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Gen. Obregon’as Nužudytas 5,700 Japonų karei
vių apleido Kinus

Meksikos išrinktas prezidentas nušautas 
pokylio metu

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 17. — Šiandie, tuo
jau po antros valandos po pietų, buvo nužudytas gen. 
Aivaro Obregon, neseniai išrinktas Meksikos respubli
kos prezidentu.

Jis buvo nužudytas per bankietų viename San 
Angel priemiesčio restorane, dvyliką mylių į pietus nuo 
Meksikos Miesto. Į gen. Obregono kūną buvo suvary
tos penkios kulipkos.

žmogžuda, žinomas tik kaip “Juan”, suimtas.
Gavęs apie tai žinią, prezidentas Calles tuojau iš

vyko į žmogžudybės vietą.

TSINGTAO, Kinai, liepos 17. 
— Tš Japonijos laikomų Ki
nuose karo jėgų, 5,700 karei
vių, veikusių šantungo provin-l 
ei joje, dabar grįžta į (Japo
niją.

Žemės drebėjimas 
sunaikino miestų 

Turkijoje

Italija tardysianti
Nobile ekspedicijos 

katastrofa

i Užgynė Vengrijos ku
nigams civilius rubus

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, liepos 17. — {vykęs va
kar smarkus žemės drebėji
mas sunaikino Torbali miestų, 
šeši asmens, jų tarpe pats gu
bernatorius, buvo sužeisti.

Keturi asmens buvo sužei
sti Smirnoje.

ROMA, liepos 17. — Italijos 
vyriausybė žada padaryti pil
ną dirižablio Italia ekspedici
jos į žiemių ašigalį katastro
fos tardymą. Tardymas busiąs 
pradėtas kiek galint greičiau 
paties ekspedicijos vado, gen. 
Umberto Nobile, interesais.

Italų vyriausybė griežtai nu
gina švedų laikraščio Dagbla- 
det paskelbtų žinią, busiu gen. 
Nobile esąs laikomas bazes lai
ve, Citta di Milano, kaip Ita
lijos valdžios kalinys.

Teisina palikimą Dro 
Malmgreno mirti 

leduose
Fašistų laikraščiai gina

pitonų Mariano ir Zappi elge
sį, -palikusių savo nelaimės 
draugą švedų mokslininką 

lirą Malmgrcną, 
se.

Giornale d’Italia sako, 
tuodu italų oficieru visai 
singai pasielgusiu: juodu 
džiusiu savo priedermę — 
ir kažin kas pasiekti 
kadangi ne tik jų pačių 
bė, bet ir dvylikos kitų 
mingųjų gyvybės tuo 
galėjusios būt išgelbėtos, 
kad liras Malmgren ik bepajė
gęs nė morališkai nė fiziškai 
sekti paskui juos, tai Maria
no ir Zappi negalėję kitaip pa
sielgti, kaip tik palikti jį li
kimui.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
liepos 17. — Kų tik paskelb
tu Romos papos ediktu, Ven
grijos katalikų kunigams už
ginama dėvėti civiliais rūbais, 
kaip kad jie ikišiol buvo pra
tę dėvėti.

Kanada gena laukan 
Ku-Klux-KIano or

ganizatorių

ka-

Kova su maištinin 
kais Meksikoje

Kovose Jalisco valstijoj šiemet 
buvo nukauta 1,200 maišti
ninkų

MEKSIKOS MIKSTAS, lie
pos 17. — Excelsior praneši
mu iš Guadalajaros, įvairiuo
se susikirtimuose tarp federa
linės kariuomenės dalių ir 
maištininkų Landų Jalisco val
stijoje šiemet buvo nukauta 
daugiau kaip 1/200 maištinin-

(>TTAWA, Ont., Kanada, 
liepos 17. — Kanados vyriau
sybė įsakė Jungtinių Valstybių 
piliečiui, James Henry Hawk- 
insui, kuris Saskatchewane 
bandė organizuoti Ku-Klux-
Klano skyrių, apleisti Kanadą San Angel. 
iki liepos 20 dienos, o jei ne, I_________
tai busiąs deportuotas.

Areštai ir kratos Lietu 
voj nesiliauja

KAUNAS. — Gegužės 14 d. 
Rokiškio dvare buvo iškraty
ti ir areštuoti Skakauskas Pra
nas ir Erslavas Vladas; Bo- 

1 kiškio mieste šimelis Juozas, 
I Malevičius Vytautas ir Nau- 
mas Vulpertas.

Kalbama, kad jie suimti pa
siremiant vievo asmens mela
gingu įskundimu, buk platinę 
Vilniuj einantį laikraštį “Pir
myn”.

Prieš jų suėmimą buvo iš
krėstas ir suimtas Mikalaus
kas Jonas.

Atleidžia savanorius, 
kam liudijo prieš 

viršininkus

(Atlantic and Pacific Photo]

Gen. Aivaro Obregon, išrinktas Meksikos prezidentas, kuris 
vakar buvo per pokilį nužudytas Meksikos Miesto priemiesty

Varsavoj konfiskuotas i 
“bundistų” laikraštis

Giolitti, buvęs Italų 
premjeras, mirė

173 Nikaraguos su 
kiteliai pasidavė

Pranešimai iš San Luis Po- 
tosi sako, kad karo teismo bu-1 jus valdžių.

mirti leduo-|VO pasmerkti ir sušaudyti du

kad 
tei-

kad 
tikslo, 
sryvy- 
nelai- 
budu

O

Amnestavo tris Alzatų 
autonomininkus

PARYŽIUS, liepos 17. — 
Respublikos prezidentas Dou- 
mergue pasirašė bausmių do
vanojimų trims Alzatijos au
tonomininkų vadams, jų tarpe 
parlamento nariui Bosse. Ap
kaltinti dėl priešvalstybinio 
darlto, jie buvo nuteisti kalė
ti nuo vienų iki penkerių me-

Ketvirtam nuteistam auto
nomininkui, taipjau parlamen
to nariui, Ricklinui, -bausmės 
dovanojimas nepasirašyta to

dėl, kad jis yra apeliavęs j • 
aukštesnįjį teismų.

RAIMI SUKAPOTĄ TURTIN
GĄ KONTR AKTORIŲ

armijos oficieriai ir du civi
liai asmens. Jie buvo kaltina
mi dėl šmugeliavimo ginklų

Del kaitrų Lenkijoj dvi
dešimt asmenų mirė

VARSA VA, liepos 17. — 
Žydų socialistų “Bundo” orga
nizacijos laikraščio vakarykš
tis leidinys tapo visas konfis
kuotas. Tame leidiny buvo įdė
tas socialistų atstovo seime, 
Ehrlicho, straipsnis, kritikuo-

CAVOUB, Italija, liepos 17.
— Anksti šį rytą čia mirė bu- 

v vęs Italijos ministeris pirmi
ninkas, Giovanni Giolitti, 85 
metų amžiaus. Sirgo jau ilgo-

VABŠAVA, 
Siaučiančios Europoje kaitros, kraštų, 
kliudė ir Lenkiją. Besimali-j 
dant, liesivėdinant Vislos upė-į Del 
je prigėrė dvidešimt asmenų. 
Varšuvoje nuo karščių 117 
menų nualpo.

Dešimt mirė Vienoje

as-

Giolitti buvo vienas stam
biausių politinių figūrų Itali- 

i joje. Buvo penkis kartus mi- 
nisteriu pirmininku ir prieši- 

Kominterno kongresas 110s Italijos įsivėlimui j didįjį 
prasidėjo Maskvoj 1 karą. Fašistų perversmui jvy- 

-----------  kus jis pasiliko parlamente, 
MASKVA, liepos 17. — bet buvo opozicijoje. Jis bu-

šiandie Maskvoje prasidėjo vo priešingas Mussolinio par- 
š štasis trečiojo (komunistų) laincntinei reformai ir balsavo 

! internacionalo kongresas. Da- prieš reformos įstatymą.
I lyvauja penki šimtai delegatų, 
, suvažiavusių iš penkiasdešimt

VVASHINGTONAS, liepos 17. 
— Kontradmirolo Sellers’o, 
Jungtinių Valstybių eskadros 
Nikaragtios vandenyse vado, 
pranešimu laivyno 
mentui, Somotoj dar 
karaguos sukilėliai 
Amerikos jūreiviams.

departa- 
173 Ni- 
pasidavė

Makedonų revoliucinin 
kų vadas užmuštas

šuns, tėvas nušovė 
savo sūnų

Merginos atmestas, 
jaunikis nušovė jų 

ir pats nusižudė

BELGRADAS, Jugoslavija, 
liepos 17. — Laikraščio Poli
tika gautas iš Sofijos, Bulga
rų sostines, pranešimas sako, 
kad Ivan Michailov, vienas žy
mesnių Makedonijos revoliuci- 
ninkų vadų, tapęs užmuštas. 
Nukovę j j neseniai nužudyto 
Sofijoj gen. Aleksandro Proto- 
goherovo partizanai.

EB1E, Pa., liepos 17. — Sek-
PAULS VALLEY, Okla., lie- madienio vakarą Frank Miller 

pos 17. — Kilus namie kivir- ’ nučj0 į merginos Mabel Ho- 
čams dėl jų šuns prapuolimo, sacĮ< namus

1*-(VV. Paul, naktisargis, nušovė
'savo sunų. Tėvas suimtas.Nuo didelių kaitrų Vieno- savo SUnų. Tėvas suimtas, 

je vakar dešimt asmenų mirė . .
\r aštuoniasdešimt nualpo.' Tarptautinė koVOS SU 
mm.dvdsmi d..Li..n5io l vėžiu konferencija-------------------------- ---------------------------r £--------o-------—------------------------I 

maudydami Dunojaus upėje.
Budapešte, kaip praneša, be- 

simaudydami prigėrė devyni i 
asmens.

ir vėl prašė ją, 
I kad tekėtų už jo. Kai ta griež- 
! tai atsisakė, jaunikis išsitrau
kęs revolverį šovė ją, paskui 
pats nusišovė. Mergina 
ligoninėj kriti ngoj padėty.

Daugiau Amerikos lai' 
vyno jėgų Nikaraguoj

guli

Perkūnas užmušė 
turis asmenis

ke-

HAVANA, Kuba, liepos 17. 
— Krašto viduj siautė smar
kios perkūnijų audros, per ku
rias, laikraščių pranešimais, 
buvo perkūno užmušti keturi 
asmens.

LONDONAS, lieiM>s 17. — 
Vakar Londone prasidėjo tarp
tautinė kovos su vėžio liga 
konferencija. Konferencijoj at
stovaujamos dvidešimt ketu
rios valstybės. Jungtines Val
stybes atstovauja net penkio
lika delegatų, 
mokslininkai
Jurgio priimti Buckingham 
muose.

9 asmens prigėrė

NEW YORKAS, liepos
— Užvakar besimaudant New 
Yorko apielinkėje prigėrė de
vyni asmens.

MANAGUA, Nikaragua, lie
pos 17. — Į Korintą vakar at
gabenta dar 666 
Valstybių jūreiviai, 
dabar Nikaraguoj 
Amerikos laivyno 
302 oficierai.

Jungtinių 
Tuo budu 
yra 5,318 

kareivių ir

17.

$1,000,000 gaisras

Vakar vakarą 
buvo karaliaus 

ru-

NUŠOVĖ JAUNĄ PAČIĄ 
PATS NUSIŽUDĖ

IR

ALYTUS. — Ant Alytaus 
arešto namų Viršininko Mor
keliuno ir vyr. prižiūrėtojo 
Kizeliavičiaus buvo paduota 
atatinkamoms įstaigoms skun
das, kad jie . aikvoja valdžios 
turtą (malkas, medžius, šiau
dus, dobilus, žibalą ir kit. daik
tus) .

Alytaus apskr. II nuovados 
Teismo Tardytojas 1928 m. 
kovo mėn. ir Valdybos kon
trolės atstovas 1928 m. gegu
žės mėn. pravedė kvotą. Nors 
apie Morkeliuno ir Kizeliavi- 

lininkai įro
dė tikrus faktus, bet viršmi- 
nėti ponai dar tarnauja, o tar
nautojai, buvusieji savanoriai, 
kurie įrodė Morkeliuno ir Ki
zeliavičiaus šmugelius, tapo iš 
tarnybos atleisti.

Vengrija paleido iš čiaus šmugelius lind

kalėjimo 5,500 nu 
sikaltėlių

BiUDA PEŠTAS, Vengrija, 
liepos 17. — Einant nesenai 
parlamento priimtu amnesti

jos įstatymu, iš Vengrijos ka
lėjimų tapo paleista daugiau 
kaip 5,500 įvairios rųšies nu 
sikaltėlių.

$4,000,000 brangakme
nių atgabenta i New 

Yorką
N1)W YOBKAS, liepos 17. 

— Muitinės pranešimu, vakar 
j New Yorką buvo atgabenta 
iš užsienio perlų, smaragdų 
deimantų vertės tarp 4 ir 
milionų dolerių.

Studentas užsimušė au
tomobiliui susikūlus
BEATRIČE Nei/., liepos 17 

—- Jų automobiliui apsivertus 
vieškely, netoli nuo Beatriče, 
užsimušė Joseph Chaloupka 
24 melų, Nebraskos universi
teto studentas. Kartu su juo 
važiavusi Miss Margaret Mc

Netikri gandai apie 
“pogromus” Lie

tuvoje

KAUNAS. — Valdžios orga
nas “Liet. Aidas” rašo:

“Kauno lenkų dienraštis 
“Dzien Kowienski” ir žydų 
dienraštis “kliše štime” nese
nai paskleidė žinią, kad gegu
žės mėn. 28 d. Prienuose įvy
ko žydų “pogromas”, per ku
ri daug žydų yra sunkiai nu
kentėję.

“šią žinią persispausdina ir 
užsienio spauda.

“Per kvotą paaiškėjo, kad 
nieko panašaus Prienuose ne
įvyko.

“Teko patirti, kad melagin
gų gandų skleidėjai iš Prie
nų, bus tinkamai nubausti.”

v civili v Uoi niiiiij ava* < 1 1 1 •
Kenzie, to paties universitete Apskrities tarybą nilkl- 
studentė, buvo pavojingai su- m<li Klaipėdoje 
žeista. .  "

200 asmenų susirgo nuo 
šokolado cream pie f w

BOSTON, Mass., liepos 17. 
— Daugiau kaip 200 asme
nų, daugiausiai įmonių darbi
ninkų, susirgo, pavalgę nusi
pirktų pietums “chocolati 
cream pie.” Pajų, matyt, bu
tą sugedusių.

Darbininkų neramumai 
Indijoj; 23 pašauti

K AUNAS. — Birželio 11 d. 
! trijose Klaipėdos miesto ap
skrityse — Klaipėdos, Šilutės 
ir Pagėgių — įvyko apskri
ties tarybų rinkimai. Balsų ga
vo: Klaipėdos apskr. socialde
mokratai 959; lietuvių buržua
zinės partijos 1483; vokiečių 
dvarininkai 3343; atskiri 64; 
Šilutės — socialdemokratai 
1573; lietuvių 1300; vokiečių 
buržuazinės 6201;
Pagėgių n- 

2048;
6997 

1611; 
488.

Apskritai, socialdemokratai 
šį kartą balsų gavo daugiau.

atskiri 566;
socialdemokratai 

vokiečių buržuĄziių?s 
lietuvių buržuazinės 

komunistai 98; atskiri

________ KALKUTA, Indija, liepos 
i 17. — Fort Glostere, apie dvi 

Du darbininkai užmušti! dešimt penkias mylias nu< 
Kalkutos, įvyko fabrikų darbi,, 
ninku neramumai. Bandyda
ma riaušes patrempti, policija 
šovė į minias. Dvidešimt trys 
darbininkai buvo sužeisti, 
lėtas policininkn taipjau 
kentėjo nuo laidomų į juos 

i menų ir pagalių.

kasyklose
LEAD, S. D., liepos 

Homėstake kasyklose, 
nuo čia, nelaimingame 
kime buvo užmušti du
lų darbininkai, R. Carlson ir 
H. Pitzenberger.

netoli 
atsiti- 
kasvk-

Kaune steigiama nau
ja spaudos bendrovė

Ke- 
nu- 
ak-

KAUNAS. — Kauno steigia
ma nauja spaudos bendrovė 
“Spindulys”. Bendrovės steigė
jai: Finansų ministerija, p.p. 
J. Rinkevičius, Kukta, J. Straz
das ir kiti.

Naujoji bendrovė perim
sianti valstybės spaustuvės in
ventorių, “švyturio” b-vės na
mus ir spaustuvę su visu in
ventorium. Bendrovės įstatai 
jau paruošti, ir įteikti Kauno 
miesto ir apskrities viršinin
kui įregistruoti. Nauja bendro
vė pradėsianti veikti liepos 
mėnesį.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Nenusistojęs oras; kartais 
gali būt lietaus ir perkūnijų; 
mažumą vėsiau; vidutinis mai- 
nąsis vėjas.

Vakar 
tarp 71°

šiandie 
džiasi 8:
9:52 vakaro.

0 METŲ VAIKAS NUšdVĖ 
SAVO DRAUGĄ

KŪDIKIO ŽUDYTOJAS MIRĖ 
ELEKTROS KĖDĖJHELENA, Montana, liepos 

17. — Kilęs šį rytų gaisras 
miesto biznio centre sunaiki
no visų ketvirtį bloko. Sudegė

YORKAS, liepos 17. 
Meadovvs, Long Islan- 
aviečių krūmuose pa- didžiausia miesto departamen- 
maiše sukapotų žmo- tinę krautuvė, du dideli ofisų 

kad nu- trobesiai ir keliolika smulkes- 
----------,J nių krautuvių. Ugnies padary- 

mi-

— I^ast 
de, rado 
mestame
gaus kūnų. Pasirodė,
žudytasis buvo Wm. 
turtingas Brooklyno

ftCIU 11 UI” I

Gilbride, Į 
kontrak-; ti nuostoliai siekia per 
kvotų. Į lioną dolerių.

Lionei

LOS ANGELES, Cal., liepos 
17. — Jų apartmente rado ne
gyva jaunų porelę, 
Thorntoną, 21 melų, ir jo žmo
nų Gladys, 19 metų. Policija 
mano, kad Thornton pirma nu
šovė savo žmoną, paskui pats 
nusišovė. i

Paliktame laiške motinai 
Thornton skundėsi, kad Gla
dys pradedanti nebemylėti jo.

temperatūros buvo 
ir 87° F.
saulė teka 5:28, lei-

23. Mėnuę leidžiasi

BOSTON, Mass., liepos 17. 
— Valstijos kalėjime Gharles- 
towne vakar buvo elektros kė
dėj nužudytas Nathan Dest- 
natnick, vaisių pardavinėtojas, 
mirties bausmei pasmerktas 
dėl paskandinimo ». žere savo 
keturių mėnesių dukters.

liepos 
Radęs tėvo revolverį, 

vaikas, ne
draugą, Ir- 
metų. Juo- 
ir indėnų,

BALTIMORE, Md 
17.

tyčia nušovė savo 
ving Cooperą, 11 
du žaidė kaubojų 
ir vaikas manė, kad revolve
ris neužtaisytas.

i



MŪRINIS arba MEDINIS
A įmokėti — kiti lengvais ii- 

mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų specialižkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokiu stylių ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt 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 j priemiesčius. Prisiyskite 
savo varda. * adresą jeigu norite in
formacijų. Lentos ir “Millworks”.
Vardas -.......... ...... ............ .......
Adresas •.............. .......... ......... _______

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St.
Telephone Avenue 4718

HS Prigimties Auka
J. šimkaus-Nėlio novelė.

šeštadienį 
kai nakti-

NAUJIENOS, Chicago, UI.

KORESPONDENCIJOS
■

-

m

arbaNekentėk galvos skaudėjimų 
kitokių gėlimų, kuriups Bayer As- 
pirin tuoj pašalina. Daktarai pri
rašo ji ir užgiria jo vartojimų, nes 
jis neliečia širdies. Kiekvienoj ap- 
tiekoj jų yra, bet nepamiršk aptieki- 
ninkui pasakyti duoti Bayer. Imkit 
tik tokj, ant kurio dėžės parašyta 
Bayer su raudonai parašytu žodžiu 
genuine.

A spiri n yra 
firmos ženklas Bayerio 
išdirbystės Monoaceticaci- 

dester of Salicylicacid.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR! '

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai! 

Visas darbas užsakytas trepu tl o mčno- 
bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
minu apielinkių Dentai Ofisų. 

SKYRIAUS OFISAS 
1800 S*. Halsted St. 

Dantų Setas už H
setas_________________ ___ - $12.50
setas.............................  $7.50

Betas   ..........................— $5

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS—
JIE TURI 

TIKTI
Geriausi* auksinis darha* už % 
Geriausios Auksinės Crowns __ $2.50
Geriausi Auksiniai Filling* __ $2.50
Geriausi Auksiniai Tilteliai __ $2.50
Alloy Eillinca......................  $1
Snlabrinai Fllings ..... ?........—_ 50c

Išvalymas dantų     50c
Šių kainų negausite musų didžlamjam 

ofise. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICBS 

Ine.
DR. T. T. W()()LLENS, Pres. 

3 40 South State Kt. 
l'hone llarrlson 0751

(Tęsinys)
—Juozuk, tu ateik 

Čia. Ateik tuo laiku, 
poniai pučia ragų nakties joti.
Ateik ir atsisėsk, va ant šito 
kelmo. Palauksi manęs?

Juozas galva sumiknojo, — 
reiškia, sutiko. Bet jo minty
se prabėgo mintis, kad šešta
dienį eina žmonės j pirtaitę 
plautis.

—Tai kažin. Mus kas nors 
dar įspitrės — abejojo Juozas.

—Eik tu mano...—pabučiuo
dama — kas mus įspitrės? Tu 
moki slėptis, o aš dar geriau. 
Tada kaip tik moterys eis.

Sutiko Juozas. Negi spirsies 
prieš jos ir, beveik, savo... no
rą. Dar vienas kitas žodelis. 
Lupų pukšterėjimas. Ir bėga 
abudu namo.

šeštadienis. Darbai nudirbti. 
Ir Juozas išėjo. Slaptoms atsi
grūdo iki pirtelės. Pro stogo 
kraigų pasididžiuodami lindo 
durnai.

Nuėjo į krūmokšnį ir prisėdo 
vieno kelmo pakaušį. Temo. 
Rausvos, žalsvos,mėlsvos ir dar 
kitokios juostos staipėsi dan
gaus pakraščiuose, kur saulė 
nutūpė. Kitoj pusėj spoksojo 
viena kita žvaigždikė ir jau
nas mėnulio plutgalis. Tilo. 
Tik kai kur pasikeverzuodavo 
viena kita varna nubrėždama 
kreivo kryžiaus zigzagų ore. 
Kažkur toli surikdavo straiz- 
džiokas visa gerkle ir kurkė, 
kurkė varlės...

Juozas laukia ir nekantrauja. 
Nekantrumo jausmas kas kartų 
jį užklumpa, kai jis Aliutės 
laukia. Ateis... greit... ne...

Laukia. Senai nutrubijo, vis 
dar nieko nėra. Ėmė kojos tru
putį šalti nuo rasos žolės. Gal
va nuleista.

Ir kai jis jų pakėlė, pamatė 
kaž ka ateinant. Mažo piautu- 
vėlio šviesa šiek tiek žibino. 
Juozas pažino Aliutę. Bet kei
stai apsirengusi, 
supusi. Priėjo.
nuo kelmo ir norėjo jos rankų 
nutverti. Ji stovėjo nejudė
dama ir šypsodamosi žiurėjo j 
Juozų.

Ji buvo dabar gražesnė, ne
gu bent kada. Tik veidas ir 
nuogos kojos tesimatė.

—Tu laukei manęs? Senai? 
Sušalai., Gerutis... Nebijok, ne
bus šalta. Aš noriu už save ir 
Už tave pašokti. Toks dainuo
jąs vakajas.

Ir ji [palengva pradengė sa
vo apsiaustų. Ji buvo visai 
nuoga. Jos ką tik nesenai bu
tą pirty ir nuo jos kimo gara
vo. Juozas sustingo, kaip prieš 
audrų vėjas. Jis nieko tuo mo
mentu nesuprato ir nežinia ko 
bijodamas ėmė atapėsčias trau
ktis. Nuogas kūnas — gražus 
kuijuis; vieniems šventas, ki
tiems prakeiktas. Į Juozo blauz
das atsigrūdo drugys: “It kas 
su ja pasidarė? Ar tik ne pik
toji dvasia”. Alksnių šakiga- 
liai ėmė tauškinti dantimis. 
“Ko ji nori nuo manęs?” — 
negalvojo, bet jausmais jautė. 
Po dūšių ir po krutinę grūmė
si du velniukai ir du anioliukai. 
Vienas po kito šiurpulys drožė 
per pakinklius ir per nugarų, o 
paskiau galvoj statė 
k laukus. Juozas dar 
susigužo į save.

Jos .pjiyse užsidegė
elektros lemputės. Nejau ir da
bar jis ledinis? Ir jos kūno 
gražumas neužkariaus jo sau 
neatskiriamai? Nejau ir dabar 
jis liglų griauš ir nenorės su
pras'^ aistros.

Ir ji šypsojosi į atokiai sto
vintį Juozų.
v—Brangusis’,! Aš pašoksiu (ji 

pati savimi nebetiki). Tu ir tie 
krūmokšniai tematys. Mėnulis 
truputi juoksis ir linksmosios 
žvaigždės krykštaus. Musų 
jaunystė, musų, vakaras ir kiek 
viena minutė..-

Ir ji visai nusidengė šokti

Detroit, Mich

žva-

juo
Šo-

Vytautas Dirmaitis baigė 
aukštesnę mokyklų.

■

še-Vytautas tėra tik 
metų amžiaus, bet šio-

tynęs Gansonas gavo daugiau 
punktų ir todėl tapo paskelb
tas laimėtoju.

Komaras dabar kaitinasi 
saulėj ir maudosi, kad tinka
mai prisirengti ateinančiam 
sezonui. Jis yra tikras, kad 
laimės čempionatų.

—Viską Matęs.

Pittsburgh, Pa
Risis Jack Gansonas

sunkiojo svorio
Jack Gansonas, ri-

*yi 
yra 
m a
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Kažkuo įsi- 
Jis pašoko

stačius 
daugiau

didelės,

rankomis ir 
J pirtelę jau vyrai ėjo. 
kontrabanda 

į akį. Juozas 
nunešė...

krito nė
ję j pat

smarkiai

toliau mo

yra gimęs
lietuvių vi-

Jis taip

Sirgo. Nušvi- 
saulė 

Norėjo pa
kų. Bet vėl tik at-
nutylėjo.
— visai nebegerai, 
iš miestelio felčerį,

žalsva, drėgna pieva. Juozas 
savo krūtinėj sudegė bent 5 
laužus ir keliolika lajinių 
kių.

Ji palengva pradėjo ir 
tolyn, juo smarkyn šoko,
ko, kaip dvasia, kaip pietų vė
jas. Paskiau ėmė ilsti ir svir
ti. Ir tik tada kai jos keliai su
linko ir labai nerami pasidarė 
krūtinė — Juozas prisiartino ir 
kad nepavirstų ant žemės, pa
ėmė į glėbį.

Jos akys buvo nukartos į že
mę ir visas kūnas drebėjo. Ko
jos nebėjo kojų pareigų.

—Brangusis! Man skauda 
šonų. Nuvesk mane iki pirte
lės — tarė tyliai. Ir Juozas 
ėmė vesti.

Paskui paėmė 
nunešė. 
Ir toki 
vienam 
kamarų

Kitų dienų Zobernis 
išbarė savo bernų ir sumokėjęs 
jam uždirbtus pinigus — išva
rė.

Zobernis buvo žmogus,kuris 
savo sprendimo nekeičia ir šir
dies nemaigo priekaištais dėl 
padaryto žingsnio. Tai buvo 
tikras žemaitis.

Butkaus kieme buvo neramu. 
Išvarytasai Juozas nudūlino į 
juos.

Aliutė gulėjo lovoj ir gana 
sunkiai alsavo,
to jos veidas, patekėjo 
kai pamatė Juozų, 
sakyti kaž 
sikviepė ir

I vakarų
Atbungino
bet tas pašnibždomis pasakė 
šeimininkams, kad esąs plaučių 
uždegimas ir išgyti vargu be
galima.

Juozas pasiliko slaugyti, sė
dėti prie jos. Keista atrodė 
šeimininkams ir visam kaimui. 
Bet Juozas nebejautė drovumo. 
Sergančios mylimosios mergos 
jis negalėjo palikti. Nunyko 
kelios dienos ir Elena visai silp
na pasidarė.

Aš nebeilgai bebusiu... — 
vysai tyliai sušnibždėjo. Ką 
jis galėjo atsakyti? Jis tylėjo. 
Artėjo vakaras. Pro kaimie
tiška, užbarbusį langiukų lindo, 
kaip valkatos užsimerkusios 
saulės spinduliai ir slankiojo po 
aslų, po palovius.

Tikrasis pavasaris už sienos. 
Buvusi raudona, dabar Elena 
pasidarė popierinė ir stebėtinai 
graži. Saulė nurietėjo. Ir sau
lėlydžiai išsidraikė. Tolo.

—Tu buvai ledinis. Tu 
sušaldei, mano brangusis 
dėl aš mirsiu....

Bet jos akys dar vis
pirmykščiu judrumu ir Šypse
na.

Nieko Juozas pasakyti nega
lėjo ir.... neturėjo. Tik ranko
mis pasakojo jos galvai nesu
prantamus kasų pasakas ir sa
vo bežodiška mintimi ramino 
ją.

Apie pusiaunaktį jos jau ne
bebuvo.

Po laidotuvių ir Juozas kaž 
kur išėjo. Niekas jo daugiau 
tame kaime nematė.

Tik paskiau kaimo bobutes 
dažnai pasakojo apie keistų 
Juozą ir Eleną, kuri buvusi kla
jūnės čigonės meilės vaikas.
12. I. 28 m.

mane 
ir to-

žaidė

(Pabaiga)

Protingas

- Ar tiesa, mamyt, žmogėd
ra iš tikro ėda žmones?

—Panašu.
—O mane žmogėdra ar ėstų?
—Ach, mano vaikeli! — gal...
—Tai tegu mama perka 

žmogėdrų rytoj pietums.
—Tai kam? *
—Bo kaip mes jį pirma su

valgysim, tai jis nesuės mumis 
paskui....

Nors 
šiolikos 
mis dienomis jis baigė Western 
Iligh School ir gavo diplomų. 
Vytautas, žinoma, tuo nepasi
tenkins ir tęs toliau pradėtąjį 
mokslų. Jo tėvai yra pažangus 
žmonės, todėl jie suteiks pro
gos savo sunui ir 
kytis.

Nors Vytautas 
Amerikoj, bet tarp
sų laikų dalyvauja, 
pat yra neblogas pianistas. Jis 
keletą kartų jau pasirodė vie
šai ir publikai labai patiko.

Vytautas priklauso ir Detroi
to Operos chorui. Chore jis 
dalyvauja nuo pat jo susiorga- 
nizavimo.

Taigi nors Vytautas dar te
bėra jaunutis, bet jau spėjo 
pusėtinai toli pažengti, šiuo 
laiku jis ima piano lekcijas pas 
kompizitorių Petrauskų. Nėra 
abejonės, kad trumpoj ateityj 
jis bus detroitiečių žvaigždė.

Jo 
jam

Lietuvių 
čempionas, 
sis Pittsburghe rugpiučio 5 d. 
Amšiejaus farmoj, McKees 
Rocks, Pa.

Sandaros kuopų sųryšis nu
tarė dėti visas pastangas, kad 

! gauti ristikų čempionų, nes L. 
I M. D. yra nutarusi kviesti Jack 
Sharkey, pagarsėjai boksinin
kų.

Iš Gansono jau tapo gautas 
sutikimas. Taigi nedėlioj, rugp. 
5 d., jis risis Sandaros kuopų 
sąryšio piknike. Jo priešu bus 
Frank Judson iš Clevelando. 
Judson yra lenkas ir 
215 svarų. Gansonas 
210? Taigi jiedu yra 
vienodo sunkumo.

Visi tad Pittsburgho 
linkės lietuviai, kurie norite 
turėti linksmų piknikų ir pa
matyti geras ristynes, nepa
mirškite rugp. 5 d. atvykti į 
Amšiejaus farmų.

Rugp. 19 d. Kruklio farmoj 
įvyks L. T. Kapinių piknikas. 
Nepamirškite ir jame dalyvau
ti.—Juozas Virbickas.

draugai ir pažįstami linki 
kuogeriausios kloties.

Cleveland, Ohio
Gerai pasirodė Joe Komaras

Liepos 12 d. čia įvyko dide
lės ristynes, kuriose dalyvavo 
ir du lietuviai—Joe Komaras 
ir Jack Gansonas. Prieš Ko
marų stojo net du ristikai: J. 
Noevver ir Chas. Fox. Noewer 
sveria 200 svarų ir yra skaito
mas geru ristiku. 
maras su juo 
min. —paguldė 
menčių. Po to 
Fox. Komaras 
palamdė, tačiau
ką nespėjo paguldyti.

Paskutinėj poroj ritosi 
Woodhill su Gansonu. Iš pra
džių atrodė, jog Gansonui nė
ra jokios progos ristynes lai
mėti. Pirmame
Woodhill paguldė Gansonų į ko
kias |>enkias minutes. Antra
me susikirtime laimėtoju išėjo 
Gansonas. Paskutinio susiki
bimo neužbaigė, kadangi pas
kirta^ laikas išsibaigė. Už ris-

Tačiau Ko- 
apsidirbo į 16 
jį ant abiejų 

į Komarų kibo 
ir tų gerokai 
į paskirtų lai-

susikirtimo
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nežiūrint!

AŠ LYGINU ŠITĄ MALT 
PRIEŠ KITUS VISUS...

sveria 
sveria 
beveik

ir apy-

Sportas
DAR APIE POŽĖLOS- 
MEYERSO RISTYNES

Pėtnyčios vakarui viskas 
prirengta, viskas sutvarkyta. 
Risis keturios poros ristikų: 
Billy Honeycutt su Lou Tala- 
ber, buvusiu vidutinio svorio 
čempionu, Fritz Von Mier su 
Jim McMillen, buvusiu Illinois 
universiteto čempionu, Niek 
Lutzs su George Hill ir Karo
lis Pažėla su Johnny Meyers. 
Paskutinė pora bus svarbiau
sia. Požėla su Meyersu risis 
iki galutinės pergales (du iš 
trijų susikirtimų).

Meyerso šalininkai tvritina, 
jog šį kartų dalgis užėjo ak
menį. Esą jeigu Požėla atsi
laikys prieš Meyersų pusę va
landos, tai jis busiąs laimin
gas. Na, o Požėlos pasekėjai 
sako, jog Meyers savo lenkiš
kai lietuviškų kailį neišneš 
sveikų. Girdi, Požėla jį taip 
pačiupinės, kad jis atsimins lie
tuvio kietas rankas visų savo 
gyvenimų.

Ristynes įvyks liepos 20 d. 
Hippodrome, 4810 N. Clark St.

—N.

Bile koks kostumeris kurio biznio aš neno
riu pamesti, klausia manęs, kuris yra ge
resnis malt pirkti, aš sakau: “Budweiser.” 
Suprantama, aš negaliu duoti jokių premi
jų su Budweiser arba kenų dykai už kelis 
“labels.” čia yra perdaug geros rųšies už 
tai. BET...
Kiekvienas kenas kurį parduodu iš savo 
krautuves yra tikras mano draugas... ir 
draugai vėl grįžta atgal pirkti.

Budweiser Malt Syrup padaugina 
skonį duonos, keksų, cookies ir t.t.

ANHEUSER-BUSCH, St. Louis
Western Sales Corporation

1525 Newberry Avė. Distributora Chicago, III.

Budweiser
Real Ouality Malt Syrup

BM-71

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metu. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims eeredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanosi
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

MARGUTIS
DAINOS IR JUOKAI!

Artisto ir kęmpozitoriaus — štukoriaus išeina visokį už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas 
nori dainuoja, ule visi linksmi kaip tik pažiūri į 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, III.
■' ......................................... IIian II 11.111 i———,

i

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 apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

KambariAi 1012, 1015, 101 R. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po piety.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” 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 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Idetuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

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

VINCO KRĖVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose ...... ~.......... — 57.011
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ....................................-........................ 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistus 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ........................... ....................... — 55e
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

12.50

51.50

$3.00

50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y
V Į .............................. ....................................................................- -
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Graikija ir Atėnai
(Iš kelionės aprašymo).

Buk pasveikintas dailusis Pe
ri k lio mieste! . Pi vėjo uostan 
įvažiuojant atsiveria puikiau
sias vaizdas j Atėnus. Aukš
tai kalne pakyla Akropolio griu
vėsiai jau iš tolo pasakojantys 
apie klasiškąją praeitį: apie 
graikus, jų dievus, dievų ir 
karžygių kovų mitus. Gražiais 
padavimais išpuoštas Atėnų 
įkūrimas, buvęs pasakingojo 
Kekropo darbu keliolika šimt
mečių prieš Kristų. XII šimt
mety (pr. Kr.) karžygis Tezė- 
jus sujungęs 12 atskirų Atikos 
valstybėlių į bendrą ir Atėnus 
padaręs viso krašto sostine. 
Galvon ateina padavimas kaip 
paskutinis karalius Kodras 
orakulų įspėtas, kad ta pusė 
nugalės, kurios karalius žus, 
persirengęs kareiviu pats puolė 
į pavojingiausią mūšio vietą ir 
žuvo. Atėniečiai nutarę, kad 
nėra kito, kurs butų vertas už
imti tokia karaliaus vietą ir 
Atėnai virto respublika. Prasi
deda Atėnų klestėjimo laiko
tarpis. Persų karai, garsieji 
karo vadai: Milthdas, Temis- 
toklis, Kimonas, genialusis val
stybės vyras Periklas, poetai: 
Eschilas, Sofoklas, Eiripidas, 
Aristofanas, filosofai: Sokratas, 
Platonas, Aristotelis ir t. t. Tai 
buvo tokis galyl)ės, mokslo ir 
meno klestėjimo laikotarpis, 
kokio kito visa istorija nežino. 
Atėnai yra padėję pagrindą vi
sai moderniškai kultūrai. Jų 
dvasia sukūrė renesanso laiko
tarpį, naująją filosofiją, naujų
jų amžių mokslą. Tiesiog ne
tikėtina, kad mažoji graikų 
tauta galėjo tai padaryti. Ypač, 
kad ne visos graikų tautelės 
vienodai yra prisidėjusios prie 
to kultūros darbo. Galingoji 
Sparta ir kitos graikų valsty
bės mažai ka v ra davusios kul
tūrai. Centru viso darbo buvo 
Atiką, kurioj Periklo laikais bu
vo 400,000 gyventojų, o Atė
nuos 150,000 gyventojų. Atėnų 
klestėjimui pagrindų buvo pla
čioji prekyba, kurią jie varė su 
skitų (Pietų Rusijoj) ir kitais 
kraštais. Turėdami didelį pel
ną jie kėlė savo meną. Atėnų 
valstybės įplaukos sudarė 
talentų (— 12 milijonų litų) 
per metus iš kurių ir pastaty
tas garsusis Akropolis su Par-I 
teonu. Vienas Fidijaus darbo 
Aatėno stovyklos aukso apsiau
stas kainavo musų pinigais apie 
6 milijonus litų. Bet svarbiau
sia buvo tai, kad tauta entuzi
astingai sutiko meną, suprato 
jo reikšmę įtikėjusi Periklo žo
džiams, kad tiktai menas per
gyvens amžius ir galės padary
ti graikus. nemirštamus. Tai 
ir įvyko. Neaprašomas džiaug
smas perima kultūros žmogų iš
vydusį Atėnus ir Akropolį!

Vos apsistoję, auto važiuoja
me į Akropolį. Čia lyg iš Že
mės išaugęs fotografas skubi 
mus nufotografuoti, kitas ima 
graikiškai pasakoti rodydamas 
į griuvėsius. Bet neįdomus 
mums jo pasakojimas. Daug 
įdomiau, gyviau ir giliau pasa
koja patys griuvėsiai, Akropo
lio akmenys. Apžiūrime Par- 
tenoną, Erechteioną, Propilejų 
Zeuso šventyklą, Tezėjo šventy
klą. įspūdis begalinis, kurį ga
lima tiktai jausti. Visa kas 
manyta ir jausta apie meną 
pasidaro matoma. Lyg čia įsi
žiūrima į pačią tikrąją meno 
esmę. Visas Akropolio kalnas 
su visąis meno kuriniais rodos 
vienu bendru kunu su įvairio
mis dalimis. Visa yra gyva, 
viskas gamtiškai išaugęs ir iš
sivystęs, viskas sutaria, sutam
pa, nors nieko nėra visiškai 
vienodo, net kiekvienas pilio
rius skiriasi nuo kito, kaip kad 
kiekvienas medžio lapas pana
šus į kitą. Kalnas su meno 
statiniais sudaro neatskiriamą 
vienatą. čia matome, kad tik
ri meno kuriniai turi sutapti 
su aplinka, iš jos išaugti. Kiek
vienas, kas tik Rali, turėtų ap
lankyti Akropolį, pasigrožėti 
tikruoju menu. Bomai toli 
gražu meno atžvilgiu iki Atė
nų.

Burnside

Liepos 5 d. įvyko SLA. 63 
kp. susirinkimas. Jau prieš ati- 
darimą susirinkimo matėsi, kad 
kas nors nepaprasto bus. Už
rašų raštininkas bėgioja nuo 
vieno prie kito, — organizuoja, 
o ir vilkinama su susirinkimo 
atidarymu, tarsi ko laukiama, 
ar ruošiamasi prie kovos.

Pagalios atidaroma susirin
kimas, skaitoma ir priimama 
protokolas. Pirmininkas klau
sia kokios yra komisijos. At
siliepia išvažiavimo komisija, 
kuri praneša, kad turi kokią 
tai farmą, “kaip ir musų nuo
savybė”, esą galima kad ir šį 
vakarą važiuoti — viskas O.K. 
Bet dienos išvažiavimo bijosi 
pasakyti. Niekurie nariai pra
dėjo nurodinėti, kad vieta yra 
labai prasta ir da trečio komi
sijos nario nesiranda, kas irgi 
yra negerai. Pagalios pati ko
misija duoda įnešimą išvažia
vimą panaikinti. Reiškia jau 
iškalno buvo susitarta išvažia
vimą suardyti. Ir nė iš šio, nė 
iš to kaip pradės “draugai” na
rius kolioti — ožiais, gyvuliais 
ir visaip, kaip kuris sumanė. 
Jei kurie ir norėjo atsakyti į 
šmeižimus, tai pirmininkas ne
davė balso. Net ir užrašų raš
tininkas pradėjo šaukti pirmi
ninkui, kad neduotų balso ir iš 
piktumo betrypdamas kojomis 
į grindis kuo ne apvirto su 
stalu.

Kiek aprimus komisijos narė 
ir kuopos kasierė pareiškia, 
kad visi nariai turi lygias tei
ses ir gali rengti kitą išvažia
vimą. Labai gražus žodžiai. 
Lygias teises nariai turi, bet 
nelygiai su nariais apsieinama: 
.vieni yra žmonės, o kiti — o-

K AVINES DONŽUANAS

“Matai, kaip ta mergina prie 
gretimo stalo uoliai žiuri į ta
ve”, - švilpterėjo Jonas drau
gui. “Keiktų su ja susipažinti, 
ar ne tiesa?”

“žinoma! Tiktai palauksim, 
kol ji apmokės savo sąskaitą”.

KEPYKLOJE

šeimininkė: “Magde, ar tu 
nuplovei rankas prieš duoną 
minkysiant?”

Magdė: “Juk aš nepyragą 
minkau, bet juodą duoną”.

Be audros krutinėję, be vii-- 
ties sieloje ir be ugnies širdyje 
gyvenimo esmės nesuprasi.

I
k
I

Buda vok it sau porčiy 
ar garažą

Ihidavokit dabar, autaupyklt daur 
pinirų.
Galit užmokėti visus pinigus arba 
mokėti po bluki kas mėnesį ma
žais išmokėjimais.
Mes taipgi budavojamo vasarna
mius ir darome visokius pertai
symus.

Star Construction Co
Ateilankykit, telefonuokit arba 

rašykit muma.

2845 N. Crawford Are.
PAIJSADK 

Mea esam abelni kontraktorlai.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ 

25c į metus
Madų knyga Rudens, žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
Žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius

Triukšmingas SLA. 6M kuopos 
susirinkimas.

U’acttio and Atlantic Photo ]

Leo Ditrichstein, paskilbęs 
aktorius ir dramaturgas, ku
ris šiomis dienomis pasimirė 
Austrijoj. Jis turėjo 63 m. ir 
didesnę savo gyvenimo pusę 
praleido Amerikoj. Kilęs jis 
buvo iš Vengrijos.

žiai ir gyvuliai, kuriuos gali
ma kolioti kaip kas išmano. 
Duodama naujas įnešimas ren
gti išvažiavimą VVashington 
lleights miške. Vienas apsiima 
į komisiją, reikia dar gauti ki
tą. Perklausinėjama visus, bet 
niekas neapsiimu. Perstatoma 
ir kasierė, bet ta tuojaus pa
reikalauja užmokesnio. Taip 
ir lieka viskas panaikinta.

Seka seimo delegatų rapor
tai. Pats pirmininkas išduoda 
raportą raštiškai, duodamas sa
vo paaiškinimus kur jam kas 
nepatinka raporte, kuris, kaip 
matyt, buvo prirengtas sulig 
keno kito kurpalio.

Pakviečiama kitus delegatus. 
Pakila tūla leidukė, kuri sakosi 
sutinkanti su pirmininko ra
portu, tiktai galinti pasakyti 
savo įspūdžius. Girdi, prezi
dentas buvęs labai susinerva
vęs, buvę daug rankų prašan
čių balso, o policija visą laiką 
tikrai buvusi. Tai pranešusi 
atsisėdo. Pirmininkas dar aiš
kina apie atsitikimą su vienu 
delegatu. Girdi, kaip galima 
rinkti tokį žmogų, kuris proto 
neturi. Vienas ir pastebi, 
kad ir sveikiausį žmogų tokia 
šaika gali susirgdinti. Leidukė 
vėl pašoka ir sako, kad iš besi
me? to kelis patrolvaganus de-

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

Vesiu bizni per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tol. Roosevtlt 8500V ..... —... >

Jei...
jus norite būti tikra 
PIRMU SYKIU ir 
VISUOMET ir pas
kiau tai pirkite
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i legatų išgabeno. Taigi pasiro
do, kad ir musų delegatų ne 
kaip protas veikia. Einant pa
ties pirmininko patarimu, to
kių žmonių į delegatus rinkti 
daugiau nebegalima.

Pirmininkas dar nusiskun
džia ,kad juos šeši nariai aps- 
kundę. Jis norėjęs sužinoti kas 
tie skundikai buvę, bet jam pa
sakę, kad ir per teismą nesuži
nosią. Perskaito ir du laiškus 
iš centro rašytus, tuo pačiu 
reikalu. Tik pakila rankos — 
reikalauja balso. Ir tuoj butų 
prasidėjęs naujas narių kolio- 
jimas. Bet tuo tarpu ateina 
svetainės savininkas ir parei- 
kalaua, kad arba susirinkimų 
diena butų perkelta, arba susi
rinkimus laikyti mažesnėj sve
tainėj, nes per 6 mėnesius jis 
nematęs susirinkimuose dau
giau kaip 30 narių. Bet esą 
jei pradėtų lankytis daugiau 
narių į susirinkimus, tai jis 
vėl duotų didesnąją svetainę. 
Svetainę gi kuopa gauna dy
kai.

Išgirdus tokį savininko rei
kalavimą, kila triukšmas. 
“Draugai” bando kalbėti ang
liškai, bet turbut nė jie patys 

Iš New Yorko Rugpjūčio 4 d

Del laivakortes ir prisirengimo 
kreipkitės tuojaus

Prityręs U. S. Linijos žmo
gus lydės jumis ir aprūpins visus 

’ % * I

kelionės reikalus.

Plaukit Lietuvon
Garsiuoju Jūrių Milžinu

N AUJIEN O S 
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

m—......................... .. ...........
nežinojo apie ką jie kalba. Lei
dukė rankomis mosuodama ir 
kojomis tripdama ne savo bal
su šaukia: nepasiduokime, ko
vokime. Daugelis narių, ku
riems įgriso triukšmas, aplei
džia susirinkimą. Bet riksmas 
ir triukšmas negelbėjo. Savi
ninkas pareikš, kad jei nori, tai 
gali imti mažesniąja svetainę, 
o jei ne, tai jokios negaus. 
Prisiėjo nusilenkti savininkui 
ir priimti tokį jo griežtą parei
kalavimą.

Gryštama prie neužbaigto 
reikalo: kas daryti su tais še
šiais nariai, kurie įskundė de
legatus. Išsitriukšmavus dėl 
kito dalyko, karštis kiek atvė
so ir tik išrenkama komisiją su
rast budus kaip centrą apskųs
ti ir sužinoti tuos narius. Bet 
atsiranda kliūtis: iš kur imti 
pinigų, ar extra mokestis ant 
narių uždėti? Padėtis kebli. 
Nerandant geresnės išeities, 
palikta pačiai komisijai daryti 
tyrinėjimus ir viską susirasti. 
O, girdi, kai surasime, tai, anot 
vieno nario pareiškimo, tuos 
narius suspenduosime mažiau
sia penkiems metams... Dau
gelis narių tik nusikvatojo iš 

tokio pareiškimo.
Delegatai aiškino, kad seime 

buvo policija, čia ne seimas, o 
tik paprasti kuopos susirinki-1 
mai laikomi, bet ir tai butų ne 
prošalį, jei kokis tvarkdarys 
juose butų, kad triukšmaujan
čius “draugus” suvaldyti, nes 
jie nemoka susirinkimuose elg
tis kaip žmonės. —A. P.

GYVENIMAS
Minėsima žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

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

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

G-- =-- G
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V aidilų

šokiai

28 d. liepos saulei nusi
leidus iki pat saulės užte
kėjimo ryte Černiausko 
daržo milžiniškoj svetainėj 
mėnulio šviesoj prie miria
dų mirgančių žvaigždžių 
tyrame ir vėsiame miškų 
ore lietuvių parinktai mu
zikai grojant.

Naktis

Romantiška ir misteriš
ka yra naktis. Ji pabudina 
poetiškumą, sužadina mei
lę, apgaubia laime, kvėpuo
ja tyla, gaivina svajones. 
Ne veltui vaidilos rengia 
šiuos šokius naktyj.

Muzika

Muzika — tas užkerėtas 
jausmų žavėtojas nakties 
tyloj ir da laukuose — yra 
dieviška. Ji gros visą nak
tį, kad susirinkę svečiai 
galėtų gėrėtis, mylėti, sva
joti ir šokėjai jaustųsi lyg 
sparnais ore skrajoją.

šokiai

Šokiai taip seni kaip pa
ti žmonija. Šokdavo žmo
nių gentės nusiminimuose 
ir laimėjimuose, šoka visos 
civilizuotos tautos graci
jos, dailės, meilės ir kaimi- 
ningumo išreiškai. Nieko 
romantiškesnio už šokius 
jaunimas neturi.

Dovanos

Vaidilų Brolijos didieji 
vadai apdovanos brangio
mis dovanomis pasižymėju
sius šiuose šokiuose šokė
jus ir šokėjas, todėl jie 
skelbia visiems lietuviams 
ir lietuvaitėms, kad šokiuo
se dalyvautų.

Kad užsimokėtų 50 cen
tų įžangos.

Kad šis skelbimas tilptų 
“Naujienose” tris sykius iš 
eilės.

Kad kiekvienas jį maty
tų.
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Užsisakymo kalnai
Chicagoja — paltui 

Metama ——.......
Pusei metų ---------------
Trims mėneriams 
Dviem m&neaiam  
Vienam pilneslul 

Chicagoje per iineiiotojual 
Viena kopija . — 

Savaitei »...... -
Mlnaafal - — - - -

Suvienytose Valstijose, m Chicago-

1

88.01
4.00
2.50
1.50
.75

8c 
18c 
7*c

s 
ir valdžios tarnautojų eilėse. Kaip gi kitaip pavadinti 
šitokius reiškinius, kaip ne puviniu?

Bet iš ko tas puvimas prasidėjo? Per keletą pir- 
.mųjų sovietų diktatūros gyvavimo metų bolševikų par
tijos ir valdžios aparatas nebuvo sugedęs. Bolševikai 
pradžioje pasižymėjo net tam tikru idtealizmu, 
nerasi buržuazinėse partijose arba valdžiose,
teko panešti daug vargo ir parodyti nemaža pasišven
timo, kovojant su daugybe priešų įvairiuose frontuose. 
Tik vienu atžvilgiu jie stūmė nuo savęs civilzuotosios 
žmonijos opiniją: jie buvo žiaurus, kaip mongolai! Jie 
žudė ir šaudė visus, kas tik nenorėjo nusilenkti jų va

kurio
Jiems

rugių kainos buvo pakilusios bos nematyt, 
iki 45 litų centneriui.” 
Ir kad tos kainos butų jau

nupuolusios, iš p. Aleksos kal-

Todėl žodžiai 
“kainos buvo pakilusios” yra 
vartojami visuomenės klaidini
mui.

( 
1

Subscriptlon Kates!
88.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago, 
8c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at tha Port Office 
of Chicago, III., undsr tha art of 
March 8rd. 1879.

87.00
8.50
1.75
1.25

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ban- 
drovi, 1739 So. Halsted St, Chlcago, 
I1L — Telefonas: Roorevelt 8MO.

Metami -------------
Pusei metų — 
Trinu minėdama 
Dviem mėnesiams _ 
Vienam minėsiu! . ........................75

Lietuvon far kitur uisieniuoM 
[Atpigintai:

Metanu .... 
Purei metų

88.00 
4.00 
2.50

Pinigus reikia ai«sti palto Monay 
Orderiu kartu su užsakymu.

PUVANTI DIKTATŪRA

Diktatorius Stalinas paskelbė “savęs kritikos kam
paniją”, ir dabar spvietų spaudoje ėmė rodytis straips
niai, kuriuose keliama aikštėn įvairus blogumai val
džios įstaigose (žemesniosiose), pramonės administra
cijoje, profsąjungose ir kitur. Aklai įtikėję į bolševiz
mą žmonės gėrisi ir šituo sovietų valdžios žinksniu, įsi
vaizduodami, jogei valdžios įsakymas “kritikuoti save” 
liudijąs, kad Rusijoje gyvuojanti “proletarinė demo
kratija” ir “žodžio laisvė”. Šauni tečiaus yra tokia de
mokratija, kur reikia valdžios paliepimo, kad spaudoje 
prasidėtų esančiųjų gyvenime blogumų kritika!

Tikrumoje “savęs kritikos kampanija” dėlto buvo 
paskelbta, kad sovietų valdžios ir bolševikų partijos 
įstaigose ėmė reikštis pasibaisėtino puvimo ženklai. Ru
sijos diktatoriai nežino, kaip tą puvimą sustabdyti, ir 
sugalvojo, kad gal kiek pagelbės vieša kritika. Patys 
diktatoriai, vadinasi, pripažįsta, kad tik demokratijos 
priemonėmis galima kovot su diktatūros ydomis.

Apie ištvirkimą ir korupciją sovietų valdininkijo
je pati bolševikų spauda paduoda tiek žinių, kad bent 
kiek išsemiamai jas paminėti užimtų čionai perdaug 
vietos. Pakaks paduoti tiktai žymesniuosius faktus, 
paskelbtus laikraščiuose per keletą paskutinių savaičių.

Taip, nesenai išėjo aikštėn toks pasileidimas bolše
vikiškos Smolensko organizacijos viršūnėje, kad parti
ja turėjo imtis griežtų priemonių. Partijos Cenralinės 
Kontrolės Komisijos nutarime apie tą organizaciją sa
koma, kad Smolensko pavieto vadovaujamam partijos 
aparate susekta “sistematiškas girtuokliavimas, išaik- 
yojimai, smurto aktai, apgavystės ir ryšiai su bandi
tais”; o Smolensko gubernijos vadovaujantys organai 
“nutolo nuo darbininkų masių ir sudarė autokratišką 
tvarką organizacijoje, taip kad aukščiaus paminėtieji 
nusidėjimai pasiliko užslėpti... apgaudinėjo centro or
ganus... teisino kaltuosius.”

Simferopolyje neseniai pasibaigė byla 16-os kalti
namųjų su Krymo Respublikos Centralinio Pildomojo 
Komiteto pirmininku Imbraimovu priešakyje. Šis šau
nus sovietų “prezidentas” buvo kaltinamas dėl ryšių 
su “kulokiškais” ir baltgvardiečių gaivalais ir dėlto, kad 
jisai savo rankomis pasmaugęs raudonojo būrio narį 
Čelaką, žinojusį apie Ibraimovo darbelius. “Preziden
to” Ibraimovo sekretorium buvo Chaisėrov, “buv. 
štabs-kapitonas, baltgvardiečių žvalgas, budelis ir ban
ditų gaujos viršyla”. Ibraimovo ir Chaiserovo pikta
darybės išėjo aikštėn, kuomet tapo sugauta būrys ban
ditų, kuriems Krymo respublikos prezidentas stengėsi 
padėti pabėgti į užsienius.

Minsko apygardos Pleščeničeskam rajone “ati
dengta pūliuojanti votis, panaši j Smolensko”. Tenai 
taip pat atsakomingieji darbuotojai pasižymėjo “aikvo- 
jimais, betvarke ir ryšiais su anti-sovietiniais elemen
tais”. Kalmukų srities Maničeskam uluse (kaime) su
sekta “kooperatyvo apiplėšimas”, MOPR-o pinigų iš- 
aikvojimas ir pataikavimas “kulokams”. Sočuose atsa
komingieji darbuotojai “leisdavo laiką laukinėse bepro
tiškose orgijose, kurios dažnai baigdavosi masiniais 
moterų išniekinimais”, o vietinės organizacijs vadas 
Zarapov “žadėdavo savo vergėms meilužėms priimti jas 
į partiją”; jo padėjėjas buvo rajkomo (rajono komite
to) sekretoriaus pavaduotojas, Černet, “kuris prista
tydavo Zarapov’ui mergaites iš Komsomolo” (Komso- 
mol—tai Komunistinės Jaunuomenės Sąjunga).

Enakieve dabar eina byla dėl kyšių ėmimo darbo 
-paieškojimo biure. Tarp’ sovietijos inteligentų skanda
lų taip pat nemaža. Taip, nepersenai pasibaigė triukš
minga byla trijų “proletarinių rašytojų”, išniekinusių 
merginą Islamovą, kuri po to nusižudė. Mendeleevo 
institute Maskvoje penki studentai, tarp jų trys komso- 
molcai, nugirdė dvi merginas ir jas išniekino. Ir t.t.

žodžįu—kur pažvelgi, visur suktybės, kyšių ėmi
mai, girtuokliavimas, nežmoniškiausi prasikaltimai 
prieš dorovę, sėbravimas su juodašimtiškais elementais 
ir banditizmas —šitokį vaizdą piešia pati sovietų spau
da iš gyvenimo bolševikų partijos, sovietų inteligentijos

Bolševikų idealizmas ėmė pulti, kai prie jų prisi
plakė visokie “škurnikai” (savo kailo dabotojai), pa- 
mačiusieji, kad tarnaut sovietų valdžiai yra pelningiau, 
negu kovot prieš ją. Ir dar beesant gyvam Leninui, 
Rusijos komunistų partija jau turėjo pradėti kovą 
prieš tuos elementus savo partijoje, darant sistemačius 
partijos “valymus”. Tečiaus nuo 1921 metų Rusijoje 
prasidėjo “nauja ekinominė politika” (Nep), prie ku
rios revoliucinis entuziazmas tapo paniekintas, kaipo 
“kūdikystės liga”, ir partijos nariams pastatyta už 
pareigą “mokytis prekiaut”, imant pavyzdį iš buržua
zijos, ir darytis “raudonais pirkliais”. Vietoje revoliu
cinio asketizmo (savęs atsižadėjimo) nuo to laiko bol
ševikų partijoje ėmė jsigyvent tie palinkimai, kurie 
reiškiasi jaunėje, vos apsipadaigavusioje buržuazijoje.

Daugelis bolševikų pavirto “nepmanais” (naujais 
biznieriais) arba “nepmanų” sėbrais. Turėdami dik
tatorišką galią savo rankose, bolševikiški valdininkai, 
be to, galėjo lengvai, ir neužsiimdami bizniu, iš biznio 
daryti gerus pelnus—imant kyšius iš “nepmanų”. Taip, 
laikui bėgant, vis didesni ir didesni partijos žmonių 
sluoksniai sugebėjo prieiti prie gyvenimo smagumų, o 
diktatūros sąlygose pabudusiems valdovų apetitams jo
kio apinasrio nėra. Viešpataujant diktatūrai, valdan
čios klikos nariai gali daryt ką nori. Tokiose sąlygose 
ir šventieji ankščiaus ar vėliaus ištvirktų!

Dabar vienuoliktuose sovietų valdžios gyvavimo 
metuose, ištvirkimas bolševikų partijoje pasiekė jau to
kio laipsnio, kad nė diktatūra nebegali jo paslėpti. Pa
tys diktatoriai yra priversti šaukti savo “viernuosius” 
kovot su ištvirkimu savo eilėse priemonėmis tos demo
kratijos, kurią jie yra milionus kartų pasmerkę. “Sa
vęs kritika!” Bet savęs kritika pas bolševikus yra tik
tai kritika atskirų asmenų ir atskirų reiškinių, daran
čių “gedą” diktatūrai,—o ne kritika 
kritika norima diktatūrą
Stoka žodžio laisvės, spaudos laisvės, organizacijų lais
vės; stoka visuomenės kontrolės ant valdžios įstaigų, 
partinis monopolis—štai yra tos priežastys, kurios pa
gimdė korupciją ir puvimą bolševikų partijoje. Bet ši
tas priežastis bolševikai nė nemano panaikinti, ir juo 
supuvimas valdančiojoje partijoje labiau auga, tuo ma
žiau liekasi vilties, kad bolševikai kada nors drįstų pa
liesti savo diktatoriškos sitemo^ pagrindus.

Su bolševizmu yra panašiai, kaip su prohibicija 
Amerikoje. Kas šiandie karščiausia remia įstatymą, 
draudžiantį svaiginančiųjų gėrimų gaminimą ir parda
vinėjimą? Bootlegeriai! Taip ir sovietų Rusijoje: 
paklausk tų kyšininkų, viešų pinigų aikvotojų ir kito-# 
kių prasikaltėlių, tūkstančiais privisusių “proletariato 
tėvynėje”, ar jie stoja už diktatūros palaikymą—ar už 
demokratijos įvedimą? Ir be, abejonės, milžiniška dau
guma jų pasisakys už diktatūrą!

Todėl visai negalima tikėtis, kad Stalino paskelb
toji “savęs kritikos kampanija” butų pirmas sovietų 
Rusijos žinksnis į demokratijos tvarką. Bolševikiški 
diktatoriai šiandie yra mažiau linkę eiti prie demokra
tijos, negu kada nors. Bet puvimas, pasireiškęs bolše
vizmo sistemoje, rodo, kad diktatūra jau yra “perno
kus”. Daug laiko veikiausia neims, iki tas pūvantis 
daiktas galutinai susmuks. -

sistemos... Tąja 
“pagydyti”, o ne pašalinti.

Apžvalga

“VISKAS TVARKOJE”

Lietuvos 
apie der- 
laikraštis, 

įdėjo pasi-
žemės ūkio minis- 

Pastarasis pami- 
visuomenę, kad 

nėra pagrindo”,

Toliaus ministeris pasakoja, 
kad nukentėjo tik vasarojai ir 
bulvės, bet ne žiemkenčiai. 
Esą, girdi, vietų, pavyzdžiui, 
Suvalkijoje, “kur derlius ben
drai numatomas aukštesnis už 
vidutinį, o kviečių derlius per
dėm numatomas gražus, gali
ma sakyti maksimalinis, kokio 
Lietuvoje dar nebuvo.” O be to 
žmonių gerove nuolatos rūpi
nantis valdžia.

> Apie Įvairius Dalykus :

Valgomieji vabz 
džiai

Skonis skoniui nelygus. — Skė
rių naudojimas maistui. — 
Britų muziejaus bareljefas. 
— Arabai valgo žiogus. — 
Vidurinės Afrikos turgavie
tės. — Skėrių “patrova”. — 
Graikai ir romėnai valgyda
vo vabalus. — Kas valgoma 
Kinijoj ir Meksikoj.

Li-

Del pesimistiškų 
spaudos atsiliepimų 
liaus stovį valdžios 
“Lietuvos Aidas”, 
kalbėjimą su 
teriu Aleksa, 
na Lietuvos 
“nuogąstauti 
nes—

“Tiesa, blogas oras skau
džiai yra palietęs per 30 vals
čių visoje Lietuvoje, 
giausia Biržų, Šiaulių 
neyėžio apskrityse, 
apskrityse blogo oro
šalčio ir šlapumo nukentėjo 
tik atskiri valsčių kaimai. 
Tuo budu blogo oro įtaka 
toli gražu ne visoje Lietu
voje vienaip pasireiškė.”

Dau- 
ir Pa- 
Kitose 
—nuo

Bet jeigu jau taip “viskas 
tvarkoje”, kaip 
tvirtina, tai kodėl 
staigiai pabrango 
maisto produktai ? 
sako:

miništeris 
Lietuvoje 
grudai ir 

Jisai, pav.

“...Yra tikras 
kad vietomis

paradoksas, 
buvo pabran

gusi ir mėsa tuo tarpu, kai 
galvijai bendrai atpigo, šiau
rės Lietuvoje, ypač mažes
niuose miesteliuose, pavyz
džiui, Biržuose, Vabalnin
ke, Pasvaly, Jonišky ir t.t.

lių kūnelius; vienas keliautojas 
— europėnas, kuris turėjo tiek 
vyriškumo, kad paragavo to 
valgio, — tvirtina nuoširdžiau
siai, kad nedaugelis musų ska
numynų gali susilyginti skonio 
atžvilgiu su skėrėmis.

Kitas keliautojas (P.
mondsas) praneša apie iš skė
rių padarytus valgius Pietų 
Amerikoje, žaliame pavidale 
vietos skčres, jo žodžiais, yra 
aitraus, nemalonaus skonio, bet 
gerai išmirkytos jaunos skėrės, 
su druska ir pipirais suteikia 
puikiausią buljoną, kuris sun
ku atskirti skonio ir kvapo at
žvilgiu nuo paprasto iš mėsos 
pagaminto buljono. Labai pa
giriamai atsiliepia jis ir apie 
keptas skėres, kurios primena 
skonio atžvilgiu subrendusius 
riešutus. Po dviejų trijų ban
dymų •europėnai lengvai pri
pranta prie to savotiškos rųšies 
maisto.

pieną, kuris vadina
mus suriu. Mes noriai 
įvairių veislių žuvį, o 
laukinių tautų piktė-

senovės Rytų šalyse.

Yra taip pat žinių, kad Pie
tų Rusijos gyventojai kaimie
čiai valgo rūkytas skėres.

Be skėrių, iš vabzdžių valgo
mos dar cikados — geriausias 
senovės graikų skanumynas. 
Aristotelis giria saldų skonį ci
kadų lėlyčių, ir daugelis Pietų 
Amerikos giminių (tautelių) 
visai vienodo skonio su didžiuo
ju senovės filosofu. • Juodojo 
sausažemio (Afrikos) gyvento
jai taip pat labai nusimaną ci
kadų vertintojai, vartoja jas 
keptame ir rūkytame pavidale.

Senovės Romos mėgėjai ska
niai pavalgyti labai aukštai 
vertindavo stambias riebias 
trandis, ievos medžių kirtikus 
vabalus. Kas nors kartą matė 
tų storų, atpikrių mėsiškai rau
donų trandžių lizdą, tam pasi
darys bloga tiktai pamanius, 
kad kas nors panašu gali būti 
kieno nors valgoma. O tuo tar
pu, senovės romėnai įkepdavo 
jas į pyragus ir gėrėdavosi jų 
švelniu skoniu....

Dabartiniu laiku tas labai 
savotiškas skanumynas, rodos, 
niekur nevartojamas, bet užtai 
prancūzai noriai valgo riebius 
baltus vikšriukus gegužės mė
nesį gausiai esamo vabalo. 
Prancūzų kulinarijos (virimo 
mokslo) knygose paduodama 
nemažai receptų “baltajam kir- 
minui”paruošti. Paduodame vie
ną iš jų: “Parenkama pagal 
galimybę trumpus ir storus 
ekzempliorius, valiojama juos 
miltuose ir trintoje bandoje 
(pyrage), įpilama druskos, pi
pirų ir į vyniojama į šmotuką 
standaus popierio, kuris ištep
tas iš vidaus sviestu. Tokiame 
pavidale dedama juos į karštus 
pelenus ir išimama po 20 mi
nučių. Tokiu budu paruoštų 
baltų kirminų skonis nei kiek 
nenusileidžia skoniui brangiau
sių rųšių austrių. Vartoja juos 
prancūzai ir įkeptus kiaušinie
nėje. Reikia bendrai pastebėti, 
kad prancūzai tarpe civilizuotų 
tautų patys didžiausi kraštuti
numo prisilaikytojai kulinari
jos’ atžvilgiu: jie, pav., be bai
mės valgo varles ir sliužius, 
apie kuriuos tiktai pamanius 
atsiranda pas mus prakilnus 
noras vemti....

Po to mus, žinoma, nei kiek 
neturi stebinti, kad Indokini
joje ir Zundo archipelage (sa
lyne) valgoma palmių vabalo 
vikšreliai, o neturtingi Kinijos 
gyventojai gardžiuojasi lėlytė
mis šilkaaudžio kirmino (atsar
giai nuėmę, žinoma, brangiai 
kainuojantį šilkinį apsiaustą,— 
mat, negi gryną pinigą kišies 
į burną valgyti!....). Kinijos 
miestų gatvėmis vaikštinėja to 
labai savotiško skanumyno 
pardavėjai, kurie perleidžia

“pri^š vainą” buvusiomis kai
nomis skaitant — j>o 25c. už 
svarą.

Meksikoje, esamu papročiu, 
skaniu ir gana brangiu skanu
mynu skaitoma vadinamos 
“skruzdės, kurios teikia me
dų”. Tai, tos, Amerikoje gyve
nančių skruzdžių tam tikros 
rūšys, kurios yra likusiems 
skruzdėlyno gyventojams kaip 
ir gyvi indai medui užlaikyti. 
Bičiules pripeni juos labai gau
siai, ir “skruzdės, kurios tei
kia medų” su didžiulių išsiputu- 
siu pilvu nejudomai tupi, arba, 
tikriau, kabo, prisikabinusios 
prie lubų, tam tikruose skruz
dėlyno skyriuose; skruzdės 
darbininkės, išalkusios, čiulpia 
iš jų pilviuko surinktą jame 
mecftj. Meksikos gyventojai 
skaito tą medų labai skaniu, 
ir Meksikos miestų turgavietė
se galima matyti pardavinėto
jus tų gyvų uogų, kurie par
davinėja jas kaušiukais.

Australija taip pat turi savo 
valgomų vabzdžių — būtent, 
vieną veislę dienos metu skrai
dančių plaštakių, kurios yra di
dumo kaip musų bastučių (ko
pūstų) plaštakės. Po medžiais, 
kur mėgsta nutūpti tos plašta
kės, Australijos gyventojai už
kuria laužus, kurių durnai ap- 
glušina vabzdžius. Pakanka 
tuomet papurtyti medį, kad 
nuo jo imtų byrėti negyvų 
plaštakių kruša. Iš jų kūnelių 
Australijos kulinarai t ruošia 
tešlos pavidalo medžiagą ir 
kepa pyragaičius.

PIANAI, PIANAI, 
PIANAI!

Kimball Player 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 Baldvvin vertės $650 

už $190.
RADIOS, RADIOS!

Radiola 28 su 104 Speakeriu 
vertės $575, — 12 tūbų elec- 
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.

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

VICTROLAS, PHONOGRAFAI, 
GRAFONOLAS

Viename laikraštyj apie val
gomus vabzdžius štai kas rašo
ma:

Visi mes žinome, kad “sko
nis skoniui nelygus” — ir vis 
tiktai negalime susilaikyti nuo 
pašaipiškos šypsenos, matyda
mi nepaprastus mums kiniečių 
arba japonų valgius. Mums da
rosi šiurpu nuo visų tų mari
nuotų pelių, supuvusių kiauši
nių ir panašių skanumynų. 
“Viduriniosios karalystės” sū
nus savo keliu negali suprasti, 
kaip mes galime valgyti tikrą 
supuvusį 
mas pas 
valgome 
daugelis
jasi ja, matydami žuvyse ju
ros gyvačių rųšį.

Bet niekuo skonių savotišku
mas nestebina musų taip labai, 
kaip vartojimu valgiui vabz
džių. Mes ir atsivaizduoti ne
galime, kad vabzdžiai galėtų 
būti žmogui skanus valgis, — 
nors niekas iš musų neatsisako 
nuo saldaus medaus, kurį pa
gamina savo viduriuose bites. 
O vabzdžių valgymas jau nuo 
senų laikų plačiai išsiplatinęs 
visame žemės kamuolyje.

Iš šventraščio žinome, kad 
Rytuose vartojimas valgymui 
skėrių (“sąrančių”) ir žiogų 
buvo gana paprastas dalykas. 
Senovės žydai, šiaip labai 
pasirenku valgį, anaiptol nesi- 
pikredavo skėrėmis. Moizč lei
do jiems valgyti “skėres su jos 
veisle” (Levitas, 11, 22), kaip 
ir visus “šliužius”, sparnuotus, 
vaikštinėjančius keturiomis ko
jomis, kurie yra su stibinais 
aukščiau kojų, kad bėginėtų 
jais po žemę.” Jonas Krikšty
tojas, kaip žinoma, maitinosi 
dykumoje “akridomis”, t. y. 
skėrėmis, žiogais. Matyti, tai 
buvo paprastas gardus valgis 
visose
Britanijos muziejuje laikomas 
bareljefas, rastas kasinėjant 
Ninevijoje ir siekiąs laikotarpį 
prieš 2000 metų prieš musų 
gadynę. Jis atvaizduoja gardu
mynų puotai paruošimą; būre
lis tarnų ruošia mėsą, o šalia 
keletas vergų neša pakabintus 
ant ilgos karties žiogus.

Palestinos ir Sirijos arabai, 
žiogus dar ir dabar valgo. Val
go paprastai tiktai ėdraus gy
vūno pilviukų, kuris yra pilnas 
susmulkintų žolių. Vabzdžio 
maistą virškinamos sultys su
teikia žalumynams tam tikrą 
švelnų skonį. Palestinos arabai 
išdžiovina skėrių kūnelius ant 
saulės, sumala jas į smulkius 
miltelius ir iš tokių “skėrinių 
miltų” kepa pyragus.

Valgoma skėres ir Afrikoje, 
kur jas mokama paruošti įvai
rių įvairiausiais budais. Vidu
riniosios Afrikos turgavietėse 
džiovintos skėrės — gana pa
prasta prekė; vabzdžius par
duodama čia ryšuliukais, kaip 
pas mus ridikėlius arba kremb
lius. Kongo krašto juodžiai 
verda iš skėrių tirštą “malo
niai kvėpiančią” sriubų, — mė
giamą jų valgių valgį. Mada
gaskaro saloje jas kepina ant 
sviesto ir užkepa ryžiuose. Di
deli skėrių valgymo mėgėjai — 
Alžyro maurai, kurį e vartoja
tiktai pilnus kiaušinėlių pate- lėlytes —- taip, pavyzdžiui, dar

Nauja Colombia Vivatonal ver
tes $300 už $110.

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

už $85.
Brunswick, Edison, Vidicomb— 

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

Rekordai 10 colių ant abiejų pu
sių po 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

Tek Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina SU Chicago, III.

Klozeto ouUitnn |ren<- 
ta«, $13.60. Pirkit nuo 
mu«u olsdio kainoniin. 
Namų apšildymo Įren
gi tn ai parduodami leng
vata llmokijimals.
Peoples Plumbing & 
Heating Sopuly Co. 
400 Molwaukr« Avė.. 

461 N. HaNted (St.
Hayni&rket 0u76—0070
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CHICAGOS sti visam amžiui 
kalėjimai!

Du jaunuoliai nutei- 1 • W V - j- - — - Amelia Earhart
Butlegerka pati save 

areštavo
Rado nušautų šoferį 10 žmonių užmušta au

tomobilių

ŽINIOS
Susitvėrė bulgarams 

šelpti komitetas

Prisipažino užmušę žmogų 
ke plėšimo Bridgeporto 
liūno.

lai- 
sa-

Rytoj Chicago susilauks ne
paprastos viešnios. Ji yra bu
vusi chicagietė, Ameba Ear- 
hart, pirmutinė mergina sėk
mingai perskridusi Atlantiko 
vandenyną.

Ji atvyks rytoj, kaip 10:55 
vai. ryto Pennsylvania trauki-

Bulgariją aplankė 
smarkus žemės 
kuris sunaikino 

miestų ir

nepaprastai 
drebėjimas, 
nemažai Bulgarijos 
šimtai tūkstančių žmonių liko

ir

Kad sušelpti tuos nukentė
jusius, Chicagoje susitvėrė tam 
tikras šelpimo komitetas, ku
ris dabar renka aukas nuken
tėjusioms nuo žemės drebėji
mo bulgarams. Komiteto pir
mininku yra Charles J. Vo- 
picka, sekretorius John R. 1 Pi
lantieji, iždininkas Fred 
Bawson, Union Trust Co. 
S. Dearborn St., kuriam 
reikia visas aukas siųsti,
mitetas veikia artimam kon
takte su centraliniu šelpimo ko
mi tetų Sofijoj, Bulgarijos so
stinėj.

Centralinis komitetas išlei
do atsišaukimą, kuriame nuro
doma, kad yra reikalinga ūmi 
pagelba. Du miestai yra pa
versti į krūvą griuvėsių. Var
na ir keletas kitų didelių mie
stų sugriauta. Daugiau kaip 
350,000 žmonių yra be pasto
gės ir be maisto. Jie gyvena 
laukuose, badauja ir neturi jo
kios medikalės pagalbos. Tuk
siančiai žmonių jau mirė nuo 
bado, susižeidimų, ligų ir var
go. Bulgarijos valdžia stengia
si sušelpti nelaiminguosius, 
bet jos pagelba yra toli neuž
tektum. Todėl Bulgarijos ko
mitetas šaukiasi ir į amerikie
čius, maldaudamas aukų tiems 
vargšams.

Šokiai
Lasau liuese parodose visuo

met buvo pavedama daug vie
tos visokiai dailei. Bet apie 
šokius būdavo užmirštama. O 
tuo tarpu šokiai yra seniau
sia dailė. Žmonės išmoko šok
ti pirmiau negu jie išmoko | 
kalbėti. Net ir dabar yra la
bai daug šokama ir į šokius 
žmonės kreipia daug atidos. 
Pav., 
kaip 
kurių 
ri 
kiek 
šokių.

Visąpasaulinėj parodoj, kuri 
bus laikoma Chicagoje 1933 
m. į šią seniausią dailę — šo
kius bus atkreipta didelė dū
mė ir jau dabar ruošiamasi 
prie to. šioj parodoj bus ga
lima pamatyti visų pasaulio! 
tautų visus šokius, pradedant 
nuo laukinių iki moderniškiau
sių džiazo šokių, taipjau įim- 
ant visus kitus šokius: religi
nius, klasinius, baletą ir k. 
Tarp kitko bus ir garsus in- 
dionų šokiai, apie kuriuos la
bai mažai žinoma, ypač 
jų religinius šokius.

Du jaunuoliai kriminalinia
me teisme prisipažino, kad jie 
vasario 3 d? laike plėšimo Juo- niu į Union stotį. Čia ją pasi- 
zo Molio saliuno prie 2956 So. tiks priėmimo komitetas ir, ži- 
Emerald Avė., nušovė buvusį noma, skaitlingos minios žmo- 
saliune John Mitchell, 4020 S. »ių ir nulydės į miesto salę, iš 
Campbell Avė. Teisėjas Klar- hur bus nuvežta į* Shoreland 
kovvski nuteisė abu prisipaži-; hotelį. Ji išbus čia keturias 
nusius prie žmogžudystės jau- dienas ir visas dienas bus ren- 
nuolius visam 1 
man.

Nuteistieji jaunuoliai

Teisėjas Klar- kur bus nuvežta į 
abu prisipaži-; hotelj. -----

amžiui kalčji- giamos jai nuolatinės puotos, 
visokie vizitai. Tarpę kitko ji 

yra aplankys ir Hyde Park mokyk- 
A n tanas Belulis, 18 m., ir Ber- ką, kurią ji lankė.
nardas Benice, 21 m. Jiedu pri Amelia bus ne viena. Su ja 

du aviatoriai, Wil-sipažino, kad jie gerokai išsi- atvyks ir
gėrė munšaino ir paskui nuė-'m'er Stultz ir Lou Gordan, su 

apiplėšti.i kuriais ji skrido per Atlantiką. 
ką Penktadieny vienas aviatorių, 

buvo Gordon, apsives su p-le Ann 
gerokai iŠsigėrę, o ir susi judi- Bruce. Vestuvės bus dideliame 
nę deki plėšimo, tai jie nė ne- ipokilyje Trianon šokių salėj, 
pasijutę kaip nušovę žmogų.'kur dalyvaus mayoras Thomp- 
Tą patį paliudijo ir liudytojai, sonas ir visi aldermanai, ir ki- 
butent, kad jaunuoliai neturėjo • ti augšti miesto valdininkai, 
noro nušauti, 
gando savo 
plėšimo ir
ką daro, nušovė saliune būvu- 147 mylias naujų kelių 
sį kostumierį. Visi jie, kaip 
nušautasis, taip ir plėšikai, yra 
lietuviai.

Prokuroro 
liot patarus, 
užmušėjams 
bet pasiuntė

jo į kitą saliuną jį 
Jie neturėjo jokio tikslo 
nors nušauti, bet kad

bet patys išsi- j ■
biauraus darbo,, 
nebenusivokdami Cook pavietas Įgys dar

Gubernatorius Small paskel- 
1 be, kad valstija artimiausiuI neiki VtliOLljcl Cll UHliaUOlU

pagelbininkui EI- ]ajKU pmties Cook paviete dar 
neskyrė 147 niylias naujų kelių. Keliai 

bausmės, 20 mylių plote jau dabar tie-mirties
ju..-s visą amžių sį^į, jau padaryti kontraktai 

pratiesti dar 26 mylias, o 
 kontraktai tiesti 8OV2 m. kelių 

bus padaryti kaip tik bus jgy- 
Jauni užmušėjai prisi- tos teisės tuos kelius tiesti. 

Tie keliai Illinois valstijai kai
nuos $7,399,000.

patarnautojas užmušė- Valstija rūpinasi tiesti nau
jai atsiduoda teisino malo- jus kelius, pavietas irgi nema
nei žai kelių tiesia,

-----------  miestas su keliais

Butlegeriai visuomet vengia 
policijos ir deda visas pastan
gas, kad nepakliūti nė į polici
jos, nė j prohibicijos agentų 
rankas. Bet visgi atsirado vie
na butlegerka, kuri netik ne
vengė arešto, bet dar -imti pa
sirūpino, kad policija ją areš
tuotų.

Ji yra Mrs. Lila Fein iš 
Miami, Fla. Ji atvažiavo auto
mobiliu prie 8 ir Wabash gat
vių, sustojo, atsidarė automo-* 
bilio duris ir policistui matant, 
ėmė kilnoti degtines bonkas.

Priėjęs policistas ir klausia 
jos:

“Ar kartais poniutė nesate 
butlegerka?”

“žinoma. O ko jus norite: 
romo, Bourbono, brandos, ar 
kokio gero vyno? O gal norite 
mane areštuoti ?”

“žinoma, žinoma”.
“Tai labai gerai. Aš norė

čiau, kad ir mano vyrą areš
tuotum ir priverstumėt irgi 
paliauti butlegeriauti”.

Nuvesta policijos stotin, Li
la Fein pasisakė, kad ji butle- 
geriavus per dešimtį metų ir 
niekad nebuvusi suimta. Bet 
jai tai nusibodę ir ji norinti 
atsikratyti to biznio, todėl ir 
pasistengė, kad ją areštuotų. 
Jos vyras gyvenąs Cicero.

Ji tapo atiduota federalinei 
valdžiai, kuri ją paliuosavo UŽ 
$1,000 kaucijos, kurią uždėjo 
ji pati ir jos vyras.

Ant keliuko netoli Napervi- 
lle, šalę savo taksikabo rastas 
nušautas James Blaz-ek, 30 m., 
Yellow Cab Co. šoferis. Blazek 
gyveno Cicero su savo žmona 
ir dvejetą vaikučių. Kas jį nu
šovė ir kokiuo tikslu, tebėra 
neišaiškinta. Tik šalę taksika
bo rasta pėdas vyro ir mote
ries čeverykų.

Pereitą sekmadienį ir pirma
dienio rytą automobiliai Chi
cagoje užmušė dešimtį žmo
nių. žuvusieji daugumoj yra 
pėstieji, kuriuos suvažinėjo 
greitai lakstantys automobi
liai, bet yra ir žuvusių nelai
mėse su automobiliais.

Įvairus Gydytojai
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

Teatro

Lietuviai Daktarai

pažino kaltais

Amerikoje yru daugiau | |h|. 
50,000 šokių mokytojų, Į J 
kiekvienas vidutiniai tu- 
75 mokinius. Tai rodo 

daug žmonių, mokinasi

apie

Rodeo
Chicagoje, Soldiers 

Grant parke, nuo liepos 
iki rugpiučio 5 d. bus Bodeo, 
į kurį suvažiuos visi žymiau
si kaubojai ir rungtiniuosis 
tarp savęs visose kaubojų 
“sporto” srityse. Laimėjusiems 
bus išdalinta prizų už $33,(MM). 
Rodeo yra kaubojų Olympia- 
da. Kaip ten sporto mylėtojai 
rungtiniuojasi visose sporto 
srityse, taip čia kaubojai rung
tiniuosis savo srityse: arklių 
lenktynėse, gyvulių gaudime, 
jaučių bloškime, virvės neri
me ir t. t. Rodeo dalyvaus net 
Now Mexico generalinis proku
roras, kuris kartu yra ir ge
ras kaubojus. Taipjau bus kau
bojų aktorius lloot Gibson, 
kuris bandys suvaidinti dramą 
iš kaubojų gyvenimo ir Ro
deo, taįp kad publika galės 
matyti kaip yra daromi kru- 
tamojie paveikslai.

28 d.
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Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nljos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 26 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir Kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., nttoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

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

Naktį So. Shore 2238, Cravvford 8283

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. BoulevaroT 2166 

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* Ir 
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 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 919x

DR. A. A. ROTH
Risas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted Stn Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Phono V/ctory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

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, d-8. Nedėlioj 10-12 d.

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

bet Chicagos 
labai apši

lau savaitę laiko prieš tei- leidęs. Kuomet visame paviete 
sėją Camerford buyo nagrinė- visur yra gerų kelių, tai iš 
jama byla keturių jaunuolių, Chicagos galima išvažiuoti tik 
kurie bandydami apiplėšti Kilz keliomis gatvėmis. Todėl tai ir 
teatrą, Berwyne, nušovė tea-' pasidaro nesvietiškas susigru- 
tro patarnautoją 
Eggleston, 17 m 
kartu su kasiere ir pamačiu- na tik įvažiuojant į 
si atstatytus revolverius nesu- kuomet daugelio kelių automo- 
silaikė ir pradėjo klykti. Tei- Piliai turi suvažiuoti 
siamieji jaunuoliai — Stanley 
Thomas, Albert Mas, Stanley 1 

ir John Tulacz prie!
neprisipažino ir teisme 

Valstijos 
reikalau- 
bausmės.

"-- ---------- ~ ..
tea-1 pasidaro nesvietiškas

p-lę Pearl' dimas kiekvieną gražesnį sek- 
kuri buvo;madienį. Tas susigrūdimas bu- 

ir pamačiu- na tik įvažiuojant i Chicago,

jury.pasisakė
mirties

buvo renkamas vi- 
bet tik dar vienas 

tebuvo išrinktas, nes 
vis tei- 

nesu tinką 
ir jai esą

į vieną

ėjo rinkimas 
prokuroras | 
siųs jiems 
Nors jury 
są sava’tę, 
narys 
dauguma pašauktųjų 
siūdavosi, l(ad jie 
su mirties bausme

advokatas 
priėjo 

paprašė leisti
prie 
jau- 
kal-
nia-

bylos nagrinė-

Vakar jaunuolių 
W. W. O’Brien 
teisėjo ir 
nuoliams prisipažinti prie 
tės ir tuo atsiduoti teisino 
lonei. Reiškia,
jimo prieš jury nebus. Bet 
nežiuiint jų prisipažinimo prie 
kaltės, prokuroras vistiek ga
li reikalauti jiems mirties baus
mės. Jaunuoliai gi teisinasi, 
kad jie nenorėję nušauti mer
ginos, tik jai pradėjus klykti 
vienas jaunuolių instinktyviai 
sugniaužė ranką, revolveris iš
sišovė ir kulka atsimušusi nuo 
geležinių krotų palaikė mergi
nai ir užmušė ją ant vietos. 
Taip teisindamiesi jie turbut 
tikisi susilaukti švelnesnės 
bausmės iš teisėjo, negu iš 

jury, todėl ir prisipažino prie 
kaltės. Teisėjas savo bausmę 
jiems paskirs ketvirtadieny.

Netekęs darbo senukas 
pasikorė

Pabrango važinėjimas 
elevatoriais

Šiandie važinėjimas elevato
riais yra jau brangesnis. Ne
bėra nė 3 tikietų už 25c., ne
bėra nė savaitinių pasų, bet 
yra tik lygus 10c. fėras. Važ
mos kainos liko pakeltos perei
tą naktį, sutikus su tuo fede- 
raliniam teismui. Tečiaus 
miestas sakosi nepasiduosiąs ir 
tuoj aus kreipsiąsis į teismą, 
prašydamas injunetioną nuim
ti. Teismo injunetionas, kuris 
leido pakelti važmos .kainas, 
draudžia valstijos prekybos 
komisijai vykinti savo nutari
mą neleidžiantį pakelti važmos

A + A
FRANCIŠKUS RAUBA

Persikyrė su šiuo pasauliu 
liepos 16 dieną, 2:80 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 41 
metų amžiaus, gimęs Raseinių 
ap., Viduklės parap., Žalpių 
kaimo. Amerikoj išgyveno 22 
metus. Paliko dideliame nuliū
dime Petronėlę, po tėvais Bui- 
vidaitę, 2 sūnų: Juozapą ir 
Antaną, dukterį Oną, seserį: 
Feliciją ir švogerį Petrą Nor
vaišą, ir švogerį Antana Raz
miną. Brolio dukterį Antani
ną Baltrimienę ir gimines, o 
Lietuvoj seserį Eleną. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4327 South 
Hermitage Avė.

Laidotuves įvyks ketverge, 
Liepos 19 dieną, 8 vai. ryto, iš 
namų bus nulydėtas j Sv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Franciškaus Bau
bo giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Seserys, 
Švogeriai ir Gimines.

■ Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

-, Graborini

S. D. LACHAVICZ

PRANEŠIMAI

Lietuvis Graboriss ir 
Balzamuotojas

2314 23rd PI.
Chioigo, III.

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

antLeb. Gv. I). L. K. Vytauto
Bridgeporto laikys pusmetini susirin
kimą, seredos vakare 7:30, liepos 18 
1928, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Visi nariai teik
sitės laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių dalykų aptarti.

Nut. rašt. V. Kacevičia.

Ciceros Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendroves visuotinas pusmetinis šė- 
ri ninku susirinkimas įvyks seredoj 
18 d. liepos, kaip 7:30 vakare, savoj 
svetainėj. Visi dalininkai kviečiam) 
dalyvauti, nes yra daug svarbių rei
kalų dėl apsvarstymo. ,

'Sekr. J. K. Stalioraitis.

Humboldt Bark Lietuvių Pol. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienvj, 19 d. July, 1928 m., 
at Humboldt Maccabee svet., 1621 
N. California Avė., Chicago, III,, 2 
lubos, 7:30 vai. vak. Nariai visi 
malonėsit dalyvauti.

A. Vaiskia, sekr.

Frąnk Tolka iš Lyons, ne
žiūrint savo 80 m. amžiaus, vi
są laiką sunkiai dirbo. Bet 
prieš porą mėnesių jis neteko 
darbo. Kitą darbą gauti, delei 
savo ^senatvės, jis niekur ne
galėjo. Nusiminęs dėl tokios 
nelaimės, jis pasiėmė virvę ir'kad pačios Naujienos 
nuėjęs į daržinę pasikorė. yra naudingos. ‘

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą detto,

k

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
no* kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si *naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins aidų {tempimą, 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 atsilikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. SpecialS atyda at
kreipiama į 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. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted SL

Valandos: nuo 1 iki 8 vakar* 
Nedėlioj nuo 10 iki 1

Ofiso ir Res. Tel. Boulevara 5918
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo’l iki 3 po pietų 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland AveM 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, 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. dieną 

Phone Midway 2880

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 

Nedšlloj pagal sutartį

Advokatai

Res. 666(1 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

ChicAKO. III.

1 A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

VftkciTviis
8241 South Halsted St.

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedšlio ir

Pėtnyčios

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunsvrick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenie 

Ant Zaleskio Aptieko* 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, UI.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted SL

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
RRABORIUS CHICAGOJ

I/aidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabu iidirby- 
•Hs.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tai. Victory 4088

Jei abejoji apie savo aKis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenie 

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

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnav i m a ■ 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

Platt Bldg., kamp, 18 St. 2 aukštas. 
Pastebekit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedaliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Phene Ganai 0523

3307 Aubum Avė 
^CHICAGO, 1LU

Įvairus Gydyto j ai
Phone Armitage 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 lięas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI 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 0464

Res. Telephone P|aza 8200 
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Reaidence Tel, Fairfax 6388

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS’ ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22n<l St. nuo 7-9
Telephone Roonevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 96tfl

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 rvtn iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa- 
. skyrimo telefonu

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted SL 
Tel. Boulevaiti 1310 

Vai.) Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedilioinis nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Central 8466-7-8. State 6600

Peter G. Gaudas
LIETU VYS ADVOKATAS 

140 N. Dearborn St.
Room 310

Narys advokatų firmos 
Elliott, Gaudas & Teppcr

A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidunniestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPIA BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8895

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377



Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Iš Joniškiečių kliubo 
veikimo

į riems teko biskis lietaus.* šiaip 
I išvažiavimas buvo tvarkus, ma
žiausių nesusipratimų niekur 
nebuvo pastebėta. Tai reiškia, 
kad į komitetą buvo paskirti 
tinkami žmonės ir kad todėl 
dalyvavusieji turėjo labai sma
gų išvažiavimą.

—Korespondentas.

NAUJIENOS, Chicago, DL Trečiadienis, liepos 18, ’28

Personai

Ruošiamas šeiminiškas 
išvažiavimas.

LAIŠKAI NAUJIENŲ 
OFFICE.

Kaip guvus bernelis nenus
toja šiokiu ar tokiu budu vilio
ti mergeles, taip ir Joniškiečių 
kliubas nesustoja vis šį-tą vei
kęs. Visai nesenai Joniškiečių 
kliubas turėjo puikų pikniką, į 
kurį buvo suplaukę daug sve
čių iš įvairių dalių, o dabar štai’ 
jau ruošiamasi prie naujos pra
mogos.
Ta pramoga—šeiminiškas Jo

niškiečių kliubo išlvažiavimas, 
kuris įvyks ateinantį sekmadie
nį, liepos 22 d., Willow Springs 
miškuose, šalę “Birutės” kalne
lio, prie ežerėlio. Vieta parink
ta graži, kur niekas svečių ne
trukdys. Visi, ir kliubo nariai, 
ir svečiai, pasilinksminsime, 
bendrai pavalgisime skanius 
pietus ant žalios pievelės, o pa
skui, pasistiprinę ir pajuokavę, 
stosime į eiles
tis. Fotografas nuims mus vi
sų paveikslus, o mes tuos pa
veikslus pasiųsime ir Kaunan, 
ir Joniškin, o ir mums patiems 
bus smagu turėti visų musų 
draugų paveikslas. Smagu bus 
ir musų gimtojo Joniškio drau
gams ir giminėms pamatyti 
gražų musų būrį. Todėl nebus 
tiek svarbus pats išvažiavimas, 

. kiek bus svarbus fotografijos 
ėmimas. Todėl visi joniškie
čiai dalyvaukite šiame išvažia
vime. —Dalyvausiu.

Alejunui, V. 
Ascilla, J. 
Burogas, J. 
Chevinskas, S. 
Dunikas, Geo. 
Gespenis, S. 
Grillson, J. 
Katzenelenbogen, U. 
Rudokienė, Z. 
Kazlauskas, 
Lukas, J. 
I>ekavičius, 
Smith, M. 
Staskus, L. 
Smith, John. 
Skukowski, A. 
Skukowski, K. 
Sziuptelis, J. 
Šimkus, Chas. 
Simkaitė, H. 
Tumosis, V. 
Washkis, P.

Business Service 
Biznio Patarnavimt^^^^

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ ?

Mes atgausime juos per 
“gurnishment” teismą. Įsteig
ta 1912 — 16 metų patyrimo. 
Kolektavimas, be mokesčio. 
Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0662
Daro paskolas ant 

1-mo Ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

■»

PASKOLA nnruų navininkam* nuo $100 
iki *600, 1)0 užtraukimo moigičių arba ki
tokio užtikrinimo nankola pataU.vrnaniH, ap
mokėjimui taksų, aHRCHmentiĮ arba kitokių 
■kolų. Greita pagelba. 1‘riehiamoH RųlygoH.

CENTRAL FINANCE ('O.
Room 614, 

City State liauk BuIldin< 
128-130 N. Wol)s St.

fotografuo-

Įclassified ads

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

6 Nuošimčiai 1
Mes perkame real estate 

kontraktus

Roseland

Golden Star Kliubo 
išvažiavimas.

Liepos 8 d., vienoje gražioje 
ukėje ties .Crete, III., įvyko 
Golden Star Kliubo išvažiavi
mas. Komitetas parinko išva
žiavimui labai puikią vietą ir 
visi dalyvavusieji išvažiavime 
jąja buvo patenkinti.

Išvažiavimas buvo labai dide
lis. Apie 10 vai. nuo Strumilos 
svetainės išvažiavo trys dideli 
trokai, kuriuose tilpo virš 100 
žmonių. Automobilių gi buvo 
privažiavusių virš dviejų šim
tų.

Atvažiavę jaunieji tuojaus 
skubinosi į maudyklą, nes van
dens daug, galima maudytis 
kiek tik nori. Senesnieji gi val
gė, šnekučiavosi tarp savęs ir 
gėrėjosi puikia vieta, nes miš
kas gražus, o oras irgi tyras, 
lengvas kvėpuoti.

Apie 4 vai. po piet išvažiavi
mas pasidarė dar įvairesnis ir 
linksmesnis. Dviejose vietose 
prasidėjo šokiai, o dainininkų 
tai net keli chorai susidarė: 
vieni nutyla, tai kiti pradeda 
dainuoti. Tikrai prisiminė gra
žiosios Lietuvos gegužinės. Mi
škas gražus, dauk žmonių, ir 
visi lietuviai,—tikrai kaip Lie
tuvoje.

Ne vien roselandiečiai daly
vavo išvažiavime, bet buvo ir 
iš kitų miesto dalių — North 
Side, West Side ir mažesnių 
kolonijų.

Besbolo io&is.
Išvažiavime Golden Star kliu

bo besbolo jauktas ėjo grumti- 
nių su Eclips jauktu, 
jauktas yra 
lietuvių, bet 
sigarsinęs ir 
jį kalbama.

vadinamas “indoor” basbo-

Eclips 
taipjau Roselando 
tik jis mažiau iš- 
todcl mažiau apie 

Buvo lošiamas
taip 
las.

Imtines buvo labai atkak- 
Eclips jokiu budu nenorė-lios.

jo apsileisti geresniam Golden 
Star jauktui, todėl prisiėjo loš
ti net 12 persimainymų (in- 
nings) iki Golden Star pagalios 
nugalėjo Eclips. Golden Star 
padarė 4, o Eclips — 2.

Oras visą dieną buvo gražus. 
Tik važiuojant namo gal nieku-

1

Educational
Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
<nyĮfve<lystžs, stenografijos, ir kitų 
nokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
dstema stebėtinai greitai užbaigia- 
na pradinį mokslą į devynis mine- 
dus; aukštesnį mokslą j vienus me- 
sus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai lietuvių įgijo mokslus, 
ateikite įsirašyti \ šiandien ir jums 
>adėsime įsigyti abelną mokslą. Sa- 
fo būvį žymiai pagerinsite, kai busi- 
e abelnai ir visose mokslo lakose 
ipsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
<106 So. Halsted St., Chicago, III.

UNTERNATIONAL 
.1NVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-0716

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

1647 W. 47 St.
Morgičiai pirmi ir antri 

6 nuošimčiais padaromi Į 24 
^valanda*.

Musu illygo* bus jums naudingos.

VELTUI
Vaizboienklial, Copy- 

Ralyk šiandie. Patentą 
•u 
ir

PateBtal, 
irright*. 
reikalai* kreipkite* prie maną* 
8linu uŽBitikėjimu. Teisinga* 

Ireita* patarnavimas.
B. Pelechowicz

Kagiatered Patent Attornay, 
2880 W. Chicago Are. 

Dept 7 
Chicago, I1U

Furniture & Fixtures
______Rakandal-Įtaisai

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

SCHVVARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 6lst Street

Exchange-^Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokių kai
nų. Ix)tu8, farmas, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba 
mainysime.

A. GRIGAS 
8114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

ii-

Real Estate For Sale
Narnai-J^ing^Pardavimui_____

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

Magdelenos Kaula- 
1 metai at

einantieji 
ką

PAJIEŠKAU 
kienės (Kavlak), septyni 
gal gyveno Roseland, 111. 
malonės pranešti jos antrašą, už 
busiu labai dėkinga.

MRS. MARIE D. BAGOČIUS 
253 Broadway 

So. Boston, Mass.

RAKANDAI — mažai vartoti 4 
kambarių pilnas įrengimas, nebran
giai, greitam pardavimui. Išvažiuo
ju kitan miestan. 717 W. 21 St.

Automobiles

PAJĖŠKAU Antano Rimo ir Juo
zo Zbavauskio, ieškotojos antrašas: 
Telšiai, E. Budginienei-Galkontei.

PAJĖŠKAU Mike Gędraitį. Tu
riu svarbu reikalą. Girdėjau gyvena 
Melrose Parke. Už pranešimą, 
mutinis gaus dešimtį dolerių.

Atsišaukite:
VVILLIAM SABOCKIS, 

6940 So. Maplevvood Avė., 
Chicago.

pir-

PAJĖSKAU gero janitoriaus ir 
geros vietos ant išmainymo. Aš tu
riu daug darbo ir gerą vietą. Prie
žastis su savininkais nesutinku. Ant
rašas, Naujienos, 1739 So. Halsted 
St., Box 1097.

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurain “Spot Light” kaštuo
ja ..................................... $1663.00

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai įrengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduolam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 31 St.
Victory 1696

D. KUKAITIS ir A. KASUI.IS 
Savininkai

Fanus For Sale
Ūkiai

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. B. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadway, 
GAHY, INDIANA

BARGENAS
2 flatai po 5 kambarius, karltu 

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

WALTED 
6601 S. VVestern 
3236 W. 55th St.

j.

ką, kaipo

PAUL
Republic 
Hemlock

dalį

4170
2889

T

PAJĖSKAU apsivedimui blaivo 
vaikino. Esu gyvanašlė, 44 metų. 
Turiu vieną dukterį. Ne senesnj 
kaip 44 metų, ne atsišaukite. Atsi
šaukite tik iš Chicagos. Su pirmu 
laišku atsiųskite paveikslą.

Box 1096

PAJĖSKAU savo brolio Izidoriaus 
Masiulio, paeina iš Nemakščių. Chi- 

Labai 
Kas

cagoj išgyveno 4 metus, 
svarbus reikalas iŠ Lietuvos, 
žinote apie jį praneškit.

JUOZAPAS MASIULIS, 
203 W. Short Court 

Westville, III.

PAJĖŠKAU Petro Zalatoriaus 
bučerio. Atsišaukit. 3720 South 
Halsted St.

KEIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
tol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
įmoksite. Mokykla dienomis it 
/akarais. Atsilankykit arba reika- 
aukit aplikacijos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

8331 So. Hal*ted St

Durant sport touring, kaip nau
jas, 1925 ............................... $15(i

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

1927 ...................................... $450
Maxwell sedan, 1925 ................... $265
Flint sedan, kaip naujas 1926 $395 
Nash touring, 1926 ................... $350
Buick sedan, reikalauja taisymo,

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

McDERMOTT MOTOR SALES 
7136 S. Halsted £t. Triangle 9330

M & K Motor Sales
Chicagos seniausi ir atRakandiausl vartotų 

karų pnrdavinAtojai. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai (rengti, --------
stovyje, 
$2000. 
Rokiems 
mainais.

karai parduodami 
Meti turime 
reikalams.

gerame mechaniftkame 
nuo $180 iki 

kara kuria tinka vi* 
Cash, iAmukšjimaiR,

6811-18 So. Halsted Sv.

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 Ridg? Avė., Wilmette 

Pbone 364

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

DAR NIEKAD NEBUVO

Business Service
 Biznio Patarnaviinas

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą aiba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.
x Bershire 1321 

MR. PARIS

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.

Help Wanted—Malė

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus paidavinėjot 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, III.

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 St.

Room 607
192 N. Clark St.

REIKALINGAS šoferis ant angli
nio Iroko. Parkholm Coal Co., 16 
St. and 52 Avė., Cicero, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai visokių vy
riškų aprėdalų krautuvė su fikčeriais 
arba fikčerius parduosiu po vieną 
daiktą atskirai, kam kas reikalin
gas, kaip tai: šėpos dėl siutų ir dėl 
kelnių.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

tfalevojam ir popieruojam. Uilal- 
kom malevą, popierą, stiklu* ir t t 

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMAN0IONIS, Sav.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darba*. Grei

tai taisome stogus visokio* rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Kedzie 6111.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Help Wanted—Male-Female
IlafbĮninikųReikia

REIKIA keleto atsakančių vyrų ir 
moterų dėl sočiai organizacijų darbo. 
Labai pelninga proga angliškai ir 
lietuviškai kalbantiems žmonėms. 
Klauskit Mr. Hogan, 1016 State 
Lake Bldg.

Musical Instrumento
Mazikos Instrimentai

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

kitus 
iki 6 mėnesių išmokėjimui. 
5 kambariams gražus ra-

J. BUDRIK, 
3254 So. Morgan St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Cash biznis, išdirbtas per ilgus 
metus. Pardavimo priežastį patir
si! ant vietos. Tel. Lafayette 6331.

PARDAVIMUI 2 krėslų barbemė. 
Labai pigiai, 4500 So. Marshfield 
Avė. Yards 7160.

PARDAVIMUI arba išmainymui 
bučemė, puikus fikčeriai, renda $37. 
Priežastis — kelionė. 351 E. 69th St.

5% MAŽIAU Už CASH
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 

MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedam plumbingą ir namų ap

šildymą, baltas china eloset, $35.
THE AVONDALE PLUMBING 

& HEATING CO.
2701 Fletcher St., 
Independence 2906

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, Imame legali nuoiim- 
tį. Pinigus gausite J 12 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

S. CAMPBELL 
6512 S. Halsted St.

1 fl.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI saliunas, arba pri
imsiu partnerį, vokiečių iš švedų ap
gyventa vieta. Priežastis — tunu 
2 bizniu, vienam sunku apsidirbti. 
5202 So. Ashland Avė.

SKOLŲ IŠKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Maln 4020

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

4 KAMBARIAMS, PILNAI, $185 
Tik $15 cash reikia 

Lengvais išmokėjimais pagal 
jūsų norą

Atdara vakarais utarninke, ketvergė 
ir subatoj

Kessel Bros. Furn. Co.
4312 Cottage Grove Avė.

PARSIDUODA labai pigiai Lunch 
Ruimis. Renda labai pigi, kamba
riai užpakalyj pragyvenimui? apgy
vento! apielinkė ir prie didelių dirb
tuvių. Priežastis pardavimo, turiu 
2 biznius.

• JOHN ZILEWICH, 
12215 So. Halsted St.

Pullman 0295

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

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

WINT0N AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
ras. Lengvais ifimokSjimais. jūsų 
Basiulyta kaina. Atdara vakarais, 
įstatymas bile kur dykai. Ajax 

Furniture Co. 1434 W. Madison St

PARDAVIMUI Bučemė ir Groser- 
nė. Išdirbtas cash biznis. Labai 
pigiai greitam pardavimui, išvažiuo
ju Lietuvon. 3729 Pamell Avė.

PAJĖSKAU moteries už pusinin- 
kę prie Ice Cream, Candy and Gro- 
cery krautuvės. Geras biznis, netoli 
mokyklos. 627 W. 14 St#

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

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

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

JOS. PAWLOWICZ & 
SYRTOWT CO.

■ LIETUVIAI 
HOT WATER AND PLUMBING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

PASKOLOS 1 IR 2 
MORGIČIAMS

SVz iki 6 nuošimčių. Mažas komisas 
Atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro

Capitol Realty & Inv.Co.
3039 Lawrance Avė.

Phone Independence 0440

BISKI VARTOTI
$350 puikus mohair seklyčios setas $i
$400 Frleze seklyčios setas------------- *1
*000 -

iflS.BO
___________ ____  . 87.00 
4 Arnotų walnut miegruimio

■etas ........................................... ....... _ *80.00
*160 Gratus vairius valgomo kamba-

barlo setas ......  *08.00
*76. »»xia VVilton kaurai —........  *22.60
*26, 6 Šmotų pusryčiams setas____ *8.60

Available Fireproof Storage 
7728-32 Stony Island Avė

Atdara kasdie iki 10 vai. vakare. 
Nedalioj iki 0.

Exchange^
KĄ TURI MAINYTI?

3 apt., po 6 kambarius, 4529 N. 
Sawyer Avė.

4 apt. mūrinis, pečium ir furnas 
šildomas, geroj vietoj, mainysiu į 
bungalow arba lotą.

8 apt. po 4 kambarius kiekvienas, 
4700-10 Belden Avė.

Cash nereikia turėti mainant į 
šiuos namus.

Taipgi 2 nepaprastai bargenai, 
North West Side, 8 ir 10 kambarių 
namai.

MR. LINDMAN, 
Verną Real Estate Co.

5007% Irving Park Blvd.

Aliuli!!,

Real Estate For Sale
Namai-žemė

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash” arba mainysiu j bunga- 
lovv bei į nebrangų dviejų flatų na
muką, 2 latai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pat So. Harlem Avė. 
Visi įrengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Place, tarp Central Park Avė. ir 
Crawford Avė. — vienas blokas nuo 
Marųuette Parko — čia tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo. Visi lotai po 
30 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savininko

MICKEVIČIUS
1739 So. Halsted St.

LABAI pigiai parduodu 3 pagy
venimų nhmą po 5 kambarius, prie
šais lietuvišką bažnyčią ant 23 PI. 
Savininkas. 2301 So. I.eavitt St.

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. Gasolino Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.
šešių flatų muro namas Marquet- 
te Park.
šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.
Trys muro krautuvės ant Kedzie 
prie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 
išnuomuotos, o trečioje yra gro- 
sernės rakandai. Kas nori vie
ną biznį atskirai, taipgi galima 
parduoti ar išnomuoti.
Dviejų flatų muro namas po 4 
kambarius ant Bridgeporto.
Keturių flatų muro namas po 6 
kambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.
Trijų flatų naujas muro namas, 
Cicero j.

8. Bizniavas namas su krautuve 
Archer Avė.

9. Du lotai ant Archer Avė.
10. Vienas lotas ant Cicero Avė. 

ceros mieste.
Visus viršminėtus dalykus mainy

sime ant didesnių arba mažesnių na
mų, farmų, lotų, biznių, gerų auto
mobilių ar ką turite Chicagoje arba 
kituose miestuose.

STANKO CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

2.

8.

4.

5.

6.

7.
ant

Ci-

SPECIALIAI. 5 kamb. bungalovv 
su octagon frontu. Vienas gražiau
sių namų Marųuette Manor. Savi
ninkas turi parduoli ir numažins 
kainą nuo $9700 iki $8500. Tiktai 
$1000 cash reikia.

—t
4 flatų mūrinis, visi po 5 kamb. 

apt. aržuolo trimas, garu šildomas, 
netoli Marųuette Parko, savininkui 
kainavo $32,000, parduosiu už $27,000. 
Tik ne į mainus. Atsišaukit. 2521 W. 
63rd St. Telephone Prospect 8760.

EXTRA GERA VERTĖ.
Soft Drink ir Bungalovv, 2 flatų 

medinis namas, cementiniu pamatu. 
Savininkė našlė turi parduoti, kai
na, $8800.

5-6 kambarių namas, pirmas fla- 
tas šildomas, ekstra lotas, 1 blokas 
iki Gage parko, iš priežasties mir
ties šeimynoj turiu parduoti už 
$9500.

Mainymui 2 flatų mūrinis, šildo
mas, 2 boileriai, 68 ir Troop 
nysiu j lotą, cottage arba 
namą, Ęridgeporte.

D0MBR0U
Tel. Hemlock 8387

St. Mai-
2 flatų

EXTRA MAINAI
Ant išmainymo bizniavas namas 

su bizniu, parduosiu arba mainysiu 
ant privatiŠKo namo, nepaisant apie- 
linkės.

Taipat išsimaino 3 flatų mūrinis 
namas, 2-5 ir 1-3, parduosiu už 
$6,700, arba mainysiu ant lotų, bif- 
černės arba ant nedidelios farmos.

Išsimaino 4 flatų puikus namas, 
mainysiu ant farmos nepaisant val
stijos, arba bizniavo namo.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107

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, 
ve 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 bungalow ant 

jūsų loto
Mes pastatysime jums Chicagoj 

arba priemiestyj ant jūsų loto bile 
kokios rųšies bungalow arba ^flatL 
nį namą. 
ĮMOKĖTI, 
bungalovv 
kambarių.

NEREIKIA NIEKO 
5 arba 6 kambarių 

arba gražų 2 flatų, 5-6 
______ Rendą kurią labar mo
kate bus užtektina dėl išmokėjimų 
kiekvieną mėnesį. “Multi-celled 
insullation.” Atsišaukite bile kada 
dėl dykai apskaitliavimų ir planų.

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedėliomis.

TRIANGLE 3299

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

low, musų restrieted subdivizijoj. 
Seeley Avė., tarpe 77 ir 78 St. Gra
žiai dekoruoti, grįsti yiškai, dideli už
pakaliniai porčiai, plieninis Quaker 
furnas. Elė cementuota ir apmokėta, 
gatvė irgi. Kaina $8700. 1 blękas nuo 
karų, netoli mokyklų ir bažnyčių. *

AB JUS TURIT LOTĄ?
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

loto be įmokėjimo pinigų, bungalovv 
arba 2-3 flatų namą. Visi musų 
namai yrą insulated ir sienos pleis- 
teriotos, ant metalinių lath, vėliau
sia plumbingas ir apšildymas. Ma
tykit musų planus ir kainas prieš 
pirkimą. Pašaukit telefonu arba 
atlankyki! musų ofisą. 
STOLTZNER, CONSTRUCTION CO.

7403 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10301 
134 N. I>a šalie St.

Central 5901-2-3

CERTIFIED NAMAI 
Statomi per Carpenter

Puikios rezįdencijos, 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, 37& 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

$250 CASH, PO $35 Į MENES J IR 
daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun
galovv, mediniai ir mūriniai, porčiai, 
tile vanos, skiepai, furnas šildomi, 
netoli mokyklos ir transportacijos, 
kaina $3600 iki $6500, matykit vaka
rais ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. CONRAD P. SAWIAK, 
7181 W. Grand Avė. Merrimac 9552.

LIETUVIŲ ATYDAI. Mes pa
statysim ant jūsų loto bile kokj 
bungalow koki nomt. Plieno kons
trukcijos, mūrinį, įrengtą moderniš
kai ir įvesim plumbingą. Atsišaukit 
Šiandie dėl apskaitliavimo ir planų.

F. P. FURLOTT
2300 N. Sayer Avė., Merrimac 9076
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