmokėta, 

štai kaip lengva nupirkti.
1. Gali įmokėti taip mažai kaip 

$250.00.
2. Gali įmokėti Lietuviškais Bonais 

pilną vertę.
3. Gali įmokėti išmokėtu lotu.
4. Balansą išmokėsi mokėdamas 

po $65.00 į mėnesį ir nieko dau- 
giaus.

Pasimatyk greitai

ED. W. BAKS
BAKŠEVIČIUS

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

& 
pui- 
gat-

Pabudavosim 2 flatų 
arba bungalovv ant 

jūsų loto
Mes pastatysime jums Chicagoj 

arba priemiesty j ant jūsų loto bile 
kokios rųšies bungalow arba flati- 
nį namą. NEREIKIA NIEKO 
ĮMOKĖTI. 5 arba 6 kambarių 
bungalow arba gražų 2 flatų, .5-6 
kambarių. Rendą kurią labar mo
kate bus užtektina dėl išmokėjimu 
kiekvieną mėnesį. “Multi-celled 
insullation.” Atsišaukite bile kada 
dėl dykai apskaitliavimų ir planų.

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedėliomis.

TRIANGLE 3299

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

Puikus budinkai ir padargai, 
moderniška 10 kambarių stuba, 
gasas, elektra ir vanduo, certi- 
fikuotos karvės, bargenas už 
$75,000.

J. H. SCHAEFER & CO.
803 Ridge Avė., Wilmette 

Phone 364

40 AKRŲ, 8 mylios Į pietus nuo 
Michigan City, gera žemė, 6 kam
barių stuba, kiti budinkai gerame 
stovyje, gražus sodnas, kaina $3,000.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadway, 
GARY, INDIANA

GERA PROGA; savininkas par
duoda 5 akrų dailią farmą daržo
vėm. Geras namas ir kiti budinkai. 
Žemė apsėta komais, daržovėmis ir 
500 kerų vynuogių. Kaina $8500. C. 
Urban, 135 St. & 44 Avė. R. 1. Box 
93, Blue Island, III.

PARDAVIMUI, tik $200 cash, ki
tus po $40 Į 
aukšto namą, 
žas, netoli 26 
Galite tuo. 
kaina $321 

$500 cash, 
pirksite naują mūrinį modernišką 
bungalow, ką tik užbaigtas, į Lyons. 
Didelis lotas, netoli noujo valstijos 
kelio ir Forest Preserves, 3 blokai 
nuo Berwyn-Lyons gatvekarių ir bu- 
sų, kaina tik $6500.

$500 cash, kitus lengvais išmokėji
mais, nupirksite 4 kambarių stucco 
rezidenciją į Berwyn, taipgi 1 karo 
garažas, lotas 37x125, aplinkui yra 
gražus medžiai ir krūmai, kaina tik 
$4500.

$400 cash, kitus išmokėjimais, gra
žus 5 kambarių namas į Berkley, tik 
biskį į vakarus nuo Melrose Park, 
lotas 68x289, kaina $5200.

$800 cash, kitus mažais mėnesi
niais išmokėjimais, nupirksite bunga-’ 
low i Stickney, lotas 60x137, kaina 
$5500. i

Dviejų aukštų namas, krautuvė ir 
flatai ir 1 aukšto mūrinis namas iš- 
renduotas paštai, prie West 51 St. į 
vakarus nuo Kedzie, kaina, $15,000, 
išmokėjimais pagal sutartį.

FRANK J. PETRU, 
1448 W. 18 St., 
Tel. Canal 0806

mėnesį, nupirksite 1 
krautuvė, didelis gara- 
St. ir Wentworth Avė. 

>jau įsteigti bile kokį biznį, 
00.

kitus kaip rendą, nu-

$500 CASH, $25 Į MĖNESĮ
5 ir 6 kambarių mūriniai bunjęa- 

low. musų restncted subdivizijoj. 
Seeley Avė., tarpe 77 ir 78 St. Gra
žiai dekoruoti, grįsti viškai, dideli už
pakaliniai porčiai, plieninis Quaker 
furnas. Elė cementuota ir apmokėta, 
gatvė irgi. Kaina $8700. 1 blokas nuo 
karų, netoli mokyklų ir bažnyčių, 
i AR JUS TUIuT LOTĄ?

Mes pabudavosim namą ant jūsų 
loto be imokėjimo pinigų, bungalow 
arba 2-3 flatų namą. Visi musų 
namai yra insulated ir sienos pleis- 
teriotos, ant metalinių lath, veiklu
sis plumbingas ir apšildymas. Ma
tykit musų planus ir kainas prieš 
pirkimą. Pašaukit telefonu arba 
atlankykit musų ofisą.
STOLTZNER, CONSTRUCTION CO. 

7403 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10301 
184 N. La šalie St. 

Central 5901-2-3

3 MIEGRUIMIAI
Modemiškas 6 kambarių bungalow, 

$500 įmokėti ir po $50 į mėnesį, 
įskaitant nuošimčius. Priimsim į 
mainus išmokėtą lotą.

Matykit P-ną Trauo.
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

Real Estate For Sale
Namal-Žemė Pardavimui

$1500 ĮMOKĖTI; savininkas pri
verstas parduoti pigiai savo moder
nišką priemiesčio bungalow, 5 kamb. 
vana, elektra, gasas, skiepas, nau
jai dekoruota, lotas 100x200, 2 dideli 
garažai, 2 blokai iki Rock Island sto
ties, 35 minučių važiavimo iki vidur
miesčio, namų kainos kyla kasdie, 
mėnesiniais išmokėjimais, šaukit sa
vininką State 4879, arba Room 801, 
168 W. Washington St.

PAĘDAVIMUI nauji namai. Jei 
jums reikia tikrai gero namo, atsi
lankykit ir pamatykit šiuos namus. 
Netoli nuo airport, 63 St. ir Cicero 
Avė.

Savininkas ant vietos visą die
ną, 

6212-6218 S. Keating Avė.

CERTIFIED NAMAI 
Statomi per Carpenter

Puikios rezidencijos, 2 flatų, 6 
kambariai apačioj, 5 viršui, $11,000 
$750 įmokėti, po $80 į mėnesį. Yra 
visi reikalingi įrengimai. Lai vienas 
flatas užmoka jūsų rendą. Kamba
riai dideli ir šviesus, puikiai deko
ruoti, aržuolinės grindys, porčiai, 
puikiausi virtuvė, Crane plumbingas 
įmūryta vana, cementinis skiepas, 
skalbykla, 37Ms lotas, netoli gražiai 
medžiais apsodintos Wilcox ir Maple 
Avė., prie valstijos kelio, vienas blo
kas nuo biznio sekcijos, 45 minučių 
važiavimo nuo vidurmiesčio.

L. S. Carpenter & Co. 
Statytojai 

Garfield State Bank Bldg., 
Madison and Crawford.

Room 812.
Phone Van Buren 1600 

Arba Šaukit 
Downers Grove 491


