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Sov. Rusijoje kyla 
judėjimas svaigiems 
gėrimams panaikint

Meksika areštavo Jung
tinių Valstybių lakūną

16.
iš1

Vadai susirūpinę dėl baisaus 
girtybės ir alkoholizmo įsi
vyravimo darbininkų masėse

LA B EI M), T<xas., rugp.
— Telegrafiniu įsakymu 
Meksikos Miesto, Nuevo Lare- 
do mieste tapo areštuotas M ar- 
shall llarvey 1 lartman, Jung
tinių Valstybių aviatorius. Jį 
kaltina dėl čekių klastavimo.

MASKVA, rugp. 16. — Įvai
rios įtakingos darbininkų or
ganizacijos įteikė Sovietų Są
jungos liaudies komisarų tary
bai visą eilę rezoliucijų suvar
žyti alkoholinių gėrimų varto
jimą Rusijoje.

Pasibaisėję pastaromis sta- 
tlstiktis žiniomis, parodančio

mis, kad iš 6 milionų darbi
ninkų 400 šimtai tūkstančių 
yra “nalagavi” j 
keliolikai, kurių kiekvienais bu
vo praeitais metais bent vie
ną kartą areštuotas už girty
bę, darbininkų vadai, suinte
resuoti socialėmis reformomis, 
pradėjo agitaciją už svaigiųjų 
gėrimų užgynimą, 
metais rusų 
do degtinei 
rių.

Liaudies 
įteiktose rezoliucijose be kita 
siūloma:

1. Panaikinti degtinę ir alų 
per ateinančius dešimtį metų, 
per tą laiką nebeleidžia1!)t dau
giau degtinės gaminti.

2. 7 milionus rublių, 
yra skiriami degtinės 
kanis, geriau suvartoti 
rinei kampanijai ir pratimui 
žmonių vartoti ntinerafljnius 
vandenis.

3. Uždaryti visas smukles, 
fabri- 
įstai-

Maskvos laikraštis 
kanda sovietų mobi
lizacijos įstatymą
BYGA, rugp. 16. — Jumo- 

ristinis Maskvos laikraštis Kro
kodil pašiepia sovietų valdžios 
naujai priimtą Rusijos gyven- 

girtuokliai ai-1 ĮOjų mobilizavimo karui atsi
tikus įstatymą. Įstatymas nu
sako, kad valstybes gynime 
turi dalyvauti visos gyvento
jų klasės, bet ginklas nešioti 1 
leista tik proletarams darbi
ninkams. Neproletariški 
mep.tai bus statomi 
darbų dirbti.

Laikraštis 
sako: “Mes 
listus, 
ninkus kaip maistą armotoms, i 
bet tą patį darome ir mes. Jei 
vietoj darbininkų mes ] 
tylume diviziją, susidedančią 
iš musų biurokratų, kurie tu
ri valdžios “džiabus”, tai nė- 
jokia svetimos valstybės armi
ja prieš ją neatsilaikytų.”

Praeitais 
darbininkai išlei-* 

700 milionų dole-

komisarų tarybai

Krokodil 
kaltiname 

kad jie vartoja

ele- 
kitokių

dėl to 
kapita- 
darbi-

kurie 
fabri- 
kultu-

degti-
rezortuose ir

gėri- 
ban-

suva-

esančias arti mokyklų, 
kų, sanatorijų ir viešųjų 
gy.

4. Užginti pardavinėti 
nę provincijos
ekskursijų punktuose.

5. Užginti svaigiuosius 
mus visuose oficialiuose 
kietuose, jubiliejuose ir 
žiavimuose.

6. Užginti parduoti degtinę 
nemečiams, jtfunesniemš kaip 
17 metų amžiaus; taip pat už
ginti svaigiųjų gėrimų skelbi
mus laikraščiuose.

Rezoliucijose dar proponuo- 
jama paskirti 10 milionų rub
lių ligoninei alkoholikams, o 
dar 15 milionų rublių nau
jiems kintamųjų paveikslų tea
trams.

Doneco baseino vyriausybė 
šiandie pranešė, kad šachtų 
(kasyklų) distrikte tapę užgin
ta valstybinėms smuklėms ir 
centraiinėms darbininkų 
operatyvams pardaVinėti 
tinę.

Nižny Novgorode, kur
eitais metais tik vieno fabri
kų distrikto darbininkai išlei
do 1,150,000 rublių degtinei, 
vyriausybė įsteigė keturioliką 
blaivybės draugijų.

Suprantamas dalykai, kad 
bet kuri kova už įvedimą kra
šte prohibicijos yra labai sun
ki ir vargiai galės turėti pa
sisekimo, kadangi degtine yra 
valdžios monopolis ir sudaro 
milžinišką valstybės pajamų 
šaltinį. To nežiūrint, svaigalų 
užgynimo klausimas darosi vis 
rimtesnis.

ko- 
deg-

pra-

TRAUKINYS UŽMUŠĖ KARI
NINKĄ, ANTRĄ SUŽEIDĖ

ONFORD, Pa., rugp. 16. — 
Pennsylvanid geležinkelio trau
kinys netoli nuo čia užgavo 
automobilį, kuriuo važiavo du 
karininkai. Maj. Davis buvo 
vietoj užmuštas, o leįt. Ed. 
Rutcher skaudžiai sužeistas.

•<?
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[Atlantic and Pacific Photo)

Scena Pekine, Chinijos sostinėj, kuomet nacionalistų armijos, užėmė miestą

Besarabijos bankai 13 darbininkų ŽUVO Skandalas tarptauti _„_x- - - i.3_ niame istorininkų
kongresePrtaiPsauskbaduk0‘ dėl m sprogimo

KIŠ1NEVAS, Besarabija, 
rugp. 16. — Besarabijos ban-

anglies kasyklose
kai kreipėsi į Bumanijos vai- .Kasyk>3se buvo loO angliška-, cjiaj| j [{osįov 

jJ 'džią, prašydami, kad ji avan- sillį laim*n£ni kiti išliko sacjįų Tarptai 
pasta- suotų 4 milionus dolerių ko- sveiki

COALPOBT, Pa., rugp. 16.
— Vietos Irvona Coal and Coke

Palengvinimas žydų 
krautuvininkams 

Lietuvoje

mis, Lietuvos vyriausybė da
bar svarsto klausimą leisti žy
dams laikyti savo krautuves 
atdaras sekmadieniais.

Lietuvos Žinios

vai su gresiančiu tai provin
cijai badu.

Jau nuo 1924 metų Besara
bijoj ne vienais j 
vo užderėjimo, ir padėtis pa
sidarė kritinga.

Spauda ragina imtis visų 
reikia'mų priemonių kovai ne

1 tik su badu, bet ir su gre
siančiomis pelagros ir šiltinių 
epidemijomis.

metais nebu-' kom^"^os kasyklose pirmininku.

Amerikos aviatoriai 
skrenda į Švediją

' No. 3 įvyko smarkus gazų 
i sprogimas, kurio trylika ang
liakasių buvo užmušti. Žuvu

siųjų kūnai visi surukti ir iš
imti iš kasyklų.:

Sprogimo metu kasyklose 
įbuvo pusantro šimto darbinin
kų, bet kadangi kiti dirbo to-

I lesnėse nuo sprogimo vielose, 
tai išliko sveiki.

Vokietija statys karo!ūkelio
laivyną

BOCKFOBD, III., rugp. 16.
Aviatoriai Bert Hassell ir 

Parker Cramer, kurie aeropla
nu bandys pasiekti Stokholmą, 

, šiandie išskrido iš 
čia kelionėn kaip 7:40 ryto.

Italų Atlanto skridikas 
Del Prete mirė Bra

zilijoj
RIO 

rugp.
| lų aviatorius,

JANEIRO, Brazilija,
16. — Pasižymėjęs ita- 

maj. Carlo dėl

— tariu, 
Vokietija vėl nori turėt karo išlėks 
laivyną. Socialdemokratinis m i- j 
nisterių kabinetas pritarė pro- ; Atnaujina Ammundse- 
jektui pastatyti primiausiai Litu ipckniim^

rugp. 16.

jektui 
vieną 10,000 tonų kreiserį.

Versales sutartis leidžia Vo
kietijai turėti laivyną, suside
dantį iš šešių seno tipo karo 
laivų, šešių 10,000 tonų krei
serių, dvylikos naikintuvų ir 
dvylikos torpedinių laivų, bet 
neleidžia turėti submarinų.

Areštavo komunistų 
oratorių, 14 metų 

vaiką

Gauta žinių, kad 2:30 po pie-, kuris kartu su kap. Ar- 
•' nusileido Cochrane, On- turo Ferrarin perskrido Atlan- 

Kanadoj, iš kur rytoj 
j Grenlandiją.

no ir kitų ieškojimą
KINGS ĮLANKA, špirberge- 

nas, rugp. 16. — Buonių ga- 
domasis laivas Braganza pasi
rengęs 
ieškoti 
žmonių, 
batone
Amundseno

plaukti į žiemius vėl 
šešių dirižablio Italia 

kurie buvo 
nunešti, ir 

su jo 
kompanionais. Pagalbon, lai
vas Braganza pasiima du leng
vus aeroplanus,

orlaivio
Roaldo 

penkiais

philadelphia, Pa., rugp. sUeme rabiną, šmuge
lį. — r..................
areštavo komunistų “oratorių ' .
HeiĮjaminą Weissąi, 14 mjetų 
vaiką, kurs atvirame ore lai- ! 
kė komunistams “revoliucin
gą” prakalbą. Kai vaikas švie
tė publiką revoliucijos šviesa, 
tarp komunistų ir “nesusipra-

Policija vakar vakar, liavusj j j y deimantus

telių” kilo riaušių, į kurias pa- deimantų, 
galiau įsimaišė policija. Deimantai

NEW YOBKAS, rugp. 16. 
— Muitinės vyriausybė suėmė 
New Yorko žydų rabiną Sen- 
derą Horowitzą, kaltinamą dėl 
bandymo įšmugeliuoti į Jung
tines Valstybes $100,000 ver-

Emigracija iš Japonijos 
žymiai sumažėjus

Deimantai buvo surasti pas 
jį, kai rabinas parvyko fran- 
cuzų garlaiviu iš Europos ir 
pakliuvo į Neav Yorko muiti
nės inspektorių rankas.

to vandenyną iš Italijos i Bra
ziliją, šiandie mirė, 
vaitę, kai lakuna's 
skridimo pratimus, 
nas nukrito žemėn 
laimėj Del Prete 
ją. Koja reikėjo nupjauti, 
aviatorius nebepasveiko.

Prieš sa- 
čia darė 

jo aeropla- 
ir toje 
nulūžo

ne- 
ko- 
bet

AUTOMOBILIO NELAIMĖ

BOCKFOBD, Ilk, rugp. 16. 
— Jų automobiliui apvirtus ke
ly netoli nuo Monroe, Wis., 
užsimušė H. Derrick, kauntės 
pavargėlių komisionierius, ir 
Miss Flo Atherton iš Albany, 
Wis.

NEW YOBKAS, rugp. 16. 
— Nusišovė Samuel Peck, 23 
metų, baigęs Princetpno uni
versitetą. Buvo neurastenikas.

<0RHSa
Ir aplelinkei fede- 
biuras šiai dienai

debesiuota'; kartais

OSLO, Norvegija, rugp. 16. 
— Yale Universiteto prof. Mi- 

rcev padarė sen- 
Tarptautiniame istori

ninkų kongrese, griežtai už
protestavęs pi’ješ išrink*, mą 
prof. Pokrovskio, atstovaujan
čio sovietų Rusijai, kongreso

Prof. Bostovcev pats yra ru
sas, bet bolševikų priešas ir 
dėl to turėjęs bėgti iš Rusi
jos. Protestuodamas prieš iš
rinkimą prof. Bostovcevo pir
mininku, jis pasakė, kad isto
rijos
laisvos minties, laisvo tyrinė
jimo, o todėl, girdi, butų skan
dalas istorininkų kongreso va
dovybei) pakelti atstovą tokios 
valdžios, 
žvalgos 
rinėjimą.

reikalaująs

kuri be jokios ato- 
trempianti laisvą ty-

Giriu gaisrai Washing-
tono valstijoje

BBEMEBTON, Wash, rugp. 
16. — Apie Seabecką, kelioli
ka mylių nuo čid, kilo dide
lis girios gaisras. Pavojus gre
sia kai kurioms miško kirti
mo “kempėms”, šimtai žmo
nių pašaukta kovoti su 
niini.

ug-

8 asmens sužeisti jų 
tomobiliui susikūlus

au-

PHILADELPHIA, Pa., 
16. — Lincoln vieškely, 
Ii nuo Langhorne, Pa., 
kūlė greitai lėkęs automobilis.
Aštuoni juo važiavę asmens, 
dviejų 
žeisti, 
tinai.

rugp. 
neto- 
susi-

šeimų nariai, buvo su- 
vienas jų turbut mir-

Aeroplano katastrofa; 
vienas keleivių žuvo

TOKIO, Japonija, rugp. 16. 
— Statistika rodo, kad emi
gracija iš Japonijos per pir
mus šių metų septynis mėne
sius labai žymiai sumažėjo. 
Japonų emigravimo kraštas da
bar yra Brazilija, ir šiemet į 
ten emigravo 5,900 jalponų.

30 MIRĖ INFLUENZA

WINNIPEG, Kanada, rugp. 
16. — Praneša, kad srity pa
lei Mackenzie upę siaučia in- 
fluenzos epidemija. Iki šiol jau 
daugiau kaip 30 asmenų mirė.

Chicagai 
ralinis oro 
pranašauja:

Iš dalies
gali būt lietaus ir perkūnijų; 
mažumą vėsiau po pietų; vi
dutinis pietų vakarų vejas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 67° 92° F.

šiandie saulė teka 5:59, lei
džiasi 7:49. Mėnuo 
9:19 vakaro.

ST. PETERSBUBG, Fla., 
rugp. 16. — Meksikos Įlanko
je praeitą naktį nukrito į van
denį Pan-American Airways 
pasažierinis aeropjanas. Keturi 
skridusių žmonių buvo pakraš
čių sargybos 
bet penktasis 
Išgelbėtųjų du 
sužeisti.

Klerikalų “Ryto” re
daktorių pasodino

KAUNAS. — Kaip praneša, 
“Bytas” buvo nubaustas 2,500 
litų bausmės arba 2 mėn. ka
lėjimo. Krašto apsaugos minis- 
teris gcn. Daukantas bausmę 
sumažino iki 1,500 litų arba 2 
mėn. kalėjimo. “Bytas” prane
ša, kad neturint lėšų sumokė
ti bausmės sumą, atsakomasis 
“Byto” redaktorius stud. L. 
Jakubauskas pasodintas kalė
jimai).

Kaip įvairiuose Pa
baltijo kraštuose 

žmonės geria
lyetuvos inteligentija gausiai 

geria, bet nesusilygina su 
lęnkais, sako Tribūne korės 
pondentas

Cbicagos Tribūne korespon
dentas John Steele, kuris lan
kėsi įvairiuose Europos Pabal
tijo kraštuose ir domėjosi jų 
girtybe ir blaivybe, iš Kopen
hagos rašo šitokių pastebėji
mų: » .

Vokietijoj, sako jis, žmonės 
yra stropus ir nuoširdus gė
rikai alaus. Kartais jie išge
ria ir šnapso, o retkarčiais vy
no.

Lenkuose alus nė nelaiko
mas svaigiuoju gėrimu. Jį ge
ria visi, kaip vaindenj, bet ir 
alus visai prastas. Užtat labai 
populeri yra degtinė, jų va
dinama “slivovica,” nors ji nie
ko bendra neturi su tikrąja 
Jugoslafvų slivovica, nes daro
ma iš bulvių ir rugių.- Len
kuose, pasak korespondento, 
“slivovicą” geria prieš kiekvie
ną valgį, valgydami ir viena 
ar du stikleliu pavalgę. Į žmo
gų, kuris tokiu lenkų papro
čiu negal pasekti, jie žiuri su 
pasig-ailejimu.

Lietuvoj geria degtinę, bet 
taip pat populerus yra ir alus, 
kurs yra labai geras ir pigus. 
Lietuvos inteligentija yra ge
ra gėrike, bet nesusilygina su 
lenkais.

Latvijoj daugiausiai geria
ma degtinė. Irstai giriasi ga
minimu geriausių rųšių degti
nės. Suomija — prohibicijos 
kraštas, “sausa.” Bet svaigalų 
ten geria ne mažiau, kaip kad 
“sausose” Jungtinėse Valsty
bėse.

Norvegija nesenai panaikinę 
prohibiciją dėl to, kad žmonės 
buvo pradėję dar labiau ger
ti. Bet Norvegijoj palikti da> 
kai kurie degtines pardavinė
jimo susiaurinimai. Norvegi
joj niekur negausi stiprių gė
rimų iki 3 valandos po pietų, 
taipjau šeštadieniais ir sekma
dieniais arba kitomis šventė
mis.

Danijoj gali gerti, kada tik 
nori; niekus negina. Ir dėl to 
tame krašte labai retai ma
tysi girtą žmogų. Danija — 
blaiviausias kraštas.

Nubaudė pabėgėli iš 
kariuomenės

KAUNAS. — šiomis dieno
mis kariuomenės teismas nu
baudė Aug. Špenglerį kilusį iš 
Batakių vai. Tauragės apskr. 
pusantrų metų drausmės kalė
jimo už pabėgimą iš kariuo
menės ir slapstymąsi. Jis bu
vo stojęs kariuomenėn kaipo 
naujokas pernai balandžio 
mėn. 30 d. pabėgo iš 7 pešt, 
pulko gegužės 9 d., sugautas 
pasieny šiemet kovo 11 d.

Derliaus žymės
MARIJAMPOLĖS apylinkėse 

(liepos mėn. 22 dieną) numa
tomas geras derlius. Rugiai ir 
kviečiai geri — auga kaip du
rnas, vasarojai taip tarpus; žo
lė ir dobilai užaugo tiršti; bul
vės kur nenugėrė, taipogi la
bai gražiai auga. Jei neatsitiks 
kokios nelaimės, tai musų apy
linkės žmonės bado nekentęs. 
Tik, žinoma, viskas bus šiek 
tiek vėliau surinkta nuo lau
kų. Sodnų vaisių matosi ne- 
perdaug. Bet jie ne taip jau 
svarbu. Jei bus gera branda 
ir geras oras javų valymo me
tu, tai duonos turėsime.

GAISRAI LIETUVOJE

KAUNAS. — šiomis dieno
mis sudegė Raudondvario val
sčiaus, Netonių kaimo, V. čel- 
kos klojimai. Nuostolių 1500 
litų.

Vilkavišįkio valsč. naujaku
rio J. Lemento trobos ir ark
lys sudegė. Nuostolių 1500 lt. 
Buvo apdrausta 1000 lt.

Alvito valsč. sudegė pil. Dži
go visos trobos. Nuostolių 6000 
litų.

IŠTRĖMIMAI

KAUNAS. — šiomis dieno
mis ištremti iš Pagėgių j Tel
šių apskr. štermeris ir R. ši- 
melfenigis, kaipo “pavojingi 
visuomenės rimčiai” asmenys.

Lietuvos geležinkelių 
pajamos

KAUNAS. — Birželio mėn. 
platieji gelžkeliai turėjo 2,- 
580,000 litų pajamų, siaurieji 
200,000 litų ir už tranzitus ir 
tiesioginiam susisiekime atlik
tus pervežimus 500,000 lt. Iš 
viso 3,280,000 litų.

PERKA ANGLĮ

KAUNAS. — Susisiekimo 
ministerija, kaip praneša “Dz. 
Kow.”, šiemet perka 12,000 to
nų anglies. Varžytines įvyks 
rugpiučio 16 d. Ministerija 
perka Anglijos, Lenkijos ir Vo
kietijos anglį.

leidžiasi

laivo išgelbėti, 
žuvo vandeny, 
buvo skaudžiai

SKRENDA APLINK EUROPĄ

rugp. 16. — 
Arthur 

Mat ten s šiandie aeroplanu iš
skrido iš Tempelhof aerodro
mo kelionėn aplink Europą.

BEBLYNAS, 
Vokyčių a-viatoijius

Keturi studentai žuvo 
jų valčiai apvirtus

WESTERLY, R. I., rugp. 
16. — Fishers Sounde, jų bu
rinei valčiai apvirtus, prigėrė 
keturi Westerly kolegijos stu
dentai: Cottrell, Mcllvain
Bankson ir Jos. Seule. Penk
tas jų kolega, John Cololian, 
buvo išgelbėtas ir guli ligoni
nėj. Žuvusiųjų kūnų nepavy
ko surasti.

Lenkai vėl sumanė 
“kalvarijas”

KAUNAS. — Lenkijos val
džia vėl sumanė “kalvarijas”. 
Kaip praneša, “Dz. Kow.”, Len
kų valdžia leidusi Lietuvos žy
dams pereiti demarkacijos li
niją žydų švdnčių dienomis, 

kurios prasidės rugpiučio me
nesį.

Kaip žinoma, lietuvių “kal- 
vasijosna” užpernai neįsileido, 
pernai kvietė važiuoti, bet ne- 
sosilaukė, o šiemet jau žydus 
kviečiasi.
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ĮkorespondencuosĮ gis pabūgęs toliau važiuoti.
Vagis išrodė nedidelis žmo

gelis, juodais plaukais, padžiū
vęs. Jis dar iki šiol nesuras
tas. Vietinis.

Pittsburgh, Pa.
Iš Pennsylvanijos angiekasių 

kovos lauko.

Streikininkai didžiumoj kal
tina dėl šių vargų unijos vado
vus, o ypatingai U. M. W. pre
zidentą J. Lewisą už suskaldy
mą unijos, už atskiras sutartis

Lietinga vasara 
Lietuvoj

Angliakasių unijos — United 
Mine Workers District No. 5 
— prezidentas, P. T. Fanagan, 
bandė sušaukti anglių kompa
nijas konferencijai su angle- 
kasių unijos atstovais, idant 
susitarus nustatyti darbinin
kams algas ir kitokias darbo 
sąlygas, 

f*
Keturiolika tečiaus kompani

jų viešai pareiškė, kad jie, ka
syklų operuotojai vakarinėje 
Pennsylvanijos dalyj arba 5-me 
distrikte, nieko bendra neturės 
su U. M. W. of A. ateityje. 
Jokios sutarties daryti su uni
ja jie nemanantys; kaip dirbę, 
taip ir dirbsią “open shop” sis
temos pamatais.

Šių keturiolikos kompanijų 
skaičiun įeina stambiausios an
glių kompanijos 5-me distrikte. 
Jų tarpe yra: Pittsburgh Coal 
Co., Vesta Coal Co., The Beth- 
lehem Minės Corporation ir 
Ilillman Coal Co.

Reiškia, anglies baronai ne
nori kalbėtis su darbininkais 
jokiomis išlygomis apie streiko 
užbaigimą. Jie mat. jaučiasi 
laimėtojai šioj klasių kovoj.. 
Pittsburgh Coal Co. jiareiškėl 
greitą savaitę, kad jri prikasusi 
215,000 tonų anglies. Kompa
nijos prezidentas, J. I). A. 
Morrow, pasakė daug maž taip:

ir už nenusileidimą sumažinti 
algas angliakasiams ant 15 nuo
šimčių 1927 metais balandžio 1 
dieną, kai sutartis buvo pasi
baigusi. Jeigu toms sąlygoms 
unijos viršininkai butų sutikę, 
tai unija butų išlikusi tvirtes- 

< nė, o ir patys angliakasiai ne- 
privargę. Gi šiandien, nors dar 
streikas nėra atšauktas, bet 
streiko padėtis labai sunki.

Ims daug darbo ir laiko, ka
da pakrikdyti angliakasiai vėl 
gaus progos susiorganizuoti, 
nes be unijos jie negali pakęs- 
sti — perdaug, mat, yra išnau
dojami darbininkai, kai jie ne
turi unijos. Pasaulio Vergas.

Cleveland, Ohio
Clevelande dabar yra trys lie

tuviai ristikai ir visi vadinasi 
čempionais. Nors tarpe jų ei
na argumentai, ale tarpe jų ša
lininkų tai dar didesni. Vieni 
sako, kad Komaras čempionas, 
kiti — kad Sarpalius, o treti — 
kad Gansonas. Todėl vietinis 
promoteris, Chas. Marotta, bu
vo surengęs jiems rištines rug
pjūčio 10 dieną Taylor Bowl sa
lėj. Ėmėsi Komaras su Sarpa- 
lium. Jiem buvo pavelyta im
tis taip, kaip jie nori. Ir lai
kas buvo neapribotas.

Pirmame susikirtime Koma-

šiemet Lietuvoje yra nepapra
stai bloga vasara — lietus kuo
ne kasdien; kai kada lija išti
sai visą savaitę. Kūgiai labai 
sulaužyti; vasarojus supuvo, y- 
pač bulvės. Daug bulvių visai 
neišdigo. Rugiai dar žali ir ne
greit teks juos piauti, nes gru
dai nesubrendę, o jau rugpiu- 
tis mėnuo. Kitais metais šiuo 
laiku rugiai budao nupiauti. 
žolė pievose neužaugo — išmir
ko ir dėl šalto oro viskas neau
ga. Naktys labai šaltos.

Rugiai, derlium vidutiniai; 
avižos, kas anksti sėjo — ne
blogos, bet kviečiai šiemet ge
ri. Dobilai, matyt, nelabai bi
jo lietaus, tai geri.

Ūkininkai labai susirūpinę 
dėl lietaus — negali pradėti 
šieno piauti, o jau laikas atėjo.

Amerikiečiai nusigando 
lietaus.

Musų amerikiečiai, kaip spė
jo koją įkelti Lietuvon ir para
gavo “lietuviško lietaus,” pra
dėjo pikti ant lietuvių dievo 
Perkūno. Kai kurie, nesulaukę 
nė ceremonijų, nė Žemės Ūkio 
parodos, nė Dainų šventės, iš
dūmė atgal į “aukso žemę”; 
nespėjo nė savo dolerių pra
leisti.

Aš dar laikaus ir lietaus ne
sibijau. Kelines pasiraitęs ker
tu mišką, renku grybus, uogas

esą, nėra nei kalbos apie sutar
tį su unija; mes išdirbome 
“open shop” sistemos pamatais 
nuo 1925 metų rugsėjo mene- 
sio su streiklaužiais, tai galime 
dirbti ir toliau.

šiandien anglakasių streikas 
Pennsylvania valstijoj yra ap
verktinas. Daugelis darbininkų 
sugrįžę atgal dirbti, kiti išųa- 
žinėję į miestus. Yra ir tokių, 
kurie dar streikuoja, ši ang
liakasių kova yra sunki ir var
ginga. Kai kurių kompanijų 
darbininkai, kaip Pittsburgh 
Coal Co., jau streikuoja nuo 
1925 metų rugsėjo mėn. Ir ka
žin ar pavyks angliakasiams 
laimėti kovą, kuriai ne vienas 
streikininkų net savo gyvastį 
paaukavo.

t \
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina StM Chicago, 111.^

ras priplojo Sarpalių į 6 minu
tes. Jis griebė Sarpalių taip 
smarkiai, kad tas nespėjo nei 
apsisukti ir jau gulėjo ant mat- 

raso.
Antru atveju abu dirbo gana 

sunkiai ir 59 minučių Sarpa
lius paguldė Komarą.
v Trečias susikirtimas buvo 
smarkiausias. Abu dirbo sun
kiai. Daugiau kumštimis mu
šėsi, ne kad ritos. Bet ant galo 
Komaras gavo viršų ir priplojo 
Sarpalių.

Tada iškilo vaidai tarpe žiū
rėtojų, ir pradėjo vieni kitiem 
su papso bonkomis mėtyti. Vie
ni sako — gerai, kad Komaras 
laimėjo, o kiti sako, kad Sarpa
lius turėjo laimėti.

Publikos buvo apie keturi 
tūkstančiai. Dabar kalbama, 
kad Komaras busiąs sustatytas 
dar kartą su Gansonu arba su 
K. Požėla. J. S. Jarus.

Eagle River, Wis.
Pavogtas karas užsidegė prię 

gasolino stoties, vagis pasiė
mė kitą ir nuvažiavo.

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 jmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamės budavojime 
garažų, parčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime ji- Del tolimesnių in
formacijų Saukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tokj darbą kurj 
jus interesuojatės.

Į ] Garažas
Į į Porčius

J Namo pakėlimas

j Cementinis pamatas
J A beinąs pertaisymas
j Naujas namas ir finansavimas

Vardas ....................................................

Adresas ..................................................

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Vardai 

4538 W. Addison St.
Telephone Avenue 4718

Prie 63-čio ir 70-to kelių yra 
gasolino stotis. Ji randasi apie 
porą mylių nuo Eagle River, 
VVis. Pirmadienyje, kaip 10 va
landa vakare, sustojo prie sto
ties naujas lordas 1928 metų 
modeliaus. šoferis paprašė 
įpilti keturis galionus gasolino. 
Bet įpilus 2 galionu, rezervua
ras prisipildė ir gasolinas pa
pliupo ant įkaitusio motoro. Iš
tiko ekspliozija. Fordas užsi
liepsnojo, o šoferis nusispiovė, 
pasisuko ir nuėjo Eagle River 
link.

Kiek vėliau kaimynai pama
tė, kad jų kaimynas De Hoyer 
išvažiavo studebekerį ir pasuko 
į vakarus 70-u keliu. Tuo tarpu 
gasolino stoty, nesulaukdami 
Fordo šoferio sugrįžtant, žmo
nės pašaukė šerifą. Pasakė 
taipgi, kokis yra Fordo numeris. 
Pasirodė, kad karas buvo pa
vogtas iš tūlos Mary Thomas 
kokią 10 minučių pirm užside
gimo. Tuo tarpu atbėgo De 
Hoyer su raportu, kad ir jo ka
ras pavogtas buvo, bet tuoj po 
to, kai užsidegė minėtas fordas.

Antradienio ryte p. A.. Ris- 
man, iš Plum Lake, važiuoda
mas į Eagle River, pamatė De 
Hoyerio studebekerį pakelyj 
stovintį, su sudaužytu atlieka
mu tairu ir visais įnagiais išs

iblaškytais. Manoma, kad va-

ir malkas kapoju. Bet jau bėg
siu ir aš...

GAila, kad neatsivežiau šilto 
palto. Maudytis į Palangą, ne
važiavau, nes bijojau šalčio.

Keliai Lietuvoj dabar geri
nami. Stoka automobilių. Kau
ne yra daug automobilių, bet 
provincijoj arkljai pavaduoja 
autus. Plentais eina busai, o 
tokis busų kursąvimas paleng
vina susisiekimą su provincijos 
dalimis.

Dail. M. J. Šileikis.

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

Karštos, Degančios 
Niežinčios Kojos!

jyjAGlšKAS išradimas prašalina 
skausmą, prakaitavimą, degimą 

kojų iš syk. Prašalina minkštus ker
nus ir sumušimus stebėtinai greit. 
Prašalina atsidavimą ir padaro ko
jas taip vėsias ir patogias, kad jums 
sunku ir tikėti! Nėra bėdos varto
jimui. Tik stebėtinai geras paude- 
ris kurj užbarstysit ant kojų. Su
teiks greit pagelbą. Parker’s Foot 
Care šiandie visose vaisti- O£a 
nėse ...................................... vvV

Nedarykit Žaislo 
Iš Savo Kūdikio

— Kudikai Turi Nervus
Rašo RUTH BRITTAIN

Didelį dali nerviškumo galima 
susekti paaugusiuose vaikuose, kad 
jie turėjo perdaug didelį stimulia
vimą savo kūdikystėje, ir tame 
priežastis gludi, kad kūdikiai buvo 
vartojami kaipo žaislas tėvų, gimi
nių ir draugų. Su kūdikiu galima 
žaisti, bet ne daugiau kaip penkio- 
liką minučių iki valandos kiekvie
ną dieną. Virš to jei kūdikis yra 
verčiamas perdaug kvatoti, krykš
tauti, dėl to jis kaip kada pradeda 
vemti, tas kudikj perdaug įrituoja 
ir jis verkia arba nemiega.

Bukštumas, verkimas ir kūdikio 
nemiegojimas gali būt lengvai pra
šalinama elgiantios su kūdikiu at
sargiau, bet kuomet negalit numa
nyti kodėl kūdikis yra neramus, 
tuomet duokit® jam keletą lašų gry
nos, nekenkiančios Castoria. Malo
nu yra žiūrėti, kaip greit nurami
na kūdikio nervus ir jis greitai už
miega; vienok jose nėra gyduolių 
nei opiates. Tai yra grynai dar
žovės — receptas randasi ant vy
niokite. Vadovaujanti gydytojai už
rašo jas nuo colic, choleros, diarr- 
hea, užkietiejimo, gasų viduriose ir 
žarnose, karščio, nemigės ir kito
kių suirimų kūdikystėj. Virš 25 mi- 
lionai butelių išvartojama j metus 
ženklina jų didelį populiarumą.

Su kiekvienu buteliu Castorijos, 
jus gausite knygutę Motherhood, 
vertą savo svarumu kaip auksas. 
Tik žiūrėkit Ohas. H. Fletcher’s 
parašo ant kiekvieno pakelio, tuo
met jus gausit tikrą Castoria. Taip
gi randasi daug imitacijų.

Atsišaukimas i lietuvius 
liuteronus Amerikoje

Gerbiamas Tautieti, 
Lietuvi Liuterone:

Mes, Chicagos lietuviai liute
ronai, suorganizavome Liet. 
Liut. Centro Komitetą, kuris 
susideda iš 3 draugijų ir 1 Liet. 
Ev. Liut. parapijos. Tas komi
tetas pradėjo eiti savo pareigas 
1 d. sausio, 1928 m. Jo siekis 
yra tas: bandyti pabudinti vi
sas liet. liut. kolonijas Ameri
koje; 2, įsteigti tarpe jų visų 
draugijų ir parapijų vadinamą 
Amerikos Liet. Liut. Sąjungą 
ir 3, leisti laikraštėlį, kaip mu
sų visų Liet. Liut. organą, per 
kurį mes galėtumėm geriau 
vieni su kitais susipažinti ir 
daug ką geresnio nuveikti savo 
ir musų draugbrolių naudai. O 
ypač tai daug gero ir naudos 
duotų musų pačių kūdikiams, 
kurie ateity dėkavotų mums ir 
džiaugtųsi po musų mirties už 
musų padarytus gerus darbus 
jų naudai, žinomas dalykas yra, 
kaip pirmais žodžiais minėjau, 
jeigu toki sąjunga tarpe musų 
susidarytų, tai tada butų gali
ma daug ko naudingo nuveikti, 
ko dabar mes dar negalime pa
daryti, nes neturime tarpe sa
vęs tokio ryšio, per kurį mes 
galėtumėm visi bendrai dirbti. 
Kitais žodžiais sakant, neturime 
vienybės. Esate juk visi girdė
ję seną priežodį: “Kur vienybė, 
ten galybe”.

Taip yra ir su šiuo reikalu. 
Taigi, mylimas tautieti liutero
ne, esi labai širdingai prašomas 
prisidėti prie šito musų užma
nyto darbo ir jį remti. Dabar 
kyla klausimas: kaip jį remti? 
Į tai galima atsakyti taip: 1, 
prikalbinant savo vietinę para
piją ir jos parapijomis dėtis 
prie sąjungos; 2, prikalbint 
draugijas ir jų” narius, o jeigu

nėra ten jokių draugijų, tai 
mėgint tokiu ar kitokiu budu 
suorganizuoti draugiją; 3, per
skaityt šį musų Atsišaukimą ir 
kitiems broliams lietuviams liu
teronams.

Taigi, mielas brolau, pradė
kim šį darbą dirbti ir neatidė- 
kim ant toliau, ba rytoj gal bus 
jau per vėlu.

Jei mes pažvelgsime į kitas 
tautas, tai pamatysime ką kitą. 
Pas juos gyvuoja vienybė. Jie 
turi savo susivienijimus, sąjun
gas, draugijas, kliubus, savo 
laikraščius ir geras spaustuves, 
knygynus, taipgi nuosavas baž
nyčias ir svetaines. Ten jie sa
vo pramogas surengia, ten jie 
palaiko savo jaupimą, kuriam 
nėra reikalo maišytis tarpe sve
timtaučių ir su jais bendrauti. 
Jie lygiai turi savo inteligentų 
ir gerų profesionalų.

O kuo mes, lietuviai liuteronai 
galim pasigirti? Ką mes turi
me? Nieko. Dėlto, kad mes ne
veikiam ir neturim vienybės. Ir 
jei mes dabar nepradėsim veik
ti, tai į trumpą laiką musų liu- 
teronumas visai pranyks tarpe 
lietuvių. «

Taigi, mieli broliai liet, liut., 
nors dabar pabuskim ir pradė
kim visi dirbti iš vieno. Atsi
minkim musų sentėvius, kurie 
tiek daug dirbo musų visų gero
vei ir naudai. Juk musų sentė
viai daug kraujo praliejo ir ne- 
laisvių kentėjo ir daug gyvas
čių padėjo. Neužmirškime mu
sų sentėvių nuveiktųjų darbų. 
Ponas Dievas tepadeda mums 
visiems ir tesuteikia savo žeg- 
nones, kad šitas užmanymas bu
tų mums visiems ant naudos kū
niškai bei dvasiškai. ,

širdingai prašome duoti mums 
atsakymą.

Liekame su augšta pagarba,
Chicagos Lietuvių Liuteronų 

Centro Komiteto Koresponden
tas, Jonas Kasparaitis, 4431 So. 
Artesian Avė., Chicago, III.

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligi^ Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankyki t pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata juma sugryi. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jaekson Blv., netoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 1016. 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 pietų.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Eightecnth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

k*vwwwwwwwwwwvwwwwwww*wwwwwwwvwn

Gražuolių
KONTESTAS

i , . iĮ Daug yra buvę visokių kontestų, bet gražuolių ; 
J kontestas tarp lietuvių bene bus rengiamas tik pir- ; 
Į mą kartą. ' į
! rfas kontestas įvyks “Naujienų” piknike, rug- ! 
! piučio (August) 26 d. ;
! Visos tad Chicagos ir kitų kolonijų gražuoles— ; 
! lietuvaites yra kviečiamos stoti į kontestą ir laime- ; 
! ti prizus (dovanas). ;
* i

Skiriama yra trys dovanos: $75 gaus gražiausi 
! kontestantė, $50 “runner-up” ir $25 antriji “runner- 
I up”. !
; Konteste dalyvauti gali tik nevedusios gražuo- J 
; lės-lietuvaites nuo 18 iki 25 metų amžiaus. I 
; Gražuolės, norinčios dalyvauti konteste, tuoj ! 
; iškirpkite ir išpildykite žemiau telpamą aplikaciją i 
! ir kartu su savo paveikslu prisiųskite kontesto ren- I 
! gimo komitetui. 1

> .i • ;
! Aplikaciją ir paveikslą siųskite šiuo adresu: ;
! “Naujienų” Pikniko Komitetas, 1739 S. Halstcd St., j
! Chicago, III.
i
[ Aplikacijos nebus skelbiamos viešai. Jos reikalingos tik Ko- < 
> nriteto žiniai. Paveikslai priimtų aplikančių bus talpinamos “Nau- S 
Į jienose”.

1

Naujieny

Piknikas
Bus

Rugpjūčio 26
1928

Stickney Darže
Stickney, III.

Gražuolės
Siuskit savo paveik

slus ir aplikacijas 
“Nau jienu9 9 Pikniko 
Komitetui!

I

Jau atsišaukė keletas gražių 
lietuvaičių, kurios dalyvaus 
Gražuolių Konteste “Naujienų” 
Piknike, bet dar yra vietos dėl 
keliolikos daugiau. Tai bus pir
mutine proga gražioms lietuvai
tėms įsigyti gražuolės vardą ir 
dovaną už gražumą iš “Naujie
nų”. Išpildykit aplikaciją tel
pančią “Naujienose”, kitoj vie
toje ir prisiųskit tuojaus “Nau
jienų” Pikniko Komitetui.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”



Penktadienis, rugp. 17, 1928 NAUJIENOS, Chicago, III.

St. Joe Pavandeniu vęs nebuvęs — garnys! Bet vi
sai kitoks, negu Lietuvos, čio
nykštis garnys buvo murzinas,

Kaso A. Vanagaitis
arba tikriau sakant lietuviško 
dumblo spalvos. Jis atrodė lie

ti oi fo Progresas

(Tęsinys)

Niekas nepatikės, kad golfas 
teikia žmonijai progresą. Jis 
žmogui teikia aukštesnio laips
nio, visapusišką kultūrą. Ir rė
dytis, ir apseiti, ir gyventi, ir 
turtingu, ir mokytu būti — vis

liau energijos, išmoksi dailaus 
apsiėjimo. O dirbtuvėje ką?...

Šiandien jungiasi j visokias 
spulkas, bendroves etc. žino
ma, be ekonomiško būvio page
rinimo, mes negalime apseiti, 
bet pamirštame sveikatą. Na, 
kas butų, jeigu darbininkai, pav. 
Chicagoje, susiburtų ir įsisteig
tų “Vasarnamį” su maudynėmis,

labai gražiai. Lyg ir susivėlęs, 
pasišiaušęs, nepatenkintas. Lie
tuvos garniai, tai visu kuom vir
šija. Jis taip-gi veislingesnis. 
Michigano garnys netikęs. Ma
žai vaikų neša. Ir tas, kurį ma
tėme, neatrodė vaiknešiu. Krei
vai į mus pasižiūrėjęs, nulėkė 
savo keliais. Tur būt supyko, 
kad mes be gražiosios lyties va
žiavome.

da užgims vaikai ir jie nu
šluos tas “linksmybes,” pakei
sdami jas dorovingu gyveni
mu. Tada skrajos garniai vėl 
po plačią šalį ir džiaugsis mo
tinos. Tai bus meilės amžius!...

(Bus daugiau)

Komp. A. Vanagaitis 
rašo naują operetę

moms gastrolėms jis ruošią vi
sai naują programą, kurio vie
nas įdomus numeris bus “spy- 
čiai”, akompanuojant Yezavitui 
pianu. žmonės, kuriems teko 
prisižiūrėti arčiau Vanagaičio 
ruošimuisi gastrolėms, sako, 
kad tie “spyčiai” busiantys ne
paprastai juokingi, o taipgi ir 
pamokinantys. Maršrutas pra

sidės rugsėjo mėnesį ir tęsis 
per visą žiemą.

Kaip žinoma, p. Vanagaitis 
redaguoja “Margutį”. Jis reda
guos jį ir gastroliuodamas. Bet 
raštus “Margučiui”, kaip dabar 
reikia, taip reikės maršruto lai
ku siuntinėti “Margučio” adre
su, 3241 So. Halsted St., Chica- 
go, III. Overytė.

Gastrolėms ruošia naują 
programą.

ko jis iš žmogaus reikalauja. 
Dailus apsiėjimas, gražios ma
nieros — vyriausia golfo etika. 
O kur rasime tiek sveikatos, 
kaip golfą lošiant? Man ro
dosi, kad Amerikoje vyrams 
golfo sportas. Arenos bus pri
sigrūdusios go) ristais, o ne 
kumštininkais ir kitokiais žvė
riškaisiais sportininkais.

Jau Tunney nori bėgt nuo 
čempiono sosto, nes nemato ta
me garbės. Paskutinės kumš
tynės parodė, ant kiek ameri- 
kiotis progresuoja. Žinoma, iš 
daugelio yra visokių, bet didžiu
ma jau netaip interesuojasi 
kumščiu.

Darant mažutę išvadą, rei
kia laukti milžiniškų golfo tur- 
namentų. Aš pirmutinis pirk
čiau tikietą, kad ir už 10 dol., 
jei matyčiau lošiant geriausius 
pasaulio golfistus. O bus tas 
kada nors. Vietoje kumščio ir 
kraujo, mes grožėsimės balta 
boliuke, kuri ant “nuskustos” 
žolelės, risis į žvilgančią .skylu
tę. Risis, risis, įtemps musų 
nervus ir štai rodos musų tau
tietis jau įvarys belytę, bet toji 
“stop” — sustojus ir per pu
santro colio nedasirito.... “Gi
rnas” praloštas. Ką darysi?! 
Kitą savaitę einam sekančio žiū
rėti...

lai bus gražu, miela ir ma
lonu. Bus įtempimo, ale nei 
kraujų nei žaizdų nematysime.

I žpernai metais mačiau “Ro
deo.” Užteko. Netolimais iš
nešė lavoną. Ir koks man ma
lonumas, kad juoda šmėkla vi
są laiką paskui sekioja?!... Gal 
būt patinka kam nors, gal būt 
patinka visiems, bet ne areno
je. Ot ekrane, vadinasi “mu- 
venpikčije,” tai kas kita. Na, 
ar ne? Su laukiniais sutvėri
mais “štukų” nėra. Dūrė ragu, 
paleido žarnas ir... gulk į gra
bą.

Vadinasi, būti progresyviu, 
tai reikia golfą lošti. Progre- 
syviškumas apsireiškia žmo
gaus kulturingume, o ne idea
luose. Daugumas protauja at
bulu protu. Jis nieko pasauly
je nežino, kaip nepasitenkini
mą ir skurdą. Paimkime, kad 
ir pačius lietuvius. Tie, kurie 
nori gražiai gyventi, tie tą 
gyvenimą randa. Visą sąvaitę 
dirbę, jie šventadieny išvažiuo
ja pažuvauti, golfo palošti, lai
veliu pasivažinėti, po kalnus 
pabėgioti; o tie, kurie “dantis

su golfo lauku?... Tai yra menk
niekis. Bet... bene mes turtuo
liai “ponai”... Ot ir susikal
bėk! Tie “ponai,” reiškia, vis
ką gal turėt, o žmogui, tai nieko 
nereikia.

“ • •
“Juozai, sakau, tu sekan

tiems metams įtaisyk savo golf- 
linkse naktinį lošimą”...

—“Ką tu pliauški dabar — 
atkirto jis.”

—“Nu-gi dėl Dievo meilės, ko 
tu vis atvirkščiai galvoji, kaip 
aš ką nors savotiško suplanuoju! 
Al n t ji i dalykas toks. Įvesk ^olf- 

linkse elektriką ir naktyj ap
šviesk. Atsiras daug mėgėjų, 
kurie naktimis loš, neatsižvel
giant kiek kainuos. Tai bus pir
mutinis toks dalykas. Padary
sim sidabruotas boles. Bus vis
kas O. K.”...

Juozas tylėjo. Pagaliau pagal
vojęs, išspjovė: “perdaug kai
nuos”....

Tiesą pasakius, yia didelis in- 
vestmentas, bet jis bus pigus 
tada, kaip Kings Landinge bus 
tvenkinys.

Tiltas.
Taip beplepant, privažiavome 

tiltą. Nuo pernai metų stato
mas, arba tikriau sakant, žemi
namas gelžkelio tiltas, kurį vieš 
keliui atidavė gelžkelio Co. Tas 
tiltas priklauso naujam keliui, 
kurį veda iš Chicagos pro mies
tus ir miestelius. Jau sekančiais 
metais važiuojant į Tabor Far- 
mą, kelias sutrumpės dvidešimts 
mylių. Nereikės pro St. Joe ir 
Benton Harbor važiuoti. Tą til
tą dirba dieną naktį nuo pernai 
metų. Naują tiltą galima grei
čiau pastatyti, negu seną patai
syti.

Dešinėje St. Joe upės išpiltas 
ilgas ir aukštas pylimas. Čia 
upė yra platesnė ir krantas iš 
dešinės labai slėnus taip, kad iš
vedus kelią į kalną, reikia til
tas nuolaidžiai žeminti ir per tas 
pelkės dydis pylimas supilti. 
Tas kelias eis į šiaurės Michiga- 
ną. Tai bus vienas iš plačiausių 
kelių. Jis jungsis su tuo pyli
mu, kuris vedamas iš Grand 
Parko ežero pakraščiu. Vadina
si, netolimoj ateity, bus tik po
ros valandų važiavimas, vietoj 
dabar esančių 3 su puse, amant 
atstumą tarpe Chicagos ir Ben
ton Harbor.

Garnys.
Bešliaužiant valties dugnu, 

privažiavome pelkes. Kur bu-

Matote, garniai Amerikoj da
bar jaučia “bedarbę.” Tai ne 
senieji laikai, kada garnys pra
kaitą nespėdavo nusišluostyti. 
Dabar gali laisvai skrajoti ir 
dairytis, kur išgirs kokį nors ai
dą.... •

Taip, tai. Amerika laisva ša
lis. Garniai čia nevaržomi. Jie 
laisvi. Gal lėkti kur nori, ale 
naudos iš to mažai. Romantiš
kumas abiejų lyčių, šiandien 
•garnius privertė kitur sau “džia- 
bo” ieškoti. Civilizacijos gady
nėj mes mokame apsisaugoti 
nuo visokių pavojų ir norime tik 

žaisti ir dar žaisti. Kada žmo
gaus protas pernoksta, tada jis 
pradeda išžmonėti ir tampa ne
bevaisingu. Visokį pasismagini
mai pradeda įsigyvendinti šei- 
myniam gyvenime ir tos visos 
šeimos tampa grynai ant bizniš- 
kų pamatų pastatyta, “linksma 
vietelė.” Lygiai kaip anais me
tais Kaune buvo “Linksmas 
kampelis,” kur sueidavo abi ly
tys posėdžiauti, kaip prašalinti 
iš Lietuvos garnį. Tai buvo bai
sus dalykas!...

Šiandien visur mes sutinka
me “Linksmus kampelius:” ir 
kaime, ir mieste, ir lauke, ir mi
ške, ir upėj, ir hotely, ir ant 
šieno, ir ten, kur visai nesvajo
jau! sutikti. Visur susiporavo 
be jokios prasmės. Vienas kito 
nežino, nepažįsta — žiūrėk jau 
“linksminasi”... Net jaunutėliai!

Kas bus močiute, kas bus? 
Jšoko oželis į rūtų darželį, 
Močiute, vai—“kas” bus?...
Šiandien tokių dainų nebe

dainuojama. Oželis, kad ir įšo
ka, bet jokios žymės nepalieka. 
O garnys pyksta, raukosi ir 
keikia darbo nustojęs.

Vienintelis tautos ir valsty
bės išganymas, tai musų dar
bo žmonės ir ūkininkai—far- 
jneriai. Visa viltis, tai tie var
go paukšteliai. Jų oželis kiek
vieną kartą ką nors palieka, 
kas šiame civilizacijos amžiuje, 
statistika vadinasi. Pasirodo, 
kad statistika, tai yra dėl var
go žmonelių, kurie juodą dar
bą dirba. Jie tur viską nuken
tėti, ale už tai — špygą gau
na. Jiems nėra kada “links
mintis.” Tai-gi. Kad ir su
tvarkytas tas gyvenimas! Vis
kas iš antro galo. Buržuazija 
gali daryti ką nori, o darbo 
žmogus tą, kas įsakyta. Na, 
bet susilauks ir darbo žmoge
lis “pravdos.” Ateis laikai, ka-

Komp. A. Vanagaitis šią va
sarą sukurė naujų trijų aktų 
operetę. Tai bus bene pirmas 
didesnių jo kurinių.

Operetė — originale, kaip žo
džiais taip ir muzika. Dalykas 
eina apie Amerikos ir Lietuvos 
gyventojus. I-mas ir Il-ras ak
tai įvyksta Palangoj, viešbutyj 
ir ant juros kranto. Įvedama ir 
baletas net dviejose vietose, — 
viešbutyje, tarnų, ir ant jūrių 
kranto — undynių. IH-čias ak-/ 
tas Amerikoj, pasiturinčio ver
telgos namuose.

Veikalas perdėm romantiškas, 
pilnas viliojančių scenų. Muzi- 
kalė dalis irgi stebėtinai maloni, 
Meiliškos arijos, duetai, trietai 
ir t. t.

Labai gražių meliodijų yra 
chorui. Vaidinimas ims apie 3 
valandas.

šios operetės primiera bus 
Chicagoj, apie kovo mėnesį, 
1929 m., Goodman teatre su pil
nu orkestru, baletu, scenerijo- 
mis ir puošniais kostumais. žo
džiu, chicagiečiai turės progos 
pirmieji pamatyti originalį 
stambų A. Vanagaičio kurinį.

Choras šiai operetei išpildyti 
bus surinktas iš prasilavinusių 
dainininkų - dainininkių. Vado
vaus patsai autorius. Vakarą 
ruoš “Margutis”.

Komp. A. Vanagaitis ruošiasi 
gastrolėms.

A. Vanagaitis stropiai rengia
si ateinantį sezoną gastrolėms,' 
lietuvių kolonijose. Publika jau 1 
pažįsta jį kaip komiką. Seka-

Nėra Kito Tiesesnio Kelio Į Lietuvą
arba iš Lietuvos į Ameriką kaip per

KLAIPĖDA
— ANT —

BALTIC AMERIKOS LINIJOSM**
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivų per Klaipėdą prie 

dabartinių aplinkybių yra malonus ir visai 
keleivių nevargina.

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?
1) Nepertraukiama kelionė iš porto j portą.
2) Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis.
3) Lietuviškai galima susikalbėti su laivo patarnautojais
4) Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai.
6) Išpildomi laivo orkesfros, įvairus žaislai, šokiai ir tt.

Kainos
iš Kauno

$125
Trečia Klesa

Valdžios Tax 
Ekstra

Kainos
j Klaipėdą
Trečia kl. $107 
Į abi pusi $181 
'Turistinė 3 kl. 
ar buvusia II kl.

$122.00
Į abi pu

si .. $203.50

Išplaukimai Laivų iš New Yorko:
“ESTONIA”...........................  Rugsėjo (Sept.) 1
“POLONIA”....................... Rugsėjo (Sept.) 8

žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St., Chicago, III.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Blogi Metai Lietuvoj

I
pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dali kas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado suatata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalea — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo ii- 
riitaa.

Didele tūba. Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co, Saint 
Lo«ia, U. S. A.

FLIT
IŠNAIKINA

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

Night and Momlng to kecp 
them Clean, Clear and Healthy

griežia” ant skurdo ir jo ga
mintojų — tie iš susigrauži
mo nežino ką daryti. Jie mun- 
šainą geria, jie kortomis lošia, 
jie slaptuose urvuose posėdžiau
ja keršto kupini, jie pliauškia, 
paleistuvauja, jie svetimas mo
teris vežiojasi po visokias ne
švarias užeigas ir visą laiką kei
kia gyvenimą, kad jis toks žiau
rus. Ot tokį, nevykusį gamtos 
tvarinį, reikia išvežti į golfo lau
ką, idant lazdą į vieną ranką, bo- 
lę į antrą ir šauk dabar ot ten 
į tą žalumą. Ten rasi skylę ir 
nuo čia į tą skylę, turi padary
ti per keturis kirčius. Ilgis 500 
jardų.

L Tai bus sveika, paprasta ir 
lengva užduotis. Išriškime tą 
problemą, tai kitos savaimi išsi
ris. Bet ar gali šią gadynę įti
kinti žmogų, kuris neturi noro 
būti žmogum kulturingu.

Darbo žmogus mane asilu pa
vadins už tokį rašymą. Jis sa
kys, kad užtektinai dirba per sa
vaitę... Tamsta klysti taip sa
kydamas. Asilai mes visi esa
me, o dirbtuvės darbą, tai ne
galima lyginti prie golfo lošimo. 
Golfą lošdamas tu atsilsėsi, plau
čius tyru oru išvalysi, gerai pa
valgysi, salde įdegsi, įgausi dau-

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

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

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ----------------------------  $2.50
1,054 patarimai kaip virti {vairus valgiaL

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero -------- 11.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ......................-.................. 13.01
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta, visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas. «

KAUNO ALBUMAS ......................-...................................... 50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ----------------- |7JW
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ............................... -................- 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

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

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

■ I —■ H. .............................................................. ■ n. ........... ■ — ......... a
■II .....        ■— ............ ........................... *

Iš laiškų, iš laikraščių girdžiasi dejavimai, 
kad Lietuvoj blogi metai, lietaus perdaug, der
lius prastas, duonos trūksta, litų nėra! Ir jųjų 
gimines paprašo iš jus kiek nors pinigų, o jus 
galvojate kaip čia patenkinti savo giminių pra
šymą, — kaip pasiusti jiems pinigus — tada at
siminkit “NAUJIENAS”.

f

“NAUJIENOS” jums patarnaus gerai ir grei
tai. Visą, ką jums reikia padaryti, tik atsilan
kyti į “NAUJIENŲ” raštynę ir per čia pasiųsit 
savo pinigus.

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.

WriU for Ftee “Eye Care* 
or **Eye Beauty” Book

M«r«C*, Dept. H. S, 9 B. Ohi.St.,Chicrto

■.ISTERINE
THROAT 
TABLETS

Afade py
L w h art Pfurmacal Co., Salaa Louia, U. S. A.
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KUR JIE SUKA?

“Lietuvos Aide“ neseniai (146 num.) buvo griežtai 
nupeikta Vokietijos valdžia, kuri per savo pasiuntinj 
Kaune “draugiškai patarė“ p. Voldemarui nebūt taip 
užsispyrusiam santykiuose su Lenkija. Išbaręs vokie
čius, tautininkų valdžios laikraštis sako:

“Jeigu. Vokietija šiandie randa sau naudingu 
spekuliuoti tarp Kauno ir Varšuvos, tai iš kitos pu
sės reikia pastatyti klausimas, gal ištikrųjų bendra
darbiaudama politikoj su Varšuva Lietuva daugiau 
laimėtų, negu ligšiol. Tai, kad ateity galimas butų 
naujas politinis veiksnys rytų Europoj — bendras 
lietuvių lenkų frontas, — kuris turėtų sprendžia
mos reikšmės artimoj Pabaltėj, o didelės įtakos vi
sais kitais rytų Europą liečiančiais klausimais.”
Čia išreikšta atviras grąsinimas Vokietijai, kad 

Lietuva galinti sudaryti “bendrą frontą” su Lenkija. 
Kiekvienas žmogus, ir ne diplomatas būdamas, pripa
žins, kad šitaip kalbėti su Vokietija dabartiniu momen
tu, kuomet lenkai mobilizuoja Europos opiniją prieš 
Lietuvą, besiartinant Tautų Sąjungos suvažiavimui, 
yra mažų-mažiausia neismiAtinga.

Ir kuo tautininkų organas nori nugąsdinti Vokieti
ją? Tuo, kad jisai išreiškia galimumą Lietuvos bendra
darbiavimo su Varšava. Vadinasi, pati valdančioji Lie
tuvos partija per savo laikraštį viešai pareiškia, kad 
Lietuva gali pulti j glėbį Lenkijai, — nežiūrint Želigov- 
skijados, nežiūrint Vilniaus užgrobimo, nežiūrint tos vi
sos atkaklios kovos, kuri ėjo tarp Lietuvos ir Lenkijos 
per aštuonetą metų!

Ką tai reiškia? Ar tai yra tik “L. Aido“ redakto
riaus išsišokimas, įvykęs pasikarščiavimo upe, — ar są
moningas tautininkų pasiūlymas lenkų valdžiai?

Europos didžiųjų valstybių diplomatai, išgirdę, kad 
šitaip kalba Lietuvos valdžios leidžiamas laikraštis už 
keleto savaičių prieš Genevos suvažiavimą, kur bus 
svarstomas Lietuvos-Lenkijos ginčo klausimas, — gali 
padaryti išvadą, kad Kauno valdžia principe visai nėra 
priešinga bet kuria kaina susitaikyti su Lenkija ir kad 
ji spardosi tiktai “dėl formos”. Tuomet jokių Lietuvos 
protestų jie nepaisytų. /

Kyla ištiesų klausimas: ar Kauno valdžia tikrai 
mano, kad bendradarbiavimas politikoj su Varšuva 
butų Lietuvai naudingas dalykas?

maskviškių penėtojų įsakymus. Jų taktika neturi nieko 
bendro su marksizmu, ji pavirto gryna banditų taktika.

“Stalinui turėtų būt aišku, kad Kinų komunistams 
trūksta gabumo paimti politinę galią į savo rankas. 
Jeigu jisai vistiek, to nepaisydamas, liepia jiems daryti 
tokius beprotiškus žygius, kaip ‘pučas’ gruodžio mėne
syje, tai — tiktai dėlto, kad šitokiais kruvinais maniev- 
rais jisai nori nutildyti opoziciją trečiam Internaciona
le, kuri jam prikaišioja komunistų politikos visišką ne
pasisekimą Azijoje.

“Nors neilgai tęsėsi komunistų teroras Kinijoje, bet 
ji dėl jo skaudžiai nukentėjo. Kuomintango partija la
bai apgailestauja, kad besiginant nuo raudonojo impe
rializmo nebuvo galima išvengti aukų. Bet ar komunis
tai, kurie nesustoja prieš jokį žiaurumą, kada jie eina 
prie savo tikslų (atsiminkite Gruziją, atsiminkite Kron- 
štadtą ir t. t.), — ar komunistai turi teisę dėl to lieti 
krokodilio ašaras? Jie yra kalti, kad Kinų revoliucija 
dar nėra užbaigta.

“Todėl — šalin komunistinius kontrrevoliucionie
rius!

“Šalin komunistinius darbininkų ir ūkininkų žudy
tojus !”

Šitas revoliucinės Kinų partijos atsišaukimas bus 
tinkamas atsakymas ir mūsiškiems Maskvos garbinto
jams, kurie mėgsta lieti krokodilio ašaras dėl Kinijos 
“darbininkų ir valstiečių” nelaimių ir rinkti jų vardu 
aukas.

Skaitytojų Balsai
h ... J

Pervarta krutamųjų 
paveikslų pramonėj

(Kalbantys paveikslai)

Suvienytose Valstijose yra 
22,000 krutamųjų paveikslų te
atrų. Didelė jų dalis rodo pa
veikslus nuo pirmos arba antros 
valandos po pietų iki 10—11 va
landos vakaro. Keletas milionų 
žmonių kasdien atsilanko jų žiū
rėti vien šioje šalyj. O kur ki
tos šalys? Ten irgi toks pat 
krutamųjų paveikslų pamėgi
mas. Net musų Lietuvoj šitos 
rūšies teatrų ne stoka.

Visiems žinomos yra kruta
mųjų paveikslų ypatybės. Ant 
drobės atvaizduojama pasaka, 
parodoma vietos, įvairus žong
lierių numeriai.

Iki šiol stambiausios krutamų
jų paveikslų ydos buvo stoka 
spalvų, vadinamos gilumos ir 
aktorių balso. Ištikro, matei pa
veiksle aktorių kalbant, bet jo 
žodžių negirdėjai. Reikėjo ten-

John R. Voorhis, New Yorko 
elektorių tarybos prezidentas 
ir vienas Tammany Hali stam
biųjų šulų. Nesenai jis apvaik
ščiojo 100 metų sukaktuves.

tų valstybė užsiimti tokia ap* 
drauda?

Darbininkų organizavimuisi 
General Motors korporarijos 
apdrauda gali būti kliūtimi. Bai
mė netekti darbo ir kartu ap- 
draudos gali ne vieną darbinin
ką sulaikyti nuo streiko arba 
noro turėti uniją.

Visi, kurie bešaliai studijavo 
demokratų ir republikonų plat
formas, sutinka, kad tarp jų 
skirtumo kaip ir nėra. Prezi
dento rinkimou.se, balsuotojai 
šiemet turės išrišti tik klausi
mą: kuris kam labiau patinka 
— Hooveris, ar Smith. Tenka 
vienok pastebėti, kad praktiška
me gyvenime esama didelio skir
tumo. Jį savo laiku nurodė E. 
V. Debs — būtent, kad kuomet 
vieni išeina iš ofiso, tai kiti 
įeina jin.

......................... —

Apžvalga
VOLDEMARAS NORĮS TAI

KYTIS SU LENKAIS.

KUOMINTANGO ATSAKYMAS MASKVIEČIAMS
_______________1______________

Po antgalviu “Kas tie darbininkų žudytojai?” kinų 
nacionalistų partijos Kuomintang skyrius Vokietijoje 
paskelbė laikraščiuose straipsnį, kuriuo atsakoma į nuo
latinius komunistų šmeižtus, atkreiptus prieš Kinijos 
nacionalistų valdžią. Straipsnyje skaitome:

“Kuomintang turi keturių dešimčių metų revoliu
cinę istoriją ir jos aiškus politiniai reikalavimai, iš
reikšti Sunyatsenizme, skamba taip: politinis ir ekono
minis Kinų darbininkų ir ūkininkų paliuosavimas.

“Kinu komunistai, kurie pradžioje veidmainiškai 
prašėsi į Kuomintangą, kadangi jie neva norėjo parem
ti tautos revoliuciją, greitai po to, kai įstojo į musų 
partiją, parodė, kad jiems ne tiek rupi Kinų darbinin
kų ir ūkininkų paliuosavimas, kiek užmaskuotas ardy
mo darbas musų eilėse, idant susidarytų toki santykiai, 
kurie pageidaujami maskviškiems jų globėjams.

“Greitai jie ėmė organizuoti sukilimus ir streikus 
užpakalyje kovojančios tautinės armijos. Kadangi Kuo- 
mintango partijai reikėjo visas savo jėgas įtempti gru
miantis su šiaurės militaristais, tai per mėnesių mėne
sius ji turėjo leisti komunistams terorizuot ir smaugt 
kraštą užpakalyje fronto. Po kruvinu komunistų despo
tizmu nesuskaitoma daugybė žmonių pražudė savo gy
vastis, daugelis kaimų buvo sudeginta. Milioninius tur
tus prisiplėšė savo smaguriavimui godieji komunistų 
vadai, kurie, susmukus jų parazitiškai diktatūrai, pa
sislėpė svetimtaučių koncesijose ir tenai dabar ilsisi po 
savo sunkių darbų.

“Kinų komunistai neturi jokios revoliucinės teori
jos ir vienintelis jų obalsis tai — sugriauti Kuomintan
gą, kadangi tiktai chaose jie tikisi galėsią įvykinti savo

So. Bostono “Darbininkas“ 
gavo iš Lietuvos laišką, kuria
me be kitų dalykų pasakojama 
štai kas:

“Su Lenkais dabartinė vy
riausybė labai nori susitai
kinti, kad nors ir be Vil
niaus, o jei tos derybos ne
sitęsia, tai tik dėl akių. To 
susitaikinimo nori labai ang
lai ir franeuzai, kad sudary
ti priešbolševistinį frontą iš 
Pabaltės valstybių. Po to 

galimas daiktas kad kils ka
ras tarp Lenkijos, Pabaltijį] 
valstybių ir Rusijos, o ang
lai bei franeuzai neva eis 
padėti gelbėti mažas valsty
bes. Dabar jiems ne pato
gu pradėti karas, nes negali 
rasti tinkamos priežasties. 
Kad Lietuvą valdytų plačio
ji koalicija tai to nebūtų, nes 
toji vyriausybė remtųsi visa 
tauta ir be Vilniaus su len
kais ir ne kalbėtų. Gerai bu
tų, kad iš Amerikos lietuvių 
pasipiltų protestai prieš de
rybas su lenkais be Vilniaus.’’

Mes gerai numanome, kas tą 
laišką parašė, nors “Darbinin
kas”, dėl žinomų priežasčių, 
autoriaus vardo nepaduoda.

Tas laiško rašytojas prieš 
pusantrų metų labai džiaugėsi 
“žemaitišku“ gruodžio 17 die
nos perversmu. O dabar sa
ko, kad Smetonos-Voldebaro 
valdžia vedanti kraštą “prie 
bedugnės“!

Ar tiesa, kad, anot jo, Lietu
vos vyriausybė labai norinti 
susitaikyti su lenkais, palie
kant Vilnių lenkų rankose, to 
mes nežinome. Bet jeigu nebū
tų noro taikytis, tai kam tos 
derybos su lenkais? Ir kam 
Voldemaras pereitą gruodžio 
mėnesį prižadėjo Tautų Sąjun
gos tarybai užmegsti normalius 
santykius su Lenkija? Neduot 
prižado juk buvo lengviau, ne
gu dabar jį laužyti.

jau susekė tokio jo “nusistaty
mo“ priežastį — “alum pras
kiestam kraujuje”....

Mes netyrinėsime, kuo “pra
skiesti“ yra tų komunistiškų, 
atsiprašant laikraštininkų sme- 
gens, kurie nesidrovi šitokiais 
“argumentais“ ginti kruviną 
savo patronų-penėtojų despotiz
mą. Bet protinio pabėgimo 
simptomai pas juos aiškus.

DAR VIENA AUKA.

TAI KOMUNISTIŠKA 
“POLEMIKA“.

Išsėmęs visą “leninistiškų“ 
pliovonių žodyną, Brooklyno 
r-r-revoliucionierių organas da
bar ėmė rašyti šitaip:

“Alum praskiestas Grigai
čio kraujas tiktai tada už
verda, kai Sovietų teisybės 
ranka pastato prie sienos 
vieną kitą caristą, vidujinį 
grioviką Sovietų ūkio bei ne
ginčijamą šnipą užsienio im
perialistą.“

O kaipgi! Grigaitis nieko, ži
noma, pasaulyje taip netrokš
ta, kaip apginti caristus, grio
vikus ir šnipus! Ir “Laisvė“

Berlyne einąs “Socialističes- 
kij Viestnik“ gavo iš Sovietų 
rojaus šitokį pranešimą:

“Balandžio mėnesio pabai
goje suareštuota pietų Rusi
joje ir liepos 1 dieną išga-* 
benta trejiems metams į Suz- 
dalės polit-izoliatorių (kalė
jimą politiniems kaliniams) 
Jeva Broido.

“Sena socialdemok ratų 
darbuotoju, Jeva Broido pa
garsėjo sąvo dalyvavimu ži- 

' nomam politinių kalinių pro
teste Jakutske (1904 m.). 
Per kelis pastaruosius metus 
Jeva Broido gyveno Berlyne 
ir vaidino svarbią rolę tarp
tautiniam socialistiniam mo
terų judėjime. •

“Ilgai iškentėjus caro ka
lėjimuose ir ištrėmime, ji da
bar yra pasmerkta GPU (po
litinės žvalgybos) nuospren
džiu vargti bolševikų Bastili
joje...“
Tai ve koki dalykai dedasi 

Rusijoje po “proletariato dik
tatūros“ priedanga.

Sena kovotoja prieš carizmo 
priespaudą, išbuvusi ilgus me
tus kalėjime ir Sibire, pasižy
mėjusi tarptautiniam socializ
mo judėjime, — socialdemokra
tų partijos darbuotoja tapo bol
ševikiškos žvalgybos suimta ir 
įmesta į kalėjimą trejiems me
tams! Už ką? Tik už tai, kad 
ji — socialdemokrate!

Ir bolševikiškas “teisingu
mas“ nerado reikalinga nė pa
traukti ją į teismą. Policija 
padarė nuosprendį, ir atliktas 
kriukis!

Na, pasakykite, kuri bent 
truputį į žmoniškumą ir teisė
tumą atsižvelgianti valdžia pa
saulyje šitaip elgiasi su savo 
politiniais priešais? 

- - - - I

kintis trumpais užrašais pirm 
scenom parodymo. Kai dėl spal
vos, tai ji veik visuomet buvo 
viena — pilka, su šviesesniais 
ar tamsesniais šešėliais; retkar
čiais, ypatingai pastaruoju lai
ku — pamatydavom kitokių 
spalvų. Tinkamos gilumos kru
tančiuose paveiksluose iki šiol 
taipgi neatsiekta, žiūrėdavom į 
paveikslą, matydavom kambarį, 
sodną, laukus, bet žmonės, ku
rie juose vaikščiodavo, išrodyda- 
vo kaip ir priploti prie drobės. 
Jie neduodavo iliuzijos, kad at
siskiria nuo drobės, kaip pav. 
atsiskiria aktoriai nuo scenos 
musų lietuviškuose vaidinimuo
se; krutamieji paveikslai ne
duodavo iliuzijos, kurią sutei
kia kad ir veidrodis.

šiandien krutamųjų paveiks
lų pramonė deda pastangas mi
nėtas aukščiau ydas pašalinti.

Eastmano fotografinių pa
veikslų firmos išradimas foto
grafuoti spalvotus paveikslus 
sujudino Holyvvoodo ir kitų 
miestų ir šalių žmones, užinte- 
resuotus judžių pramone. Kai 
kurie jų senai jau daro bandy
mus šiuo tikslu ir, girdi, at
siekę patenkinančių rezultatų; 
spalvuoti krutamieji paveikslai 
busiantys artimos ateities pro
duktas. Šie spalvoti paveiks
lai, tikimasi, žymiai prašalinsią 
ir tą ydą, kurią aukščiau pava
dinau “priplojimu“. Kitaip sa
kant, aktorius paveiksle, vaikš
čiojąs pav. sodne tarp žalių 
medžių ir margaspalvių gėlių, 
teiks aiškesnę iliuziją išsiski- 
rimo iš drobės ir apystovų, riš- 
kumą.

Didžiausias teČiaus sujudi
mas paveikslų promoterių, mu
zikantų, aktorių, rašytojų ir 
visų kitų kitų susidomėjusių 
krutamųjų paveikslų pramone 
žmonių šiandien pasireiškia dėl 
įvedimo aktorių balso rodant 
paveikslus.

Kai gramafonas, radio ir 
kitokie balso perdavimui ir su
stiprinimui įtaisai pasklido 
žmonėse, galima buvo laukti, 
kad ir krutamųjų paveikslų dir
bėjai sumanys įvesti balsą j 
paveikslus. Jie tai ir padarė.

Išsyk pasirodė, ypač aktorių 
ir kritikų tarpe, priešingumo 
“kalbantiemsiems“ paveiks- 
loms. Argumentuota, kad bal
so tinkamai paduoti prie pa
veikslų nebus galima, o nevy
kusis balsas tik sugadinsiąs

pervartą visoj krutamųjų 
paveikslų pramonėj.

Tur būt visi žino, kad ne 
kiekvienas veidas fotografuo
jasi taip gerai, kad tiktų kru
tamą j am paveikslu. Antrą ver
tus, yra daug krutamųjų pa
veikslų “žvaigždžių“, kurias 
žiūrėtojai pamėgo, kurios ima 
stambias algas ir buvo “užka
riavusios“ tą patį Holywoodą; 
jų balsas tečiaus netinka kal
bantiems paveikslams; tos 
“žvaigždės“ negali valdyti savo 
balso taip, kaip reikalauja sce
na. Taigi kai kurios “žvaigž
džių“ gali “aptemti“.

Toliaus. Krutamuosiuose pa
veiksluose koks nors italionu- 
kas, franeuzas ar ispanas galė
davo vaidinti rolę amerikiečio, 
ruso ir tt. Kalbančiuose pa
veiksluose svetimtautis jau var
giai tiks amerikiečio rolei vai
dinti. Dagi mažai anglų aktorių 
bus geri Amerikos charakte
riams, kadangi jų tarmė (akcen
tas) yta kitoki, ne kad amerikie
čių. Ir ve, nužiūrima, kad kal
bantiems paveikslams aktoriai 
turės būti parenkami jau ne tiek 
pagal jų išvaizdą, kiek pagal 
balsą.

Rašymas veikalų scenai irgi 
tur būt permainys savo pobūdį. 
Iki šiol paveikslui reikėdavo 
parašyti keliose scenose po dvi 
ar tris eilutes. Kalbančiuose 
paveiksluose aktoriams reikės 
praktiškai vaidinti roles, kaip 
kad vaidina jas legitematės 
(pripažintos) scenos aktoriai ir 
aktorės. Autorių reikšmė ir jų 
užduotis, numatoma, žymiai pa
kils.

Pagalios imkime domėn dar 
vieną sumetimą, šiandien to
kios Amerikos krutamieji pa
veikslai yra eksportuojami į 
kitas šalis, jų tarpe ir į Lietu
vą. Prie padarytų Amerikoj 
paveikslų ne taip jau sunku pa
dėti lietuviški ir bet kuria ki
ta kalba parašai. Bet norint 
Amerikos kalbantį paveikslą iš
girsti Lietuvoj ar bet kurioj 
kitoj šaly, reikės jau tos šalies 
aktorių balsas ir visa kalba 
pritaikyti paveikslui. O tai ne 
taip lengva padaryti, kaip kad 
parašus pakeisti. Taigi išrodo, 
kad (bent pradžioj) kalbantie
ji paveikslai sunkiai bus pritai
komi svetimoms šalims.

Bendrai tečiaus imant, kal
bantys ir spalvuoti paveikslai 
padarys didelį žinksnį pirmyn 
tos pramonės vystymesi. —X.

Wesleyan metodistų konfe
rencija, Anglijoj, nutarė leisti 
moteriškėms kunigauti. Jos, 
žinoma, bus reikalaujamos iš
eiti tokį pat mokslą, kaip ir vy
rai tos bažnyčios kunigai. Jeigu 
tečiaus šitokį moteris — kuni
gas išeis už vyro, tai ji turės 
rezignuoti iš kunigystės. Gir
di, pas ją atsiras kitokių užduo
čių, kurios trukdys kunigo pa
reigom eiti.

Nuosakus, praktiškas tari
mas. Bet kunigas Malthy, ku
ris patiekė konferencijai šį su
manymą rezoliucijos formoj, 
pareiškė tarpe kita ko: “Jame 
yra kai ko Dieviško“.

Vis tas Dievas kaltas! Kai 
moteriškėms neleista iki šiol ku
nigauti, — tai buvo Dievo va
lia. Dabar leista — ir vėl Die
vas kaltas.

Škotijos bažnyčių delegacija 
aplankė Anglijos vidaus reika
lų minist. prašydama sulaikyti 
imigravimą airių škotijon. AL 
riai, pasak delegacijos, turėtų 
būti leidžiami tik sulyg kvota ir 
tik tada, kai darbų Škotijoj 
esama pakankamai. Bažnyčios 
atstovams, rodosi, visi žmonės 
turėtų būti Dievo vaikai ir ly
gus. Ale Dievo pirštas šiame 
atvėjyj Škotijos kunigams vei
kiausia rodo kitaip.

Vokietijoj, Berlyno miestas 
atidarė ofisą teikti moterims 
patarimų, kaip susilaikyti nuo 
gimdymo. Airijoj tapo įneštas 
parlamentan bilius, kuris reika
lauja sulaikyti importavimą ir 
platinimą šalyj literatūros apie 
gimdymo kontrolę ir veneriškas 
ligas, išskyrus specialcs medici
nos knygas, žinios apie gimdy
mo kontrolę ir Veneros ligas 
kai kuriems Airijos politikams 
išrodo labai pavojingos. — X.
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Pradedu Biznį
1) RE AL ESTATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 8) Surandu 
PASKOIiĄ ant Pirmų Morgičių.

• Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA 
Naujienos

1739 So. Halsted St. 
Tol. Roosevtlt 8500
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Pirmiausias prašymas
“Poniute, tarė daktaras, tam

sta labai rimtai sergi. Ar norė
tume, kad aš ką nors tamstai 
pašaukčiau ?”

“Taip, daktare. Kaip galima 
greičiau!“

“Ir ką aš turėčiau pašaukti?”
“Kitą daktarą.“

, —j-- ----  į
Moteris visuomet -‘prideda”
Stora mama: žiūrėk, Jurgeli, 

uodai baigia mane suėsti.
Vyras: Kad tu, Agotuk, vi

suomet perdėdi. Dar daug ta
vęs liko.

bendrą paveikslo įspūdį. Bet 
balso perdavimas buvo urnai 
taip pagerintas ir publika pa
sitiko kalbančiuosius paveiks
lus taip “entuziastiškai“, kad 
.paveikslų dirbėjai šoko paten
kinti jos norus ir “skonį“. Ir 
šiandien jau nužiūrima, kad su 
pradžia 1929 metų tik Ameri
koje bus apie porą tūkstančių 
teatrų, turinčių prietaisus kru- 
tamojo paveikslo aktoriaus bal
sui perduoti. Anglijoj jau ruo
šiama “kalbančiųjų“ paveikslų 
scenai net “Carmen”.

Ryšyj su dirbimu “kalban
čiųjų“ paveikslų nužiūrimą tik-

Žinios-Žinelės

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

General Motors korporacija 
apdraudė 200,000 savo darbi
ninkų. Korporacijos darbinin
kui mirus, dabar Metropolitan 
Life Insurance kompanija iš
mokės jo pomirtinės $2,000. Jei 
darbininkas susirgs arba jei jį 
ištiks nelaimė darbe, jis gaus 
$15 apdraudos savaitėje. Ir to
ki apdrauda darbininkui kaštuo
ja tik 5 centai dienoj.

Vadinamoji grupių apdrauda 
kainuoja pigiai. Kodėl negalė-

Prenumerata metami $1.50 
Pusei meti JI
Kopija ...........................- 10c

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

rinkimou.se


Penktadienis, rugp. 17, 1928 NAUJIENOS, Chicago, UI.
Pr. Vikonis

DUOKIT MAN ORO, LEISKIT 
PASAULIN’

diena, 
viršu- 
d ienos

Kartą, kuomet dangaus pa
kraščiuose ėmė brėkšti 
kuomet miškų ir kalnų 
nes apdengė pirmutinė 
šviesa, tyliai ošė žalias
nas, ramiai miegojo mėlynoji 
jura. Bet anksti rytą, dar sau
lei netekėjus, ėmė niauktis mė
lynasis dangus, pakilo smarkus 
vėjas, sujudo mėlynoji jura. 
Marių bangos kriokdamos lipo 
ant kyšančių pakrantėmis uo
lų, bet tylinčio akmens neįvei
kusios nyko pavirsdamos į bal
tas putas, o jų vieton stojo 
kitos ir vėl ūždamos leidosi ju
rų pakrantėn.

Kaip jurų bangos grumiasi 
su kyšančių uolų viršūnėmis, 
taip kilnusis žmonijos Genijus 
kovoja su šiurkščiu, konserva- 
tyviškiausiu gyvenimu ir šimt
mečių bėgyje dildo jo žiauru
mus ,nutiesdamos gaires skais
tesnei ir kilnesnei ateičiai.

Tęsiasi kova—rusti, lemianti 
kova tarp audrų, juros ir nenu
galimo apžėlusio akmens. Ta 
kova yra baisi, pražūtinga: 
dangus apsitraukė juoda debe
sų marška, pasipylė žaibai, per
kūno trenksmas sujudino žemę. 
Už kalnų ir miškų pradėjo vers
tis juodi niurnai, pasigirdo vai
kų ir verkiančių moterų kly
kimas, šauksmai, o gaisro daly
vių rustus piktžodžiavimas ro
dė ,kad gresia didelė nelaimė. 
Pietvakarių kraštas 
ugnies lie|>snosee ir 
moterų ašarose.

žmonės ir gyvuliai
kandę tylėjo ir nieko nedary
dami laukė stebuklų. Jie nie
kam daugiau netikėjo, tik ste
buklams, nes savo jėgų jie su
kaupti visiškai nemokėjo, o dar 
labiau nemokėjo parodyti, kad 
jie galingi.

Tuo metu, kai Pietvakarių 
kraštas skendo kraujo upeliuo
se ir verkiančių moterų ašaro
se, atsitiko didelė permaina. 
Naujo gyvenimo krašte susiti
ko du keleiviai: vienas žila 
barzda, pilnas išdidumo ir tuš
čios puikybės, antras 
gyvenimo žydėjime, 
jame matęs, o dar 
pats iš jo patyręs.

Kuomet pirmasis

paskendo 
verkiančių

dantis su-

pačiame 
bet daug 

daugiau

tikrą

savo 
juos 

tarp-

pamatė 
antrąjį, tai jis prisiartindamas 
taip prabilo:

—Vaike, tavo krutinę slegia 
dideli rūpesčiai, tavo širdį rai
žo baisus skausmai, o tu pats 
man atrodai lyg antras Samso
nas, iš kurio trykšta jėga, pa
siryžimas, energija; bet tu 
dabar sergi, tavo dvasiai reika
linga gaivinančio maisto. Nu
tildyk savo audringąsias min
tis, nuramink milžinišką pasi
ryžimą, apsivilk išeiginiais ru- 
bias, o aš tau pakviesiu 
sielos daktarą.

Tai pasakęs pasuko jis 
užburtąjį žiedą, ir prieš 
stojosi šventykla, o jos
duryje pasirodė majestotingai 
apsirėdęs dvasininkas. Senis 
prabilo:

—štai sielos daktaras, kurs 
nuramins tavo širdį.

Bet jaunikaitis niūriai pa
žvelgė į savo draugą ir prata
rė:

—Paprašyk jį be reikalo ne
sivarginti, o aš dar ganėtinai 
stiprus ir apie mirtį visiškai 
negalvoj u.

Dvasininkas užtrenkė bažny- 
čios duris ir, pykdamas savo 
širdyje ant atkaklaus jaunikai
čio grįžo namo, o senis barė 
neklausantį jaunuolį.

—Vaike, tu atkaklus ir pikt
žodžiauji, jis yra musų dvasios 
ganytojas, o tu jį žemini.

Nuleido jaunikaitis savo 
1 ynąsias akis, atrodė kad 
nieko nepratars, bet iš. jo

mė- 
jis 

vei-

do pasireiškė gyvumas ir jis 
kiek patylėjęs prabilo:

—Aš nekaltas, kad šis dak
taras vartoja marinančius nuo
dus, nekaltas, kad jis nuodija 
ligonies sielą, stengiasi sulau
žyti jo valią, pakirsti energiją, 
pasiryžimą, o kartu ir pačią 
gyvybę. Argi mane reikia kal
tinti, kad tavo daktaras pa
virto i judančius griaučius, nuo 
kurių dvokia ligos ir nykimo 
kvapas.

Senis sujudo, pastebėjo jau
nikaityje pavergiančią jėgą ir 
meiliai pataikaudamas prabilo:

—Nutilk tu mano vaike, ne
sijudink ir nesmerk kitų. Eiki
me j mano sodą, pasiklausyki
me lakštingalos dainų, pasige
rėkime medžių šlamėjimu, pasi
džiaukime kartu su gamta pa
vasario linksmybe, užmiršk sa
vo rūpesčius, pabūkime abu, 
pasigerėkime pavasario

Jie išėjo sodan. Sode 
kaitis prašneko:

—Tavo sodas gražus, 
dirbtino puikumo, 
rinktos gyvybes,
nemalonus. Čia aš nematau to, 
kurs daugiausia jame darbavo
si— nematau tikrojo jo šeimi
ninko. Man atrodo, kad šis 
sodas yra paveržtas iš jo savi
ninko, man atrodo, kad juo 
naudojasi svetimi atėjimai, ne
turintieji į jį jokių teisių. Nė
ra čia darbo žmogaus, kurs po 
sunkaus savo darbo linksmai 
ilsėtųsi; nematau krykštaujan
čių jo vaikų. Šis tavo sodas 
man klaikus, svetimas, nepa
tinka. Leisk man išeiti! čia 
man trošku, aš čia nebusiu!

Senis vėl jį maldavo:
- Vaike, pasilik pas mane, 

aš tau atiduosiu pusę savo tur
tų, aptaisysiu brangiausiais rū
bais, pavesiu tavo žinion pusę 
savo tarnų, kad pildytų tavo 
įsakymus. Rytais ir 
sveikins tave muzikos 
jaunimo dainos, tu 
viešpats ir geradaris,
pas mane, pamiršk gilias, bet 
nepasiekiamas svajones. Gyve
nimas trumpas, žmonės pikti, 
jie vis vien nesupras, kad tu 
jiems visą mažių gyvenai. Buk 
su manim, galėsi džiaugtis sa
vo gyvenimu ir šluostyti nu
skriaustųjų ašaras. Turtingo 
žmogaus irgi yra pareiga daly
tis savo 
tais, kurie 
gus.

Vaikinas

tyla, 
jauni-

pilnas 
pilnas pa- 

bet man j is

vakarais 
garsai ir 
busi jų
Pasilik

turtais ir laime su 
kenčia badą ir var-

niaukė jo malonus veidas ir jis 
neabejotinai pasakė:

—Ne, aš niekad to nepada
rysiu! Kas turtuose ir dykau
jančių žmonių tarpe ieško lai
mės ir pasitenkinimo, tai nėra 
žmogaus, bet kraujo ir ašarų 
išalkusi dėlė, kuri godžiai pun
ta prarydama kitą būtybę.

Tai pasakęs jaunikaitis nuti
lo.

Senis pažvelgė į j j, apniuko 
jo raukšlėtas veidas, bet paga
liau šypsodamas pasuko savo 
užburtąjį žiedą ir viskas virto 
kitaip. Miestas, rūmai ir so
das pranyko, jie atsidūrė tyliai 
Čiurlenančios upės pakrantėje, 
aplinkui buvo žaliuojanti lanka, 
toliau siūbavo rugių laukas, 
paruge vaikščiojo jauna, graži 
mergaitė, ji pasistiepdama raš
kė mėlynas vosilkas ir kažką 
žavejančiai dainavo. Abu drau
gai artinosi prie jos ir prisiar
tinę pažino, kad tai maloni, pil
na jaunystės minčių, meili jų 
kaimyno duktė.

Senis apsidžiaugė. Jam pra
lėkė per galvą mintis: “Jeigu 
nepaskendai nei šventraščio 
klejojimuose, nei turto gobšu
me, nei paversmyje tuščio iš
didumo, tai tikrai sutirpsi glė
byje jaunos skaistuolės.“

Jaunikaitis pažvelgė jai į 
akis, o ji nedrąsiai padavė jam 
savo ranką ir abu jie nuėjo vie
non gyvenimo pusėn. Slinko 
dienos, mėnesiai ir pagaliau 
metai. Jaunikaitis ir gražioji 
mergaitė džiaugėsi gyvenimo 
laime, o žilabarzdis jo draugas 
didžiuodamasis trynė rankas, 
kad pagaliau surakino jo au
driąją sielą.

Bet kartą, vieną tylų vasa
ros vakarą, kuomet jis i>o sun- 1 
kių dienos darbų linksmai šne- ’ 
kėjosi su savo skaistuole, jam 
atgimė jaunystės viltis, drąsa, ' 
pasiryžimas ir jis vienu metu p

liksiu, bet savo darbais kelsiu 
tavo garbę ir tu mane supratu
si, ateisi pas mane ir nieko ne
sibijodama aukosi savo laimę 
bendram pasišventimui.

Tai pasakęs jis pažvelgė j ją, 
o jai iš akių -pasirodė ašaros.

Jis vėl jai tarė:
•—Tu mane myli, tavo jyrisi- 

rišimas yra toks jautrus, ma
lonus, kad visa jiamiršus norė
tųsi su tavim pasilikti, bet var
gas tai moteriai, kurios myli
masis negali pasitenkinti savo 
šeimos laime.

raižyti'

antrakte 
romano,

Eranas nutilo.
Ji, bet tik susilaikydama nuo 

ašarų, skubiais žingsniais išėjo 
laukan, o jis pasilikęs susimąs
tė. Jam perbėgo per galvą min
tis; jis prisiminė savo senus tė
vus, prisiminė savo mylimą 
motiną, kurią pirmą kartą ei
damas į žmones verkiančią pa
liko. Ji verkė aukštyn iškėlu
si rankas, per jos senus veidus 
plūdo meilės ir gailesčio aša
ros. Ji prašė, maldavo:

•
—Vaikeli, neik, pasilik na

mie! Kuo aš pasidžiaugsiu sa
vo senatvėje, kam aš atversiu 
savo širdies rūpesčius. Tu esi 
vienintėlė mano paguoda ir 
džiaugsmas. Jeigu gali, nepa
lik manęs, nepalik savo tėvų. 
Vaideli, aš tau trokštu gera, 
daug gera aš tau trokštu, bet 
man skaudu su tavimi skirtis. 
Aš visą amžių tikėjaus, kad tu 
mane senatvėje slaugysi, kad 
man mirus užversi mano paba
lusias akis, kad mano kapą gė
lėmis apsodinsi, nes gėles visą 
savo amžių mylėjau. Bet vai
ke, brangus mano vaike! Jeigu 
širdis tave būtinai vilioja pa
saulin, jeigu tu čia sunkiai jau
tiesi, jeigu negali kitaip pasi
elgti, tai eik, nežiūrėk mano 
senos ašarų, tik nenugrimsk,

rai, kad pasiliktų neprieinamo 
asmens draugas, kad galėtų di
džiuotis, jog ji savo prigimti
mi yra artima tam, kurį žmo
nės genijumi vadina.

'Kartą, kuomet ji saldžiai dar 
sapnavo, jis anksti išėjo iš jos 
namų. Rytas buvo apsiniaukęs, 
ir sunku butų buvę pasakyti, 
kas labiau paskendęs miglose 
pilkojo vasaros ūko pridengtos 
ryto metu lankos, ar einančio 
Erano protas.

Bet kaip skaisčiajai saulei 
pakilus išsiblaivo ryto ūkai, 
taip Eranui kiek atsitolinus 
nuo jos namų, prasiblaivė la
kiosios mintys ir jis tvirtais 
žingsniais nuėjo. Jam kilo gal
voje mintis: “Tas nevertas 
garbingo žmogaus vardo, kurs 
nugrimsta laikinosios laimės 
bedugnėn, supančioja savo ta
lentą ir pats meteoru pavirsta; 
tuo meteoru, kurs, lyg vaiduok
lis, laksto erdvyne nerasdamas 
sau tikro pagrindo. Ne asmuo 
aplinkybėms, bet aplinkybės 
asmeniui privalo tarnauti. Kas 
to nesupranta, tai menkas, ne- 
savystovus žmogus. Tas tik 
savystovus ir tvirtos valios, 
kurs griaudamas stipriausias 
užtvaras, žingsnis po žingsnio 
eina pirmyn, siekia užsibrėžto-' 
jo tikslo; kurs nepasiduoda su
tinkamoms kliūtims. O kas 
klaupiasi prieš nepasisekimus 
ir skęsta aplinkybių klanan, tai 
nėra joks žmonijos pranašas 

tik apsimetėlis, o 
yra didžiausi ap-

KIŠENINIS ŽODYNĖLIS

pašoko. Mergaite persigandusi į vaikeli, svieto tuštybėse ii ne
pakilo. Ji bailiu, drebančiu bal-jPra^u^ margajam pasauly.
su paklausė:

—Eranai, kas tau, ko tu taip 
atsimainei? Aš matau, kad tu 
labai susirūpinęs. Pasakyk 
man, kokios mintys slegia tavo 
protą? Ir aš noriu būti dalinin
ke tavo giliausių sielos pergy
venimų.

Jis jai nieko iš karto neatsa
kė, tik vaikščiojo po kambarį ir 
stebino savo žvilgsniu, 
galiau prašneko:

—Kaip ilgai aš čia 
kaip daugel praleidau
Man atėjo griežta mintis, kad 
aš turiu keltis ir pildyti savo 
pašaukimą. Tu busi brangiau
sias mano draugas, kurio aš 
niekad gyvenime nepamiršiu,

pažvelgė į jį, apsi- Nepyk, kad laikinai tave pa-

Jis bučiavo jos drebančias 
rankas, o prigimties balsas 
prabilo jo sąmonėje: “Ne, aš 
negaliu puti tamsos ir aklumo 
kalėjime, man čia trošku, aš 
noriu laisvas, kai erelis skrai
dyti plačiame pasaulyje ir sa-

vo galingais sparnais 
mėlynąją erdvę.”

Dabar, šį vakarą, 
malonaus • jaunystės
jam stojosi tas paveikslas gy
vas prieš akis. Jis paliko savo 
Žilą sulinkusį tėvą, paliko lau
žančią iŠ gailesčio rankas seną 
motiną, paliko jaunimą, su kū
rino kartu augo, atsitolino nuo 
savo gimtojo krašto, užmigdė 
savyje pasiryžimą kurti žmo-{ 
nijai turtus ir būti nauju, aid* 
žiu jos mokytoju, ir jam gėda 
pačiam savęs pasidarė, jis nu
sprendė išpirkti savo nuodė- 
jnes.

Tuo tarpu gražioji jo laimės 
draugė, pajutusi savo mylimo
jo didžiausį pasikeitimą, apsi
pylė skausmo ašaromis; verkė 
nuoširdžiai, giliu širdies pergy
venimu, kaip verkia žmogus 
didžiausioje nelaimėje.

Dabar tik Eranas suprato, 
kad tvirčiausias ginklas, kuriuo 
nugalimi gana tvirtos valios 
žmonės, yra mylinčios ir myli
mos moters ašaros. Jos daug 
skaudesnės, kaip smarkus ka
lavijo smūgis, štai šitos aša
ros sukrėtė jo širdį ir jis, kai 
sužeistas liūtas sėdėjo savo 
kambaryje.

Jam gaila mylimosios, skau
du užmiršti savo asmens laimė, 
palikti ją verkiančią, apleistą, 
nelaimingą. Jo širdis pasidarė 
gyvybės šaltinis, kurs norėtų 
sukurti vaistą, kad butų galima 
suderinti savo siekimus ir pasi
ryžimą su puikiosios skaistuo
lės norais. Nors daug kas sa
ko, kad lygiai tiek pat, kaip 
nesuderinama gyvybė su mirti
mi, taip nėra suderinami pa
prasto žmogaus norai su geni
jaus lakiosios minties greitu
mu, bet vis dėlto gyvenimas 
turi išimčių, šios išimties bū
tinai norėjo jis ir jo mylimoji. 
Ji norėjo būti prie jo, džiaug
tis jaunystės laime, bet dar 
daugiau norėjo matyti jį visų 
gerbiamą, garbingą, didžiuotis, | štai čia yra tas slibinas, kurs 
kad ji galingiausia, nes paveržė veik niekam nejuntomai ryja 
sau karžygio sielą. Ji daug, tūkstančius naujai pasireiškian- 
daug sutiktų pergyventi, išken- Čių, 
tėti, kad tik išsipildytų jos no- talentų.

Lietuviškai - Angliškas
ir

Angliškai - Lietuviškas
Talpina 18,000 žodžių 

Išleido M. J. Tananevičius 
Kaina $1.25 
Parsiduoda 

Naujienų Knygyne

Tai yra labai gera knyge
lė kiekvienam pradedan
čiam mokintis angliškos 
kalbos, o taip jau ir mo
kančiam patikrinimui, išta
rimui ir palyginimui žodžių; 
yra gera ir musų jaunuo
liams mokintis lietuviškai.

Gnygelė susideda iš 160 
puslapių; graži spauda, ge
ra popiera ir drūti, dailus 
apdarai;* didžio 3 per 5 ir 
pusė colių, kas yra labai pa
togu nešiotis kišeniuje.

Prisiųskit $1.25 ir apturė
si! knygelę paštu, arba 
kreipkitės asmeniškai.

Naujienos
1739 S. Halsted st., Chicago

bet pa-

ilsėjaus, 
laiko?

APSIDRAUSK!

$10,000 pmicY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio. x

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu
Naujienas per metus laiko.

Vardas ..............
Adresas (gatvė)
Miestas ir Valst.
Užsiėmimas
Pašelpgavis

Amžius

SIŽSSEŽ.

♦ 
daugybė aukų,

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio menesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visas darbas užsakytas gegužio mėne
syj bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yra 
ma

— jis tėra 
apsimetėliai 
gavikai.

Tiesa, esti
bet kurgi jus matėte, kad mil
žiniški darbai butų atliekami 
be jokių aukų.

Apie pasireiškusius talentus 
klykauja išdykaudama buržua
zija, bet ji pati ciniškiausiai ty
čiojasi iš tų, kurie savo prigim
ties pašaukimo vedami eikvoja 
šimtą dvidešimts procentų sa
vo energijos, pralauždami ke
lią laisvo gyvenimo arenon.

ar norėjusių pasireikšti,

$25
$16 
$10

perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste- 
musu apielinkių Dental Ofisu.

SKYRIAUS OFISAS
1800 S*. Halsted St.

Dantų Betas ui H
setas$12.60
setas --------------------------------- $7.60
setas--------------------------------■« $6

VEIDAS 
PRIPIL- 

domas- 
JIE TURI ^■{J J tikti 

Geriausiu auksinis darbas ui H 
Geriausios Auksinės Crowns __ $2.60
Geriausi Auksiniai Fillings _  $2.50
Geriausi Auksiniai Tilteliai _  $2.50
Alloy Fillings-----------------------------$1
Sidabrinai Flllngs ------ 60c

60c

$6
$6
$5
>•!
ii _____  _
Iftvalynias dantų

Siu kalnu negausite musų didžianijam 
ofise. DIDYSIS OFISAS isteirtaa 28 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

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

320 South State St. 
rimtie Harrlson 0761

Užrištomis Akimis
Mokslinis Bandymas Vadovaujančių Cigaretų

Ty Cobb išrinko
bandymą 

visvien kaip
užrištomis 
stovėti su

“Daryti 
akimis, 
pagaliu prieš nežinomą bolės 
metėją. Jus galit atmušti visus 
jo metimus, bet paprastai yra 
vienas, kurio negalit atmušti. 
Kuomet aš paragavau OLD 
GOLD, aš tikrai /žinojau, kad 
paragavau tikrus cigaretus. 
Nes jie tuojau patiko mano sko
niui ir mano gerklei.”

TYRUS RAYMOND COBB: vienas 
geriausių baseball lošėju istorijoj 

visų lošimų.

Fotografija Ty Cobb kuomet bandymas buvo 
daromas

štai kodėl jus galit išrinkti juos ir 
tamsoje

Ifogzamlnuokit taboka... kaip šilkai, ilgas, gol- 
den-ripe tabakas kuria randasi ()L|) GOLD ci- 
garetuoHC. “štai kodėl nesukosesi ir vežimų 
išnikęs’*.. OLD GOLD yra dailesni, nes juose 
tabakas yra gamtinis ir puikiausias. Širdys 
lapu iš tabako išdirbystes. Ir štai kodėl 
galit juos išsirinkti... kad ir tamsoje.

typGold

t P. Lorilltrd Oo.. E»t. 1760 !

Padaryti iš širdžių lapų iš .ta
bako išdirbystes I
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Kuri Chicagos lietu
vaitė yra gražiausia?

Įstojimas į “Naujienų” gražuo
lių kon testą baigiasi šiandie 
vakare.

Matydami didelius burius 
gražių lietuvaičių gal ne kartą 
pagalvojate: “Kuri lietuvaitė 
Chicagoje yra gražiausia?” Kad 
lietuvaitės yra gražios, apie tai 
abejoti netenka, nes kiekvienas 
tu rys akis mato jų grožį. Mato 
jų grožį ir svetimieji ir ne vel
tui kur tik lietuvaitė pasisuka 
kokiame grožio konteste, ji vi
suomet nusineša visus liaurus. 
Štai pernai lietuvaitė liko pri
pažinta “Miss Chicago” — gra
žiausia mergina visoje Chica
goje. šiemet lietuvaitė buvo pri
pažinta gražiausia mergina vi
soje Indiana valstijoje. Kiek 
lietuvaičių laimėjo lokaliuose 
kontestuose — ir suskaityti ne
galima. «

Bet kuri gražiųjų lietuvaičių 
yra visų gražiausia? Kuri yra, 
taip sakant, grožės karalaičių 
karalaitė? Išrinkti gražiausią 
lietuvaitę yra labai sunkus dar
bas, kaip kad gražiausi deiman
tą išrinkti iš krūvos lygiai to
kių pat gražumu deimantų. Bet 
“Naujienos” pasiryžo tai atlikti 
ir atliks “Naujienų” piknike 
rugpiučio 26 d., Stickney darže. 
Laimėjusi tame konteste bus 
apkarūnuota kaipo gražiausia 
gražiausių ir dar laimės didelę 
dovaną.

Bet kad galėjus dalyvauti 
šiame pirmame gražuolių lietu
vaičiu konteste, reikia užsira
šyti iš kalno. Ir tai reikia už
sirašyti dar šiandie, nes šian
die baigiasi užsirašymas tam 
kontestui. Jau daug gražuolių 
lietuvaičių užsiregistravo ir 
konteste dalyvaus. Bet juk yra 
šimtai, tūkstančiai gražių lie
tuvaičių Chicagoje. Kuri jų 
yra gražiausia? Sužinoti to ne
galima bus, jei jos pačios nepa
sisakys, nepasirodys savo gra
žumo. Tai gi reikia dalyvauti 
“Naujienų” gražiausių lietuvai
čių konteste. Tad visos gražo- 
sios lietuvaitės ir kviečiamos 
dalyvauti, šiandie (iki vėlaus 
vakaro) priduodant savo foto
grafiją ir išpildant tam tikrą 
aplikaciją, kurią rasite' kitoj 
“Naujienų” vietoj.

Panelė Ona Vasnauskaitė
ši graži lietuvaite gimusi 

Denver, Colorado, dabar gyve
nanti Chicago j dalyvauja < i ra
guolių Koriteste, kuris įvyks 
26 d. šio mėnesio, Naujienų 
piknike, Slickney darže.

Roseland
Golden Star jauktas pirmą lo 
šį už čempionatą pralaimėjo

Kaip žinoma, Koselando apie- 
liukėj yni • susiorganizavusi 
South End District lyga iš ke
turių pasižymėjusių besbolo 
jauktų — Fernsvood, Golden 
Star, Dalilbergs ir West Pull- 
man.

Pereitą nedėldienį minėti 
jauktai, lošė besbolą. Golden 
Star jauktas lošė su Dahlbergs 
jauktu, Palmer Parke. Dahl
bergs padarė — 5, Golden Star 
— 3.

Žmonių pažiūrėti besbolo 
lošio buvo prisirinkę labai 
daug. Mat, besbolo lošių lan
kytojai įdomaujasi, kuris iš 
minėtų jauktų laimės besbolo 
čempiono titulų Boselando apie- 
linkėj.

Fernwood parke pereitą ne- 
dėldienj lošė kiti du jauktai, 
būtent West Pullman jauktas 
lošė su Fernwood jauktu. W^est 
Pullman padarė — 4, Fern- 
wood — 2.

Ateinantį nedėldienį, rugpiu
čio 19 d., Golden Star jauk
tas loš su West Pullman jauk
tu West Pullman parke, 3 v. 
po pietų. — N.

Joniškiečių išvažia
vimas

Marųuette Park
Išvažiavimas su besbolo losiu 

tarp dviejų SLA. kuopų

Ateinantį sekmadienį, rugp. 
19 d., vietos SLA. 260 kp. tu
rės savo pirmų išvažiavimų. Iš
važiavimas bus Beverly Hills 
miške ir bus nepaprastas, nes 
be kitko išvažiavime bus lo- 

( 

šiamas besi Milas dviejų žymių 
lietuvių jaukių. Vienas tų 
jauktų yra pačios kuopos jauk
tas Marųuette Maroons, prio 
kurio priklauso Marąuette par
ko apielinkės lietuvių jaunuo
liai. Kitas jauktas bus SLA. 
kuopos iš Melrose Parko.

Kadangi Chicagoje lik dvi 
SLA. kuopos turi savo jauk
tus, tai čia eis kova kaip ir 
už SLA. čempionystę Chica
goje, todėl galima tikėtis, kad 
kova tarp abiejų jauktų bus 
atkakli. Abu jauktai yra geri, 
o be to Mar<|uette Maroons ke
tina pastatyti lošti savo ge
riausi “pitčerį” Pinitis. Lošis 
prasidės 1 vai. po piet.

Visi kviečiami dalyvauti šia
me išvažiavime ir pamatyti 
žingeidų besbolo lošį tarp šių 
dviejų SLA. jauktų.

— A. R.

buk reikia kitų gaisro laiptų 
dar iš šono, nors laiptai eina 
veik aplink visą Auditoriją.

Svarstant naujus sumany
mus liko nutarta surengti dide
lę vakarienę dėl atidarymo Au
ditorijos svetainių ateinančios 
žiemos sezonui. Vakarienės 
surengimui išrinktas komitetas 
iš 9 asmenų, į kurį įėjo A. Za
latorius, J. Evaldas, J. Zalato
rius, J. Šulcą, P. Lietukas, J.
Balčiūnas, Ona Tamošaitienė, 

Marijona Juraitienė ir B. But
kus.

—Bendorvės Koresp.

Viekšniečių išvažia
vimas

Bridgeport
Lietuvių Auditorijos direktorių 

susirinkimas.

Lietuvių Auditorijos b-vės di
rektoriai ir draugijų atstovai 
laikė mėnesinį susirinkimą rug
piučio 13 d. Susirinkimą vedė 
b-vės pirmininkas A. Zalato
rius.

Perskaičius ir priėmus perei
to susirinkimo protokolą sekė 
įplaukų ir išlaidų apyskaita už 
liepos mėn. Raportas priimtas.

Komitetas pikniko, kuris į- 
vyko liepos 15 d;, Justice dar
že pranešė, kad piknikas davė 
$361.15 gryno pelno. Raportas 
priimtas.

Bendrovės fin. raštininkas J. 
Evaldas pranešė, kad pasidar
bavimu aldermano Wilsono li
ko gautas laisnis dėl Auditori
jos svetainės. Tuo gavimu lais- 
nio liko sutaupyta keli šimtai 
dolerių ir už tą bendrovė yra 
dėkinga aldermanui Wilsonui. 
Mat statybos inspektoriai buyo 
prisikabinę prie bendrovės, kad

Viekšniečių kliubas Chicago
je kViečia visus viekšniečius 
į draugiškų išvažiavimų atei- 
najitj sekmadienį valdiškuose 
Willow Springs miškuose, kur 
kliubas ir pirmiau visados lai
kydavo savo išvažiavimus — 
ant gražaus kalno, tarp aug- 
štų medžių. Važiuokite Kean 
Avė. iki 95 gatves, pastarąja 
į vakarus apie vieną mylią iki 
“gravel road”; paskui pasuki
te kairėn į linksmą ir drau
giškų viekšniečių išvažiavimų. 
Tame išvažiavime bus viekš
niečių net iš rytinių valstijų. 
Bus visiems malonu pasimaty
ti su iš taip toli atvažiavusiais 
draugais. Visi viekšniečiai su
važiuos sekmadieny, rugp. 19 
d. pas J. Laurinų, 4601 South 
Paulina St. ir iš ten 10 vai. 
ryte visi kartu išvyks į išva
žiavimų. — V. K. R.

“Komplimentas” artistui.
1- mas: P-nas Duoba, artistas 

piešėjas, sakosi jau pardavęs ke
turis savo paveikslus. Savo ta
lentą, matyt, jis paveldėjo nuo 
tėvo.

2- ras: O kas jo tėvas buvo — 
artistas piešėjas?

1-mas: Ne, paveikslų parda
vėjas.

Greitai veikiąs protas

Pedliorius: Ponuli, noriu pa
klausti tamstos, ar šeimininkė 
namie.

šeimininkas: Taip. Bet nė
ra nieko, pasaulyj, ko mums 
reikėtų.

Pedliorius: Tai, ponuli, aš 
užsuksiu, kada tamstų medaus 
mėnuo pasibaigs.

Marinello Beauty Shop

Visi budai “Permanant VVaving” 
nupiginta kaina!!

Mes esame specialistai: “Euge- 
W^r«K”. , Permanant

Visas darbas garantuotas

GUS KURLAND Sav.
3129 So, Halsted St.

Tel. Victory 6585

Visi joniškiečiai jau rengia
si būti didelėj joniškiečių šven
tėj ateinantį sekmadienį, rugp. 
19 d., Stasio Svilainio farmo- 
jo. Ir kaip gi! Tai bus dvigu
ba šventė — Žolinės ir visų 
Chicagos joniškiečių suvažiavi
mas. Bengia jį Joniškiečių 
kliubas, o joniškietės moterys 
ketina surengti gražų progra- mą.

šitokiame liksniame išvažia
vime verta būti kiekvienam, 
todėl visi ir rengkitės į jj.

— Kazys

TUB8Y

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
K0PERACIJ0S BANKO

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

Pinigus gavo:
23321—Antanui žekai 
14981—Petrui Mosiliunui 
23820—Juozui Urbonui 
13654—Onai Vapštienei 
22710—Antanui Liaugandai 
24262—Mar. Bardušonkaitei 
24263—Marijonai Monorienei 
13366—Petrui Olbutui.
13666 Marijonai Liorenčienei 
13672 Viktorui Jerumbauskui 
23329 Anelei Sataitei 
13369—Ameliai Vapštienei 
13367—Marijonai Lizutaitei 
23334—Juozapui Šatui 
23340—Juozui Juknevičiui 
13668—Teklei Čepienei 
13676—Onai Budrevičienei 
13670—Antanui Žuraičiųi 
23330—Pranciškui Gudjonui

23341—Marcijonai Valaitienei 
13662—Elenai Majauskienei 
13360—Jonieškai Muraskaus- 

kienei
13361—Juoztii Juozo Motiejūnui 
13688 Niciforui Visgintui 
13684—Domicėlei Pocienei

1047 Juozapui Baranauskui 
24294—Marijonai Belzienei 
24296 Kazimierui Lelingiui 
56456 Jonui Mezeniui 
56459—Agotai Vilionei 
56460—Aleksandrui Krazui 
56461—Pranciškui Venckui 
56462—Antaninai Zemeckienei 
24 300—Pranciškai Žebraitienei 
24306-*-Stefanijai Benaitei 
56464—Pranciškai Saldukienei

GAUKIT ŠĮ SPECIALI PIRKINĮ
Iki rugpiučio 20 dienos, jus galit pa
tys padaryti ir paragauti pilnai mai
šyto skonio Wennersten’s patentuoto 
proceso Tikro Apynių Malt už 10 
centų pigiau negu paprasta kaina. 
Nusineškite žemiau talpinamą kupo
ną pas savo vertelgą šiandie (tik 
vienas kostumeriui).

* * > 1
e (j

HENNING WENNERSTEN, INCORPORATED, Manufacturer 

2960 Lawrence Avė., Chicago, Illinois; Juniper 4886—4887

HOPPastebėkit ant malt extract užrašų. Tik ant Puritan keno jus pa
matysite žodį “Pure Malt Extract”. Padarytas iš rinktinių Min
nesota miežių, liuosas nuo pamėgdžiotojų ir antrininkų, jus galit būt 
tikras, kad jis yra grynas. L < <

Vartokit ten kur reikia pasaldinimų virtuvės reikaluose.
u

bohemia

MALT

HOP
fiavored

H*ITAM MALT

PuriTan Malt
Paskanintas su Bohemian apyniais. Rekomenduojamas ir dastatomas per

PURITAN MALT EXTRACT COMPANY
29—31 N. Wacker Drive, Chicago, III.

Or He Might Be in the Cellar,

'įonik
For Cuts and Woundi

A paisai gokit ažsik ritimo!
Gydykit kožną žaizdą ar-

* ba įsibrižimų s« iiuo nu
nuodijančia antiseptika.

į Zonite ažmuia bakterijas.
Ir iizydo.

Itehlng Skin
OŪichly Relieved
Don’t euSer with Eczema, Dandrufl, Pim 
plet, Blemishes and other annoying skin 
irritations. Žemo antiseptic Uquid is the sale 
■urs way to relief. Itehlng often dissppeare 
ovemight. Splendtd for Sunburn and PoiaoO 
Ivy. Ali druggists 35c, 60c, $1.00.

žemo
FOR SKIN IRRITATIONt

MOKYKLOS NURSA 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURft- 

TU ŽINOTI ŠITA

t
KALBĖDAMA auUtesnia mo
kyklos merginoms apla ssms- 
nin« higieną, patyrus! distrik- 
to nur»s nasskč:

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, tai
kia atlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
(tinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nsksnkJa sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk taukltą kiek
vieną vakarą. Jos nepadaryt 
nesmagumo.“

•

Nujol galit vartoti netu
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
puteli namie.

1 Ij IDdiaous
I ę^ood
L A food for pro*

tein; a food for 
mineral salts;

[Į for calcium and
L phosphorus; all
| the essential ele*

ments for health 
[i and strength are

found i n good
1 cheese; And all

the essential ele* 
U ments of good
IĮ cheese are found
k in Kraft Cheese.

1 .. _
KRAFT«K»CHEESE
un «=»■■■■

| Vi’ KRAFT-PHENIX
I CHLESE COMl’ANY -
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Bedarbis nusižudė
Užvakar ęasu nusitroškino | 

du žmonės. I
VVilliam Boll, 18 m. jaunuolis I 

nusitroškino gasu savo kamba- i 
ry dėl nežinomos priežasties. 
Jis gyveno kartu su tėvais prie 
3052 N. Racine Avė.

Savo namų rūsy prie 4833 N. j 
Kedvale Avė. nusitroškino ga
su senas bedarbis Carl Rosen-1 
berg, 63 m., kuris dėl senatvės t 
ir ligos niekur nebegalėjo ras
ti sau darbo ir delei to labai 
krimtosi.

{Atlantic and Pacific Photo]

Sportas
Šiandie Ganson-Bance- 

vičiaus ristynės
Ristynės bus černausko darže

I .
I

šiandie vakare bus išspręstas 
klausimas ar tikrai Jack (Jan
sonui priklauso lietuvių čem
piono vardas. Jis bus išspręstas 
Černausko darže ristynėse su 

( “Drapiežnu Dzuku” Juozu Ban- 
1 cevičium. Ristynės bus labai 
1 atkaklios, nes Gansonui bus ne
smagu pralošti čempiono titu
lų, kurį jis savinasi, o Bancevi- 
čius gins visos Chicagos garbę, 
kad parodyti, kad tikrieji čem
pionai yra ne kur kitur, kaip 
vien Chicagoje ir tos garbės iš 
chicagiečių niekas negali pa
veržti.

KENS1NGTON
Sekantį sekmadienį, rugpiučio 19 

d. Walwood miškelyje įvyks Lietuvių 
Politiškos ir Pašelpos Kliubo išva
žiavimas su dovanomis. Šiame išva
žiavime bus gera lietuviška muzika, 
visokių žaismių, minkštų gėrimų, šal- 
takošės ir kitokių dalykų. Visi ne
pamirškite atsilankyti sekantį sekma
dienį į Walwood miškelį ant 127 gat
vės ir Wentworth Avė.

Rengimo Komisija.

Liet. Teatr. Draugyste šv. Martino 
laikys mėnesinį susirinkimą šeštadie
ny, rugpiučio 18 d. šių metų, 7:30 
vai. vak. šv. Jurgio parapė svet., 
32 Place ir Auburn Avė. Nariai 
malonėkite laiku pribūti, nes turime 
naujų reikalų svartymui. P. K. rašt.

Graboriai

S. D. L ACH A VICZ

Rado nušautą banko 
plėšiką

Ant mažai vartojamo kelio 
ties Mount Pleasant rasta au
tomobily negyvų žmogų, su-

Richard Murphy, Suv. Valstijų maršalo padėjėjas Chica- 
goj. Antradienio vakare jis išvažiavo savo auta įteikti waran- 
tus nusikaltusiems prohibicijos įstatymui. Valanda vėliau jis 
jau buvo kalėjime kaltinamas tuo, kad girtas jis sukėlęs riau
šes prie Madison gatvės ir California avė., sumušęs moteriškę 
ir vyrų, pašovęs du žiūrėtojų ir įkandęs policininkų.

Be Gansono ir Bancevičiaus 
risis dar kitos trys poros gerų 
ristikų. Visi risis iki galutinos 
pergalės. Pradžia nstynių 8:30 
vai. vak. — šiandie. —N.

Lietuvis Graboris* ir 
Balzamuotoj**

2314 W. 23 rd PI. 
Chicago, III.

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

Phone Boulevard 4139

Akių Gydyto jai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 Iki 1

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

Ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metą

Lietuviai Daktarai

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas li^as vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectaJ 
Dr. J. W. Beaudette 
VIRSIU ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 ild 1b 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

varstytų kulkų. Jis sėdėjo su
kniubęs prie valdomojo rato. 
Spėjama, kad tai bus vienas iš 
plėšikų, kuris dalyvavo apiplė
šime McHenry banko, nes au
tomobilius, kuriame jis rasta, 
buvo vartojamas plėšikų ban
ką plėšiant. Nušautasis yra 
meksikietis.

Policija nežino, ar jį nušovė 
jo paties draugai, kurie dalyva
vo plėšime, ar jis liko nušau
tas McHenry gyventojų, kurie 
puolė plėšikus ir paleido j juos 
keletu šūvių. Nušautasis tebėra 
neidentifikuotas.

Kaltina seržantą nušo
vus policistą

Pereitų lapkritį j St. Lūkės 
ligoninę atvažiavo peršautas 
policistas Vincent Gillespie. Jis 
pasisakė, kad jį peršovę plėši
kai važiuojant, bet kad jis pai
niojosi atsakymuose ir vis ki
tas vietas nurodinėjo ir kadan
gi j j peršauta kada jis buvo 
vienmarškinis, nes overkotas ir 
švarkas nebuvo peršauti, tai 
policija jam nepatikėjo ir to
liau kamantinėjo. Tečiaus jis 
griežtai atsisakė pasakyti tikra 
tiesa. Tik prieš mirtį jis pasi-

Išsprogdino bravariuką
Užpereitą naktį smarki juo

dojo parako bomba sprogo prie 
garažiaus 822 W. 22 St. ir iš
gąsdino visų apielinkę. Nieku- 
riuose artimesniuose namuose 
išbirėjo langai, bet pats gara
žas nedaug nukentėjo — nu
neštas visas priekis. Garažo sa
vininkas Frank Poklekovvski, 
gyvenus prie 2130 S. Ilalsted 
St., pasigyrė policijai, kad jis 
tame garažiuje turėjęs įsiren
gęs bravarėlį ir tokį gera alų 
padarydavęs, kad kiti karčiam- 
ninkai ėmę jam pavydėti ir to
dėl padėję bombų. Bet tos pa- 
giros pačiam Poklekowskiui iš
ėjo ant blogo, nes policija, pa
darė garažiuje krata, paėmė 
keletą bonkų alaus ir patį Po- 
klekowskį uždarė šaltojon.

Du dideli gaisrai
Užvakar naktį gaisras sunai

kino Lincoln-Berwyn Co. gara
žą, 2434 Berwyn Avė. Sudegė 
ir 20 automobilių. Nuostoliai 
siekia $25,000.

Kiek pirmiau buvo kilęs gais
ras Nordenberg Trunk Co. dirb
tuvėj, 406 N. Clark St., kuris 
pridarė nuostolių už $50,000.

šaukė savo žmoną ir jai vienai 
pasakė kas jį peršovė ir prie 
kokįų aplinkybių.

Jo pati irgi ilgų laikų tylėjo 
ir tik dabar, kada pradėjo veik
ti specialis grand jury, ji pa
pasakojo tų žmogžucTystę grand 
jury tyrinėtojams. Pasak jos,- 
jos vyras prisipažino buvęs vie
name tvirkavimo urve su tulu 
seržantu, artimu labai žymaus 
politikieriaus giminaičiu ir vie
nu leitenantų. Ten jie susibarę 
ir kada Gillespie metęs seržan
tui po kojų savo žvaigždę ir 
rengėsi išeiti, seržantas išsi
traukė revolverį ir suvarė poli- 
cistui į nugarą dvi kulkas. Po 
to sužeistasis atvežtas netoli li
goninės ir paleistas įsakius, kad 
jis sakytųsi, jog plėšikai jį pa
šovę.

Grand jury tyrinėtojai steng
sis patikrinti visų dalykų, bet 
dar nežinia ar grand jury tai 
tardys, nes grand jury yra pa
skirtas politinėms suktybėms 
tirti ir ar galės tirti paprastus 
policijos ir politikierių nusidėji
mus grand jury advokatai dar 
nėra nusprendę.

OldGold
JUOKAI

Svečias: “Aš manau, kad jie
prašo daug už šį apartmentą?” 

šeimininkė: “Taip, jie klausinėjo 
Juigio septynis sykius pereitą sa
vaitę,”

Tėvas: Ar tu žinai, kad Jurgis 
VVashingtonas buvo pirmutinis kleso- 
je, kada turėjo tavo amžių.”

Sūnūs: — “Taip, bet jis jau buvo 
Prezidentas Jungtinių Valstijų kuo
met turėjo tavo amžių.”

...Bet — rūkykit Old Gold cigare- 
tus — Išrūkysi vežimų ir kosulio ne
turėsi. šiame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimų ir kosulio ne
turėsi r

/g^—ri* n—oaa—*

NAUJIENŲ • • 
Pinigų Siuntimo Sky* 
rius atdaras kandie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vd. po piet
I_ , ■ jJ-'T, ' - ----------ii/

Rado nužudytą mer
gaitę

Šalę kelio netoli Crown Point 
rastas apdegintas jaunos mote
ries lavonas. Chicagos policija 
išsiskubino į tų vietą pamatyti 
tų lavonų, nes ji mano, kad tai 
gal yra lavonas Adeline Zac- 
card iš Chicagos. Josios meilužį 
policija rado nušautų automo
bily ties Mount xPleasant. Jis 
dalyvavo apiplėšime McHenry 
banko ir liko nušautas to mies
telio piliečių. Adeline gi telefo
ną vo nušautojo Angelo Fran- 
cisco tėvams, kad tai yra jų 
sunaus lavonas. Jei ji žinojo, 
kad nušautasis yra Francisco, 
tai policija spėja, kad ji žino 
ir kitus plėšikus. Bet nors jos 
ieškota, bet niekur nesurasta. 
Iš to policija spėja, kad liku
sieji plėšikai galėjo ir jų nužu
dyti, kad ji negalėtų juos iš* 
duotu

.. •. . T r

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

Antras Kanos stebuklas
Tik Kanoj Kristus permainė 

vandenį į vynų, o čia vynas 
persimainė į vandenį.

Chicago susilaukė tikrų ste
buklų, tokių, kokius tik Kris
tus darė Kanoj. Tik tiek skir
tumo yra, kad Chicagos stebuk
las įvyko dabar, moderniniais 
laikais ir todėl biskį moderniš- 
kesnis, negu garsusis istorinis 
Kanos stebuklas. Kanoj Kristus 
vienose vestuvėse, kada svečiai 
pritruko vyno, pripylė kelis ąso
čius vandens ir tų vandenį pa
vertė j vynų, Chicagoje gi įvy
ko kaip tik priešingai — čia 
vynas ir munšainas pavirto į 
tyriausį vandenį.

Buvo taip. Prohibicijos agen^ 
tai North Sidėj darė kratas ir 
keliose vietose, gerokai laimėjo. 
Gryžo namo vi$£o pilni. Be- 
gryždami jie betgi sumanė dar 
vienų kratų padaryti. Jie čia 
pelnė devynias bonkas vyno ir 
munšaino. Kadangi, jie nebetu
rėjo kur dėti, tai vėliausįjį gro
bį nuvežė į Summerdale polici
jos stotį ir paliko ten palaikyti 
iki agentams prireiks teismui 
pristatyti.

Paliko devynias bonkas — vy
no ir munšaino. Po kelių dienų 
atvažiuoja agentai į Įiolicijos 
stotį atsiimti savo grobį. At
gauna visas devynias bonkas. 
Suskaito — tikrai devynios. 
Bet ar jie norėjo tikrai įsitikin
ti, ar patys norėjo gurkšniukų 
nuryti, bet vienas agentų atsi- 
kimšo bonkų ir užsivertė. Už
sivertė — ir smarkiai prunkš
telėjo, kaip vaikas “castor oil” 
nurijęs. Ir kaip neprukš, kad 
bonkoje vieton degtinės buvo 
gryniausias vandenėlis, iš Mi- 
chigan ežero, su tuo pačiu chlo
rinu, tikriausias vandenėlis, ko
kis bėga iš jūsų krano, tik bis
kį padažytas kokiais tai dažn
iais.

Nusigandęs agentas skubiai 
ragauja iš antros bonkos — ir 
spiauna, nes ir ten vanduo. Tre
čioj bonkoj — vanduo. Ketvir
toj irgi tas pats. Paragavo iš 
visų devynių bonkų ir visose 
jose rado tik biskį dažytų gry- 
niausį vandenėlį.

Kas padarė tų stebuklų? Kas 
pavertė vyną į vandenį? Poli
cija sakosi nežinanti. Prohibi
cijos agentai irgi sakosi neži
ną, nes jie bažijasi, kad jie at
vežę tikrinusį vynų ir munšai- 
nų.

PRANEŠIMAI A. MASALSKIS

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

Tel. Boulevard 2169
Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
nuo 6 ild 9 valandai vakaie

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1146 Miliraukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M, 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

"DRJffiRZMAN^
Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 24 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir skuteris.

Gydo staigias ir chroniikas ligas 
3Fru, moterų ir vaikų pagal nauįau- 

us metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 18th St., netoli Morgan SL 
Valandos: Nuo 10—12 pietų Ir 

nuo 6 iki 7:80 vah vakare 
TeL Dieną: Canal 8110

Naktį So. Shore 2238, Crawford 8283

Karšta diena

Vakar buvo karščiausių rug- 
piučio dienų. Termometras bu
vo pasiekęs 92 laipsnius ir vie
nas žmogus mirė nuo karščio. 
Juo yra T. Johnson, 71 m., įjū
ris sukrito savo kambary )35 
W. North Avė. ir pasimirė pirm 
negu spėjo atvykti daktaras.

šiandie betgi gal bus lietaus 
ir po piet busią daug vėsiau.

Marųuette Park apielinkes. — S. 
L. A. 260 kuopa rengia puikų išva
žiavimų, rugpiučio 19 d. Išvažiavimas 
atsibus visiems gerai žinomoj vietoj, 
Beverly Hills miškuose už 87 gatvės 
ir Western Avė. šiame išvažiavime 
bus puikių gėrimų ir gardžių už
kandžių, šaltakošės ir beisbolių lo- 
šys ir kitokių žaismių.

Atsilankiusiai publikai bus visokie 
patogumai.’ Todėl visi nepamirškite 
sekantį sekmadienį būti Beverly 
Hills miške. Pr. Druktainis.

Joniškiečių L. K. Kliubo antras di
delis piknikas įvyks ateinantį sek
madienį, rugpiučio 19 d., St. Svelai- 
nio farmoje 87 Kean Avė. piknikas. 
Prasidės iš ryto kaip 11 vai. Šauni 
muzika, patogi vieta šokti, įvairus 
žaislai, dovanos. Valgit ir gert vi
siems užtektinai. Taigi malonėkite 
pasinaudoti Šia puikia proga. Užpra
šome visus atsilankyti.

Pikniko Komitetas.

GERBIAMASIS:—
“EXTRA” susirinkimas šėrininkų 

Mildos Teatro Bendroves, atsibus 
rugpiučio 19tą, 1928 m., Mildos Ben
droves name, 3140 S. Halsted St., 
Chicago, III., 1 vai. po pietų.

Propozicija yra paduota pirkti na
rna mokant po $8.00 už šėrą. šiame 
susirinkime bus jūsų užduotis bal
suoti už šitą propozicijų parduoti na
mą ir likviduoti korporacija, arba 
prieš šią propoziciją.

Ateidamas susirinkiman, neatbūti
nai atsineškite savo Šerus. Yra labai 
reikalinga, kad pribūtumėte į šį su
sirinkimą. Su pagarbą,

MILDOS TEATRO BENDROVĖ 
Per — John P. Ewald, sekret.

840 W. 33rd St.

Humboldt Parko L. P.*Kliubas ren
gia išvažiavimą, nedėlioj, rugpiučio 
19 d., j VVilino miškus Demp No. 1. 
I'odel nuoširdžiai kviečiam visus 
skaitlingai dalyvauti tame musų išva
žiavime. Rengimo Komitetas.

Dollar Savings, Bldg. and Loan 
Ass’n. “spulka”, ir S. L. A. 260 kp. 
Marųuette Parke, rengia bendrai me
tinį išvažiavimą, nedėlioj, rugpiučio 
19 d., 1928 m., Beverly Hills ant vė
saus kalniuko^ arti Western Avė. Bus 
iki valei įvairių gėmių ir minkštų 
gėrimų. Kviečia Komisija.

Mornng Star Kliubas ir Pirmyn 
Mišrus choras rengia šeimynišką iš
važiavimą su troku, nedėlioj, rugpiu
čio 19, j Deer Grove girias. Trokas 
išeis 8:30 vai. ryto, iš kliubo, 1652 
N. Robey St. Kurie užsirašę važiuo
ti, bukite laiku. Savo mašinom va
žiuokit Rd. 19 arba sykiu su troku.

Komisij a.

A ’♦ A
ANTANAS E1ČAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 14 dieną, 7:15 valan
dą vakare, 1928 m., sulaukęs 
47 metų amžiaus, gimęs Taura
gės apskr., Gaurės parap., Dar
gaičių kaime. Amerikoj išgy
veno 25 metus. Paliko didelia
me nubudime anūkę Marijoną 
Baužienę ir Joną Baužą, krikš
to duktė Fransiška, o Lietuvoj 
seserį Marijoną. Kūnas pašar
votas randasi 1410 S. 49 Ct. 
Cicero, III.

Laidotuvės įvyks petnyčioj, 
rugpiučio 17 dieną, 8 vai. ryte 
iš Ėudeikio Koplyčios į švento 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antano Eičio gi; 
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikiriiiąą.

Nuliūdę liekame, 
Anūkė, Krikšto Dukie 
ir Giminia.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis. Tel. Yards 
1741.

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

" 3307 Auburn Avė.
CHICAGO, 1L^.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABOR1US CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pl- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•tte.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tai. Victory 4088

Lietuvės Akušerės
Phon*/ Vfctory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Motery* ir mergi
no* kreipkitės su 
reikalais nuo 12 

iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se priei gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r 1- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 81 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D,

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po piety.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7583

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, 6-8. Nedėlioj 10-12 d

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 919x

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

arti Slst Street 
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nedaliomis ir iventad. 10—12 dieną

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzamiuadja. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 0-9
4930 W. 13 St., CICERO

TeL Cicero 49

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 ivontadienio ir, ketvirtadienio

DR. CHARLES SEGAL 
JPraktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
Ofiso ir Res. Tel. Boulevaro 5911
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Rea. 8201 South Wallace Street 1

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street' 
Chicaro. IU.

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

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletinė Iviesa ir diathermia »

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 8200

Res. Telephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Street

Kampas 18tfa St.
Vai. 2- 4 po piet ir 7- 9 vai. vakari 

Telefonas Canal 1912 
Residence Tol. Fui rfax 6«348 4

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St 

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
IJohp Bagdžiuna* Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St. Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9

Telephone Roosevelt 9090 
Namą Telefonas Republic 9690

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

v Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 rvto iki 1 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. Dearbom St., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po plot 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Val.i Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergę 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKLS ~
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West WaNhington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895

J. P. WAITCHES /
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullraan 5950 

Namų Iri. Pullman 6377
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Tarp Chicagos
Miscellaneous Financial

Finansai-Paskolos

Jaunas lietuvis gra 
borius

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS 1r SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš iuos nuim
siu ne žiūrint kaip blogi jie nebūtų. 
Del informacijų pašaukit tarp 9 ir 5 
Radcliff 7573 ofice 7451 Vemon Avė.

■ 1

s. Ii

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir poytaruojam. Uttal- 
<om matarą, popierą, stiklu* ir L t 

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

LIETUVIŠKAS KONTRAKTOR1US 
Dailydės ir Murinniko darbų — 

taisome Story frontus, “repairs” ir 
“remodelings” visokios rųšies. Por- 
čius ir garadžius, nebrangiai. Leng
vi išmokėjimai. Pašaukite Spaulding 
4549.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausį dar
bą mieste. Kedzie 5111.

PARSKOLA namų savininkams 
nuo $100 iki $500, be užtraukimo 
morgičių arba kitokio užtikrinimo 
paskola pataisymams, apmokėjimui 
taksų, assesmentų arba kitokių sko
lų. Greita pagelba. Prieinamos 
lygos.

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-130 N. Wells St

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA merginos abelnam namų 
darbui. 6627 S. Richmond St. Tel. 
Prospect 4575.

Automobiles

SQ-

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

. Į 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiai* padaromi į 24 

valanda*.
Mu*ų išlygos bu* Jums naudingo*. 

Kreipkitės na*
M. J. KIRAS,
*3M So. Habted St.

REIKIA moterų arba merginų siu
vimui su elektra jėgos mašina. 1855 
W. Koosevelt Kd.

Help Wanted—Male-Femaie
Darbininkų Reikia

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami su mumis. Kaip tik dasi- 
žinote kur kokį bargeną ir patys ne
galite nupirkti, kreipkitės pas mus. 
Mes turime pinigų pirkimui ir nu
pirkę užmokėsim jums už parody
mą pargeną. Taipgi kokiam atsi
tikime esate priversti skubai ką par
duoti, nedataiskite kad atimtų už 
skolą, o pasimatykite su mumis. 
Kas reikalaus, mes užtaikysime 
ką absoliutiškoj paslapty).

STANKO & CO.

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 $1883.00. 
.Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurain MSpot 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 parduotam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

Real Estate For Sale
Namai-žeml Pardavimui

MILWAUKEE, HOWARD, HAR
LEM AVĖ. jau dabar yra įrengtos 
šioje sekcijoje. Čionai yra puiki atei
tis. Milwaukee Avė. toje vietoje yra 
praplatinta. Howard Avė., ir Harlem 
Avė. bus išcementuotos County val
džios VELTUI. Ir kontraktas tam 
darbui jau yra

Real Estate For Sale
Namai -žemė Parda vi m ui

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow, 2 karų garadžius, viskas su 
padlagomis, pečium šildomas. Kai
na $11,000. 5742 S. Whipple St.

vis-

as.
ERMATO ATEITI 

perka vieną šių bargenų dabar 25x125 
pėdų ant Milvvaukee Avė., tik keletas 
f»ėdų nuo N. W. kampo Jarvis Avė. 
r netoli Harlem Avė. ir Hanvard 

Avė., kaina $4,000, cash reikia $2,625. 
30x116 pėdų ant Howard Avė. tik 

bmkj j rytus nuo Harlem Avė. ir Mil- 
waukee Avė. ir į vakarus nuo nau
jai platinamo Waukegan kelio, kaina 
$4000, cash reikia $2125.

25x142 pėdų ant Harlem Avė., tar
pe Milwaukee Avė. ir Hanvard Avė., 
kaina $4,000, cash reikia $2625.

Del tolimesnių informacijų matykit 
savininką

“WEHMAN”, 
2540 Winnemac Avė. 

Longbeach 4140 arba Austin

SARMATA SAKYTI
Parsiduoda ir tikrai sakant dova

noja, bizniavus kampinis lotas, 
101x125 pėdų, tiktai už $3,500. — 
Galima mainyti ant biznio arba ma
šinos.

STANKO & CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Ijafayette 6036

5696

REAL ESTATE

Antanas Petkus, Jr.
šią vasarą lietuvių profesio

nalų skaičius padidėjo dar vie
nu profesionalu: Worsham 
Training College baigė balza
muotojo mokslą jaunas Bright
on parkietis Antanas Petkus, 
Jr. Taigi susilaukėme dar vie
no lietuvio graboriaus. Tiesa, 
graboriaus profesija nėra labai 
maloni, bet ji yra tiek pat rei- 
kaliga ir todėl tiek pat garbin
ga, kaip ir visos kitos profesi
jos. Naujasis profesionalas, 
Antanas Petkus, J r., bus tur
būt jauniausias lietuvis grabo- 
rius Chicagoje.

Antanas Petkus, Jr. yra jau
nas, gražus vaikinas, vos 21 
metų amžiaus sulaukęs. Jis y- 
ra gimęs Chicagoje, 18 gatvės 
apielinkėj. Pradinį mokslą ėjo 
McClellan mokykloj, Bridgepor- 
te. Aukštesnį, keturių metų a- 
belnų mokslų kursą, baigė 
Lindblom High School. Po to 
apie du metu lankė Worsham 
Training (z>olege, kur mokinosi 
balzamavimo ir graborystės.

Baigęs šią mokyklą ir išlai
kęs valstijinius kvotimus, da
bar praktikuoja savo profesi
ją pas savo dėdę graborių J. F. 
Radžiu, 668 W. 18th St.

Atlikęs reikalingą praktikos 
laiką, jaunasis graborius betgi 
mano savystoviai dirbti ir tuo 
tikslu rengiasi atidaryti gražią 
ir patogią laidojimų įstaigą 
Manjuette Parke, kur tokia lie
tuvių įstaiga butų 
linga.

Jaunasis Antanas 
yra labai malonus, 
visuomet pasiryžęs
šia patarnauti lietuviams, to
dėl nėra abejonės, kad susi
lauks ir didelės lietuvių para
mos ir prijautimo.

Dabar jis gyvena kartu su 
savo tėvais Brighton Parke— 
4443 So. Tai man Avė., telcfo-

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra^kių “red tapė” 

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

5076 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6036

For Rent
RENDON ŠTOKAS, tinkamas vi

sokiam bizniui, renda pigi, 7108 So. 
Campbell Avė. Kaktai randasi 6451 
S. Kostner Avė.

labai reika-

Petkus, Jr., 
darbštus ir 

kuogeriau-

Lietuviam golfistams
Atvažiuokite, atskriskite, at

plaukite, atsiriskite, arba pėk- 
šti atpėkščiuokite 19 arba 20 
rugučio, kad ir vėliau į Tabor 
Farmą, Sodus Mich. pas p. Ba- 
chuną ir busite priimti, pavai
šinti bei sumušti ant golflink- 
so. Bridgeporto golfistai su 
VVestsidės “prasilošiusieji” 
taip pat pageidaujami. Mes 
duosime dar “handicap” neku
rtoms lošiantiems po 115... “Da 
cit!”...

Dr. S. Naikelis, 
A. Vanagaitis,

Tabor Farmos Golflinkso 
“Čempionai”.—

CLASSIFIED ADSi

Educational
Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

M & K Motor Sales
Chtcaro* seniau*! ir ataakan«iau*i vartotų 

karų pardavinėtojai, 1OO rarantuotų vartotų . .. . • . irame mechanitkame
___ _________ 1 nuo *180 iki 

turime karą kuria tinka vi- 
reikalam*. Caah. llmokfijimala.

karų, pilnai įrengti, geran 
•tovyje, karai parduodami 
*2000. 
Rokiema 
mamai*.

0811-18 8o. Halsted B».

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER AND PLUMBING 

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojam, {de
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, pleiste- 
riuoiam. dedam plumbir.gą, visasriuojam, dedam plumbir.gą, 
darbas garantuotas.

AJAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas 

2206 Mihvaukee Avė.
Phone Brunswick 4707 

South Side Skyrius 
4034 Archer Avė.

Lafavette 6719

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

r . kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
,3804 So. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

f Fumished Rooms
RENDON kambarys vaikinams ar

ba merginoms. Brighton Parke. 4618 
S. Francisco Avė. 2 fl.

Musical Instrumento
Mazikos Inatmmental

PARSIDUODA gražus play- 
er pianas: reguliarė kaina 
$1000, parsiduoda už $325. 
Geriems žmonėms ant išmokė
jimo. /

6512 So. Halsted St.

Naudokitės Proga
Mes turime didelį pasirinkimą įvai

riausių automobilių iš 1924-5-6-7 — 
kainos sulig gerumo automobilio.
Oldsmobile 6 ęyl., 1926 .......
Essex coach 6 cyl. 1924 ......
Cadillac 8 dyC.......... .s.............
Buick coupe 1926 ..................
Hupinobile 1926 ......................

NAUJI HUPMOBILE
Taipgi rtie<? parduodam

Hupmobįle -— kaina nuo $1,585 iki 
$2,300, Hupmobile karai yra vieni iš 
pavyzdingiausių — savo populerumu 
stelbia Ytaus kitus karus. Jeigu 
Tamstoms reikalinga pirkti arba mai
nyti karą, geriausia kreipkitės pas 
mus— ĮęerI karai ir teisingas patar
navimas užtikrintas kiekvienam mu
sų kostumeriui.

Balzekas Autos Sales,
6012 So. Kedzie Avė.

$225.00 
165.00 
165.00 
295.00 
675.00

naujus

Business Chances
Pardavimui Bizniai

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “gamish- 
ment” teismą. Įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavirųąs, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susi
žinoki! 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.

Bershire 1321 
MR. PARIS

KAPENTERYS. statytojas bunga- 
low, porčių. Mes darome visokius tai
symus ir permodeliavimus. Atliekame

AHLIN Atlantic 1872

Financial
Finansai-Paskoloa

Skolinama pinigus ant nuosavybių, 
1-mus ir 2-rus morgečius su 

mažu komišinu
K. J. MACKE & Co.

(MAČIUKAS)
2436 W. 59th St. Tel. Prospect 3140

A. OLSZEWSKI
8241 S. Hatatad SL, 2nd Floor 

Talephone Victory 0502 
Daro paskola* ant

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

vakaras

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

Room 607 
192 N. Clark St

MES darome 1, 2 ir 8 morgičius. 
Eighteenth Bond & Mortgage Co. 

1618 W. 18th St. 
I. F. Dankowski, pre*. 
C. T. Dankowski, ižd. I

Pinigų 
kaip 

Šieno
Ant 1-nų 2-jų ir 3-jų metų 
duodami pinigai — 
2-antri (second) Morgičiai

Tik 4% komiso
Aprūpinimas

Greitas 
Trumpas 
Aiškus

šaukit Roosevelt 5373

* ; - TįORGniAI
Skolinu pinigus ant nuosavy- 

)ių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt SL 

Phone Canal 1678

Be Komiso ir Išlaidų
Me* paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuoilm- 
Į. Pinigus gausite Į 12 valandų.
Industrial Loan Service

Kampas Hermitaoa Ava.

Help Wanted—Malė
________ Darbininkų Reikia________
REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIU PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjat au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip pašla
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsiąs pas tokius 
i įmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

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

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmert Training 
School, 801 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio SL, Chicago, IU.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie room- 
ng house, turi mokėti kalėti angliš- 
cai ir gerai mokėti virti. Taipgi 
jauna mergina prie namų darbo.

1103 N. 17th Avė., 
Melrose Park, III.

Melrose Park 624 arba 4470

REIKIA merginos virš 18 metų 
amžiaus lengvam namu darbui. Turi 
;urSt liudymą. 6645 S. Richmond St. 
Hemlock 0220.

Visos Elektrinės Radios
Tiesiai iš dirbtuvės, kainos $75 iki 

$158. Pilnai įrengtas, įskaitant ca- 
binet, speaker ir tubus. Dykai įve
dimas. Gerą kainą mokam už jū
sų seną su bateriomis setą. Veltui 
namuose demonstravimas. Atdara 
utarninko ir ketvergo vakarais iki 9 
valandai vakaro. >’
GREAT STATES RADiIO CORP. 

800 N. Clark St.
Room 423 

Delewarfl 8000

NEGIRDĖTAS BARGENAS par
siduoda duonos ir keksų keptuvė, ar
ba išsimaino ant namo. Pardavimo 
griežastį patirsite ant vietos. Star 

akery, 738 ,W. 31 St. Tel. Victory 
7173.

PARDAVIMUI soft drink parlor 
su lunch room, didelis bargenas. Ge
ras biznis, geram žmogui. Priežas
tis turiu 2 bizniu. 7652 Vincennes 
Avenue.

Fumiture & Fixtures
RakandaioĮtaisai

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

Lengvais išmokėjimais pagal 
i. • jūsų norą

Atdara vakarais utarninke, ketverge 
ir subatoj

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

4 KAMBARIŲ PILNAS ĮREN
GIMAS — $225 

Aksominis frieze front ruimio setas 
$52, 7 šmotų valgomojo kambario 
setas $39, riešuto miegkambario se
tas $46, didelis pasirinkimas karpe- 
tų $12 ir augščiau. Daug kitokių 
bargenų.
DUNN’S EXPRESS & VAN CO., 

Expertai Perkraustyme 
6714 Cottage Grove Avė.

Atdara v. iki 10 v. Pristatome dykai

Automobiles
100 KARŲ 100 

VARTOTŲ 
$25 iki $300 įmokėti 

Nėra “Indorsers” 
Visi paskiausios mados karai 
Priimsiu jūsų karą mainais.

Labai prieinamos sąlygos 
Willys Night Sedan — 1926, ge

ram stovy, išrodo kaip naujas, 
geros sąlygos arba mainysiu $525 

Chevrolet Coach — 1927, sunku 
atskirti nuo naujo karo. Ge
rame stovy, sąlygos arba mai
nysiu .................................................. $425

Chrysler — 70 Sedanas. Perbu- ' 
davotas ir pataisytas, kaip 
naujas. Geras sąlygos arba 
mainysiu ............................... $475

Oldsmobile Sedan — 1927, ge
riausia pirkinis Chicagoj, ne
praleisk! progos. Skubinkis, 
mainysiu ............................... $875
Ir daug kitokių karų, kaip tai: 
Buicks, ’ Nashs, Foras, Oakland, 

Dodge, Essex, Marmons, Overland.

Halsted Auto Sales
2560 So. Halsted St., 

Victory 6627 
Visados atdara

$425 
!' 450 

100 
550 

$695

Dodge sedan perfect, 1927 .......  I
Oldsmobile coupe, kaip naujas, 

1927 ...................................... I
Ford tudor sedan, 1925 ........... I
Nash spec. Sedan, 1927 ........... i
Steevens Knight, 1926, 7 pas. I 
Essex sedan ir Coupes 1928. 

Didelis atpiginimas. 
Nauji Fordai 1928 

Penkios dešimts kitu pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted St Triangle 9830

NAŠLĖ priversta parduoti puikų 
7 pasažierių sedaną, arba mainysiu į 
daimantus arba Real Estate. Telefo- 
uuok Seeley 1674.

DELIKATESEN, saldainių, ice 
cream, kampine krautuvė, sena įstai
ga, įplaukų, $450 į savaitę, rendos 
$40 į mėnesi ir 5 kambariai išmokė
jimais, 857 W. 50 St.

PARSIDUODA labai pigiai lunch 
room; geras biznis. Priežastį — pa- 
tirsit ant vietos. 3347 S. Wallace St. 
Yards 6837.

BRIGHTON PARK. Kendžių krau
tuvė, cigarų ir smulkmenų, nebran
giai.; 3006 W. '.41 St.
— ------- - —j------- ,
ICE CREAlį PARLOR su augštos 

rųšies fixtures. Parduosiu arba mai
nysiu. Priimsiu automobilių. 5205 
So. Halsted St.

PARDUODU grosemę ir bučemę, 
dėl svarbios priežasties. Box 1098, 
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bekernė, pilnai 
įrengta šapa, parduosiu pigiai. Gera 
mašinerija. Tel. Lawdale 2026.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

AŠ turiu dar likusių keletą farmu 
kurias parduosiu pigiai. Atsišaukit, 
rašykit arba telefonuokit. F. Mayne, 
509 East Ridge Road, Gary, Indiana.

KALAMAZOO, MICH.

Parduosiu arba mainysiu gražią 
farmą, 186 akrai, juodžemis su mo
liu, derlinga žemė. Užsėta 40 akrų 
komų, 40 akru alfalfa ir kitų javų. 
Žemė visa lygi, vanduo ganykloj; 9 
ruimų gera stuba, didelė graži bar- 
nė ir kiti geri budinkai. Gražus 
sodnelis, 2 sailos, visi budinkai ap
šviesti su elektra; 28 registruotos 
Holstine karvės, 4 arkliai, naujas 
traktorius, sailo filer ir kitos geros 
mašinos, kas yra reikalinga dėl far- 
mos. Kas norit geros farmos, atsi
šaukit greitai. Senas |farmerys yra 
atvittiavęs prie manęs' ir yra pasi
rengęs apžiūrėti kur gerą namą ir 
tuoj daryti biznį — už pieną 
$300 “ ‘ ----- “ *iki $400 per mėnesį.

ANTON BRUŽAS 
3159 So. Halsted St.

Antros lubos 
Tel. Victory 0158

nuo

Real Estate For Sale

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
abudu kampiniai, vienas randas ant 
Ashland Avė. arti 79 St., o kitas ant 
Western Avė. arti 63 St. Gera vie
ta dėl aptiekos arba saliuno. Par
duosiu pigiai arba priimsiu į mai
nus bile ką kaipo dalį {mokėjimo.

WALTER J. PAUL
Republic 4170 
Hemlock 2389

6601 So. Westėm
3236 W. 55th St.

PARDAVIMUI 4 GYVENIMŲ
naujas mūrinis namas ir 1 flatas 
skiepe ant Campbell Avė. prie bulva
ro, su actogon frontu, su english 
skiepu, 4 flatai po 5 kambarius, 
penktas 4 kambarių, ant 2 lotų, 4 
karų mūrinis garažas. ,

laibai gražioj vietoj, garu šildo
mas, rendų neša $335 j mėnesi, labai 
didelis bargenas. Cach ar į mai
nus.

Be agentų.
Atsišaukit

Tel. Prospect 9551

.PARDAVIMUI arba mainymui 5 
kambarių naujas mūrinis bungalow. 
Tuščias lotas prie šalies, prie pat 
parkų. Jmokėt $500. Savininkas mai
nys ant bile kokio biznio arba lotų.

.DVIEJŲ augščių —- 4 pagyvenimų 
naujas mūrinis namas. Savininkas 
milinys ant farmos arba lotų.
Gi P. Suromskis and Co.

3352 So. Halsted St. 
Tel. Yards 6751

Proga Mainininkam Pi
nigų Padaryti

IŠSIMAINO puikus bizniavas kam
pinis ^narnas, 2 Storai su 6 fliatais, 
mainysiu ant privatiško namo, ne
paisant apielinkės, bizniavų lotų, 
summer resort, arba ant geros far- 
mos su gerais padargais, nepaisant 
valstijos.

IŠSIMAINO naujas mūrinis pui
kus namas, 4 flatai ir 4 karų gara
žas, namo parankumai vėliausios ma
dos, mainysiu ant bungalow, 2 flatų 
namo, arba garažo nepaisant vietos.

IŠSIMAINO bizniavas namas, Sto
ras su 2> flatais ir 2 karų garažas, 
namas randasi ant Arsber Avė., mai
nysiu ant bungalovv arba namo senoj 
apielinkėj.

IŠSIMAINO puikus kampinis lotas, 
38x135, mainysiu ant cottages, bu- 
černės, dry goods Storo, arba gasoli- 
no stoties.

IŠSIMAINO puikus lotas, naujoj 
kolionijoj, prie Crawford Avė. ir Ar
cher Avė., mainysiu ant automobilio.

IŠSIMAINO puiki farma, Wiscon- 
sino valstijoj, 40 akerių žemės, mai
nysiu ant namo, nepaisant vietos, 
arba parduosiu už pinigus.

ĮKas norit pirkt, parduot, arba 
mainyti, namus,* farmas, arba biz
nais, kreipkitės pas mane, gausit 
greitą ir teisingą patarnavimą.

Su virS minėtais reikalais kreipki
tės pas,

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107
NEPRALEISKIT ŠIO BARGENO

Pardavimui 2 flatų, mūrinis, garu 
šildomas, 5-6 kambarių. Namas 
apie 7 metus senas. $11,500. Arba 
mainysiu į bučernę, grosemę arba 
kad ir ant armonikos. Taipgi 6 
flaatų namas, 2 po 5 ir 4-4 kamba
rius, randasi Chater Field. Labai 
pigiai, arba mainysiu į mažesnį.

.Del informacijų šaukit
Republic 7647

PARDAVIMUI bizniavas lotas 
52x125 N. W. kampas 71-mos ir 
Talman. Gali statyti namus, par
duosiu žemiaus marketo, kaina tik 
už $245.00 front foot. 

Savininkas
R KNOP, 

1902 W. 65 St.

Mūrinė Krautuvė ir 
i' » Flatas $8,000
Užbaigimui naminių reikalų turiu 

parduoti 2 aukštų mūrinį namą prie 
59 St., netoli Carpenter, 1 krautuvė 
ir 6 kambarių flatas, 3 karų gara
žas. Tik biskį įmokėti. Pasimaty- 
kit su Nordlauder.

United States Bank
6000 So. Halsted St.

Tel. Wentworth 0161
6-6 kamb. 2 fl. namas, 4 metų se

nas, rendos $160 j mėnesį, 2 karų 
garažas. Priežastis pardavimo, ne
sveikata. 6136 S. Mozart St. Tel. 
Hemlock 5734.

PARDAVIMUI 8 kambarių Cot
tage, 8% pėdų skiepas, kaina $5,800. 
2314 S. Hoyne Avė. užpakalyj.

$500.00
Kodėl negyvent savo locname na

me? Mokėti į savo kišenių tuos 
pačius pinigus kuriuos mokate už 
rendą. Mes turime likusių keletą 
mūrinių bungalow kuruios galit pirk
ti $500 įmokėjus, kitus išmokėjimais. 
Randasi gražioje vietoje. Atsišaukit 
šianrie dėl pasikalbėjimo. O jei tu
rit lotą, mes jums galim pastatyti 
bile koki namą, lengvais išmokėjimais. 
Tik veikit greit. Matykit Mr. Traut. 
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. Gąsdino Stotis su garadžiumi Ir 
salesrumiu.
šešių flatų muro namas Marųuet- 
te Park.
šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios taikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.
Trys muro krautuvės ant Kedzie 
Brie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 

jnuomuotos, o trečioje yra gro- 
semės rakandai. Kas nori vie
ną biznį atskirai, taipgi galima 
Earduoti ar ižnomuoti.

•viejų flatų muro namas po 4 
kambarius ant Bridgeporto.
Keturių flatų muro namas po 6 
kambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.
Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.

8. Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.

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

ceras 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.

3.

4.

6.

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash” arba mainysiu į bunga- 
low bei į nebrangu dviejų flatų na
muką, 2 tatai randasi' prie 58-tos 
gatvės prie pat So. Harlem Avė. 
Visi įrengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Place, tarp Central Park Avė. ir 
Cravvford 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 SL

BARGENAS 8 kambarių mūrinė 
rezidencija. Karštu vandeniu šil
doma, 2 maudynės, Stiklo porčiai, 
garadžius. Brukavota gatvė ir alė
ja. Pusė bloko nuo 63čios gatvės 
ant Fairfield Avė. Ideališki namai 
dėl didelios šeimos. Lengvais išmo
kėjimais.

5 ir 5, mūrinis 2 flatų namas, ga
radžius. Moderniškas, arti karų li
nijos. Paaukosiu už $13,500, su 
$3000 cash. Namų telefonas Pros
pect 8760 arba klausk pas 

2521 W. 63 St.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS
30 pėdų lotas ant California Avė., 
arti Marųuette Parko, mokyklos, ba
žnyčios ir kanj linijos. Pirk dabar 
pakol kainos žemos. Mažas įmokė- 
jimas, likusius lengvais išmokėjimais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearbom St. 

Central 3654

SPECIALIS Bargenas, 6 kamb. 
bungalow, karštu vandeniu šildomas, 
“oil buroer”, garadžius, 6518 So. 
Artesian Avė. Tel. Bevverly 4348.

KAMPINIS LOTAS 220x13(5, 
netoli “full section” linijos. Grei
tam pardavimui už $700, cash $90, 
kitus po $10 j mėnesį.

Rašykit 
840 Transportation Bldg., 

Box 5782 N.

GRAŽIĄ COTTAGE, 
Geležinkelio Stoties, 
Tiktai $225 cash 
mažais mėnesiniais 

Rašykit, 
608 S. Dearbom St.

Room Q42. Box 5781 N.

PARDUOSIU 
netoli St. Paul 
į River Grove. 
reikia. Kitus 
išmokėjimais.

BRIDGEPORTE 2 augščių mūrinis 
namas ant 2948 Arch St. Turiu 
parduoti už $2200. 8214 Loomis St. 
Tel. Vincennes 8061.

COTTAGE, pusantro augščio 6-šių 
kambarių, gerame stovy, vertas 
$5000, greitam pardavimui. leng
vais išmokėjimais. 4014 S. Artesian 
Avenue.

PARDAVIMUI namas su 
minkštų gėrimų bizniu. Namas 
ant 3 pagyvenimų, geroje vie
toje. Atsišaukite,

743 W. 59th St.

PARDAV1MUI pigiai galiūnas. 
Priežastis pardavimo turiu du. bizniu. 
3152 So. Wallace St.


