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Tautų Sąjungos Taryba įspėja Lie
tuvą Lenkiją taikintis

Voldemaras padarė Sąjungos susirinkime 
sąbruzdžio, pareikalavęs, kad Tautų 
Sąjungos konvencija butų peržiūrėta

GENE VA, Šveicarija, rug
sėjo 9. — Tautų Sąjungos 
Taryba įspėjo Lietuvą ir 
I^enkiją, kad jeigu jos pa
čios tarp savęs savo ginčo 
neišlyginsiančios, tai Tary
ba paskirsianti tam tikrą 
komisiją, kuri ištirsianti ir 
nustatysianti, kaip toli ta
sai ginčas gresiąs pavojum 
Pabaltijo valstybių santy
kiams.

Reikalauja T. Sąjungos 
konvencijos revizijos

GENEVA, šveic., rūgs. 
9. — Prof. Augustinas Vol
demaras, Lietuvos ininiste-i 
ris pirmininkas, vakar vėl 
padarė bruzdesio Tautų Są
jungos seime, pasiūlydamas, 
kad Sąjungos konvencija 
butų peržiūrėta.

Jis nurodė, kad tai reikią 
padaryti dėl Kelloggo— 
Briando pakto pasirašymo, 
ir įnešė rezoliuciją instruk
tuoti Tarybą, kad ji išnag
rinėtų konvenciją ir reika
lingus pakeitimus reportuo- 
tų ateinančiam Tautų Są

Anglijos darbo unijų Oro katastrofos 
kongresas vainoja ‘ 

komunistus C III C ARO. — Jų aeroplanui
• nukritus kornų lauke, netoli 

Atmetė pasiūlymą laikyti tarp- nuo Melrose Parko, vakar už- 
tautinę unijų konferenciją, 8jmušė VVilliam Schroeder iš! 
kurioj dalyvautų ir raudono- ()aų parko, buvęs River Forest 

sios profsąjungos ,.......... ’ ’ " '
----------  fin ir pilotas Soderlin skaud- 

SWANSEA, Velšiai, Angli- jjaj susižeidė ir buvo nuga- 
ja, rūgs. 9. — Komunistai vėl p^nti į ligoninę.
buvo skaudžiai supliekti laiko-( Schroeder ir Soderlin, abu- 
mame čia Anglijos darbo uni- ^u susidėję, buvo ką tik aero- 
jų kongrese. ‘planą pirkę.

Beveik pustrečio miliono bal-
sų dauguma Anglijos darbiniu- Tr>s užsimušė bandydami grą- 
kai atsisakė turėti bet kurių žinti vaikui gird*
reikalų su Maskva ir atmetė 
pasiūlymą sušaukti tarptautinę 
darbo unijų konferenciją, ku
rioje dalyvautų ir profesinės 
sąjungos, priklausančios trečio
jo (komunistų) internacionalo 
[gal: raudonųjų profesinių są
jungų internacionalo?]

“Britų darbininkai į Maskvą 
nešliaužos,” pareiškė pasiūly
mo oponentai.

“Šliaužojimo į Maskvą” po
litiką aštriausiai kritikavo J. 
H. Thomas, geležinkeliečių są
jungos vadas, kuris pasakė, 
kad britų darbininkai jau pa
kankamai turėję prityrimo su 
Busija: jų santykiavimas su 
rusais susilaukęs iš Maskvos 
tik šmeižtų ir melų.

“Tegul sau Rusija veda sa
vo reikalus kaip jai patinka, 
bet tegul ji nekiša nosies į mu
sų reikalus,” pasakė Thomas, 
“Kuomet jie naikina savo kra
štą, ir bando ardyti ir naikin
ti musų kraštą, tai jau mes į 
Maskvą nešliaužosime.”

Pola Negri, filmų akto
rė, sužeista

PARYŽIUS, rūgs. 9. — Nu- 
kritus nuo arklio, kuriuo ji jo
dinėjo po Bois de Bologne, 
skaudžiai užsigavo Pola Negri, 
žinoma krutamųjų paveikslų 
aktorė.

jungos seimui.
Savo reikalavimą Lietu

vos premjeras pamatavo 
tuo, ką dieną prieš tai pa
stebėjo Graikijos atstovas 
Politis. Savo kalboj penkta
dienį Politis, būtent, nuro
dė, kad nors Kelloggo- 
Rriando amžinos taikos 
paktu visi agresingi karai 
padaromi neteisėti, tačiau 
panašus konfliktai visados 
galėsią įvykti, jeigu priemo
nės ginčui išlyginti einant 
Tautų Sąjungos konvencija 
neturėsią pasisekimo. Lie
tuvos premjeras pasakė, 
kad šitokios priešginybės 
turi būt pašalintos.

P. Voldemaras tvirtino, 
kad kartą Kelloggo-Brian- 
do paktas busiąs ratifikuo
tas, jis patapsiąs galinga 
juridine sutartimi, kuria 
karas tikrai busiąs padary
tas neteisėtu. Savo rezoliu
cijoje jis taip pat sako, kad 
kai Tautų Sąjungos nariai 
pasirašę paktą, jie susirišę 
priežadais, kurių Sąjungos 
konvencijoje nėra.

Oak Parko lakūnas užsimušė 
aeroplanui nukritus

policininkas. Jo draugas Swin-'

SPRINGFIELD, Mass., rūgs. 
9. — Vakar čia užsimušė trys 
asmenys, bandydami skridimu 
grąžinti girdą vienam septyne- 
rių metų vaikui.

Joseph Briotta pasamdė avia
torių Charles Potholmą, kad j 

'jis paimtų jo mažą sūnų, Lu
ką, kuris nuo gimimo buvo 
kurčias ir nebylys, aeroplanu 
pavežioti, tikėdamas, kad iŠ 
baimės ir susijaudinimo vaikas 
atgaus girdėjimą. Su vaiku ae- 
roplanan sėdo dar Abraham 
Mazer. Pakilęs į orą, Potholm 
bandė lėktuvu verstis per gal
vą, ir iš 2,000 pėdų aukštu
mos aeroplanas nukrito že
mėn.

Aeroplanai susidūrė ore; vie
nas užsimušė

BINGHAMTON, N. Y., rūgs. 
9. — Dviem aeroplanam susi
dūrus ore reisų metu, užsimu
šė Vai Miner, Elmira aerodro
mo direktorius.

Hughes išrinktas Haa- 
gos tautų teismo nariu

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
9. — Tautų Sąjungos seimas 
išrinko Charlesą Evansą Hu- 
ghesą, buvusį Jungtinių Val
stybių aukščiausiojo teismo 

I teisėją, tarptautinio Haagos 
teismo nariu.

Komunistai Hambur
ge vėl chuliganiškai 

puolė darbininkus
Muštynėse su unijų kongreso 

manifestantais keti asmens 
sužeisti; trys puolikai areš
tuoti

BERLYNAS, rūgs. 9. — 
; Hamburge, kur dabar laiko
mas Vokietijos darbo sąjungų 
susi vieny mo kongresas, komu
nistai vėl padarė puolimą są
jungos narių.

Vakar, Itai kongreso per
traukos metų organizuotieji 
darbininkai procesija žygiavo 
miesto gatvėmis, komunistų 
chuliganų banda puolė demon
strantus. Kilo muštynės, per 
kurias keletas asmenų buvo su
žeisti. Tik greitas ir energin
gas policijos įsimaišymas su
laikė nuo rimtų kautynių ir 
kraujo liejimo. Trys užpuoli
kai buvo suimti.

Šitokiais chuliganiškais ko
munistų žygiais Hamburgo dar
bininkai be galo pasipiktinę.

Badėjusios kalėjime 
Kenoshos streiki- 
ninkės išteisintos
KENOSHA, Wi8., rūgs. 9.

— Dvi mergaitės, Mertice Hud- 
son ir Amanda Rittmer, Allen 
A kompanijos streikininkes, 
kurios už pikietavimą buvo 
rugpiučio 27 dieną areštuotos 
ir uždarytos kalėjime, ir ku
rios nuo pat arešto dienos pa
skelbė bado streiką, nieko ne- 
valgydamos iki pat teismo die
nos, rugsėjo 7, tapo prisieku
siųjų posėdininkų teismo iš
teisintos ir paleistos.

Teismo kambarys buvo pil
nas žmonių, o lauke vėl susi
rinkusios minios laukė teismo 
nuosprendžio. Ir kai nuospren
dis paleisti kalines buvo pa
skelbtas, jaunoms streikinin- 
kėms buvo padarytos ova
cijos.

Išteisintosios vėliau pareiš
kė, kad kai tik jos sustiprė- 
siančios, — vienuolika dienų 
išbadavusios jos dabar visai 
nusilpusios, — tuojau eisian
čios pikietuoti, ir jei busią 
areštuotos, jos vėl protestuo
siančios bado streiku.

Japonų šeimininka
vimas Kinuose

Suėmė ir deportavo Tsingtao 
uosto viršininką ir patys 
įsiitaisė šeimininkais

ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 9.
— Japonai areštavo ir depor
tavo Į Šanchajų T. C. Tangą, 
kuris per pastarus trejus me
tus buvo Tsingtao uosto ir 
prieplaukos vicedirektorius.

Areštavus, japonų kariuome
nės vyriausybe buvo j j padė
jus kalėjime, bet už Tangą 
užsistojo Anlglijos ir Ameri
kos biznio žmonės Tsingtao, 
ir japonai sutiko ištremti jį į 
Šanchajų.

Uosto direktorius Kung Ta 
taipjau buvo priverstas bėgti 
iš Tsingtao, taip kad dabar tą 
Kinų uostą kontroliuoja patys 
japonai.

Desperatinga ekonomi
nė Rumanijos padėtis

BUCHARESTAS, rūgs. 9.
— Ekonominė Rumanijos pa
dėtis pasidarė visai despera
tinga. Jos iždo deficitas dabar 
siekia 51 milioną dolerių.
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Dvi jaunos Kenoshos streikininkes, Amanda Rittmer (kai
rėj) ir Mertice Hudson, kurios, areštuotos dcl pikietavimo Allen 
A kompanijos mezgimo fabriko, paskelbė bado streiką ir bada
vo kalėjime 11 dienų ligi teismo. Prisaikintųjų posėdininkų 
teismas rugsėjo 7 dieną jas išteisino.

Suėmė darbininkų 
vadą kankino, kol 
, gavo $10,000
NEW YOBKAS, rūgs. 9. — 

Bartditaii .palydo VVilliamą 
Lyonsą, Nmvarko, N. J., dar
bininkų lyderį, gavę iš jo 
$10,000 išsipirkimo pinigų.

Prieš trejetą savaičių, kai 
Lyons, išėjęs iš vieno resto
rano Ndw York e, buvo besė
dąs į savo automobilį, keturi 
vyrai prisiartinę smogė jtim j 
galvą, apsvaiglimo ir, įsivilkę 
į savą autonjobilj, nusigabeno 
j vieną apartamentą, kame lai
kė jį kaip kalinį. Iš karto ban
ditai reikalavo, kad Lyons su
mokėtų $100,000 išsipirkti. Jis 
atsisakė. Tada banditai ėmė jį 
visokiais budais kankinti. Ne- 
bepakęsdamas kančių, Lyons 
ėmė derėtis ir susitaikė už 
$10,000. Jis pa raiše laišką sa
vo draugams ir tie, sudėję pi
nigus, Lyonsą išpirko.

8 Meksikos maištinin
kai krito kautynėse 

su federantais
MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 

9. — Karo departamento pra
nešimu, susikirtimuose su fe
deralinės kariuomenės dalimis 
vakar buvo nukauti aštuoni 
maištininkai, jų tarpe du maiš
tininkų vadai. Dešimt maišti-j 
ninku ir trys jų vadai buvo 
paimti j nelaisvę.

Chicagai Ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Galima laukti lietaus; vė
siau; vidutinis žiemių ir žie
mių rytų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 76° F.

šiandie saulė teka 6:24, lei-
džiasi 7:10. Mėnuo teka 2:18 gamina apie 
ryto. metus.

Dar vienas sovietų 
politinis kalinys 

nusižudė v « m/ ' W »
BERLYNAS, rūgs. 9. — 

Gauta čia žinių, kad viename 
bolševikų kalėjime Turkestane 
baisiu budu nusižudė vienas 
politinis kalinys, socialistas re
voliucionierius. Kol kas jo var
das nežinomas. Pasak prane
šimo, tas kalinys sirgo džiova 
ir prašė atitinkamą vyriausy
bę, kad jį išsiųstų į kurį nors 
kurortą, bet jo prašymas bu
vo atmestas. Kalinys tada su- 
laistė savo drapanas gazolinu 
ir padegė. Nelaimingasis mirė 
baisiausiuose kentėjimuose.

Sovietija konkuruos 
su Hollywoodu

Palei Maskvą steigia milžiniš
kas moderniškiausias filmų 
gaminimo įstaigas

BERLYNAS, rūgs. 9. — 
Sovietų Busija veikiausiai pa
taps didžiausia Jungtinių Val
stybių konkurentė krutamųjų 
paveikslų gamyboje.

Oficialia Rusų filmų laik
raštis “Sovkino” praneša, kad 
viename vaizdingiausių Mask
vos priemiesčių rutulo jas tik
ras rusų ”Hollywoodas”. še
šių dešimčių hektarų plote ku
riasi visas krutamųjų paveik
slų pramonės miestas, aprū
pintas modemiškiausiais tech
nikos išradimais, kuriems so
vietų valdžia yra paksyrus pen
kis milionus rublių. Per me
tus čia galės būt pagamintos 
65 filmus.

Antras filmų pramones cen
tras bus Ukrainoj. Kijeve, bū
tent, steigiamos naujos kruta
mųjų paveikslų gaminimo 
įstaigos, kur kas metai bus 
pagaminta apie 40 filmų. Tre
čia moderniška krutamųjų per
veiksiu įmonė bus Gruzijoj, 
kame kas metai vėl galės būt 
pagaminta apie 35 filmas.

Jau šiandie sovietų Rusija sipažino, kad 
160 filmų per tėvą dėl to, 

davęs.

ietuvos Žinios
Ir vėl lenkų “skautai” 

demarklinijoj
KAUNAS. — Rugpiučio 10 

ir 12 d.d. Trakų apskrity prie 
demarkacijos tirti jos vaikščio
jo apie 50 skautų kelių len
kų kareivių lydimų. Tomis pa
čiomis dienomis toj vietoj 
vaikštinėjo civilių žmonių bū
rys taip pat ginkluotų karei
vių lydimas. Ir vieni ir kiti 
apžiurinėję demarkJiniją, pa
darę keletą nuotraukų, pasi- 
tiaukė Miciunų kaimo link.

Britų konservatoriai 
prarado viltį laimėt 

kitus rinkimus
Daugelis jų parlamento narių 

žada nsbekandidatuoti ir vel
tui neaikvoti savo pinigų 
kampanijai

LONDONAS, rūgs. 9. — 
Nors visuotiniai rinkimai An
glijoj veikiausiai neįvyks anks
čiau kaip ateinančių metų bir
želio mėnesį, politikos žmo
nės jau dabar ima stropiai 
jiems ruoštis.

Matyt tačiau, kad konserva
toriai visfti prarado viltį lai
mėti rinkimus ir grįžti vėl 
valdžion. Tai galima pastebė
ti iš to, kad daugelis jų va- 

(dų apleidžia savo “skęstantį 
laivą.”

Visų pirmiausiai rengiasi 
trauktis iš savo vietų keturi 
svarbiausi kabineto ministe- 
riai: Sir Austcn Chamberlain- 
as — dėl nesveikatos; Lordas 
Birkenhead — dėl to, kad no
rįs užsiimti bizniu; W. Bridge- 
man — dėl to, kad jis pavar
gęs politika ir nori eiti į lor
dų rumus, ir Sir VVilliam Mit- 
chell-Thomson — dėl to, kad 
jis nieko gera nebemato, atei
ty konservatorių partijoje.

Be to, daugiau ikaip pen
kiasdešimt konservatorių par
lamento narių jau yra pareiš
kę, kad ateinančiais rinkimais 
jie savo kandidatūrų nebesta- 
tysią, o per ateinantį mėne- 
sį-a.ntrą veikiausiai tokių ne- 

; bekandidatuosiiančiių skaičius 
1 pasieks dvejetą šimtų. Kam, 
sako, leisti pinigus rinkimų 
kampanijai, kad nebesitiki rin
kimus laimėti.

Darbiečių kol kas tik pus
tuzinis yra’ pareiškę, kad jie 
nebekandidatuosią dėl savo se
natvės.

IŠSIKASĖ ŠULINĮ IR JAME 
NUTROŠKO

WILM0NT, Minn., rūgs. 9. 
— Nusileidęs 45 pėdų gilumo 
šulinin, kurį jis ką tik buvo 
baigęs kasti, sugedusiu oru nu- 
troško Frank Spatz, 38 metų 
farmerys. Darbininkas Word, 
kuris buvo nuleistas į Šulinį 
gelbėti Spatzą, taipjau pritroš- 
ko, bet dar buvo atgaivintas.

Oro paštas su Meksika

WASHINGTONAS, rūgs. 9. 
— Pašto departamento prane
šimu, oro \ pašto susisiekimas 
tarp J. V. ir Meksikos prasi
dės spalių 1 dieną.

Mergaitė nušovė savo tėvą
LINTON, N. D. — Inez 

Gontka, 17 metų mergaitė, pri- 
ji nušovus savo 

kad jis ją muš-

Ruošiamasi karo stovį 
panaikinti

Bet vietoj karo stovio bus 
įvesta “sustiprinta apsauga”

KAUNAS. — Atatinkamieji 
vidaus reikalų ministerijos or
ganai jau beveik baigė ruošti 
projektą apie karo stovio pa
keitimą sustiprinta apsauga. 
Projektas busiąs paruoštas ir 
patiektas tvirtinti artimiausio
mis dienomis. Karo stovis bu
siąs panaikintas dar šį ru
denį.

Sustiprintos apsaugos įstaty
mo projektas numato, kad ci- 
vilės administracijos organams 
busiančios suteiktos kai kurios 
teisės, karo stoviui esant, pri
derančios • karo valdžiai. Ypač 
projektas numato susirinkimų 
ir spaudos klausimo suregulia
vimą. Varžantis ramų piliečių 
gyvenimą draudimas vaikščio
ti naktį busiąs atmainytas.

Po mėnesio Kaunas tu
rės tramvajų

KAUNAS. — Labai rimtai 
kalbama apie galimumus už mė
nesio Kaune įtaisyti tramvajų. 
Visbadeno, Vokietijoj, magis
tratas dėl kažkokių priežasčių 
nutraukęs sutartį su tramva
jaus koncesininkais. Tramvajus 
buvęs neseniai įvestas ir visiš
kai mažai naudotas. Dabar tie 
koncesininkai pasiūlė Kaunui 
įvesti tramvajų 50 procentų pi
giau, negu buvo siūliusios kitos 
firmos. *

Be to, firma pasižada įtaisyti 
tramvajų ir duoti naujus vago
nus per mėnesį laiko. Ji galin
ti nutiesti 17 klm. bėgių; dar
bas galima esą pradėti tuoj.

Atitinkamos įstaigos dąbar 
skubotai veda derybas tiek su 
tramvajininkais, tiek su konki- 
ninkais dėl konkės panaikinimo.

žinovai tvirtina, kad techniš
kai tramvajaus - įvedimas per 
mėnesį yra galimas.

Kaune laukiama konkės kon- 
cesininkų atsakymas dėl konkės 
likvidavimo.4

Nepaprastas būdas iš
vengti karo tarnybos
KAUNAS. — Rugpiučio 16 d. 

savo bute Sangviliškių kaime, 
Tauragės valsč. buvo nušautas 
15 metų vaikinas Jonas Ugin- 
sas. Vietos šauliai sulaikė ne
seniai paleistą iš sunkiųjų dar
bų kalėjimo Gudavičių, kurį įta
rė nušovime Uginso.

Gudavičius prisipažino, kad 
jis šį darbelį” padarė pasamdy
tas užmuštojo vyresnio brolio 
Antano Uginso. Sulaikytas An
tanas Uginsas taip pat prisipa
žino, kad pasamdė Gudavičių 
užmušti jo jaunesnį brolį, Joną, 
norėdamas pasilikti šeimynoj 
vienas ir tokiu budu išsisukti iš 
karo tarnybos.

Štai kokių esama brolių!

Lenkai grąžino lietuvių 
policininką

KAUNAS. — Lenkai grąžino 
musų sargybai musų demarkli- 
nijos policininką Petrą Matule
vičių.

Kaip anksčiau buvo praneš
ta, policininką P. Matulevičių 
lenkai buvo pagrobę beeinant 
demarklinija.
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Levas Tolstojus
(1828-1928)

(Tęsinys)
“Yra trys gyvenimo laips

niai:—sako Tolstojus: — pir
masis—asmeniškas arba gyvu
liškas, antrasis—visuomeniškas 
arba pagoniškas ir tretysis —- 
krikščioniškas arba dieviškas. 
Asmeniškojo (gyvuliškojo) lai
psnio žmogus pripažįsta teisę 
gyventi tik sau. Jo gyvenimo 
tikslas—asmeniškas pasitenki
nimas. Antrojo laipsnio (vi
suomeniškojo arba pagoniškojo) 
žmogus pripažįsta teisę gyven
ti ne tik sau vienam, bet ir vi
sai savo bendruomenei, šeimai, 
valstybei. Jo tikslas — garbė. 
Trečiojo laipsnio (krikščioniško
jo arba dieviškojo) žmogus ne- 
besitenkina vien savo asmens, 
savo bendruomenės arba savo 
tautos laime. Jis mato gyve
nimo tikslą amžiname nemir
tingame gyvenime — Dievuje. 
Jo gyvenimo tikslas—meilė”.

Jau 1852 m. Tolstojus pa
reiškia, kad “meilė ir geri dar
bai yra vienintelė tiesa pasau
ly”. Daug vėliau (1887 m.) 
jis vadina meilę “vieninteliu 
išmintingu žmogaus veiksniu”. 
Iš čia Tolstojus ir jšveda, kad 
nereikia piktam priešintis pik
tu. “Nesipriešinti piktam reiš
kia, kad niekados negalima var
toti prievartos, t. y. negalima 
daryti taip, kad tavo darbas 
butų priešingas meilei”.

“Kristus kalno pamoksle pa
sakė: 1. Gyvenk taikoje su vi
sais žmonėmis; o jei kas ardy
tų taiką, dėk visas pastangas, 
kad ją vėl butų galima įgyven
dinti. 2. Imk vyras tik vieną 
moterį, o moteris tik vieną vy
rą ir jokiu budu nebesiskirkite. 
3. Nepasižadėk. 4. Kęsk skriau
das ir nedaryk pikto dėl pikto. 
5. Neardyk taikos dėl visuome
niškų tikslų. Iš jų svarbiausias 
ketvirtasis Kristaus į sakinas, 
šv. Rašte pasakyta: “Jums pa
sakyta, kad dantis už dantį, 
akis už akį, o aš sakau jums: 
nesipriešinkit piktam”.

Tolstojus sako, kad šie žo
džiai jam akis atvėrė.

(Ir vos tik aš supratau tuos 
žodžius taip, kaip jie pasakyti, 
—rašo jis,—tuojau man visas 
Kąjstaus mokslas pasidarė aiš
kus ir suprantamas”.

Nesipriešinti piktam piktu 
Tolstojus supranta ne taip, kad 
visai negalima su piktu kovoti. 
Ne. Jis smerkia tik prievartos 
jėgos vartojimą. Tolstojus sa
ko: “Juk ir Kristus pasakė: 
“Kas kardu kovoja, tas nuo 
kardo ir žus”. Jus manote, kad 
jėga paremti jūsų įstatymai 
naikina piktą? Jie tik didina 
piktą. Vienintelis būdas pik
tam naikinti—už blogą visados 
geru mokėti ir visiems be iš
imties tik gerą daryti”.

Dievo Karalystę Tolstojus 
taip aiškina:!)

“Dievo Karalystė — žemėje. 
Diena ir valanda, kada ateis 
Dievo Karalystė, pareina nuo 
pačių žmonių. Kiekvienas turi 
pradėti elgtis taip, kaip jis tu
rėtų elgtis ir nustoti elgtis taip, 
kaip jis neturėtų elgtis— tada 
tuojau ateis žadėtoji Dievo Ka
ralystė. Kiekvienas žmogus 
tuojau tepradeda išpažinti tą 
tiesą, kurią jis žino, arba nors 
neteisybės tenebegina, ir tuo
jau dar šiais metais įvyktų to
kios atmainos žmonijos išsilais
vinime ir tiesos įgyvendinime 
pasauly, apie kokias mes nė 
svajoti nedrįstame. Dievo Ka
ralystė no išoriniame pasauly, 
bet žmogaus sieloje. Ir ji ne- 

ateis matomu budu ir niekas 
nepasakys: “štai ji čia arba 
ten”. Dievo Karalystė — mu
myse. Dievo Karalystė yra ne 
kas kita, kaip Kristaus mokslo 
pildymas”.

Kaip bus sutvarkytas gyve
nimas Dievo Karalystėje? Tols-

1) “Curstvo Božjie vnutri vas” 

tojus atasko taip:-) “Kristaus 
mokinys bus neturtingas. Jis 
gyvens ne mieste, bet kaime, ne 
namie sėdės, bet dirbs miške, 
lauke, džiaugsis saulės šviesa, 
matys žemę, dangų, gyvulius. 
Nesivalkios ir negalvos, kas 
man valgyti, kad apetitas butų, 
bet bus tris krtuA per dieną 
alkanas, ir nesivaAys minkšto
je lovelėje. Jis sirgs, kentės ir 
mirs taip pat, kaip ir visi ne
turtingi darbo žmogeliai. Dievo 
Karalystė yra taika ir ramus, 
laimingas visos žmonijos gyve
nimas šioje žemėje. Taip supra
to Dievo karalystę žydų prana
šai, taip turėtų suprasti ją ir 
kiekvienas žmogus”.

Kaip matote, Tolstojus ne 
kažkur ieško žmonijos išgany
mo, bet jis jį randa čia pat 
žemėje. Kada žmonės pames 
piktą darę, kada mylės viens 
antrą, kada visi dirbs, kada 
nebebus naudotojų ir .naudoja
mųjų—tada ateis Dievo Kara
lyste ir žmonės bus laimingi. 
Jam Dievo Karalystė ne kas 
kita, kaip laisvas, laimingas, 
niekieno nevaržomas visas 
žmonijos gyvenimas šioje že
mėje. Ir šį savo samprotavimą 
jis paremia šventuoju Raštu.

Tolstojus priešingas valsty
bei. Jis sako, kad “valstybė 
paneigia meilės principą. Vals
tybė—stabas, prieš kurį jėga 
verčia visus nusilenkti. Valsty
bė nepripažįsta, kad “visi žmo
nės—Dievo vaikai ir tarp sa
vęs turi gyventi brolybėje ir 
lygybėje”. Valstybė — blogų 
žmonių viešpatavimas. Visi tie, 
į kieno rankas patenka valdžia, 
negeri žmonės. Kas nori val
gyti, tas turi valdžią mylėti, o 
valdžios mylėjimas surištas su 
išdidumu, klasta ir žiaurumu. 
Be savęs aukštinimo ir kitų 
žeminimo, be veidmainiavimo ir 
apgaudinėjimo, be kalėjimų, 
tvirtovių, baudimų ir žudynių 
negali atsirasti ir laikytis jo
kia valdžia. Valstybė—piktų
jų valdymas, įsigalėjęs iki au
kščiausio laipsnio. Valdytojas 
visados stengsis nusilpninti val
domąjį todėl, kad juo silpnes
nis bus valdomasis, juo leng
viau bus valdyti. Pati žiaurio
ji plėšikų gauja nėra taip bai
si, kaip baisi tokia valstybiška 
tvarka. Plėšikų vadas neturi 
visiškos laisvės ant savo gau
jos narių; jam gali pasiprie
šinti, jei jo darbai nepatiks 
nariams. O valstybės valdžia 
nepripažįsta nieko. Nėra tokių 
prasikaltimų, kurių nepadarytų 
valdžios žmonės”.

Todėl Tolstojus ir sako, kad 
valstybė turi išnykti. Valstybė 
turi užleisti savo vietą tokiai 
visuomenės santvarkai, kur vis
kas remtųsi meile. Prievarta, 
jėga ir priespauda turi pasi
traukti iš žmonijos kelio ir už
leisti vietą meilės principui. 
Tolstojus sako: “Kiekvienas 
šiek tiek galvojąs musų laikų 
žmogus mato, kad toliau taip 
nebegalima gyventi, reikia ieš
koti naujų gyvenimo formų. 
Todėl musų laikų krikščioniš
koji žmonija privalo atsisakyti 
nuo dabartinio savo pagoniško
jo gyvenimo ir ant krikščioniš
kų pamatų statyti naują gyve
nimą”.

Jei nebus valdžios, tai kas
•--------- t e ♦’

2) "V čiom moja viera?” 

Tėl. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuog.eriausiai 

TVT. YITŠKA & CO.
1604 So. Paulina S L. Cblcago, 111.
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mus gins nuo priešų? Tblsto- 
jus atsako šitaip J) “Mes žino
me, kad Europos žmonės išpa
žįsta vienodus laisvės ir bro
lybės Šukius ir todėl jie nerei
kalingi viens kito apsaugos. O 
nuo laukinių apsisaugoti užtek
tų ir 0,001 dabartinės kariuo- 
mensė. Jeigu butų tikrai kri
kščioniška visuomenė, nedarytų 
niekam mažiausio pikto ir visą 
išteklių atiduotų kitiems, jo
kie priešai (nei vokiečiai, nei 
turkai, nei laukiniai) jos nepul
tų ir nekankintų. Jie pasiimtų 
sau tik tą, ką ir taip jiems ati
duotų žmonės, kuriems nėra 
skirtumo tarp ruso, vokiečio, 
turko ir laukinio. Juk Miklucha 
Maklajus gyveno tarp pačių 
žvėriškiausių, kaip sakė, lauki
nių žmonių, o tačiau šie lauki
niai ne tik jo nenužudė, bet dar 
pamilo jį, pasidavė jam vien 
dėl to, kad jis jų nebijojo, nie
ko nuo jų nereikalavo ir visa
dos jiems tik gerą darė”.

Tolstojus sako, kad ateities 
“tvarka bus tokia, kokia ją pa
darys busiančioji visuomenė ir 
gyvenimo aplinkybės. Dabar 
mes to negalime suprasti”. O 
kada Tolstojui bando prikaišio
ti arba abejoti dėl jo piešiamos 
visuomenės santvarkos, jis at
sako:

“Jeigu Kolumbas butų pana
šiai galvojęs, tai dar ir šiandien 
Amerika nebūtų atrasta. Kad 
žmogus žinotų savo ateitį, tai 
nebūtų prasmės jam ir gyven
ti. Tas pats ir su visa žmoni
ja. Jei turėtų ateities progra
mą, tai tas butų tikru pažymiu, 
kad ji negyvena, nejuda, bet 
tūpčioja vietoje. Naujojo gy
venimo sąlygų nieks negali ži
noti, todėl kad patys dar turi
me jas išdirbti. Tame ir gludi 
visas gyvenimas, kad pažintu
me nežinomą ir suderintume su 
juo savo veikimą”.

Nuosavybės klausimą Tolsto
jus taip aiškinai): “Turtingieji 
kalti jau vien dėl to, kad jie 
turtingi. “Visi žmonės Dievo 
vaikai ir tarp savęs lygus”— 
pasakė Kristus. Juk tai prasi
kaltimas, kad dešimtys tūkstan
čių alkanų, sušalusių ir suvar
gusių žmonių gyvena Maskvoje 
tada, kada aš su kitais tūkstan
čiais žmonių persivalgau visokių 
skanėsų. Ir iki tol aš busiu 
prasikaltėlis, kol turėsiu atlie
kamo maisto, o kitas visai jo 
neturės, turėsiu, dvejetą rūbų, 
o kitas neturės nė vienų. Sa
kome, kad visi mes broliai, o 
tačiau kiekvieną rytą brolis ar 
sesuo turi išnešti mano nakties 
puodą. Visi mes broliai, bet 
man rytą reikalingi cigarai, 
cukrus, veidrodis ir t.t., daik
tai, kuriuos pagaminti eikvojo 
ir eikvoja savo sveikatą mano, 
man lygus broliai ir sesers, o 
aš naudojuos tais daiktais ir 
net reikalauju jų. Aš visą sa
vo gyvenimą praleidžiu taip: 
valgau, kalbu ir klausau; val
gau, rašau ir skaitau, t. y. vėl 
kalbu ir klausau; valgau, skam
binu; valgau, vėl kalbu ir klau
sau; valgau ir einu gulti. Taip 
kasdien. Nieko kito negaliu ir 
nemoku dirbti. Ir dėl manęs 

1) “Carstvo Božije vnutri vas”
1) “Carstvo • Božieji vnutri vas”, 

“Tak čto že nam” ir “Dengi”

huo pat ryto iki vakaro dirba 
kiemo sargas, valstietis, virė
jas, tarnas, vežėjas, skalbėja; 
jau nekalbu apie tuos darbo 
žmonelius, kurie šitiems mano 
vežėjams, virėjams, tarnams ir 
kitiems pagamina reikalingus 
daiktus. Visi šitie žmonės kas
dien sunkiai prakaituoja, kad 
aš galėčiau kalbėti, valgyti ir 
miegoti”.

“Negali būti žemdirbio, ne
turinčio žemės, dalgio, ratų ir 
arklio. Negali būti kurpiaus, 
neturinčio savo pastogės, van
dens, oro ir darbo įrankių. O 
nuosavybė dažnai padaro taip, 
kad žemdirbys neturi žemės, 
arklio ir dalgio; kurpius —pa
stogės, vandens, ylos. Kažkas 
galingesnis išvijo juos nuo jų 
dirbamos žemės ir atėmė jiems, 
arba išvilijo dalgį, ratus, arklį 
ir ylą”.

“žmogus neturi teisės reika
lauti, kad kiti žmonės jam tar
nautų. Jis pats privalo ki
tiems tarnauti. Ne dėl to žmo
gus gyvena, kad kiti jo naudai 
dirbtų, bet dėl to, kad pats ki
tų naudai dirbtų, žmogų peni 
darbas. Jonas Krikštytojas į 
žmonių klausimą; “kas mums 
veikti?”, atsakė paprastai, 
trumpai ir aiškiai: “Kas turi 
dvejetą rūbų, teatiduoda tam, 
kas nė vienų neturi; kas turi 
maistą, tedaro tą patį”. Tą pa
tį ir daug aiškiau sakydavo 
Kristus”.

Kaip geriau pasidalinti tur
tus? Kaip pavyzdį, Tolstojus 
nurodo rusų išeivius.

“Išeiviai— sako jis— randa 
žemės, apsistoja ant jos ir pra
deda ją dirbti. Niekam nė į 
galvą neateina, kad žmogus, 
kurs pats žemės nedirba, turė
tų kažkokias teises ją valdyti. 
Priešingai, išeiviai visai sąmo
ningai pripažįsta, kad žemė yra 
bendras visų turtas ir kiekvie
nas gali piauti, arti, kur jam 
geriau tinka ir kiek reikia. Jie 
dirba kiekvienas sau ir bendrai 
visi visiems. Kiekvienas žmo
gus dirba, kas jam reikia, dir
ba savąjį darbą. O jeigu žmo
nėms patogiau bendrai dirbti, 
jie renkasi į bendruomenę. Ta
čiau, tiek bendruomenėje, tiek 
atskiruose ukiuo.se nei vanduo, 
nei žemė, nei rūbai ant kūno, 
nei kuolas, kuriuo dirbama, nei 
arklas, nei mašina— niekas ne
gali priklausyti niekam kitam, 
kaip tik tiems, kurie geria van
denį, dengia savo kūną ir dirba 
mašina arba arkliu, todėl, kad 
šie visi daiktai tai reikalingi tik 
tiems, kas jais naudojasi. Savo 
nuosavybei galima vadinti tik 
savąjį darbą”.

Pinigų klausimą Tolstojus ši
taip aiškina:

“Ypač pinigai padaro taip, 
kad neturtingieji pareina nuo 
turčių malonės. Kas turi pini
gų, veja virves iš tų, kurie pi
nigų neturi. Pinigai — nauja 
vergijos forma, kuri skiriasi 
nuo senosios vergijos' tuo, kad 
ši netiesioginiu budu pavergia 
žmogų.”

Ypač nepatenkintas Tolstojus 
šių laikų šeimos žtnonių gyve
nimu, lytiniu ištvirkimu ir pa
žiūra į dorovę. Jis sako:!) “Mu
sų visuomenėje yra susidariusi 
tokia nuomonė, kad lytiniai san
tykiai — sveikatai reikalingas 
dalykas. Tokia nuomonė tiek į- 
sigalėjo, kad dažnai patys tė
vai, gydytojų patariami, leidžia 
savo vaikams paleistuvauti. Val
džios, kurių pareiga rūpintis sa
vo piliečių doroviškumu, pačios 
palaiko paleistuvavimą, t. y. 
reguliuoja visą moterų luomą, 
kurios priverstos fiziškai ir 
dvasiškai save žudyti, kad ga
lėtų patenkinti sakytus vyrų 
reikalavimus. Ir todėl aš no
rėjau pasakyti, kad tai — nege
ras dalykas. Neleistinas daik
tas, kad dėl vieno žmogaus 
sveikatos turėtų žudyti savo 
kūną ir sielą kitas žmogus”.

“Norėdamas susilaikyti nuo 
lytiško patraukimo, žmogus tu
ri paprastai, normališkai gy
venti, negirtauti, nepersivalgy
ti, nevalgyti mėsos ir dirbti 
varginantį fiziškai darbą; su 
svetimomis moterimis visur tu-7 
ri taip elgtis, kaip kiekvienas 
žmogus elgiasi su savo motina, 
seserimi, giminėmis. Vyrai ir 
moters prieš ir po vedybų turi 
žiūrėti į fizišką meilę ne kaip 
į poetišką ir kilnų dalyką, bet 
kaip į gyvulišką, žeminantį”.

“Dabar moters, gydytojų pa
dedamos, naudoja tam tikras 
priemones, kad vaikų nebūtų, 
arba vedusieji nepaliauja lytiš
kai santykiauti nėštumo ir žin- 
dymo metu. Vaikų vengimas 
—dalykapxlabai artimas žmog
žudystei. O hesusivaldymas nėš
tumo ir žindymo metu —žudo 
moters dvasią”.

“Musų vaikai auklėjami, kaip 
gyvuliukai. Tėvai visai nesi
rūpina vaikų sąmoningumu, kad 
jie išaugtų dorovingais pilie
čiais, mylėtų artimą ir dirbtų 
visuomenės labui. Jie tik rūpi
nasi savo vaikų penėjimu, sten
giasi padidinti jų ūgį, padaryti 
juos švarius, baltus, sočius ir 

1) “Kreicerova sonata”

gražius. Tokie išlepinti vai
kai, kaip ir visi nupenėti gyvu
liukai, pasidaro labai jautrus 
lytiškai, kas juos paskiau jau
natvės amžiuje labai vargina. 
Reikia surasti kitus auklėjimo 
tikslus. Reikia auklėti ne gra
žų kūną, bet gražią sielą”.

“Musų visuomenėje jauni 
žmoės gerinusį gyvenimo laiką 
praleidžia taip: vyrai — ieško 
sau geriausių, gražiausių patai
čių; moters ir mergaitės —vi
lioja ir gaudo sau vyrus. To

r

kiam nenaudingam, bet tiesiog 
žalingam, darbui eikvojamos 
geriausios žmonių jėgos. Iš to 
išvada: reikia užmiršti, kad fi
ziška meilė yra kažkas nepa
prasta, ypatinga, žmogaus ti
kslas: tarnauti žmonijai, tėvy
nei, mokslui, dailei (jau nekal
bant apie Dievą)”.

(Bus daugiau )

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS 1
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir pradas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phonc Canal 2544—2545II-------------  --
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Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

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

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson Blv., netoli State St.
Kambariai 1012, 1015, 1016. imkit elevatorių

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

N e dilioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. 'j
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1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
L F. Dankowški, pres. C. J. Dankowski, ižd.
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________

ukiuo.se


Pirmadienis, rūgs. 10, 1923

MUSŲ MOTERIMS
h------------------- ——Veda Dora Vilkienė"'—'

LONDONO PUDINGAS 
GARDUS IR MAIS

TINGAS.

2 kiaušinių trynis.
>/2 puoduko sviesto.
1 puoduką labai smulkaus 

cukraus.
5 šaukštai virtos stiprios ka

vos.
1 šaukštuką vanilos.
18 (lady finger) biškaptelių.
Išplaktos saldžios Smetonos.
Riešutų, višnių.
Ištrink kiaušinius, sviestą, ir 

cukrų pakol mišinys išrodys 
kaip Smetona. Pridėk kavą ir 
vaniliją. Sudėk eilę “lady fin- 
gers” į kokį gražų bliudą, api
pilk mišiniu ir vėl sudėk eilę 
“lady fingers". Padėk į ledau- 
nę ant keletos valandų.

Kaip reikės paduoti stalan ap
dėk išplakta saldžia smetona.

Ii “peck“ slyvų.
Cukraus.
Parink tik pilnai prinokusius 

vaisius. Nuplauk, nelupk ir ne- 
piaustyk. Virk pakol suvirs. 
Sumaišyk šaukštu ir supilk mai- 
šan. Tegul nuteka per naktį. 
Nereikia spausti. Imk tiek puo
dukų cukraus, kiek puodukų bus 
sunkos. Tegul sunka verda 5 
minutes, paskui sudėk cukrų. 
Virk pakol sutirštės ant tiek, 
kad lašą užpylus aut torielio, 
lašas sustingtų. Supilk į stik
lus ir kuomet atšals, apipilk pa
mpinu. Tirštimus gali atskiesti 
vandeniu, pridėti cukraus, pavi
rinti ir vartoti kaipo sunką pu
dingams.

AGURKĖLIAI AKYVOJ

AUKSINS KOŠE

6 sv. arbūzo (pumpkin).
3 sv. cukraus.
4 citrinos.
2 uncijos imbiero šaknų.
1 kvorta vandens.
Nuplauk iV supiaustyk arbū

zą, pridėk imbierą, plonai su
pjaustytas citrinas ir užpilk 
vandeniu. Tik tiek vandens, 
kad apsemtų. Tegul taip stovi 
per naktį. Virk ant mažos ug
nies, kartu su cukrum pakol pa
sidarys beveik tirštas, ir švie
siai geltonos spalvos. Sudėk į 
stiklus.

MORKVŲ KONSERVAI

BOSTONO RUSVA DUONA

1 puoduką kornų miltų.
1 puoduką kvietinių miltų.
1 puoduką paprastų baltų 

miltų.
1 puoduką razinkų arba rie

šučių.
2 šaukštuku sodos.
1 šaukštuką druskos.
3/i “Malasses“.
2 puoduku rufcusio pieno.
Sumaišyk sausus pridečkus. 

Pridėk juos prie molasses ir 
paskui supilk rugusį pieną.

Galima kepti pečiuje valandą 
laiko arba šutinti (idant sudė
jus) ant garo.

“( RABAPPLE” IR SLYVŲ 
“JELLY”

%. “peck” “crabapples”. 
Vandens.

MADOS

2555 — Elegantiška sporto sukne
lė. Galima siūdinti iš “jersey”” ma
terijos arba kokios kitokios sunkios 
materijos. Labai tinka rudeniui dė
vėti. Sukirptos mieros 16, 18, 36, 
38. 40 ir 42 colių per krutinę.

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

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
•Slalsted St., Chicago.Jll.

^NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ----------—
Mieros .................... per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir vaist.)

__ ______________________________________b

3 sv. žalių morkvų.
3 sv. cukraus.
6 citrinos.
Į4 sv. saldžių migdolų.
Nuvalyk, nuplauk ir sumalk 

morkvas. Užpilk vandeniu ir 
virk morkvas pakol bus minkš
tos. Pertrink per sietą. Sudėk 
puodan kartu su cukrum. Nu- 
tarkuok citrinų luobelį ir iš- 
spausk sunką ir taipgi pridėk 
prie morkvų. Virk ant mažos 
ugnies 2 valandas. Kuomet bus 
beveik išvirę, pridėk smulkiai 
sukapotus migdolus. Sudėk j 
stiklus ir kuomet atšals apipilk 
parafinu.

GRUŽIŲ KONSERVAI

1 “peck“ grušių.
4 sv. cukraus.
1 sv. besėklių razinkų.
IV2 valakiškų riešutų, supiau

styk.
3 citrinų sunkos.
2 orandžių sunkos.
Nuplauk ir nulupk griušias, 

supiaustyk, apiberk cukrum ir 
tegul stovi per naktį. Nupilk 
cukrų ir virk iki pasidarys si- 
ropas. Virk nedaugiaus kaip 
12 arba 15 minutų. Sudėk gru- 
šias ir likusius dalykus ir virk 
ant mažos ugnies valandą lai
ko. Sudėk į stiklus ir tampriai 
užsuk viršelius.

KONSERVAI Iš TOMATŲ

1 sv. geltonų arba raudonų 
tomatų supiaustyk lieku- 
tem.

1 sv. cukraus.
2 uncijos imbiero.
1 citrina.
Apipilk tomates verdančiu 

vandeniu ir nulupk.
Apipilk cukrumi ir tegul sto

vi per naktį. Nupilk sunką ir 
virk pakol bus panaši į sirupą. 
Nutarkuok skurelę ir išspausk 
sunką. Sudėk tomates ir viską 
likusį siropą ir virk pakol to- 
mateš liks permatomos ir švie
sios. Supilk į steriližuotus sti
klus ir tampriai uždaryk virše
lius.

AGRASTŲ KONSERVAI

3 sv. agrastų.
3 sv. cukraus.
1 sv. besėklių razinkų.
3 orandžiai.
Nutarkuok skureles nuo 

orandžių ir išspausk sunką. Su
dėk viską kartu puodan ir virk 
ant mažos ugnies pakol sutirš
tės. Sudėk į stiklus, kaip at
šals užpilk parafinu.

GRUŠIOS IR OBUOLIAI

NAUJIENOS, Chicago, IU.
A............................ i mi n . i a. »—    i   t IH T > V"*-'.’?' 1 f 11 * ■m •> ■•*>>!

SEMKITE ŽINOJIMĄ IŠ KNYGŲ9 kietas grušias.
6 kieti obuoliai.
11/2 citrinos.
’/h sv. imbiero.
% kvortos vandens.
Cukraus.
Nulupk ir supiaustyk grušes, 

ir obuolius j ■/» colio storumo 
šmotukus. Nutarkuok citrinos 
luobelį ir išspausk sunką ir su
pilk prie vandens. Supiaustyk 
imbierą. Dėk ant kiekvieno 
svaro vaisią, svarą cukraus. 
Virk cukrų su vandeniu iki pa
sidarys siropas. Sudėk likusius 
dalykus ir virk viską kartu % 
valandos. Sudėk į stiklus ir 
tampriai uždaryk.

Musų patarimu visiems “Naujienų’* skaitytojams yra, 
kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
čia esamų apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio_ reiškia už
$5.00 vertes knygųmokSsite tiktai $8.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

100 mažų agurkėlių.
1 kvorta mažų svogūnų.
1 kvortą geros alyvos.
1 unciją selerių sėklų.
*4 sv. maltos muštardos.
Vi sv. baltos muštardos sėklų.
1 šaukštas juodųjų pipirų 

(maltų). •
2 kvortos acto.
Nuplauk ir supiaustyk svogū

nus, ir agurkus. Sudėk į molinį 
puodą eilėmis, apiberdama su 
druska. Užvožk akmenių ir te
gul taip stovi per naktį. Nu
sunk. Sumaišyk sausus pries
konius ir sudėk alyvon, paskui 
pilk po truputį acto, nuolat 
maišydama. Užpilk ant agurkų 
ir svogūnų, sudėk į sterizuotus 
stiklus. Stiklus tampriai už
daryk, padėk sauson vieton.

Čia yra dainos bei eilės visų musų geriausių poetų, pertat 
verta šių dainų, visiems dainų mylėtojams įsigyti.

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 88 .....................
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109 .................
Cit, Paklausykite, pusi. 190............... ..............
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 .............. ........ .
Šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 .............
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190....................
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 ................ .
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31 ....>...........
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188 
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 .60 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50........................ ........
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156.....................
Deive iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31.........................
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64...................... .
Vasaros Šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82.........................
Petro Armino raštąi—eilės, dainos, pusi, 60..................
Homero—Odisėja, pusi. 291 ...........................................
Janonio raštai—eiles, dainos, pusi. 112.............4........... .
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu

autografijos ir paveikslai; pusi. 230 .....................  1.50

. .25

. .65

. .15

. .40
, .85
. .30
1.25

.50

MŪRINIS arba MEDINIS
- Geros rųšies pastatyti garažai

$10 įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

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

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jį. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tokį darbą kuri 
jus interesuojatės.

z I I ^ara^as
Į Į Porčius

2] Namo pakėlimas
j Cementinis pamatas

j Į Abelnas pertaisymas
J Naujas namas ir finansavimas 

Vardas ...................................w...........
Adresas ...’.................. t........................

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Vardai 

4538 W. Addison St.
Telephone A vemia 4718

LEISKIT MANE PA
SAKYT JUMS

Dovanai Patarimas
Pavelyk it D-rui C. G. Singley 

patarti jums. Jis yra patyręs 
visose ligose. Jis turi 40 metų 
praktikos ir gali gydyti sifilį, 
nerviškumo, draugijines ligas, 
pagelbės jums atgauti vyrišku
mą, faktinai jis gali subudavoti 
iki tokio vyro koks buvote pir
miau. Ten yra tik vienas pasto
vus ir tikras gydymas ir jis 
vartoja jį.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jackson Bout.

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150 

Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų., nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

.50

.40

.35

\a A A A A A A A A A AA AA AA^AA A AAA a a a a a a a a aaaLaA/' 

Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos

Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia 
esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 

naudingų knygų šiame sąraše.
Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ...........
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ............v................
Lietuvos—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88...............
Kaip Gyveną Norvegai. Paveiksluota, pusi, 51 ...............
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169..... .............
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais .... 
Mirtis ir Kas Toliau?—Vydūno, pusi. 48..........................
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46...............
Žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52.............................. .
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35 ...................
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133 ..................................
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35 .... 
Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64......................................
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių 70..............................................
Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 83. 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr.

Moulen Rz., puslapių 105..........................................
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 188-(su 

paveikslais) ..’.....................................................
.Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65.......
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101......................  :
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 ..........................
šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67 .......
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus. 

Su paveikslais .....................................................
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

pusi. 31.................................................. ..............
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 ...............
Kovo 20 Diena—Šerno. Su paveikslais, pusi. 189...........
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi.....
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 . . ................. .......................;..........
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi. 

218............ :.....................

z— 1 1 — ...... . 1 - " ■

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

Vesiu bizni per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
l'el. Koosevtlt 8500

V—. ............................ Į Į,............

.40 

.60 

.30 

.25 

.75 

.40 

.35 

.30 

.40 

.20 

.60 

.25 

.40

.75 
. .40 
1.00
.25 

. .70

Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 
pusi. 126 .... ... .......-........................................... .60

Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienatn grįžtančiam 
į Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111......... 75

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86................. 40
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusk* 108.............60
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta............................. 90
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta ........1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 88. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150................................. 1.00
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi.

63...................................    40
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 32.................................80
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 .................  .50
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40..........80
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47 ....................................   85
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141......40

Išsirinkite knygų iš virš esamo sąrašo ir išrokavę 40 centų nuo dolerio pilnos sumos pinigus siuskite sekamu adresu:

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

Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99............... 40
Gamta ir jos reiškiniai—Trojanovskio, 4-se dalyse, pus

lapių 308 .:....................................................... 2.00
Organinė Chemija—Ruko, pusi. 384, apdaryta.......... 8.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveik i šluota, pusi.

240 ...........,.............    1.25
Fizika—šakenio, pusi. 472, apdaryta L................ ~.........3.50
Ūkininkų Dangus—Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75 
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais, 

pusi. 79................. .............................................
Gamtos Mokslo Vadovėlis—Trojanovskio. Su paveiks

lais, 3 dalys, puslapių 548 .....................................  3.75
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031 .....................................  4.00
Vienuolio Raštai, pusi. 348 .............................................  2.00
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25 
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2

dalys)  ................................................................... 2.00
Lietuva Paveiksluose—60 atviručių. Tinkamos rašyti į

draugus .................................................................... 1.75

Apysakos, Pasakos, Legendos—Geresni Musų Radėjų 
Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų

Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 291 .............................. 1.25
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 .................... ... 1.00
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252...................... 1.00
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227............................... 1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160 ......................... 75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ...... 75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132.............................45
Rambyno Tėvynė— Ruseckio, pusi. 64 .............................35 '
Bludas—Dobilo, pusi. 428 .............................................  1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116.................................... 60
Putino—Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Putino—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo 

eilių, puslapių 217..........................................   1.00
Marikė—Vargšo, pusi. 60....................................................20
Šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136......60
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus—Buracevska, pusi. 

161 .................... ...................................-............
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 ............. .
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56.....................
Kada Rrauda Siela—Vaidęliutė, pusi. 123.....................
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63.....................................
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40...................... .1..............
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77.........................
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81.........................
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42.........................
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta........ ............ .........
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43,

su paveikslais .................................................. —, .20
žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31..........20
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 20..........25
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. .40 
Krislai; puslapių 59............................................................... 30
Lakštingala—šalčius. Su paveikslais, pusi. 28................. 30
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais, 

puslapių 68 ................................................
Gamtos Pasakos—šalčius. Su paveikslais, pusi. 42 
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55..........
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64........... ......
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 32........................ .
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63.........
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125.............
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190 .............................
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 82....................................
Biliūno Raštai, pusi. 148 .........................................
Žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55...... .......
Jurų švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 ..................
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47.............
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 89 .................................
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 .........................

.75

.50
. .60

.60

.30
. .10

.40

.30
.'.15
1.25

. .40 
. .20 
. .80 
.. .30 
.. .20 
.. .30 
. .75 
. .90 
.. .20 
. .90 
. .40 
. .20 
. .20 
. .20 
. .15 
. .20

Gramatikos, Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos ir šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

Lietuvių Kalbos Gramatika—Rygiškių Jono, pusi. 280 1.50 
Lietuvių Kalbos Gramatika—Damijonaičio, pusi. 166......80
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 .......  8.00
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis I,

puslapių 180 ................................................-............... 90
Vaikų Darbymečiui--Murkos. Su paveikslais, dalis II, 

puslapių 819 .... ................................................  1.50
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis

III, puslapių 280 ......................... .v......._.................... 1.50
Lietuvių Kalbos žodynas—Būgos, pusi. 80.................... 2.00
Aritmetikos UždavinynaA—Mašioto. Dvi dalys, pus

lapių 177 ........ —............................................  1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusj. 525 ......................  2.50
Aritmetikos Teorija—Smetonos, pusi. 189........................75
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento

rius. J. Damijonaičio. Pradinėms mokykloms.
. Tilžėje, 1923, pusi. 64....................................................30
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Matams . . . ....
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Suvienytose Valstijose, M Chicago- 
je, paltui

Matam* - .
Pusei meti —.—
Trim* minėdami
Dviem mineciam*
Vienam minėsią!

Metaion Ir kitur nlstaslMSi 
[Atpigintai i

Metanui

>7.00
8.50
1.76
1.25
.75

Naujienos eina kasdien, iisHriant 
sekmadienius. Leidiia Naujiena 3on- 
drovi, 1739 So. Halsted St, Chlcago, 
III. — Telefonas! RooMvelt 8600.

>8.00 
4.00

Pinigu* reikia atarti palte Monay

j savo priešus. Darbo Partija nutarė mesti komunistus 
lauk. Paskui unijos viena po kitos nutarė pašalinti 
Maskvos agentus iš atsakomingų vietų. Kuomet gi ko- 
mintemo lyderių suvažiavimas ryžosi anglams už tai 
atkeršyti ir įsakė savo klapčiukams Anglijoje statyti 
rinkimuose savo kandidatus prieš Darbo Partijos kan
didatus, nepaisant, kad dėl to, gali rinkimus laimėti at
žagareiviai, — tai Anglijos darbininkų kantrybei atėjo 
galas. . G

Dabartinis Anglijos darbininkų unijų kongresas 
davė tinkamą atsakymą Maskvai, nutardamas apie jo
kią “vienybę” su bolševikiškomis unijomis daugiaus ne- 
kalbėti. ' t

Jeigu Rusijos darbininkai dabar norės užmegsti ry
šius su organizuotuoju darbininkų judėjimu vakarų Eu
ropoje, tai jie turės pirma numesti nuo savo sprando 
bolševikiškos diktatūros jungą!
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Palaidotas miestas
Bandoma atkasti senovės mies

tą. — Herculaneumo ir Pom- 
pejaus žuvimas. ,— Arche
ologiški turtai.—Prof. Char
les Waldsteino planas.—Kaip 
atkasinėjimo darbas yra va
romas.

metų 
atka- 
kuris

ANGLIJOS DARBININKAI ATMETĖ BOLŠEVIKUS Apžvalga
Didžiosios Britanijos darbininkų sąjungų kongre

sas 2,500,000 balsų dauguma nutarė neturėti jokių ry
šių su Rusijos profsojuzais ir nešaukti pasaulio profe
sinių sąjungų konferencijos, kurioje galėtų dalyvauti 
“raudonasis” profesinių sąjungų internacionalas. Ka
dangi kongrese, Swansea mieste, atstovaujama apie 
4,000,000 organizuotų darbininkų, tai ta balsų dauguma 
rodo, jogei už bendradarbiavimą su bolševikais stojo tik 
apie viena šeštą dalis delegatų.

Tai yra labai žynius pakitėjimas Anglijos darbinin
kų nusistatyme. Prieš dvejetą-trejetą metų Anglijos 
darbininkų kongresuose dauguma balsuodavo už “vie
nybę” su rusais. Organizuotieji Anglijos darbininkai 
keletą kartų buvo įnešę per savo atstovus Amsterdamo 
unijų Internacionalo kongresuose sumanymą, kad Am
sterdamo Internacionalas “vienytųsi” su “raudonuoju” 
unijų internacionalu. Šitai “vienybės” idėjai skleisti 
Anglijoje buvo įsikūręs “Anghi-Rusų Vienybės Komite
tas”, kuris leido tam tikrą literatūrą, siuntinėjo savo 
agitatorius į įvairias šalis ir rengė “dar,bininkų delega
cijų” keliones į Rusiją. Tos propagandos lėšas parūpin
davo, žinoma, Maskva.

Rusų noras buvo ne atsteigti vienybę tarptautiniam 
darbininkų judėjime, bet jį dar labiaus suskaldyti, at
plėšiant nuo Amsterdamo unijų Internacionalo anglų 
sąjungas. “Vienybės” obalsis jiems buvo tiktai priedan
ga varyti agitaciją prieš Europos darbininkų unijų va
dus. Europos kontinento darbininkai šitą bolševikų veid- 
mainybę suprato iš karto, nes bolševikus jie turėjo pro
gos gerai pažinti jau tuo laiku (1920-21 m.), kai Maskva 
suskaldė socialistų partijas Vokietijoje ir Franci joje.

Anglai pradžioje tikėjo bolševikais, nes Maskva į 
vidujinius Anglijos darbininkų reikalus ilgą laiką nesi
kišo, gerai numanydami, kad Anglijoje komunizmui nė
ra dirvos. Anglija yra seniausia pramonės šalis pasauly
je, ir butų visai juokinga, jeigu ekonomiškai ir kultū
riškai atsilikusioji, tik-ką nuo carizmo jungo pasiliuo- 
savusi Rusija “rodytų kelią” Anglijos darbininkams. 
Net “garsusis” Zinovjevas todėl ilgai nedrįso anglams 
brukti savo kvailus “tezius” ir šmeižti jų vadus. Vieto
je to “trečiasis internacionalas” stengėsi patraukti 
Anglijos darbininkus savo pusėn, siūlydamas jiems biz- 
niškas propozicijas. Bolševikai sakė anglams, kad jeigu 
jų kraštas bus geruose santykiuose su rusais, tai Ang
lijos pramonė ras puikią rinką Rusijoje, ir Anglijoje

UŽGAUTA “AUTORIAUS 
AMBICIJA”?

Anądien “Naujienose 
l>arodyta, kaip “negramotnai” 
parašytos R.-Katalikų Federa
cijos seimo rezoliucijos. Tas re
zoliucijas dabar šoko ginti 
“Draugas”. Jisai tvirtina, kad 
jose nesą nieko bloga, tik, jas 
spausdinant laikraštyje, buvę 
padaryta keletas “zeceriškų ir 
korektūros klaidų”.

Tečiaus, taisydamas tas klai
das, “Draugas” parodo, kad jo 
redaktorius ne geresnis “litera
tas” už rezoliucijų 
Pavyzdžiui, jisai sako, 
toje “estableshments” 
įdėt “establishments”, 
buvę viskas gerai. Taigi pažiū
rėsime, kas išeis, padarius šitą 
pakeitimą. Atatinkamoji Fede
racijos suvažiavimo rezoliucijos 
vieta tuomet skambės taip:

“....That the Lithuanian
Governmet refuse to nego- 
tiate any agreements regard- 
ing economics, exchange of 
consuls vietoje 2counsels”, 
kaip buvo pirma), establish- 

• ments of diplomatic relations, 
or any other agreement.”
Vadinasi, “Draugo” redakto

rius mano, kad anglų kalboje 
galima vartoti tokius sakinius: 
“agreements regarding econo
mics”, “establishments (!) of 
diplomatic relations”! Jeigu ji
sai taip mano, tai tegu jisai ši
tokią savo “literatūrą” parodo 
bent kuriam “high school” mo
kiniui ir paklausia jo nuomo
nės.

Federacijos rezoliucijoje bu
vo, kaip aną kartą minėjome, 
dar šitokių žodžių:

“It is hereby resolved that 
the League of Nations as a 
medium of peace and a 
stronghold of justice should 
not permit the Lithuanian 
nation to gi ve up her (!) 
rights to Vilnius....”
Jeigu šitie žodžiai ką nors 

reiškia, tai jų prasmė gali būt 
tiktai tokia: Tautų Sąjunga yra 
prašoma neleisti lietuvių tautai

buvo 
•>>

karščiavimosi darosi visai aiš
ku, kad kritika tos jurgiškos 
rezoliucijos užgavo jį asmeniš
kai. Atrodo, kad. jisai pats buvo 
tarpe “literatų”, kurie Federa
cijos vardu pagamino tą nemok
šų produktą.

“Draugo” redaktoriaus “va
lia” mums nerupi. Bet kad ji
sai turi daugiaus drąsos, negu 
išmanymo, ir todėl imasi darbo, 
kuriam nė iš tolo nepakanka jo 
jėgų, — tai faktas. Kaip tik
ras ignorantas “iš stuomens ir 
iš liemens”, jisai nesijaučia, 
kad jisai nieko nežino.

Žu
kai 
ug-

Herculaeumą 
įvyko dėl to, 
randasi ar-1 
Pompej iečiai

autorJus.
kad vie-

reikėję
ir butų

Po penkių dešimčių 
pertraukos vėl prasidėjo 
sinėjimas Herculaneumo, 
randasi netoli nuo Neapolio. Ti
kimasi atkasti trobesius, monu
mentus ir mejio kurinius, kurie 
parodys, kaip Romos miestas at
rodė krikščioniškos eros pra
džioj ir kaip tais laikais žmonės 
gyveno. Kasimas yra atlieka
mas su pagelba moderniškų ma
šinų. Darbą prižiūri prof. Ame- 
deo Maiuri.

Herculaneum ir Pompej us 
vo vienu ir tuo pačiu laiku, 
79 m. išsiveržė Vezuvijaus
niakalnis. Kuomet Pompejų už
pylė "pelenai, tai 
užliejo lava. Tai 
kad llerculaeum 
čiau ugniakalnio.
ne tik patys išsigelbėjo, bet dar 
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KASIŲ UNIJĄ lsibaigug> jie grįžo į “palaidotą 
__ miestą” ir beveik visą savo tur-

Kaip vakar, sulig komunistų atkasė. Turtai ten buvo ieš- 
spaudos pranešimais, turėjo ]<omį jr vėliau. Todėl musų lai- 
jvykti Pittsburghe “kairiaspar- kų archeologai turėjo pasiten- 
nių” šaukiama “mainierių na-1 kinti tik likučiais.
cionalė konvencija” tikslu su-j Kas kita buvo su Herculan- 
organizuoti naują angliakasių ęum, kurį užliejo lava. Lavos 
uniją. Gana reikšmingas yra sluoksnis buvo storas ir kietas, 
tas faktas, kad už tą konvenci
ją varo smarkią agitaciją p. 
Gitlow iš New Yorko, komunis
tų kandidatas į vice-preziden- 
tus, vadinasi, partijos agitato
rius ir net visai ne angliakasys.

“Laisvė” apie tai rašo:
“Gitlow svarbiausia kalbė

jo apie mainierių kovą. Aiš
kindamas, kaip Lewisas su
daužę (? “N.” Red.) mainie
rių uniją, primindamas, kad 
minkštos anglies| kasyklose 
algos nukapojamos, komunis
tų kandidatas karštai ragino 
kietos anglies mainierius 
(Wilkes-Barre, Pa.) susior
ganizuoti po naujos unijos 
vėliava, kad pasipriešinti ka
syklų savininkų atakai.”
Ragina priešintis neva kasyk

lų savininkams, o tuo tarpu vi
sų savo agitaciją kreipia prieš 
angliakasių unijos viršininkus 
ir skaldo pačią uniją!

Šitos biznio perspektyvos buvo sužavėjusios ne tik 
Anglijos darbininkų mases, kurios nuo karo laiko skau
džiai kenčia dėl nedarbo, bet ir plačius Anglijos buržu
azijos sluoksnius. Maskva tuomet, manydama, kad Ang
lijoje jau yra prirengta dirva bolševikiškai agitacijai, 
ėmė rodyti savo vilko dantis. Prasidėjo atkaklios bolše
vikų atakos prieš MacDonaldą ir kitus Darbo Partijos atsižadėti savo teisių į Vilnių, 
vadus. Anglijos unijose Maskvos agentai, gerai apru- Gal “Draugas” sakys, ir 
pinti pinigais, ėmė organizuoti “mažumos judėjimą”, šitą nesąmonę galima išaiškinti 
Pagalinus, kilęs prieš dvejetą metų Anglijos mainierių 1 
streikas ir iš jo išdygęs generalis streikas sužadino “pa
saulio revoliucijos "štabe” tiek daug vilčių, kad jie ryžo
si vienu užsimojimu užkariauti arba į skeveldras sudau
žyti Anglijos darbininkų judėjimą.

Viena ranka šelpdami badaujančius streikininkus, 
kita ranka rašydami “revoliucinius” atsišaukimus, ku
riuose Anglijos proletariatas buvo šaukiamas sukilti ir 
“nuversti kapitalizmą”, Maskvos strategai paskelbė lietuvių 'tauta tau rėn- 
mirtiną kovą “išdavikiškiems Anglijos socialistų ir uni- gįasi tų teisių atsižadėti! Ir dėl 
jų vadams”. Milžiniškoje suirutėje, kurią iššaukė Ang- to, kad nė pats “D.” M<aiškinto- 
lijoje generalis streikas, rodėsi, kad rusų planas įvyks jfts” nesugeba šitą absurdą Fe- 
— darbininkų masės nudardės į bolševizmą, o senieji Aeracijos rezoliucijoje pateisin- 
unijų lyderiai ir politiniai darbininkų vadai pasiliks be JLai
pasekėjų. Bet išėjo visai priešingai, kaip tik šis diąsiau- griebtis kitokios strategijos ir 
sias Maskvos pasikėsinimas pasigrobti į savo nagus va- parašė dvejetą špaltų apie 
dovybę Anglijos darbininkų judėjime atidarė jiems akis! “Naujienų” ‘^blogą valią” ir 

Anglai pamatė, kad “raudoniemsiems” Maskvos jezu- «pįe — Plečkaitį!* 
itams rupi ne padėti jiems, bet tik panaudoti juos sa
viems poiitiniems tikslams, ir jie ėmė atsikvošėti. Nuo 
to laiko iki dabar vis didesnis ir didesnis Anglijos dar
bininkų skaičius ėmė žiūrėti į Rusijos bolševikus, kaip rijonų

sakys, kad ir

“zeceriškomis ir korektūros 
klaidomis”?

Kiekvienas pripažins, kad čia 
dalykas visai ne tame, žmonės, 
kurie rašė tą rezoliuciją, aišku, 
patys nesižinojo ką darą. Juk 
tai yra stačiai skandalas šauk
tis j Tautų Sąjungą, kad ji “ne- 

1 leistų” lietuvių tautai “atsiža
dėti savo teisių į Vilnių” — ta-

tastrofos ant palaidoto miesto 
išdygo. Resinos miestelis. Jo gy
ventojai, bekasdami šulinius, už
tiko senovės liekanas. Ant ga
lo, Viktoras Emanuelis II, pir
mas suvienytos Italijos karalius, 
buvo pasiryžęs Herculeneumą 
atkasti. Tačiau sunkiems lai
kams užėjus 1875 m. darbas bu
vo nutrauktas.

šį kartą bet gi dedama visos 
pastangos, kad Herculaneumą 
atkasti. Kuomet tai -bus pada
ryta, tai žmonės turės progos 
pamatyti, kaip atrodė senovės 
romėnų miestas krikščionybės 
eros pradžioj. —K. A.

Prieš 25 metus prof. Charles 
Waldstein, amerikietis, buvo iš
dirbęs planus senovės miesto at- 
kasimui. Tuo reikalu jis rūpi
nosi visą savo gyvenimą. Iš 
Anglijos, kur jis gyveno, prof. 
Waldstein buvo atvykęs į Ame
riką, kad gauti paramos. Prezi
dentas Roosevelt ir kiti žymus 
amerikiečiai karštai pritarė su
manymui. Tačiaus atsirado kliū
čių, ir prof. Waldsteino planas 
tapo neįvykdytas. Tai buvo di
delis smūgis sumanytojui, ku
ris prieš kiek laiko numirė, ne
besulaukęs savo planų įkūniji
mo.

Prof. Maiuri pirmoj vietoj 
stengiasi atkasti visuomeniškas 
įstaigas, iš kurių bus galima 
spręsti apie senovės romėnų so
ciali ir ekonominį gyvenimą. 
Kad tinkamai darbas butų ga
lima atlikti, manoma, jog teks 
nugriauti dalį Resinos miestu
ko.

Prof. Maiuri yra dar jaunas 
žmogus ir apie savo darbą kal
ba su didžiausiu entuziazmu. 

(Amerikos laikraščių korespon
dentui, T. R. Ybara, jis papa
sakojo sekamų dalykų:

“Mes jau atkasėme Thermaes 
[romėnų pirtis] ir dalį “in- 
sulos” arba miesto aikštės. 
Kad padaryti tai, mes turėjome 
nuimti apie 12 metrų lavos. Ne
toli nuo pirčių užtikome seno
viškus vartus, kurie pasižymi 
nepaprastu gražumu. Matomai, 
jie priklausė kažkokiam patrici
jui.

“Nuo Thermae mes kasime į 
šiaurę, nes, kiek aš galiu spręs
ti iš senovės raštų, ten randa
si Herculeneum vidurmiestis. 
Trumpoj ateityj, jeigu mano ap- 
rokavimas yra teisingas, mes 
pasieksime palaidoto miesto vy
riausią gatvę, kuria senovės ro
mėnai vadino Via Decumana.

“Bet Amerikos ir kitų šalių 
žmonės turi suprasti, jog reikės 
daug laiko pašvęsti, kol mes iš- 
pildysime savo planą. Teks nu
galėti daug kliūčių. Be to, aš 
esu pasiryžęs atkasti visą mies
tą, i ne vien tik jo meno bran
genybes, kaip tai buvo daroma 
viešpataujant Neapolyj Bourbo- 
nams. Mes į keletą mėnesių at
kasėme tiek, kiek buvo atkasta 
praeityj per 30 metų.

“Dabartiniu laiku dirba 60 
darbininkų. Priegtam mes turi
me sudarę štabą iš 20 ekspertų. 
Del ekspertų stokos pradžioj 
darbas nekaip tesisekė. Bet ta 
kliūtis dabar tapo pašalinta.

“Kasimo darbas gali užsitęsti 
keletą metų. Ir kol kas sunku 
pasakyti, ką mes surasime. Ta
čiau ateinančiais metais, manau, 
jau galėsime apie tai spręsti.”

Prof. Charles Waldstein buvo 
įsitikinęs, jog Hersulaeum sle
pia didelius meno turtus. Nes 
senovėj tai buvo turtingų ir kul- 
tUringų romėnų resortas. Jo su
naikinimas įvyko taip urnai, jog 
gyventojai viską palikę džiaugė
si išgelbėję tik savo gyvastis.

Praėjus daugeliui metų po ka-

Marguminai
Netoli nuo Floridos randasi 

Bahamos salos. Jos priklauso 
Anglijai. “Sausaisiais” laikais 
jos pasidarė butlegerių rojum. 
Kas dieną ten atvežama krovi
niai degtinės, šampano ir kito
kių likerių.

Kam visa tai skiriama? Ne
jaugi bahamiečiai yra tokie 
baisus girtuokliai?

Visai ne. Tie svaigalai iš sa
lų yra eksportuojami į Jungti
nes Valstijas trokštančiųjų pa
girdymui. Salose išsivystė mil
žiniškas biznis, kurio metinė 
apyvarta siekia milionus dole
rių. feių metų pirmaisiais še
šiais mėnesiais į Bahamas buvo 
įvežta $2,000,000 vertės svai
galų. Iki metų pabaigos tas 
skaičius, žinoma, pasidvigubins.

Kad iš Bahamas tie svaigalai 
plaukia į Miami ir kitus Flori
dos miestus, tatai nėra reikalo 
aiškinti.

Bahamiečiai tikrai 
dėkingi Amerikai dėl 
jos įvedimo.

♦

gali būti 
prohibici-Jis beveik per septyniolika šimt

mečių apsaugojo žuvusio miesto 
turtus. Kuomet, ant galo, bu
vo padarytas bandymas atkasti 
miesto griuvėsius, tai tyrinėto
jai surado daug meno gurinių 
ir nesugadintų rankraščių. Jie 
surado bronzos statulų, kurios 
pasižymėjo nepaprastu savo gra
žumu. Iš visko buvo matyti, kad 
llerculaeum slepia neįkainuo
jamus archeologišku atžvilgiu 
turtus.

Tačiaus dėl kai kurių priežas
čių prieš 50 metų kasimo dar
bas buvo visai nutrauktas. Da
bar jis vėl tapo atnaujintas. Ita
lijos valdžia paskyrė tam tiks
lui reikalingą pinigų sumą. Dar
bas, profesoriui Maiuri vadovau
jant, prasidėjo Resina miestelyj, 
kuris randasi toj vietoj, kur ka- 
daisia stovėjo llerculaeum.

Prof. Maiuri yra pasiryžęs at
kasti senovės miestą. Pirma bu
vo tik tuneliai pravedami, ka
dangi tyrinėtojai neturėjo nei 
tinkamų prietaisų, nei pakanka
mai lėšų pašalinimui lavos. Ne
žiūrint to, jie buMb dasigavę iki 
Herculaeumo teatro ir Juliaus 
Ceasaro uošvio vilos, kur surgdo

*
pradedaMussolinio režimas 

įgristi net kai kuriems fašis
tams. Pirmas prabilo fašistų 
laikraštis “Briliante”, kuris 
reikalauja, kad butų nuimta 
cenzūra. •

Italų laikraščiai, sako “Bril
iante”, pasidarė nebeįdomus, 
prarado savo individuališkumą. 
O tat pareina nuo to, kad jie 
rašo tik tai, ką įsako 
rašyti cenzoriai.

jiems
K.

GYVENIMAS

Rusijos profesinės sąjungos 
yra tikra birža (stock exchan- 
ge). Ten narių skaičius mai
nosi taip, kaip 
dieną profesinės sąjungos turi ,______
6,000,000 narių, o už menesio ■ daug meno brangenybių. Visos 
kito—jau 9 ar 10 milionų.

Oficialis
jog profesinės sąjungos dabar
turi 10,000,000 narių. Kiek jos atkasti “palaidotą miestą, 
turės narių metų pabaigoj, — jeigu neatsiras nepermatomų 
to jokis pranašas negali paša- kliūčių, jie trumpoj ateityj at- 
kyti. , - sieks savo tikslą.

Minėtini* - Šurnai &a 

900 W. 52nd Street 
chicago

■■ 1

Prenumerata metama $1.50 
Pusei met< 
Kopija - 10c

biržoj. Vieną

iškasenos dabar randasi Neapo- 
pranešimas sako, lio muziejuj.

Šį kartą italai bando visiškai
” Ir

-

J Na, ar tai ne žioplystė? Tik 
žmogus, kuris nebežino, kaip 
išsisukti, gali mėgint atsikirsti 
tokiais “argumentais”. Iš Ma- 

i organo redaktoriaus

Užrašyk “Gyvenimą” 
savo giminėms į Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas 
labai patinka.

IAtlantic and Pacific Photo 1

Italų submarina F-14, kuri neseniai paskendo Adriatiko juroj, žuvo 81 žmogus.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kai kas apie Lietuvą
Iš pasikalbėjimo su p-nia Pet- 

raitiene. kuri šiomis dieno
mis sugrįžo iš Lietuvos

Sužinojęs, kad Chicagos san- 
daricčių dainuotoja, p-ia Pet
raitienė, sugrįžo iš Lietuvos ir 
apsistojo p. Visbaro namuose, 
nusitariau padaryti “inter- 
vie\v”.

Užsukau pas pp. Vizbarus, 
čia pasimačiau ir su p-nia Pet- 
raitiene. ^įsimindamas jauny
stės drenas, visupirma paklau
siau, ar neparvežė p-nia Pet
rai tienė kiškio pirago.

Ir ką manote? Pataikiau ge
nu. P-nia Petraitienė atnešė 
mums sūrio, lietuviško kieto 
sūrio, — tokio, kurį mums 
amerikiečiams, dažnai turin
tiems falšyvus dantis, sunku 
įkąsti. Bet suris gelsvas, rie
bus, gardus.

Sūrio gavus, suprantate, už
ėjo klausimas, ar negalima bu
tų pamirkyti j j. čia jau lu- 
kies nebuvo. Tik valstybinės 
banderolj parodė. Esą, Ame
rika sausa šalis, tad Lietuvos 
valstybinė neįleidžiama, bet ve, 
girdi, vaistybinės banderolė. 
O toji banderolė toki, kaip 
kad savais laikais rusiškos 
vodkos, tik biskį mclsvesnė. 
Užrašas, kiek pamenu: “Lietu
vos valstybė, 40% (regis) 
litro, 5 litai, butelis 00 centų, 
viso 5 litai 00 centų’’.

'Poliaus, natūralu, kad savai
me kilo klausimas, ar Lietu
vos piliečiai myli savo valsty
binę. Iš p-nios Pctraitienės 
šypsos supratau, kad į valsty
binę ■ Lietuvoj nespiaunama, 
kad Lietuvos piliečiui tur būt 
valstybinę mėgia labiau, negu 
valdžią.

Na, o kaip su litais tai 
valstybinei nupirkti? — teira
vausi toliau.

— Olt, litų tai stoka. Bet 
šiaip žmonės, natos, gyvena ne 
blogiausia. Turi duonos, der
lius šiemet vėlyvas, bet ne pra
stas, ypač Suvalkijoj. Kauno 
rėdyboj derlius tur būt buvo 
prastesnis, bet tikrai nieko pa
sakyti negaliu, ba Kauno rė- 
dyboj neteko ilgiau buvoti ir 
daugiau vietų lankyti.

— Kaip Lietuvos ūkis — 
laukų ūkis — ar aukščiau jis 
stovi šiandien, negu seniau?

— Taip. Ūkininkai visgi žen
gia pirmyn.

— Na, dabar apie “politi
ką”: kaip žiuri Lietuvos pilie
čiai į Snvetonos-iVoldemaro 

valdžią?
— Ūkininkams — kas jiems. 

Mokesniai yra pigesni, tai jie 
ir patenkinti.

— Kodėl gi Voldemaras ir 
Smetona nešaukia Seimo, kad 
konstituciniu budu užsitvirti- 
nus save valdžioje arba nelei
džia piliečiams užgirti jų su
manymus?

Tur būt abejoja pilie
čiais.

Kaip su karininkais?
— Tie tai remia valdžią. 

Daugelis jų yra tos nuomonės, 
kad liaudis “nesubrendusi”, 
tamsi, kad ji nepriaugusi net 
balsuoti rinkimuose atstovų j 
seimą. Ale matyti, kad ir ka
rininkai ne visi yra uolus val
džios rėmėjai. Tai tas, tai ki
tas kalba, o čia jauti, kad pa
sako ne viską, kad ką tai sle
pia. Ir palieka įspūdis, kad at
sargumo delei laiko liežuvį už 
dantų.

— Kitaip sakant, bijo kal
inti — ar ne? O ar teko ma
tytis su vadinama “opozici
ją*

Labai mažai. Viena ypa- 
ta, pasižymėjusi ilgų metų dar
bu visuomenei, tur būt karak- 
teringiausia “nušvietė” tą “ty
lėjimą”: esą, Varniai netoli, o 
j juos siunčia žmonės, kuriuos 
nužiūrima, kad jie gali pradė

ti “blogai” manyti ir elgtis. 
0 kurie “blogai mano ir el
giasi”, tiems tur būt ir arčiau 
surandama vieta. Bet kaip tik
rai yra nesiimu spręsti.

Na, o kaip Lietuvoj pri
ima amerikiečius?

— Ak, amerikiečiams duo
damas Lietuvoj didelis “show”. 
Tik įsivaizduok, kad pas pre
zidentą ir vakarieniauti teko. 
Ir jūsų naujienietis Šileikis 
taipjau dalyvavo toje vakarie
nėje. To neganu: ir medalius 
mums prisagstė. Vyrams — 
p-nia prezidentienė, o mote
rims — p-nas prezidentas.

— Už ką tuos medalius tam
stoms sagstė?

— Šj klausimą tai negaliu 
atsakyti, ba nežinau. Tur būt, 
kad iš Amerikos atvažiavom į 
Lietuvą. Kaip ten nebūtų, da
bar esame “dekoruoti”.

— Ar ir naujienietis Šilei
kis gavo medalį iš p-nios pre
zidentienės rankų?

— Manau, kad gavo, nes, 
kaip sakiau, dalyvavusiems to
je vakarienėje segiota meda
liai.

— Ar tamsta turi medalį 
čia?

— Tuojau parodysiu.
P-nia Petraitienė išėjo ir, va

landėlei praslinkus, atnešė me
dalį.

—- Ve jis — kaip patinka?
— Pusėtinai didelis — pa

stebėjo p-nia Visbarienė.
— Amerikoniškas pusdoleris 

— kyšau aš savo dvylekį. — 
Ar jis auksinis?

— Reikėtų į paunšapę nu
eiti, kad patyrus. — Tai jau p. 
Visbaro patarimas. Jis, mat, 
praktiškas žmogus, ir žino, 
kad svarbiam dalykui tinkamai 
įvertinti ir ištirti reikalingi yra 
ekspertai.

Girdėjau, kad tamsta bu
vai Vilniuje — kaip ten?

— Įdomu. Vilniaus lietuviai 
abejoja ar pavyks atgauti Vil
nių Lietuvai.

— O kaip jie žiuri į dabar
tinę Lietuvos valdžią?

— Jie išsireiškia atviriau, 
negu Lietuvos piliečiai. Ben
dras nusistatymas neprielan
kus dabartinei valdžiai.

— Tamsta žinai, kad apie 
Plečkaitį daug rašyta, jogei ji
sai organizavęs būrius pulti 
Lietuvą. Ką sako patys vilnie
čiai apie tuos gandus?

— Kiek man teko kalbėtis 
su vilniečiais, tai turiu pasa
kyti, kad daugelis jų nemėg
sta Plečkaičio kaip žmogaus. 
Esą, jo būdas nemalonus, su
gyventi su juo sunku. Ir šiaip 
žmogus nepriimnas. Bet, kad 
jis butų organizavęs būrius 
pulti Lietuvą, tai tuščias zau
nas, paleistas diskrediduoti jį. 
Plečkaitis neturėjo jokios ga
limybės nei užpuolimus orga
nizuoti, nei kitokios blėdies 
Lietuvai daryti. Beje, buvo pa- 
sklydę gandų, kad Kedis ta
pęs sugautas, kai jis slapia per
ėjęs iš Lenkijos į Lietuvą. 
Vilniečių nuomonė yra ta, kad 
Lietuvos valdžios agentai pasi
gavo Kedį Lenkijos pusėje, ko
kių pusantro kilometro tolyje 
nuo rubežiaus. Gal būt, kad 
Lietuvos valdžios agentams va
lia buvo pereiti rubežių ir įei
ti Lenkijon.

O ką veikia musų senas 
Amerikietis Dr. šliupas?

— Kaip čia paaiškinti? At
sakysiu tamstai žodžiais seno 
Lietuvos veikėjo, kurio vardas 
žinomas ir amerikiečiams: gir
di, yra du keisti žmonės — 
vienas Lietuvoje, tai daktaras 
šliupas, o kitas Amerikoje — 
tai daktaras Graičiunas.

— O kaip kelionę... ar sma
gią turėjote?

— Kelionė buvo smagi. Bet 
jau musų palydovas, p. St. 
Šimkus, nuo pusės kelionės 
taip pasipūtė, kad nė kalbėti 
nenorėjo su nieku, išskyrus 
kunigą Albavičių. Ir juo ar
čiau Lietuvos irinies, tuo iš- 
Jidesnis jis darėsi. Galima bu
vo matyti, kad jis buvo nepa
tenkintas amerikiečiais.

— Kodėl ?
— Kaip čia atsakyti: tur būt 

dėlto, kad amerikiečiai “tinka
mai jo neįvertino”.

— Ką dabar veikia pažan
giojo Lietuvos visuoipenė?

— Bendrai imant, eini* į 
labdarybės ir kulturinį darbą.

Reporteris

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris 

_________ •
(Avokato ofise)

Įėjau ofisan, numečiau skry
bėlę kampan ant grindų ir ta
riau :

— Ponas advokate, ką galite 
man papasakoti apie Lietuvos 
advokatus Amerikoje?

— Daug ką.
Atsakė man advokatas ir tyli 

ir žiuri į mane. 0 aš laukiu, 
ką jis “daugiau” sakys. Jis te- 
čiaus nesako. Nebesulaukda
mas sakau jam:

— Tamsta pareiškei, kad ga
lėtumei daug ką pasakyti, o pa
sakei tik du žodžiu.

Jis: — Aš atsakiau į klausi
mą. Bet ką nori žinoti?

Aš: — Hm.... Na, kada lietu
viai advokatai ves milionų dole
rių bylas.

Advokatas: — Stambesnių 
bylų jie ir dabar gauna. Abel- 
nai imant, man rodosi, kad 
stambesnių bylų bent iš lietuvių 
lietuviai advokatai neturės.

— Kodėl?
— žiūrėk kaip esti gyvenime. 

Lietuviai, tie patys biznieriai ir 
kiti, dažnai jaučiasi, kad svetim
taučiai bytija juos taip biznyje, 
kaip darbe. Jie jaučia savo 
“menkumą”. Jausdami taip 
patys save, jie yra linkę žiūrė
ti ir lietuvius profesionalus, 
kaip menkesnius už svetimtau
čius. Ir kada jiems tenka už
vesti stambesnė byla, jie eina ir 
eis pas žydą arba amerikietį.

Toliaus, lietuviai advokatai, 
kaip ir kiti profesijos žmonės, 
maišosi savųjų tarpe. Čia nuo
lat tenka susiremti tuo ar kitu 
klausimu — ne retai tokiu, ku
ris su tiesomis nieko bendra 
neturi. Kils ginčas, paliks jis 
neišspręstas arba taps nutrauk
tas. žiūrėk, žmogus ir kalba: 
“Koks jis advokatas, manęs ne
galėjo “sukritikuotiI”

Yra ir kitokių priežasčių, ku
rių čia neminėsiu. ,

— Gerai. Aš čia kalbu su 
tamsta akis akyn, aš tamstos 
pavardės neskelbsiu, tik pasa
kyk man nuoširdžią savo nuo
monę ve kokiam klausimui: ar, 
abelnai imant, vidutinis lietu
vis advokatas yra taip jau ge
ras, kaip vidutinis kitatautis 
advokatas ?

Advokatas: — Jeigu imsi lie
tuvį advokatą, tai, bendrai, jis 
yra gabesnis, ne kad'svetimtau
tis, ir lietuviams geriau patar
nauja.

Klausimas: — Kuo paremsi 
tamsta šį pareiškimą?

Advokatas: — Visų pirma sa
vo paties patyrimais. 0 aš jau 
geroką metų skaičių praktikuo
ju. Toliaus — daugelis lietu
vių yra baigę mokslą savomis 
jėgomis. Gi tai reiškia ypatin
gą jų energiją, pasiryžimą at
siekti tikslą.

Kai dėl gerumo patarnauti 
lietuviams, tai galiu pasakyti ve 
ką. Divorsų bylose, real estate 
ir kitokiuose nesusipratimuose, 
lietuvis advokatas gali vesti lie
tuvio bylą geriau, negu kitatau
tis, ba jis pažįsta jų gyvenimą, 
jų papročius, jų “bėdas” ir 
džiaugsmus, jų ypatybes ir di
desnius ar mažesnius “triksus”, 
kuriuos tas ar kitas lietuvis ga
li iškirsti. žinoma, teisme ši
tas žinojimas išeina lietuvio ad
vokato klijento naudai.

Klausimas: — Ar lietuviai pa
sitiki lietuviais advokatais, kai 
juos pasamdo?

Advokatas; — Taip. Bet lie
tuviui advokatui ima daugiau 
laiko išklausyti skundą ir atlik
ti kitokį patarnavimą, negu 
amerikiečiui. Matai, lietuvis, 
atėjęs pas lietuvį advokatą, pra
dės pasakot! savo bėdas nuo gi
mimo dienos. Tuo tarpu pas 
amerikietį advokatą tas pats lie
tuvis “išpasakoju viską” į 10-15 
minučių.

Klausimas: — Ar lietuviai 
klijentai yra, . kaip sakoma, 
“sųuare shooters” su advoka
tais ?x Ar užsimoka bylas, etc.? 
Klausiu todėl, kad girdėjau ne 
vieną krautuvininką nusiskun- 
džiant, jogei tiek ir tiek dolerių 
jam nunešę kostumeriai rtant 
knygučių”?

Advokatas: — Turiu pasaky
ti, kad su užmokesniu jie yra 
0. K. Amerikiečiai tuo žvilgs
niu yra daug aršesni. Jau jei
gu lietuviams kreditas priklau
so, tai priklauso.

Klausimas: — Daugelis lietu
vių kreipiasi pas svetimtaučius 
advokatus... kokiu budu jie su
randa juos?
,Advokatas: — Aštuonios ar 

devynios dešimtis nuoš. lietu
vių bylų, kurias veda svetimtau
čiai, jie gauna iš “privedėjų”.

šitas “privedėjų” patarnavi
mas yra labai žalingas tiems, 
kurie bylinėjasi. Visupirma, 
“privedėjus” samdo gan žemos 
doros advokatai. Tokie advoka
tai moka komišenus saliuninkui, 
bučeriui arba bet kuriam agen
tui, kad šie jam rekomenduotų 
klijentus. O paskui jie jau lu
pa, kiek gali, iš klijentų, kad ir 
jiems patiems tektų, ir kad ko- 
mišeną išmokėjus.

Klausimas: — Kaip tie prive
dėjai dirba?

Advokatas: — Sakysim, žmo
gui “kilo trobelis”. Jis pasisako 
grosernėj arba barbernėj apie 
jį, arba kokiam agentui. O tas 
ima pasakoti, kad jis žinąs pui
kų advokatą, tik brangų. Na, 
ir ima girti, ir ima pasakoti, 
kaip tas jo giriamas advokatas 
laimėjęs bylą Petrui, Jonui, An
tanui. žmogus paklauso, paa
bejoja ir eina pas rekomenduo
jamą jam advokatą.

Klausimas: — Kaip dėl abe
jonės kai kurių lietuvių, kad 
svetimtaučių advokatų akcentas 
esąs “foreineriškas” ?

Advokatas: — Teisme žiūri
ma ne taip akcento, kaip argu
mento tvirtumo. štai tu esi 
socialistas, taigi aš tau, kaip pa
vyzdį, nurodysiu Morris Hilląui- 
tą. Juk žydžiuoja jis, ir kaip 
žydžiuoja! O,.vienok yra vie
nas geriausiųjų advokatų visoj 
šaly. Prie tvirtų argumentų, 
žinoma, reikia prisirengti. Rei
kia tinkamai paruošti teismui 
bylą. Reikia dirbti, apsvarsty
ti ją, kaip sakoma, “iš visų pu
sių”. Ot kas tikrenybėj yra 
teisme svarbu, o ne tarme.

Klausimas: — Bet kad kai 
kurie advokatai kalba taip 
smarkiai, taip sklandžiai su to
kiu įnirtimu — argi neturi toks 
advokatas daugiau progų laimė
ti bylą, negu tas, kuris kalba 
ramiai ?

Advokatas: — Brolau, žinai 
ką — toks advokatas kai kada 
kalba taip “smarkiai” ir 
“sklandžiai” ne tam, kad teisė
ją įtikinus, bet savo klijentui. 
Teisėjai “išsitriksinę”. Jiems 
katino maiše neparduosi. O tau, 
kad ir pralaimėtumei bylą, visgi 
butų suraminimas, kad tavo ad
vokatas “faitavosi iš visos gar 
lios”. Reporteris.

Ieško Juozą Laurin
kų, o ne Laurinaitį
šeštadienio Naujienų laidoj 

įsibriove klaida. Ten pasaky
ta: “prašome atsiliepti Juozą 
Laurinaitį”. Turėjo būt: Juo
zą Laurinkų. Jo draugais Lie
tuvoje norėtų su juo susižino
ti. Atsiliepkite j Naujienas.

J. š.

Phone Virgirkia 20 54

JOSEPH VILIMAS 
/V a rn u S t a t y m o 
KON TRAKTORIUS

4S58 S Wa*htrnaw Avė Chicn«»O, III

ijimmih iimri -»--------uj-ii -ii

G E H B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

.......•   -,-an- nre •

Graboriai______

S. D. LACHAVICZ
Lietuviu Graborias ir 

Balznm*otoja*

2814 W. 23rd PI. 
ChUego, III.

I

Patarnauja laidotuvė
se kifoplgiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Eooaevelt 2515-2M6

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Aubuni Avė.
CHICAGO. iLi*.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
ERAKORIUS CHICAGOJ

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

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stAs.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R J. U Si 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės

Phon// Vfctory 4952
MRS. A. JARUSU-KAUSHILIJkS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Motery* ir mergi
no* kreipkitės su 

reikalai* nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki

tu laiku pagal su
tarti.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halste<t Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbų. 
Valandos nuo 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai' vakare.

Akių Gydytojai
Pastaba; Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPEC1AMSTA
Palengvins akių įtempimą, kuri* 

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

4712 South Ashland Avė., 
Phone Koi’levnrd 7589

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas.

, Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedaliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Phone Canal 0523

Akių Gydytojai
Tel. Vlcfm 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas 
3265 So. Halsted St.

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

O ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jdfc 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didele daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų j namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie sftvo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dieno* Ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakar*

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefoną* Boulevard 7820

Re*n 6641 South Aibany Avenue 
Tet Proepect 1030 

Valandos 2-4, 3-8. Nedalioj 10-12 d

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytoja* ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868
z CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Re*. Tel. Boulevaro 591
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Re*. 3201 South VVailace Street

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki' 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Re*. 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 
Ultraviclėtini šviesa ir diathermiB

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nūn 6 iki 9 vai. vak.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615 

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Haluted St.

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6'398 

Rez. Tel. Drexel 9L9a

DR. A. A. ROTU
Rasas Gydytojas ir Chirurgą*
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofiaa*: 3102 S. Halsted St„ Chicage 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare 
Nadiliomi* ir Švenlad. 10—12 dienų

Įvairus Gydytojai
Telephone Yurds 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae 

Ofiso valandos:
sIucAlO iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
’ Iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien.

Res. Teleuhone Plaza 3200 «

DR. G. L. MADGE 
DENT 

Dykai egzaminadja. 
ištrauL.

I9TAS
Be skausmo 

dmaa
Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9

4930 W. 13 St., CICERO 
TeL Cicero 49

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectai 

Dr. J. W. Beaudette
VIRBUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviam* žinomas per 2i 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigia* ir chroniška* liga* 
2^rų, moterį) ir vaikų pagal naujau- 

us metodus X-Ray ir kitokius eleki 
tro* prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija: 
102S W. 18th St^ netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietų lx 

nuo 6 Hd :9O vai. vakare
Te). Canal 3110

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore2238 arba Rendolph 6800

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Reaidence Tel. Fairfax 6358

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 Soith Ashland Ave^ 2 labog 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

________Advokatai________

’ A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

8241 South Halsted St. 
TeL Victory 0562 

7—9 vai, vak. apart Panedilio ir 
PėtnyČio*

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

* Lietuviai Advokatai 
‘ 2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St 
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 rvto iki 1 v. p. p.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pieš 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

Val.l Nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarų, išskyrus ketvergę 

Nadilioini* nuo 9 iki 12 ryto

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St. Room 2117-

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. n*o 7-9 

Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 96M

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyjt 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG., 
77 West WashinEtum Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895

J. R WAITCHES I
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namų Tet Pullman 6377. j 
r
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PRANEŠIMAI

Furnišhed Rooms <AutomobilesBusiness Service
Biznio Patarnavimas

NAUJIENOS, Chicago, PI

CHICAGOS 
ŽINIOS

Stambus butlegeris 
nušautas

Draugijų Sąryšio, kuris palaiko 
Aušros knygyną, delegatų susirin
kimas jvyks rugsėjo 11 d., 7:30 vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 10900 
S. Michigan avė. šiame susirinki
me bus raportų, pranešimų ir bus 
svarstoma nauji reikalai Aušros 
knygyno labui. Visi delegatai ir de
legatės būtinai atsilankykite.

T. Tamašauskas, sekr.

Financial
Finansal-Paakoloa

kaip. A
kartu

Dešinėj jo
Fe-

Vidurmiestyj, Madison gat
vėj, arti Dearborn st., jienkta- 
dieny tapo nušautas italionas 
Antonio Lombardo, Al. Cajx)ne 
bendras butlegerystės biznyje. 
Nužiūrima, kad jį nušovusi kon
kurentų gengė, vadovaujama 
brolių Aiello.

Tai atsitiko štai 
nio Lombardo ėjo 

dviem palydovais,
pusėj ėjo Lolordo, o kairėj 
rrara. Kai jie paėjo kiek 
dison gatve, Lombardo buk ta
ręs: “žiūrėkit, Boston krautu
vėj aeroplaną kelia aukštyn”.

Tuo tarpu pasigirdo šūviai. 
Lombardo susmuko šalygatvy. 
Susmuko ir Ferrara. Gi Izdor- 
do pasileido bėgti, kaip sakosi, 
vydamas piktadarį. Bet polici
ninkas jį sulaikęs. O piktada- 
ris pabėgęs.

Policija nužiūri bene pats 
Lolordo nušovęs Lombardą.

Kai dabar Lombardo tapo nu
šautas, tai Al. Kapone gengė 
žymiai susilpnėjo. Ir jeigu, sa
ko reporteriai, Capone norės 
atsilaikyti prieš Aiello brolių 
gengę, tai reikės “pašalinti” 
taip jau svarbų asmenį iš Aiello 
gengės.

Pirm poros metų Aiellos dir
bo Al. Capone'iui. Vėliau per

ėmė “konkuruoti”. O 
dabar stengiasi vieni kitus “iš
naikinti“.

Paskutinės žinios sako, kad 
mirė ir Ferraro. Jis atsisakė 
įvardyti užmušėją.

Lombardo pašarvotas $3,000 
karste.

w

LEONAS BL’KIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 9 dieną, 2 valandą ry
te, 1928 m., sulaukęs apie 26 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Vilniaus rėd., Švenčionių apskr., 
Vidiškių parapijos, Vienkiemio 
Petukų. Paliko dideliame nu
liūdime brolį Kanstantiną, du 
pusbrolius, Franciškų ir Julių 
Cicėnai Amerikoje. Lietuvoje 
paliko seną motinėlę, brolį Juo
zapą ir seseris: Uršulę Janu
šauskienę, Adelę Bindarienę ir 
Teklę Ribukienę. Kūnas pašar
votas randasi 944 W. 35th PI.

laidotuvės įvyks seredoje, 
rugsėjo 12 dieną/8 vai. ryte iš 
namų j Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Leono Bukio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Seserys ir 
Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.x

Chicagos Liet. Auditorium Ben
drovės mėnesinis susirinkimas bus 
pirmadieny, rugsėjo 10 d., 8 vai. va
kare, Auditorijos svet., 3133 South 
Halsted St. Direktoriai ir draugijų 
atstoviu visi pribuki! laiku. —Rast.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašalpos susirinkimas 
atsiims utarninke, rugsėjo II <1., 
Masonlc Temple svet., 1547 N. 
I.eavitl St., 7:80 vai. vakare. Drau
gai malonėki susirinkti laiku. Ku
rie persikėlėle į kitas vielas, pri- 
<luol<itc suv o xir> t fa ' 

• daikuH, 
1521 N. Irving avė.

Bridgcporto Liet. Politikos ir Pa
šalpos Kliuho susirinkimas įvyks 
utarninke, sugsėjo II d., 8 vai. va
karo, Ch. Liet. Auditorijos svet., 
3133 S. Halsted St. Visi nariai esa
te kviečiami Imtinai 
susirinkimą, kadangi 
svarbių reikalų, kuriuos 
baigti. —Valdyba.

atsilankyti j 
yra kvieti) 
turini ,už-

B-vėsAtyda Mildos Teatro 
HėrininkamH

F.xtra susirinkimas
Mildos Teatro Bendrovės 
rugsėjo 30 d., Mildos Bendrovės na
me, 3140 S. Halsted St., 1 vai. po 
tirtų.

Propozicija yra paduota pirkti 
namą mokant po $8 už šorą, šiame 
susirinkime bus jūsų užduotis bal
suoti už šia propoziciją parduoti 
namą ir likviduoti korporaciją, ar
ia prieš šią propoziciją.

Ateidamas stisirinkiman būtinai 
atsinešk savo šėrus. Yra labai rei
kalinga, kad pributumėt į šį susi
rinkimą. šis yra paskutinis susirin
kimas.-—J. P. Ewald, sekr.

840 W. 33rd St.

šėrinhikų 
atsibus

North Side Pirmyn Mišraus choro 
repeticijos prasidės utarninke, rugsė
jo 11 d., Liuosybės svetainėj, 7:30 v. 
v. Visi dainininkai susirinkite lai
ku taipgi nepamirškite atsivesti ir 
naujų danininkų, nes turime būtinai 
gerai prisirengti prie operetės.

Valdyba.

Roseland. Amerikos Lietuvių Re- 
publikonų Kliubas 9 vardo laikys mė
nesinį susirinkimą, rugsėjo 10 d., 
1928 m., kaip 7:30 v. v., Strumilos 
svetainėj, 158 E. 107 St. Visi nariai 
malonėkit pribūti į susirinkimą, nes 
bus svarbių svarstymų.

Vlad. Krištopaitis.

Vyskupo Valančausko Pašelpos 
Draugijos nariams; šiuomi praneša
me, kad viršminėtos draugijos susi
rinkimas jvyks rugsėjo 11 d., 1928 
m., Chicagos Lietuvių Auditorium 
svet., 3133 So. Halsted St., kiekvieno 
nario pribuvimas yra būtinai reika
lingas, nes yra daug svarbių reikalų 
apsvarstymui draugijos labui ir kiek
vienas narys turite paimti seriją ant 
pardavimo pagal draugijos nutarimą.

F. Jocius pirm., K. Urnežis rast.

[ciASSIFiEP aOS
Educational

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, Ir kitą 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
ro būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo lakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
8106 So. Halsted St. Chicago, III

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

MlsceUaneous
įvairus

DVIEJŲ METŲ ATMINTIS 

JONO ŠAUČIULIO

MES PERKAME senas drapanas, 
rakandus, namų baldus ir ką tik jus 
turite.

THOMAS, 
Tel. Michigan 2570

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir «popieruojam. Uilal* 
<com malevą, popferą, stiklui ir t. t 

3149 So. Halsted St 
Phona Victory 7261 

J. 8. RAMANČ1ON1S, Sav.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mea paskoliname jums $100, $20t 
arba $800, imame legalį nuoiim- 
U. Pinigus gausite Į 12 valandų. 
Industrial Loan Service

RUIMAS ant rendos dėl inteligen
tiškos ypatos, vaikino ar merginos. 
3326 Emerald ,Ave. 2 fl. Matykit va
karais.

For Rent
Kampa* Hermitare Ava,

SKOLŲ IŠKOLEKT AVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 801 
168 W. Washington 

Main 4020

AR KAS NORS
SKOLINGAS PINIGŲ T

Mes atgausime juos per “gamish- 
ment” tėismą įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI 
HOT WATER & STEAM HEATING

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas

W. 18 St. Tel. Canal 12692032

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

Musų expertai patarnaus ir su
taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas darbas garan
tuotas. Taipgi mes turime keletą 
elektrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Plaza 7420

po 6 vai. vakare Englewood 2544

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ir furnisai, grotos — 
vandenio įtaigos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

TAISOM STOGUS, 3 taisymai 
Stogus sutaisoin. Mes einame 

Darbas garantuotas. 
7752 Racine Avė. 
Tel. Triangle 5032

su r.

$4.
vi-

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455
Musų inžinierius ateis pas jus. Mes 

parduodam tik materijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St..

Kampas I^tke ir Halsted Sts

Financial
FinanHai-Paukolos

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padarom! | 21 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės _pas

MM So. Halsted St

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

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

Paskolos suteikiama 
i vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate

kont vilktus

, MARQUETTE PARKE
Rendon Storas tinkamas bile ko

kiam bizniui su 5 p. k. 2 k. gara- 
įtai-džius, namas naujas su visais 

symais.
2638 W. 69 St. 

Atsišaukit pas
L. LAPINSKĄ, 

6635 So. Sacramento Avė, 
Chicago, III.

4 GRAŽUS dideli kambariai, pasi-j 
u* $13 mėnesiui. Kreipkitės

st.

INTERNATIONAL
BNVBSTMENT j Visos Elektrinės Radios 
CORPORATION $158. * Pilnai įrengtas, įskaitant ca- TT •!. i d»rnn aaa aa binet, speaker ir tubus. Dykai įve-

Kapitalas $5U(),00U.UU dimas. Gerą kainą mokam UŽ ju-
, sų seną su bateriomis setą. Veltui

3804 So KodziO Avo namuose demonstravimas. Atdara 
___ _ utarninko ir ketvergo vakarais iki 9 

Tel. Lafayette 6738-6716 valandai vakaro.
| GREAT STATES RADIO CORP. 

800 N. Clark St. 
Room 423 

Deleware 3000

Radios

M & K Motor Sales
Chicaroa •enlaual Ir •ttakan&aual vartotų 

karu pardavlnfitojal, 1OO aarantuoty vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mccharilfckaino 
utovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Mea turime karą kuria tinka vi* 
aoklema reikulama. Caah, HmokAJimala, 
niamaia.

6811-13 So. Halsted St.
PBDAVIMUI ar mainymui 

Auburn 1926 automobilius, pi
ano ir namo, ant bile 
biznio. Atsišaukite

3347 W. 60th St. 
Chicago, III.

kokio

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

GYVENK IR DŽIAUGK1S
6 kambarių medinis namas su ba- 

sementu, elektros šviesa, extra lotas, 
prie pat mokyklos ir gatvekarių. Ty
ras oras, geri kaimynai. Už cash 
arba mainais. Ką turite?

STANKO & CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

MORG10IA1
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JŪSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St

Phone Carini 1678

TUBIU parduoti mano elek- 
trikinį radio su kabinetu ir vi
sais tūbais. Priimsiu $50 cash 
už viską.
1411 Mihvaukee Avė. 1-os lubos

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- I Kor Co. ifileido naujus modelius.

1929 metų, yra dau« daugiau Jrei-ifrti, 
nereikia tepti “jęryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

kašt.uo- 
$1663.00 

President “StrigUt 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

TURIU PARDUOTI' savo 4 lotus 
už “Cash” arba mainysiu j bungalow 
bei j nebrangų dviejų flatų namu
ką, 2 lotai randasi prie 58-tos gat
vės prie pat So. Harlem Avė. Visi 
įrengimai ;kiti 2 lotai prie 69 PI. 
tarp Central Park Avė. ir Crawford 
Avė. — vienas blokas nuo Marųuette 
Parko — čia tiktai yra šalygatviai 
ir vanduo. Visi lotai po 30 pėdų. 
Kreipkitės tiesiai prie lotij savininko —

MICKEVIČIUS, 
1739 So. iialsted St.

ir Laurain “Spot Ivight” 
ja -......... .............................

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

Į 2 dienas

PETRZILEK BROS
1647 W. 47 St

Situation Wanted
Darbo Ieško

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda Vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, III.

LESLIE C. Groffo pastebėtina mo
kinimo sistema duoda jums (seniems 
ir jauniems) progą išmokti groti ant 
tinkamo jums instrumento. Su pagel- 
ba mano mokinimo budo jus galėsi
te groti po valandai laiko ant piano, 
armonikos, galėsite dainuoti arba 
švilpti. Parduodame armonikąs. 
CHICAGO MUSICAL SEMINARY,

HAnnn 1. X I I2828 Madison St. Kataliogus pasiun-
JIEŠKAU DARBO — esu lietuvis £iame ant pareikalavimo. Tel. Kedzie 

41 metų amžiaus, bet silpnas svei 5497. Valandos nuo Utos iš ryto iki 
kata, pertat sunkaus dirbtuvės dar- jotos vakare. Nedėlioj nuo lOtos iki 
bo dirbti nejsigaliu. Jeigu kam bu- 4tos po pietų.
tų reikalingas darbininkus prie ne
labai sunkaus darbo — bukite malo
nus duoti žinią J 

Naujienas, 
Box 1127

r • ■■1 . . ................   - ■ -.... ........................

IEŠKAU darbo auto mechanic, 12 
metų patyrimo turiu ant visokių 
mašinų, Tel. Boulevard 1979.

TURIU PARDUOt1 tuojaus savo 
gražiausi grojiklį Pianą. Verčios 
$750. Vėliausi voleliai, kabinetas 
ir suolas už $100, paimsi viską, $25 
jmokėt, likusius po $2.00 į savaitę.

Kreipkitės
1418 N. Wood St. 

Imos lubos

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BUČERIŲ ATYDAI. Greitai rei
kalinga bučernė mainyti ant loto. 
Stanko & Co., 5076 Archer Avenue. 
Lafayette 6036.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARSIDUODA wholesale meat 
route, geras trokas, geras biznis. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
namo, 2 flatų po 6 kambarius arba 
6 kambarius bungalovv, arba biznia
vo loto. Atsišaukite, 5097 Archer 
Avė., 2 lubos.

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant jūsų loto bile 
bungalow arba flatą budinką, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builaer, Kildvare 1195.

TUBeK NUOSAVUS NAMUS 
30 pėdų lotas ant California 
Avė., arti Marųuette Parko, 
mokyklos, bažnyčios ir karų li
nijos. Mažas įmokėjimas.

J. A. LYNCH,
40 N. Dearborn St., 

Central 3654

TIK 
VIENAS 

NIKELIS
Kaštuoja — pašaukti — mus. 
Tuoj reikia: visokių namų, 
mažų — didelių; biznių — 
garažų — lotų — farmų etc. 
Visur — Čikagoj.
PARDAVIMUI — 

MAINYMUI
KOSTUMERIAI

LAUKIA
Automatiškos — pasekmės — 
Pabandykit — nusistebėsit 

Tel. Roosevelt 5373

REIKALINGI SALESMENAI 4 KAMBARIŲ PILNAS JREN-
„ , . , - I GIMAS — $225

a lengva'.part Up,a ‘̂s Į Aksominis frieze front ruimio setas 
CHANDLER Automobilius. latyu- j $52, 7 šmotų valgomojo kambario 
mas nereikalingas, 1 setas $39, riešuto miegkambario se-

STANKO CHANDLER SALES tas $46, diddis pasirinkimas karpę- 
2001-05 So. Cicero Avė. tų $12 ir augščiau. Daug kitokių 

_______TeL Laf«yette 6036  DUNN’S EXPRESS & VAN CO., 
_________  . „ „ .______________ Expertai Perkraustyme REIKALINGAS vaikas prie išne- 6714 Cottage Grove Avė.

šiojimo “Naujienų” Kensington, Iii. Atdara v. iki 10 v. Pristatome dykai 
Tėvai iš Kensington apielinkės, ku- ...--------------------------------------------
rie norite, kad jūsų vaikas nešiotų tr-nr. r • . r -x- i :“Naujienas” — malonėkite tuoj duoti KOMI LE 1h 5 ruimų furnisiai 11 
žinią telefonu “Naujienoms”. Tel. PianaH "*ujas, parduosiu labai 
Roosevelt 8500. pigiai. 3849 W. 13 St.

EXTRA! EXTBA! Parsiduoda pi
giai grosernė ir bučernė. Geras 
biznis; kitų biznių arti nėra; 6 
kambariai pagyvenimui. 3213 Par- 
nell avė. Victory 1095.

DELIKATESEN kcndžių ir ice 
ereani, visko pilna. Benda $40, su 
5 gražiais kambariais. Parduosiu 
pigiai ant išmokėjimo. 715 W. 48 
PI.

PARDAVIMUI seniai j steigta ap- 
tieka, įvairių tautų apgyventoj apie- 
linkėj. Gera proga lietuviui, par
duosiu pigiai, nes apleidžiu šią šalį. 
Del informacijų 5442 Drexel Avė. 
M r. Slater.

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 įmokėjimo.

WALTĘR J. PAUL 
6601 So. W#»stern Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

Jau suėjo dveji metai 8 dieną 
rugpiučio 1926 m. kaip atsi- 
kyrei nuo musų amžinu miegu, 
jau metai laiko kaip ilsies šal
toj žemelėj, palikęs mus senat
vėj. Nebegauname nuo jūsų 
lauktos paramos musų senatvėj, 
mes seni tėveliai Jonas ir Ona 
Šančiuliai, seserys: Uršulė Bru
žienė, Ofta Keselienė ir Anelė 
ir brolis Alfonsas Lietuvoj. 
Amerikoj ciocė Domicėlė, dėdė 
Juozapas Šimkus, pusbrolis An
tanas, Juozapas ir Povilas Šim
kus ir giminės.

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nu
imsiu, nežiūrint kaip blogi jie bu
tų. Del informacijų pašaukit tarp 
9 ir 5 RadcHff 7573 office 7451 
Vernon Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

KAPENTERYS, statytojas bunga- 
low, porčių. Mes darome visokius tai
symus ir peimodeliavimus. Atliekame 
visokį pataisymą.

WAHLIN Atlantic 1872

Liekame visi nuliūdę seni tė
veliai J* giminės Amerikoje.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausį dar

bų mieste. Kedzie 5111.

Pinigų 
kaip 

Šieno
Ant 1-nų 2-Ių ir 8-jų metų 
duodami pinigai —
2-antri (second) Morgičiai

Tik 4% komiso
Aprūpinimas

Trumpas 
Aiškus 
Greitas

Šaukit Roosevelt 5378

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

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

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 801 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St. Chicago, III.

LIETUVIŲ ATYDAI. Mes perkame 
namų rakandus, naujus ir vartotus, 
šaukit mus dėl kainų. Greitas pa
tarnavimas. Kings Furniture. Tel. 
Seeley 4155.

GERA Proga dėl barberio, gauti 
už dyką barbernę, parduosiu arba iš- 
randuosiu, labai prieinamai. Naujienos 
Box 1129.

PARDAVIMUI ar išmainymui H 
akro žemės, gazolino stotis ir 6 kam
bariu namas ant 155-tos ir Lincoln 
Avė. Priimsime namą arba 2 fla
tų kaipo pirmą {mokėjimą. Kai
na $22,000.

TUŠČIAS lotas — Vernon arti 
83-čios, 50x125 pėdų, 15% įmokėti, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų.

JOHN IBACH 
Real Estate, 

1046 E. 43 St. 
Phone Oakland 4681

REIKALINGI VYRAI
Reikalingas partneris, vidutinio 

amžiaus žmogus į įsteigtą gyduolių 
Mail Order Biznį, vesti lietuvių 
skyrių. Turi skaityti ir rašyti lie
tuviškai ir angliškai. Mažas inves
tavimas, labai reta proga žmogui įei
ti į gerai apmokamą biznį su gera 
ateičia.

Atsišauk savo rankos raštu prie 
DR. HORST LABORATORIES 

5647 Cottage Grove Avė.
Chicago, III.

REIKALINGAS dženitoriaus pagel- 
bininkas, ruimas ir valgis, gera mo
kestis, turi būt nevedęs, 1257 So. 
Sawyer Avė., 2nd fI.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi pardavėja 
Erie moteriškų ploščių ir skrybėlių 

rautuvėj, 660 Maxwell St. Telefo
nas Canal 7327.

MERGINA reikalinga dėl abelno 
namų darbo. Geroj šeimynoj. 4353 
Flournoy St. Tel. Kedzie 4744.

MERGINA reikalinga prigelbeti 
prie namų darbo ir 2 metų kūdikio. 
6610 S. Albany Avė. Tel. Hemlock 
5394.

Automobiles
ŠIMTĄ METŲ NEGYVENSI

ME, TAI GYVENKIME 
LINKSMAI

Niekados nepadarysite klaidos nu
sipirkę Chandler Automobilių, nes 
gražesnio, tvirtesnio už taip mažą 
kainą nėra kito. Pilnai prirengtas 
keturių durų, 6 cilinderių sedan, tik
tai $995.

Taipgi su visokiomis extra 4 du
rų, 8 cilinderių sedan, tiktai $1588, 
ir aukščiau.

Turėdamas automobilių turėsit 
daug smagumo, o nusipirkę per Stan
ko Chandler Sale Agentūrą, gausite 
gerą patarnavimą.

Visi lietuviai esate kviečiami atsi
lankyti į musų naują automobilių pa- 
locių, kur rasite naujų ir senų karų 
pirkimui, taipgi paranki gasolino 
stotis.

Mes taisom, grizinam ir plaunant 
automobilius.
STANKO CHANDLER SALES

2001-05 So. Cicero Avė.

AUKSINE PROGA
Parsiduoda lunch room, prie dirb

tuvių geito, ant kampo, kur pe
reina kelios dešimtis tūkstančių 
žmonių. Priežastis pardavimo grei
tai ir pigi.

Atsigaukit
4101 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA saldainių, cigarų, 
cigaretų, minkštų gėrimų ir kitokių 
įvairių dalykų krautuvė, išvažiuoju j 
farmą.

1417 S. Union Avė.

NAUJAS 6 kamb. mūrinis namas 
$7,450, $200 įmokėti ir $35 mėn. mo
kestis su procentais; 3 dideli mieg- 
ruimiai, gražiausis vidaus užbaigi
mas su “textone” sienoms. Visos yi- 
gados yra įbudavotos. Langų sieteliai 
ir langų uždangalai. Taipgi labai gra
ži 5 kamb. medinė bungalow $6,500, 
parduosiu arba mainysiu ant loto. 
Matyk šituos namus negu pirksi. 
Mehan & Malone Home Builders 6407 
irving Park Blv., atdara vakarais.

GROSERNfi, bučernė ir minkštų 
gėrimų. Vienas negaliu užlaikyti 
— ruimai dėl gyvenimo. 919 W. 
33rd St.

YVAIRIŲ dalykų krautuvė. Tik
ras bargenas, įsteigtas 8 metai, 4 
kambariai dėl gyvenimo, turiu par
duoti tuojaus, 2033 W. 69th St.

Lincoln Sport Phaeton.... $1200 
Buick sedan 5 pas........... $1000
Buick sedan 5 pas.............. $775
Oakland sedan naujas .... $950 
Pontiac sedan naujas .......  $750-- j,.„ ’ ’ naujag ........ $r]QQ 

pas.............. $950

1926
1928
1927
1928
1928
1927
1927

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St.

Chandler luke 
Studebaker 7

AUKSO KASYKLA
Svarbi priežastis verčia savininką 

skubiai parduoti pelninga biznį 
“Baker Shop” su namu ir visais 
įrengimais. Randasi 5359 South 
Hermitage St. Taipgi mainysime 
privatini namą.

Savininkas,

F. PUPINAS, 
Tel. Prospeet 3140

i

MES TURIM GERIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS 

ANT NORTH SHORE
Nuosavybės čia kila vertėj 

kiekvieną dieną. PIRMOS KLE- 
SOS BIZNIO NUOSAVYBĖS, 
rezidencijų nuosavybės ir tuš
čios akrais žemės. Mes parduoda
me labai pigiai; šauk, rašyk ar 
telefonuok dėl sąrašo šių barge- 
nų.
J. H. SCHAFFER AND CO.

803 Ridge Avė., Wilmette, 
Tel. Wilmette 364

PARSIDUODA 6 kambarių na
mas ir garažas ant Crawford avė. 
Bizniava vieta. 6005 So. Crawford 
avė.

GROSERNfi pardavimui, 3058 W.
44 St. Kampas Albany avė.

PUIKI PROGA
Priverstas parduoti savo vėliausio 

modelio Buick “Master Six” sedan, 
pats vartojau tik kelis mėnesius, jis 
yra visai kaip naujas. ^Turi origi
nalius baloon tajerus, 4 ratų brekius, 
nėra nei vieno {rėžimo, taip kaip 
naujas karas. Reikia pinigų, par
duosiu už $450, man jis kainavo 
$2300, tik keli mėnesiai atgal.

Atsišaukit nedėlioj,
2231 North Kedzie Avė.,

1 apt.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

GERIAUSIAS UKES parduodu su 
gyvuliais ir be gyvulių. Geriausios 
žemės, arti mokyklos ir bažnyčios, 
arti ežero. Daug lietuvių yra čia, 
sveikas oras. Atvažiuokit pažiūrėti 
dabar geriausia pamatyti, kokia že
mė ir koki javai auga.

C. KUNIGĖLIS, 
371 Dele Avė., Muskegon, Mich. avė.

LABAI pigiai nuosavybė mažame 
miestely tinkanti kožnam žmogui 
mylinčiam ramią vietą. Randasi 
tarp 5 ežerų ir kalnuotų miškų. Tik 
60 mylių nuo Chicagos — gražiame 
Laport. 2jų pagyvenimų mūrinis 
namas 5 ir 4 kamb. viskas gražiai 
įtaisyta. Sodnas ir bičių. P. Druk- 
tenas, 802 Welles Avė., La Porte, 
Ind.

SAVININKAS turi apleisti mies
tų, pertai $3,500 nuosavybę parduos 
pigiai; Oak Glen arti Fordo dirb
tuvės. J. La Bianca, 2561 Emerald




