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Bus Atnaujintos Lietuvos 
Derybos su Lenkais?

Kauno “Lietuvos žinios” pra- nori išvengti bent kokių nesu-
neša:

“Dz. Kow.” rašo, kad iš Var
šuvos pranešama, jog Lenkų 
telegramų agentūra Pat pa
skelbė sekantį komunikatų:

Kadangi Lietuvos vyriausy
bė nuolatos nurodo į sutarties 
pildymų vykdant tranzitų, tai 
per Lietuvos atstovybę Berly
ne Lenkijos vyriausybė, kuri

Lenino našlė smer-Rusų bolševikai kon- 
kia uždarymą moky- spiravę sugriaut esą- 

klų “buržujams” mą Kinų tvarką
Bedfordo Grafienė, 84 m. amžiaus, kuri su pilotu kapt. C. D. Barnard, nuskrido iš 

Anglijos j Indija ir atgal. Ta 4,350 mylių kelionė truko vieną savaitę.

Sovietų valdžia esanti ne tam, 
kad padarytų privilegijuotą 
darbininkų klasę, sako Krup
skaja.

Del moterų rūkymo da
bar ir vyrams susimilo

Lackavvanna geležinkelis pa
skelbė, kad kadangi vis dau
giau ir daugiau moterų nori 
rūkyti, tai nuo šio laiko vai- į 
gomuose traukinių vagonuose 
valgymo metu leidžiama ir vy
rams rūkyti.

BERLYNAS, rugp. 22. 
Kaip žinoma, sovietų Rusijos 
i iv* ky kipše bolševikai yra įve
dę vadinamų kilmės sistemų.

Carizmo laikais Rusijos mo
kyklose pirmenybę turėjo aris
tokratų ir bajorų vaikai, o da
bar mokyklos atdaros tik dar
bininkų vaikams. Ne darbinin
kų ir ne mužikų kilmės vai
kai, tokių, kurie netui'i iš ko 
gyventi ir vadinami “buržu
jais”, — tokių vaikai į mokyk
las nepriimami.

Prieš šitą sistemų dabar aš
triai išėjo Nadežda Krupskaja, 
Lenino našlė.

Kompartijos organas Prav-1 
da — novoms ar nenorams — 
įdėjo Krupskos straipsnį, ku
riame ji parodo, kaip yra ne
žmoniška. ir kaip kenksminga 
Rusijos ateičiai persekioti vai-* 
kus ir neįsileisti jų į mokyk- i 
las dėl to, kad jų tėvai nepri
taria komunistų partijai, arba 
neturi darbo ir dėl to taip pat 
neturi balso teisės sovietuose.

“Mes turime skaitytis ne su 
žmogaus kilme, bet su pačiu j 
žmogum,” sako Lenino našlė. 
“Darbininkų klasė ^paėmė val
džią į savo rankas ne tam, kad 
pati pasidarytų privilegijuota 
klase, bet kad visai panaikin
tų klasių skirtumus.”

Ar komunistai paklausys tei
singo jos baiso, tai jau kitas 
klausimas.

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

Iš viso gražu; vėsiau; vidu
tiniai vakarų ir žiemių vakarų 
vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 72° ir 93° F.

šiandie saulė teka 6:05, lei
džiasi 7:10. Mėnuo teka 9:37 
vakaro.

si pratimų ties rubežiais, pasiū
lė Lietuvos vyriausybei šių 
metų rugsėjo mėnesį derybas, 
kad susitarimo keliu suregu
liuotų Nemuno ir Merkio upė
mis plukdymų.

Lietuvos vyriausybei pano
rėjus, šis pasiūlymas yra pa
kartotas per Lenkijos pasiun
tinybės charge d’affaires Ber-

11 VPe.

Komunikate Kelloggo pakto 
valstybėms Nankinas kaltina 
sovietų Rusiją dėl siekimo 
sunaikinti Kinus.

WASHINGTONAS, rugp. 22. 
— Tautinė Kinų vyriausybė 
per savo ministerį \Vashing- 
tone įteikė valstybės sekreto
riui ‘Stimsonui komunikatą, 
kuriame ji daro rimtų kaltini
mų sovietų Rusijai dėl pasta
rosios darbų Kinuose.

Kinų vyriausybe pareiškia 
turinti dokumentų, parodančių, 
kad bolševikai konspiravę nu-; 
versti Kinų valdžią, ir tiems 
tikslams pasiekti naudojęsi Ry
tų Kinui geležinkeliu ir kito
mis sovietų įstaigomis Kinuose. 
Komunistų propagandą Kinuose 
rusai vedę nuo 1926 metų, ir 
tai propagandai finansuoti var
toję pajamas iš Rytų Kinų ge
ležinkelio. Rolševikai siekę ne 
tik nuversti Kinų valdžią, bet 
taip pat sunaikinti Kinų poli
tinę ir ekonominę santvarką.

Kinai taip pat kaltina, rusų 
bolševikus dėl surengimų ma
sinių galvažudybių, kuriomis 
jie siekią įvykinti pasaulio re
voliuciją. į

Del dabartinio krizio Man-i 
džurijos sienoj Kinai kaltina 
taip pat sovietų Rusiją, ir sako, 
kad nors Kinai trokštą išveng-į 
t i karo, bet pavartosią visas Į 
savo jėgas savo krašto nelie
čiamybei ginti.

Tolygius ’ komunikatus Ki
nai pasiuntė ir kitoms valsty
bėms, kurios yra pasirašę Kel
loggo anti-karo paktą.

Zeppelinas vėl su
trukdytas Tokio

TOKIO, Japonija, rugp. 22.
Vokiečių dirižablis “Graf i 

Zeppelin“, kurs buvo pasiren
gęs šiandie išskristi iš Kąsu- 
migaura aerodromo per Ra
mųjį vandenyną į Los Angeles, j 
nepalankaus oro tapo dar su-1 
laikytas.
Francuzų lakūnas nebereisuos 

su Zeppeilnu
LE BOURGET, . Francija, 

rugp. 22. — Dieudonne Coste, 
pasižymėjęs francuzų aviato
rius, metė savo projektą aero
planu daryti reizą su vokiečių 
dirižabliu “Graf Zeppelin” ke
lionėj aplink pasaulį.

Sudegė milžiniškas ja
vų elevatorius

OMAiHAy Nebr., rugp. 22.— 
Praeitą naktį kilęs gaisras su
naikino čia milžinišką Trans- 
Mississippli Glrain kompanijos 
elevatorių, padaręs apie 500 
tūkstančių nuostolių.

(Atlantic and Pacific Photo]

Komunistai prakišo 
Vokiečių darbininkų 

kasų rinkimuose
Socialistai laimėjo

BERLYNAS, rugp. 22. — 
Berlyno transporto darbinin
kų ligonių kasų rinkimuose, 
kurie ką tik įvyko, komunis
tai tapo stipriai supliekti. Jio 
prarado du trečdaliu pirmykš
čių savo balsų, tuo tarpu kai 
socialdemokratai laimėjo daug 
naujų vietų.

Federalinius kali
nius kels i armi- 

jos kalėjimus
WASHINGTONAS, rugp. 22. 

— Kadangi federalinįai kalėji
mai dabar perpildyti, Washing- 
tono vryinusybė nutarė dalį kai
linių perkelti į armijos kalėji
mus, kol bus pastatyta daugiau 
fęderalinių baudžiamųjų kalė
jimų.

Numatoma pastatyti penki 
nauji federaliniai kalėjimai, 
kas pareis bendrai 61/t. miliono 
dolerių.

Švedų šiaurės lakū
nai grįžta atgal iš 

Grenlandijos
STOKHOLMAS, rugp. 22.— 

švedų lakūnas Albin Ahren- 
berg, kuris bandė iš Švedijos 
per Islandiją ir Grenlandiją at
skristi į Neyv Yorką, dėl nepa
sisekimų kelionėj, laivu grįžta 
iš Ivigtuto, Grenlandijoj, na
mo.

Ahrcnbeirg' su dviem savo 
kompanionais išskrido kelio
nėn birželio mėnesio pradžioj- 
Su dideliu vargu jie pasiekė 
Ivigtutą, iš kur betgi per du 
mėnesiu nebegalėjo nei toliau 
lėkti, nei atgal.

Gaisras vokiečių pasa- 
žieriniame garlaivy

BRESTAS, Francija, rugp. 
22. — Pasažieriniame vokiečių 
garlaivy Delia, kuris buvo be
išplaukiąs čia iš uosto, kilo 
gaisras, .privertęs pasažierius 
skubotai perkelti į kitus laivus.

NEBRASKOJ 104° KARŠČIO

LINCOLN, Neb., rugp. 22.— 
Nebraskoj užėjo stiprios kait
ros. Lincolne vakar tarp 3 ir 
5 vai. po pietų temperatūra 
siekė 104° Fahrenhcito.

I Diagilev, garsus rusų 
i baletmeisteris, mirė

LIDO, Italija, rugp. 22. — 
V'.’tos viešbuty, kur jis gyve
no, rado lovoj negyvą Sergie- 
jų Diagilevą, garsų rusų ba
letmeisterį. Pastaruoju laiku 
jis sirgo kažkokia vidurių li
ga.

Sako 40,000 sovietų 
armija įsiveržus į

Kinų teritoriją
Kinai traukias atgal
TOKIO, rugp. 22. — Iš Muk

deno’ praneša Japonų žinių 
agentūra Rengo, kad 46,000 
sovietų Rusų' kariuomenės, sto
vėjusios įmanė, pusiaukely 
tarp Vladivostoko ir Habarovs- 
ko, įsiveržė į Kinų teritoriją 
ir slenka vis toliau j vakarus. 
Sako, kad šita armija jau va
kar užėmus Mišano miestą, 
esantį į žiemių vakarus nuo 
Hiankos ežero. Kinų kariuome
nė toje apylinkėj pasitraukus 
atgal astuonias mylias.

Mandžurija mobilizuoja 
120,000 rezervų

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
22. — Praneša, kad maršalas 
Chang Hsueliang, Mandžurijos 
valdytojas, įsakė mobilizuoti 
visas rezervo jėgas, viso apie 
120,090 kareivių, sienai nuo ru
sų įsiveržimų ginti.

Trys darbininkai nu- 
troško girių gaisro 

smalkėmis
WALLACE, Idaho, rugp. 22. 

— Smalkėmis, atėjusiomis iš 
netolimo girios gaisro, nu troš
ko trys darbininkai, dirbę Ce- 
dar Mining & Development 
kompanijos kasyklose, netoli 
nuo Murray. Ketvirtas darbi
ninkas dar pavyko atgaivinti.

UŽSIMUŠĖ ANGLIES MAG
NATAS, ŠOKĘS IŠ 13-to 

AUKŠTO

PHILADELPHIA, Pa., rugp. 
22. — Warwick viešbuty šo
kęs žemny iš trylikto aukšto, 
užsimušė pulk. Walter T. Brad- 
ley, žinomas anglies magna
tas. Manoma, kad jis nusižudė 
dėl pairusios sveikatos.

Massachusetts — šalnos

BOSTON, Mass., rugp. 22.— 
Užėjusios šalnos kai kuriose 
Massachusetts vietose padarė 
žalos laukams.

Sovietų vyriaus y b ė 
sumažina algas savo 

darbininkams
Sojuzai protestuoja

MASKVA, rugp. 22. — Tuo 
tarpu ‘ kai kainos gyvenimo 
reikmenoms Rusijoj vis kyla, 
daugely pramonių algos dar
bininkams apkarpomos.

Tatai matyt iš laikraščio 
Trud, centralinįio profsojuzų 
organo, paduodamų žinių. Trud 
praneša, kąd rūbų siuvėjams 
Maskvoj norima algos suma
žinti nuo 30 iki 35 nuoš., šo
kolado fabrikų darbininkams 
— iki 30 nuoš., ir tt.

Projektuojamų algų apkarpy
mų, /ir apkarpymų, kurie jau 
tapo įvykinti, priežastis yfa ta, 
kad aukščiausioji sovietų eko
nominė taryba nori padidinti 
gamybą krašte, bet darbinin
kams algoms mokėti teturi ap
ribotą biudžetą.

Profesinių sąjungų vadai ir, 
suprantamas dalykas, darbinin
kai aštriai dėl to protestuoja, 
sakydami, kad algų mažinimas 
visur iššauksiąs didelį nepasi
tenkinimą.

Čekai nori Įstatymo 
nepagydomiems as

menims marinti
PRAHA, Čekoslovakija, rug

pjūčio 22. — Čekijos daktarų 
kongresas dauguma balsų nu
tarė prašyti krašto seimą, kad 
butų leista lengvu bildu ma- 
butų leista leniguv budu ma
rinti sergančius nepagydomo
mis ligomis asmenis ir tuo pa
daryti galą jų kentėjimams.

Debatuose tuo klausimu kon
grese laivo daug, ir karštų, 
ginčų.

“Ką jus čia prasima- 
not?” klausia numirėlis 

Paryžiaus ligoninėj
PARYŽIUS, rug*p. 22. — Jean 

Dūda mokėsi Seinos upėj plauk
ti, ir nuėjo į dugną. Jis buvo 
išvilktas laukan nebegyvas. 
Buvo pavartotos visos žinomos 
pirmos pagalbos priemonės jį 
atgaivinti, bet veltui, ir Dūda 
buvo nugabentas j St. Denis 
lavoninę.

Ant rytojaus, kai prieš išga
benimą į laidotojo įstaigą kū
nas buvo pakištas po šmirkš- 
čiamaja maudykla nuplauti, 
“numirėlis” Dūda staiga atsi
sėdo ir, nustebęs, klausė: “Ką 
jus čia dabar prasimanote?”

Prof. Snooks bus nužu
dytas lapkričio 29 d.

COLUMBUS, Ohio, rugp. 22.
Dr. James Snook, Ohio val

stijos universiteto profesorius, 
kuris dėl nužudymo savo mei
lužės, studentės Theoros Hix, 
tapo pasmerktas mirties baus
mei, teismo sprendimu bus nu
žudytas elektros kėdėj lapkri
čio 29 dieną, ant rytojaus ’po 
“Thanksgiving” šventės.

Teismas atsisakė leisti jo 
bylą iš naujo tardyti.

Rusų mokslininkas 
suradęs priemonę 

vėžiui gydyti
BOSTON, Mass., rugp. 22— 

Laikomame Harvardo Medici
nos Mokykloj tarptautiniame 
fiziologijos kongrese vakar 
buvo pranašia apie suradimą 
vaisto Vėžiui gydyti.

Surado jį jaunas rusų mok
slininkas, Dr. I). Sokolovas, 
eksperimentinės medicinos pro
fesorius Rusų universitete Pra
hoj, Čekoslovakuose, dabar 
kaip svečias dirbąs Columbi- 
jos Universiteto vėžio tirimo 
institute.

Vaistas, kuris esąs tam tik
ra pirolio mėlio su geležim 
kombinacija, įleistas Į vėžį, pa
darąs tokį oksidavimą, kad vė
žio celės nebegalinčios gyven
ti, ir per keletą valandų prasi
dedąs jų mirimas.

I * ; •• 'A ‘ ’

Dr. Sokolovas pasakė, kad 
savo preparatu jis daręs ban
dymus ant 1,600 žiurkių ir pe
lių, turėjusių keturis įvairius 
vėžio tipus. 70 nuoš. jų buvę 
visai išgydytos.

Užėjo juroj deganti 
laivą; pasigenda 

27 žmonių
i

NORFOLK, Va., rugp. 22.— 
Amerikos prekių laivas Yalsea 
užėjo vandenyne, 1,100 mylių 
į rytus nuo Norfolko, degantį 
seną vokiečių garlaivį Quimis- 
tan, kuris rugpiučio 14 dieną 
buvo išplaukęs iš Norfolko į 
Genują. Išplaukiant, garlaivis 
turėjo viso 27 įgulos žmones, 
bet degančiame laive dabar jų 
nė vieno nebuvo. Kas su jais 
atsitiko, žinių nėra.

15-kos Metų
Patyrimas

Išmokino Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
riaus Vedėjus surasti greičiausius ir tik
riausius kelius pinigų siuntimo Lietuvon.

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausj 
laiką.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

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

Tautų banke Ameri
ka dalyvaus “pro už

pakalines duris”
W!.LLIA(MSTOWN, Mass., 

rugp. 22. — Kalbėdamas Poli
tikos Institute, Dr. Jacob Vi- 
ner, Chicag-os Universiteto pro- 
fesorius, pasakė, kad vyriau
sybė oficialiai gal ginsianti, 
kad Jungtines Valstybės neda
lyvausiančios tarptautiniame 
banke, sukurtame einant 
Youngo reparacijų planu, ta
čiau banko operacijose jos da
lyvausiančios “pro užpakali
nes duris.”

Prof. Viner, kuris yra eks
pertas tarpaliantų skolų ir re
paracijų klausimais, pasakė, 
kad Hooverio administracija 
pritarianti projektuojamam 
tarptautiniam bankui ir kad 
Amerikos bankininkai jau vei
kiausia esą prįsiruošę dalyvau
ti jo darbuose, jei tik Haagoj 
bus dabar nutarta banką kur
ti. Prof. Viner žiuri į tokio 
banko įsteigimą kaip į priemo
nę geriau ' pasaulio finansams 
sureguliuoti.

Voldemaras dar taip 
nesugalvojo

Afganų sosto uzurpatorius sa
vo priešus kala prie sienos 
už ausų

ĖESHAWAR, Britų Indija, 
rugp. 22. — Gautais čia prane
šimais, Habibula Chanas, kaip 
kad save pasikrikštijo Afga
nistano sosto uzurpatorius Ba
sa Sakao, esąs labai susikrim
tęs dėl pasisekimų savo prie
šininko, Nadir Chano, kuris 
daro pastangų sosto uzurpato
rių nuversti. Habibula to<lel iš
leidęs įsakymą, kad kiekvie
nas asmuo, kuris suminės Na-' 
dir Chano vardą, butų viešai 
prikaltas prie sienos už ausų, 
o paskui iš armotos sudrasky
tas.

Sako, kad Nadir Chanas su 
16,000 kariuomenės laiko ap- 
siautęs Gardezo miestą, iš ku
rio daugelis Habibulos karei
vių dezertuoja ir pereina Na- 
diro pusėn.

Habibula, kuris afganuose 
darusis vis labiau ir labiau ne- 
populerus, darąs tris eiles aj>- 
kasų sostinei Kabului ginti.
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KELIASVIEŠ
KELIS MUS...
Rašo A. Va.najęaitis

Newark-Chicago
Buvo pietų laikas kai pasa

kiau “sudiev” Olšauskų Juozui 
ir Trečiokų šeimynai Newarke. 
Dr. Kapočius atpyškėjo su Pac- 
kardu ir taip mes išvykome per 
Phila, Baltimore, Washingtoną, 
į Chicagą..

Važinėjęs skersai Ameriką 
su “geografija” 1925 metais, 
nemaniau važiuoti čia Rytuose 
tokiu gražiu keliu-vieškeliu. Na, 
ir graži ta Maryland valstija!
Gražus reginiai: kalnuotas ke- j mą. 
liaš, lapuočiai miškai, juodukų 
farmos, vanagų 
švarus miesteliai 
vieškelį iki 
ingtono.

Išvažiavus 
pasukome 
Cumberland,
Chicagos linkui. 
town ritomės gana dideliais kai-j

Tokių kalnų apie Chicagą metais i

bų” po langais. Vienam res- 
toraune mes pusryčiavom. Vie
nu kai tu “truko bomba” po 
langu “jieloj”. Balsas užglu- 
šino viso restaurano personalą 
ir kostumerius. Manageris at
sipeikėjęs išėjo pravyti tą “gen- 
gę”, o. viena iš “veiterkų” su 
vandeniu apliejo tuos “bombi- 
ninkus”. Tokio išgąsčio neteko 
pernešti nuo karo laikų. Viskas 
iškrito iš rankų. Nekurie po 5 
sykius^ nusi^piovė.

Po tų visų nepasisekimų vis
gi apie 1 vai. p. p. mes išvy
kome naujų būdų ieškoti. Kal
nai pradėjo musų Packardą 
kaitinti. Nors pataisė, bet kas 
tai trukdė musų greitą važiavi-

Užtinkame parašą, kad apie 
’ 200 mylių teks kalnais važiuoti. 

Kad tu surugtum! Pakalnėn, 
’ j tai gerai, bet beda su kalnais, 

j Už Cumberland prasideda tikra 
’ Šveicarija. Trūksta tik snie

guotų kalnų viršūnių.

Kas ta Maryland?
Maryland valstija sudaryta 

__  _____ iš Delaware ir 
Pennsylvania valstijų žemės. 
Pavadinta Maryland (Marijos 
žemė) vardu žmonos Henrietta 
Maria, Charles I, kuris tą i^snę 
gavo nuo Cecilius. Culvert, a(rt- 
rolo lordo Baltimore. Bet ne- 

! svarbu istorija.
i Kas mums galvoj ar Charles, 

kaip ant delno visą Cecilius davė Henriettai-Ma- 
larytum paseikslas | rja žemę, ar ji jiems butų 

lokių re-:(javus svarbu pačios
desėtkais, vajsįįjos atsiradimas, šiaurėje 

ji tęsėsi labai siauru ruožtu, tik 
| už Cumberland truputį prasiple
čia. Delaware valstija palikta 
visai mažutė ir kaip su peiliu 

i nupiauta jos teritorija. Taip 
1 of July . pa|. -r nuo penna valstijos. Iš 

Įspūdis nepaprastas. Visą naktį pįeiįų pUSės Potomac upė ribuo- 
. ’ l’ ja su Virginia ir West Virgi- 

Į nia. Iš tų valstijų, Maryland 
1 negavo nei pauostyt. Jos plo

tas užima 9.941 kv. mylę. Gy
ventojų turi apie 1,600,000 (ma
žiau negu Lietuva). Ilgio vals
tija tu ii iš rytų ..j vakarus 240 
mylių, o iš žiemių į piblus, il
giausiai 128 mylės, trumpiausia 
3 mylės (tarpe Hagers'town ir 
Cumberland).

Didžiausias miestas yra Bal
timore su arti 800,000 gyv. Ta
me tarpe lietuvių yra apie 10,- 
000 (su ištautėjusiais)... Lietu
viai turi gražią bažnyčią (pirk
tą nuo vokiečių) su geriausiais 
vargonais (ką lietuviai savo 
bažnyčiose turi), puikia svetai
ne ir keletą kliubų. Svetainė 
bus pirmutine savo patogumais, 
po Waterburio Šv. Juozapo par. 
svetainės. Chicagiečiams reika
linga panaši svetaine.

Maryland turi keletą miestų 
po 30,000 gyv. Šiaip, didelių— 
neturi. Cumberland, Hagers- 
town ir Annapolis. Annapolis 
yra capitol Maryland valstijos.

Per Maryland valstiją įteka į 
Atlantiką per Chesapeake Bay 

I dvi didelės upės: Potomac ir 
j Susquehanna. Maryland 
aukščiausią kalnų 
(Backbone mountain) 
dų. K 

žemės produktai:

tūkstančiai, 
puošė kelių-; 

Baltimorūs, Wash

iš Washingtono 
per Hagerstown,Į
Penna valstiją, j

Apie Hagers-

nais.
nėra. Labai malonus važiavi
mas, bet ne važiavime dalykas. | 
Gamtos 
gražus, 
puočių, 
dybos. 
dasi kalnų-kalnelių tarpe, 
važiavus ant viršūnes tokio kai- ( 
no, matai 
apielinkę. 
dailininko nupieštas, 
ginių mes matėme 
kol netoli Hagerstovvn neužklu
po naktis ir sugedo automobi
lis (“beringai” išdegė vieno' 
užpakalinio rato). Ten pat nak
vojome. Gražus miestelis. Tai' 
buvo išvakarės

reginiai nepaprastai 
Tos farmos tarpe la- 

tarytum lietuviškos so- 
Gana dideli plotai ran- 

ž-

šaudymai. Tarytum revoliucija 
Pyktis nesulaikomas.
norisi, o čia tau “pykšt”, 
“pykšt” ir ant galo “pookšt!”... 
“Fourth of July” mažuose mies
teliuose nepaprastai švenčiama. 
Jaunimas randa didelį malonu
mą šaudyme ir mėtyme “bom-

United States Lines

Speciališkos 
Ekskursijos į

LIETUVĄ
Rugsėjo išplaukimai:

S. S. Pres. Harding 
Rugsėjo 4.

S. S. Republic 
Rugsėjo 6.

S. S. Leviathan
Rugsėjo 7.— Rugsėjo 26.

Si S. Pres. Roosevelt 
Rugsėjo 11.

S. S. Geo. Washington 
Rugsėjo 18.

S. S. America 
Rugsėjo 27.

Leviathan plaukia per 
Cherbourgą.

Visi kiti laivai tiesiog į Bremeną.

turi 
viršūnę 

3.340 pė-

i V.- daug valandų praleistų aht 
šviesių patogi^ denių padarys malonų 
ir ilgą atmintį Jums. Rugsėjo mė- 
nesis yra geriausias laikas važiuot per 
mares.

Nežiūrint katrą laivą iš U. S. Lines 
išrinktume! keliaut, mes užtikrinant 
Jums kad rasit visus patogumus, gerą 
draugystę tarp savo tautiečių, ir ne
prilygstamą Trans-Atlantic laivuose 
valgį ir pasilinksminimą. Taipogi mes 
prižiurom viską Jums iš anksto ir ap- 
saugojam nuo kelionės keblumų.

Informacijų apie kainas ir tt., pak
lauskit savo vietinio laivų kompanijos 
agento-arba rašykit tiesiog į

e United 
States Lines

komai, 
kviečiai, šienas, daržovės ir vai
siai gerai uždera. Daug žemės 
turto yra k.t. anglies, geležies, 
vario. Chesapeake įlanka augi
na daug žuvies ir oisterių. Bal- 

j timorė garsi oisteriais. Baltimo- 
1 rėj randasi visokių dirbtuvių. 
| Daug rūbų siuvyklų, geležies 
dirbtuvių, laivų statybos, me
džio išdirbystės ir “Bromo Selt- 
zer”... Pastaroji išdirbystė 

j mums visiems žinoma. Ypač 
po “parių”... .Gerdami “Bromo 

! Seltzer”, prisiminkite Baltimo- 
re ir Maryland valstija. Lenkia- 

. me galvą pagerbdami tą šalį, 
kuri musų galvas išblaivo!..

Ko mums trūksta?
Kas norite plačiau žinoti 

apie Maryland, nueikite į Lib-, 
Ten gausite platų aprašy-i 
Library yra geras daly-' 
Kas moka anglų kalbą,!

tam library (skaitykla) šutei-į 
1 kia visa žinia. Amerikos lietu
viams labai naudinga žinoti vi
sų valstjų istoriją. Musų laik-^ 

New York *City * rasciai nautlingesnį darbą dary-

i rary.
mą.

I kas'.

110 So. Dearborn St.,
45 Broadway, 1

tų, jei vieton rašydami apie Lie- 
• tuvos, ar kitos šalies politiką, 
> rašytų apie tai, kas mus įdo

mauja kasdieniniam gyvenime. 
. Na, pavyzdžiui, ar daug, ką ži

no Chicagps lietuviai apie Illi
nois valstiją ir apie patį Chi
cagos' miestą?- Mano buvimu, 
per penkis metus, Chicaga jau 
ne ta kas buvo 1924 metais. 
Randame laikraščiuos apie 
bombų dirbtuves, apiplėšimus, 
užmušimus, butlegerių susišau
dymus, divorsus, kitokias niek
šybes, o apie gražius parkus, 
dangurėžius, teatrus, bulvarus, 
išpylimus', supylimus ir Lt., tai 
tik per pusę lupų. ,

Kad lietuviai
namų, 
dencijas, įsitaiso 
stato teatrą, tai niekam galvon 
neateina toks paminėjimas. Re
daktoriai ir bendradarbiai užim
ti politika, partijomis ir plet- 
kais 
nias 
žulikų, 
miestas.
vau užklaustas’ 
cagoj gyventi? 
mas juoko vertas, 
lonijų lietuviams 
rodo “baisenybe”, 
vių ir amerikonų tarpe tas pats. 
New Yorke išgirsi scenoj juo
kų apie Chiaagos banditus, iš
girsi simfoniją su “pištalietais”, 
kulkosvaidžiais ir t.t... Klausy
kis ir rausk iš gėdos.

O kas tą reklamą duoda? Gi 
patys chicagiečiai. Nuo seno įsi
gyvenęs paprotys, girtis blo
gais darbais ir juos viešai gar
sinti. Kiti miestai tas pačias 
blogybes auklėja ir kai kur 
blogesnes, bet pas' , anuos to 
“nesimato”. a

Ir musų, lietuvių laikraščiai, 
privalėtų tuo žvilgsniu reformuo 
tis. Negaudyti kas blogo atsi
tiko ir jį tuo garsinti, bet steng
tis tuos blogumus užtylėti. Juk 
mums garbėš nesuteikia musų 
pačių blogas elgesys.

Nesenai įvyko su vienu asme
niu nelaimingas nuotikis,<Mumš 
jokios garbės hesutelW tas 
nuotikis, bot jau5 ‘nepuriems 
“niežti” plunksna kaip tą' visą 
aprašyti apjuodinančiais Ir daug 
panašių dalykų esama. Kur Jo
nas su svetima pačia romansa-

pastalo daug 
nusiperka gražias rezi- 

biznius, pa-

Paskaičius Chicagos ži- 
atrodo, kad Chicaga, tai 

vagių ir žmogžudžių 
Daugely kolonijų bu- 

ar nebijau Chi- 
Toks klausi- 
bet kitų ko- 
Chicaga at- 

Ne tik lietu-

vo, ar burdingierius “‘gaspado- 
rių” sumušė, pati nuo vyro pa
bėgo, Magdė Barborą iškoliojo 
ir panašios žinios, tai tarp mu
sų lupų maišosi ir spaudoj 
skelbiamos. Kartais tokių sen
sacijų išgalvojama, kad ir Sa
liamonas gudresnių neišgalvo- 
įlL

Visa energija išaikvojama 
pletkoms. “Ar tu girdėjai, kad 
tas ir tas, U ir ta?”... Ir šiais 
laikais ta tema vyrauja. Apie 
nieką kitą negirdėsi kaip apie 
moterų su svetimais vyrais, 
santykius. Nuo amžių tie 
“santykiai” buvo ir bus. Visos 
tautos serga ta liga. Kodėl lie
tuviams “navyna” nežinau.

Kalba, tai yra savo rųšies 
hipnoza. Sveikam galima ligą 
įkalbėti—sako sena patarle. 
Taip ir yra. Kitas žmogus iš
klysta iš kelio tik įkalbėtas, ar
ba tos kalbos' užhipnotizuotas. 
Tas pats yra tarpe mažų, yra 
ir tarpe didelių. O spaudoj 
talpinti panašias “naujienas” 
tiesiog vengtinas dalykas.

Bet kur iš Marylando?
Atsiprašau, gerbiamieji, aš 

paklydau su minčia. Kūnas Ma
rylando valstijoj per kalnus rai
čiojasi, o “dusia” Chicagoje ko- 
liojasi'su “pletkininkais”... Ra
šau tiesą, be melagystes. Kely 
taip yra. Kuomet pavargsti 
gaudydamas įspūdžius, tuomet 
mintis tavo nuskrenda ten, kur 
širdis gyvena. Atvykus Chica- 
gon—žiūrėk jau Lietuvoj besė
dįs' ir besipešąs su valdžia už 
jos neteisėtus darbus. Kartais 
norisi iškeikti, išplūsti, sudau
žyti kumščiu- ir ... prasišalinti 
iš to sugedusio pasaulio.

Vadinasi, važiuojame. Vieno 
kalno viršūnėj pamainę aliejų, 
važiuojame linksmesni. Pasie
kus kalną, ta pati istorija. Kais
ta “inžinas” ir tiek. Išstudija
vę žemlapį, atleidžiam Pitts- 
burghą su Alleglteny , kalnais, 
važiuojame per Pennsylvania, 
\yest Wirginia į Columbus Ohio, 
o iš ten per Lima, Ft. Wayne, 
South Bend, Niles į Tabor Kar
mą pas J. Bačiuiąv T,

Apleidus Washringtdn Penna., 
kelias pradėjo tiestis. Ohio vals
tijoj gavom lygesnius kelius. 
Musų Packardas rodė 50—60 ir

galima nuvažiuoti 
apie tūkstantį kilo- 
kilometrų, bus 600

daugiau. Paskutinę dieną, pa
darėm 400 su virš mylių. India
na lygumos leido mums grei
čiau važiuoti. Palyginus mums 
Maryland su Indiana, buvo di
delis skirtumas. Indiana vals
tija panaši Suvalkijos Zanavy- 
kijai ir Kapsi jai. Kelias kaip 
stalas.

Reikia stebėtis Amerikos ke- 
liais-vieškeliais. Kada musų Lie
tuva susilauks , tokių kelių?! 
600 800 lietuviškų kilometrų, 
nesutilps Lietuvos lietuvio gal
voje. Jis netikės, kad į dieną 
Amerikoje 
automobiliu 
metrų (900 
mylių).

Todėl Lietuvai nereikalingi to
ki keliai. Ką-gi veiks? Per vie
ną dieną išvažinės! visą Lietu
vą, o ryt dieną neturėsi kur va
žiuoti... Melagingai, teisinga tie
sa!.. Jeigu Lietuvoj po nakties 
atsirastų cementiniai keliai kai
mas nuo kaimo, tai vėl butų 
Lietuvoj badas. Netektų ūki
ninkai arklių, netektų gyvulių. 
Visi išbėgiotų uodegas papūtę, 
o kiaules, tai kojas išsisukytų... 
Sako, nuo tų “velncipedkų” ir 
“motercikletkų” daug gyvuli jų 
nukentėjo. Ypač arkliai. Daug 

sukoliečijo, o keletą už- 
Pasakojo 
iš Lietuvos

man vienas 
šiokį atsili

kėliu su bū-

žmonių 
mušė, 
gryžęs 
kima.

Važiuoja moteris 
ruku. Arlclys pusėtinai geras. 
Pamatęs' atvažiuojant, sustab
džiau savo forduką. Arkliukas 
jau ausis pastatęs tik uodegą 
kraipo... Moteris iššoko, tuo už 
pavadžio ir laiko. Aš pamojau 
ranka kad nereik, bet tuo tarpu

išgirdau atbirbiant “motociklą”. 
Moterėlė iš baimės, nieko ne
laukdama, “šmukšt” sijoną nu
simovė ir arkliui ant galvos. 
Laiko įsikibus ir plusta ant tos 
“velnio macčs”. Arklys vis-gi 
stipresnis' už ją. Tuoj atbulas 
į grabę su vežimu, moterį į 
stulpą, pats į tvorą ir... abu 
guli, spardosi. Moteris atsipei
kėjo, arklį sutvarkiau ir įsodi
nęs į vežimą palydėjau pro savo 
“‘baidyklę”...

Panašių atsitikimų daug yra. augalų skanios Fletcher’s Cas- 
^e.tjle laikini. Chicagoje1 toria užmigdys į kelias minu-

ka. Vadinasi, g-erai,-kad prade
da smaluotis, tai neapdulkės'.

(Bus daugiau)

te’Vai džiaugiasi kai kū
dikis GERAI MIEGA

I Štai yra būdas nuraminti ver
kiantį, budintį kūdikį ir greitai 
ir lengvai jį užmigdyti. Jį pa
taria daktarai ir milionai moti
nų prirodė jį esant saugų ir ne
kenksmingą. Keli lašai grynai

prieš 15—20 metų tas pats bu
vo. Kur dabar 95 St. ir toliau, 
negalima buvo ir manyti apie 
išvažiavimą su automobiliu. Ma
no atminimu, tos visos gatvės 
nuo Marquett parko į pietus ir 
vakarus tik pastaraisiais 3_ 4
metais išcementuotos. Gal būt

tęs piktą, neramų kūdikį ar 
vaiką! O nuo dieglių, konsti- 
pacijos, šalčių ir paįrimų nie
kas negali lygintis Castoria. 
Chas II. Fletcher parašas yra 
ženklas tikros Castoria. Del 
saugumo šalinkis imitacijų.

Lietuva už 15-20 metų tą patį Skelbimai Naujienose 
susilauks. Pasakojama, kad duoda naudą dėlto, 

šfJ‘ikad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Lietuvoje esama smaluotų 
sieju”, kuriais važiuojant nedul-*

SVARBUS PRANEŠIMAS CHICAGOSMOTERIMS
Nepaprasta proga Chicagos ir Chicagos apie- 
hnkių lietuviams moterims įsigyti kailinius 
kautus (Fur Coats) pigia kaina. Dabar vra 
geriausias laikas pirkimui kailiniu kautL 
August-Rugpiučio menesyje žydeliai daro išna£ 
davimus senų Fur Coat, o pas mane Kausite 
naujausios mados ir nupiginta kaina — savn 
kostumenams parvezam tiesiai iš dirbtuvės vL 
sąi naujus Fur Coat us. Mes garantuoįam vi
siems savo kostumenams. 'kad musu kautai vra 
visi naujausi, musu krautuvėje nėra nei vieno 
n, x . i • y?en°s mados kauto. leno
Moteris, kviečiam .Jumis naudotis musu siuli 
limu šiame August-Rugpiučio mėnesyje neš 
specialiai kainos papigintos - platus pasidn kimas. Laukiu Jusu. Su tik™ uasirin-UKra pagarba Jums
BURBOS CLOAK SHOP 

3214 So. Halsted Street 
1 ei. Victory 2477

Radio

Athater 
Kent

Amerlca’s Blggest Seller!

BlueRibbon 
MaltExtract

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

AK JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 M0RGIC1AMS
Eighteenth Bftnd & Mortgage Organization 

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

Ideale Radio kombinacija — Atvvater Kent S 
Grid Radio, žinoma, Electro-Dynamic Cleen 
specialiai dėl Budriko darytame Console! rSniame 
tas daug daugiau išgauna iš oro! Jautri -Se” 
kaip per plauką, nustatymas užtikrina gra^^8- 
ir aiškiausi balsą ir geriausį pagavimą Zlausl

Didžiausia Lietuvių Radio Sankrova

Jos. F. Sudrik. 
a i *7 c_ Ui. ,

Tel. Boulevard 4705
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA Į
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MANIFESTAS
Komunistų Partija Amerikoje 

pakeičia savo vardą
CPUSA-C I-ECCI-ICC-ČIK-ČIK ZAMKOMPOMORDE įsakymu iš 

Maskvos eiliniai komunistai vadinsis nuo šiol CHVOSTISTAIS, 
o komisarai PROCHVOSTAIS

Chvostistai ir prochvostai:
Viršui maloniausiai suteiktas vardas yra tai ne šuns uodega. 

Nemanykit, kad tai yra koks nors buržujų prasimanymas su ti
kslu iš Maskvos pasipamėkloti. Tai tikra žmogiška uodega pil
noj to žodžio prasmėj:

Tai yra žodis žodin naujas pavadinimas, maloniausiai su
teiktas’ paties raudonojo tėvo Stalino ir visos raudoniausios kli
kos vienoje asaboje.

CPUSA-CI-ICC-Č1K-ČIK-ZAMKOMPOMORDE yra tai vieno 
komisaro keleriose asabose paslapties simbolas, paskelbtas Wor 
kerio 14 augusto dienoje XI Lenino metuose, duotas Maskvoje 
ir papildytas Bridgeponto raudondvaryje ištikimiausių prochvos- 
tų raudonos rankos’ pridėjimu.

CHVOSTISTAS, tai yra vardas duotas kiekvienam viernam 
tikinčiam į aukščiau paminėtą paslapties simbolą, kiekvienam 
kurs ligi šiol nešiojo bolševiko vardą, kekvienam Maskvos uode- 
giniui ir uodegienei.

PROCHVOSTAS, yra aukščiausio laipsnio suteikta Mask
vos privilegija, visiems pasidarbavusiems ir pasižymėjusiems ko
misarams Amerikoje, kaip tai prochvostui Bimbalui, prochvostui 
Nadruliui, prochvostui Kvailoniui ir Bruklyno prochvostams 
Pruslaikai, Mizerijai, Siurbėlei ir Dėlei.

Raugai ir raugės! Tokių malonių Maskva ne kasdien te
teikia. Tiktai po 11 metų pasiprocevojimo bolševizmo ir močiu
tės Rusijos naudai visiems suteiktas tas garbingas chvostistų ir 
prochvostų vardas. Tad nešiokite i sveikatą.

Neklauskite, ką tas naujas vardas reiškia. Pats Workeris jo 
neiššifravo ir įdėjo taip kaip yra k h vos t i s m. Kas ir bandy
tų tą žodį šifruoti, sunkiai nusidėtų, tad perkūnas lai trenkia 
tuos kas bandytų galvoti. Amerikos chvostistai privalo tikėti, 
bet ne galvoti. štai ką sako CPUSA-CLECCI-ICC-ČIK-ČIK- j 
ZAMKOMPOMORDE: “This cable to be published immediately. į 
Signed...” V

Sveikindamas su nauju amžinu vardu, pristatau visus chvos- 
tistus ir prochvostus pirmojo laipsnio Mulkio bedaliui.

—Generalio štabo vadas Burlak ulakovič.

Užeik i mano 
kromeli

“Draugo” peckeliai dedasi esą 
dideli žinovai ne tik apie mer
ginų “šeipus”, bet ir apie pa
saulio kūrėjo “amžinas tiesas”. 
Merginų “šeipus” šį kartą mes 
padėsime i šalį, bet imsime nag
rinėti pasaulio kūrėjo “amžinas 
tiesas”.

“Šventas raštas” sako, kad 
Dievas sutvėrė dangų ir žemė, 
saulę ir žaigždes, juras, auga

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mane. Mano pilnas iftegzatninavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei a& apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iSegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lio.j nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

St.

PO

Lietuvos Laisvės 
Bonų 

vertė vėl pakįlo. 
NAUJIENOS 

moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien. 

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. .Halsted St.
Chicago, Illinois

me “Draugo” peckelių ir visų 
kampininkų: kas sutvėrė piktą-1 
sias dvasias bei velnius’, kurie 
verčia žmones griešyti? Ar 
Dievas nežinojo, kad piktoji 
dvasia, pasivertusi į žaltį, pri
kalbins Ievą skinti ir ragauti 
uždraustą obuolį? Jeigu Die
vas žinojo ir tyčia tokį “trik- 
są” iškirto su žiopla Ieva ir 
Adomu, tai kas yra kaltas už 
jų griekus? Jeigu ir dabar Die
vas, viską iš anksto žinodamas, 
leidžia gimti bedieviams ir grie
šyti, tai ką gelbės bažnyčiai 
duodamos aukos ir mišios? Juk 
tai toks katalikų dvasiškių mal
davimas aukot bažnyčiai ir mi
šioms dėl griekų atleidimo yra 
ėjimas prieš Dievą, nes’ Dievo 
išanksto viskas yra apgalvota ir 
padaryta!—J. L.

Lietuviškai-Chamu“ 
nistiška Litanija

Chamunistai eisim, rinkti au
kas eisim, chamunistai eisim!...

Mulkiai išgirskit mus.
Maskvos klapčiukai išklausy

kite mus!
Tėve Lenine, Kominternebo 

dieve, — įkvėpk mus^!
Dėde Staline — prisiųsk san

dvičių alkstantiems komisarė
liams musų!

Maskva musų išpažįstamų te
zių gimdytoji — užtarykie už 
mus!

Šventa Rasėja — priglausk 
mus!

Šv. Kapsukai — užtarykie už 
mus prieš komisarus!

Zigme Angerieti — paremk 
mus argumentais!

Brooklyno Vabale — išmo
kyk mumis keikti!

Šv. Dėdele — išmokyk mus 
samogonką gerti!

Phila. ir Brooklyno Cvydike 
— išmokyk mus j surpaipes 
lįsti!

Paukšti-kvailionie — padėki
te mums koliotis!

Vince Durneliavičiau — ap- 
spiaudyk mus!

šv. Mizerokai — praturtink 
dusias musų!

Padauža Bimbalokai — pa
rodyk mums kaip kapitalistų 
parkų žolę trypti ir ant kalė
jimo tupyklos sienų “filozofi- 
jas” rašyti!

Matuška Leniniene, — pri
imk savo kičinan dišių plauti 
musų Bimbalienę!

Plauke Lenino — paglostyk 
mus!

Nage jojo 
mus!

Visi šventi Lenino tezių iš-j 
pažintojai — užtarykite už 
mus!

Idant
iternebą,

Idant 
sarėliai 
jiems!

Visi
“vadovai
tini dolerį iš kišenės musų!

Lenine — išgirsk mus! Sta-

line — išklausyk mus!
Kirsti neisim, rinkti eisim; 

dirbti neisim, ėsti eisim; aukų 
rinkti eisim!

Melskimės!
O, viešpatie dieve Lenine, ku

ris pagaminai savo tėzius ir 
mums, kaip kvailiems avinams, 
kuriuos mes už gryną auksą pa
ėmėm ir su visa širdžia ir sie
la savo bezmozdiškosna galvos- 
ną isikalėm; kuris numiriai ir 
dabar Maskvos raudonoje aikš
tėje guli užbalzamuotas, o mes 
visi asilai manome tave nemir
tinu ir gyvu esant; kuris su 
dešiniuoju savo komisaru, Dzer-

žinskiu, išnaikinai milijonus sa
vo šv. vieros priešininkų ir cha- 
munizmo heretikų, o rusų tau
tos proto ir mokslo vyrų — pa
dėkle ir musų šviesiesiems dur- 
nelevičiams, vabalams, kvailio- 
nims, mizerniems bimbalams ir 
kitiems nušluoti visą prakeiktų 
menševikų ir buržujų guštą nuo 
W. 30-t.os gatvės. New Yorko 
mieste!

visus S.L.A. bu- 
delegatus, savo 
dvasia, kad jie

čiams musų ir mums patiems 
nereikėtų aukas duoti ir jas iš 
kitų kaulinti.

Įkvėpkie ir 
siančio seimo 
deržimordiška
neduotų nei sulūžusio balso už 
dabartinę S. L. A. Piki. Tary
bą, o tiktai už musų statomus 
kandidatus-alkanus komisarė- 
lius. O iš visos Susivienijimo 
organizacijos paliktų tik tavo, 
tėve Lenine, aklų klapčiukų ar
mija!

Padėk mums pasigrobti mi
lijoną buržuziškų dolerių, ku
riuos sukrovė visoki katalikai, . Isocialistai ir tautininkai-fašis-1 Taip tebūnie dabar ir visa
tai, kad bent per tūlą laiką dos ir po Chinijos su Rasėja 
nereikėtų kaulinti iš Maskvos sujungimo, Amen! 
sandvičių komisarėliams beso-1 — Staršas Archirėjus.

pakrapštyk

FOTOGRAFISKA
KAMERA!

už

patektumėm į Komin- 
Jusų — prašome! 
badu nepastiptų komi- 
musų — aukokime

“tikrieji” darbininkų
išveskite pasku-

KELIAUK Į LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ
Laivais

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Žemiausios Kainos Tiesiai j

Dabar, kada vasara, 
laukai, pievos žaliuoja, 
žmones laukuose žaid
žia, KAMERA yra la
biausia reikalinga. Ji 
paliks jums vaizdus 
pergyventų vasaros 
smagumų. -

No. 2 A ARROW CAMERA

lūs, gyvulius, paukščius ir, ga
lų gale, pasižiurėjo j save, iš 
molio nulipdė žmogų. Iš kanto 

, Adomas nebuvo gyvas, todėl 
Dievas turėjo jam įpusti dva- 

I šią. Kai Adomui vienam pasi
darė nuobodu, Dievas išlaužė 
jam šonkaulį ir padarė Ievą.

Gyveno Adomas su Ieva roju
je, kame viskas buvo gražu, 

, visko pilna. Juodu nežinojo net 
I -ssą nuogi. Ir taip Adomo ir 
Ievos gyvenimas rojuje ėjo la
bai sklandžiai, kod Dievas jiems 
uždraudė skinti ir valgyti nuo 
tam tikros obelės obuolius, žal
čio gundoma, Ieva Dievo nepa
klausė: nuskynė nuo uždrausto 
medžio vaisių, pati kando ir da- 

I vė Adomui. Nuo to laiko pra- 
| sidėjo ne tik Adomo ir Ievos 
vargai, bet ir visos žmonijos 
vargai.

Mažai protaujančiam katali
kui ši pasaulio tvėrimo istorija 
skamba puikiai. Bet pasižiūrė
kite kas iš jos pasidarys, kuo
met padaužos išleis ją per savo 
kritikos koštuvą.

“Šventas raštas” ir katalikų 
kunigai skelbia Dievą esant la
bai galingu. Jis sutvėrė pasau
lį ir viską, kas tik jame yra. 
Jis labai toli nužiūri iš priekio 
ir užpakalio, be jo valios net 
plaukas nuo žmogaus galvos ne
nukrenta. Dabar mes klausia-

TUBBY

KLAIPĖDA IR ATGAL
L

Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 
sučėdysite sau pinigą.

Trečia klasė .................  $107.00
Trečia klasė į ten ir atgal, tiktai ....... 181.00
Turistinė trečia klasė, Main Deck ....... 129.50
Turistinė trečia klasė i ten ir atgal tik 4Ž16.00 
Cabin ..................................................... 147.50

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Ilead Tax” atskirai.
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15 — oi Ameriką nuo Rugpjūčio 
1 iki Rugsėjo 22. visos kainos padidinamos $7.50 vienan 
galan, o $12.50 į abu galu. ,

BALTIC AMERICA LINIJOS laivų populiarumas 
Lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai 
eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, kad pasažie- 
riams teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Sekąnti laivai išplauks iš New Yorko
ESTONIA” ....... Sept. 17
LITUANIA” ........... Oci. 5

“LITUANIA” 
“POLONIA” .

Aust. 31
. Sept. 7

Del visų informacijų kreipkitės į vietos agentą 
arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III
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AJO GAOSTS OR SPooKS OR AlW 
THING 70 BE AFRA\D OF UP 
THERB — I GOTTA OLE TlN CAN 
\M\TH A LOTTA STONES TIED IM IT 
HID UP1HERE IN *WB ATTIC, TT 
MAKES A A*1FOL RACKET AtfLV 
SCARE VMM DazV ^HEM l POLI, 
s THĘ STRING j—----- T

KAMERA ir FIL A
Už du Skaitytoju NAUJIENOMS

Kiekvienas Naujienų skaitytojas ir skaitytoja, jų šeimynos na
riai ir draugai gali įsigyti šių fotografišką kamerų, prisiųsdami 
dvi naujas metines prenumeratas “Naujienoms.” “Naujienų” 
prenumerata metams Chicagoje ir užsieny $8.00, ne Chicagoje 
—$7.00. ’

TIK PAGALVOK: brangi kamera ir volelis filmų už dvi prenu
meratas—už valandėlę sugaišto laiko! Ir tie, kam užrašysite 
“Naujienas”, bus dėkingi jums. Padirbėk neatidėliojant. Siųs- 
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darni prenumeratas vartokit žemiau telpančių atkarpų.
BBIBBBIBIIBBBBBBBBIBBBIBBBBBBIKBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBB 

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

šiuo siunčiu $..........T........... dvi prenumeratas “Naujienoms” ir prašau prisiųsti
man Fotografišką Kamerą ir volelį filmų už mano darbą, ir siuntinėti “Naujienas” 
sekamiems prenumeratoriams:
1. Vardas ir pavarde .............................................................................................................

Adresas .......................................................... „.................................................................
2. Vardas ir pavarde .................................... .........................................................................

Adresas ................................. ...............................................................................................
Mano vardas ............................... ,............................................................................................

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

One Side Please
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V P To THE. OLE HAON1E0 WX)$»E 
VJVTH U$? I HEARD SOME AVOFUL 
/HOIGES jvjas upthere 
AM'\aIE'RE GONMA Go Atf 
SEE IF \T WAS SOME SPOOKS , 

k THAT \mas kakim’ TREM 7
HERE'S THE 
SlRlNG THAT 
LEAOSTbTHE 
OLD T1N CAN
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Apžvalga
“VAKARŲ FRONTE NIEKO 

NAUJO”—JAU IŠVERSTA

KRIZIS AZIJOJE.

Rusai su kinais dar tebesivaidija. Telegramos kas
dien praneša apie ginkluotus kariuomenės burių susirė
mimus Mandžarijos pasieniuose, bet tikro karo tarp ru
sų ir kinų dar nėra. Jį pradėti, matyt, nedrįsta nei vie
na, nei antra pusė. Tečiaus nėra nė bandymų užbaigti 
ginčus taikiomis derybomis. Tad abi pusės viena prieš 
antrų veda agitacijų namie ir užsieniuose, ir nenuoma- 
nu, kuo tos rietinos galų gale pasibaigs.

Karo gal nebus, nes tiek bolševikai, tiek kinų* na
cionalistai bijo kariauti, nežinodami, kaip elgsis kitos 
valstybės. Tuo gi tarpu tarptautinė taika yra pavojuje 
ir visame pasaulyje palaikoma nerimastis bei susirūpi
nimas, kurie trukdo taikos judėjimų. Iš dviejų besiginči
jančių šalių ši padėtis daugiau kenkia sovietų Rusijai, 
negu Kinams. Visviena, kurie jų yra kaltesni, kinams 
vis tik yra lengviau vaidinti “nuskriaustos nekaltybes” 
rolę, negu Maskvai, kadangi visi žino, kad kinams iki 
šiol visuomet tekdavo kentėti svetimų valstybių prie- 
spaudų, o kai dėl Rusijos, tai ne tik niekas iki šiol nebuvo 
jos pavergęs, bet ji nuolatos pavergdavo kitas tautas. 
Dar ir šiandie dejuoja po Rusijos bolševikų jungu kele
tas tautų: Gruzija, Azerbeidžanas ir t.t.

Vienas svarbiausių Rusijos uždavinių užsienių po
litikoje per paskutinį dešimtmetį buvo įgyti Azijos tau
tų simpatijų sovietams. Šituo tikslu bolševikai kitusyk 
buvo sušaukę dideli rytinių tautų kongresų Baku mies
te, kur tarp kitų dalyvavo ir turkų Kernai Paša ir kur 
Griša Zinovjev (kuris tuomet buvo viso pasaulio komu
nistų popiežius) bažijosi, kad pasaulyje nesu nuoširdes
nių kovotojų už pavergtųjų tautų laisvę, kaip Maskvos 
diktatoriai. Tuo pačiu tikslu sovietų valdžia paskui siun
tinėjo savo agitatorius į Kinijų, į Indijų ir Afganistanu 
ir nesigailėjo pinigų paruošti tenai dirvų savo propagan
dai (vienoje tik Kinijoje bolševikai, sako, sukišę pusant
ro miliardo auksinių rublių!).

Bet konfliktas su Nanking’o vyriausybe,dabar visų 
tų bolševikų darbų Azijoje griaute griauja. Diena iš die
nos plinta Azijoje žinios apie agresingus bolševikų žy
gius prieš kinus, ir tautos, kurios pirma manė, kad so
vietai esu pavergtųjų draugai, dabar mato, kad Maskva 
elgiasi visai taip pat, kaip ir visos imperialistinės vald
žios. Juo ilgiau ši padėtis tęsis, tuo labiau bolševikų pres- 
tyžas Azijoje bus sunaikintas. Keista, kad Stalinas to 
paprasto dalyko nesupranta ir neatšaukia savo, žioplų 
“diplomatų” iš Sibiro. O gal jisai supranta, bet bolše
vikiškas “unaras” jam neleidžia padaryti logiškas išva
das iš nemalonių faktų?

Amerikos lietuvių laikrašti
ninkuose ir rašytojuose buvo 
kalbamasi, kad reikėtų išversti 
lietuvių kalbon ir išleisti pagar
sėjusių Erich Maria Remarąue 
karo apysakų “Vakarų Fronte 
Nieko Nauja“, apie kurių tiek 
daug rašo visų tautų spauda. 
Bet pasirodo, kad Lietuvoje tas 
darbas jau tapo atliktas.

“Naujienų“ redakcija tik-kų 
gavo vienų minėtos apysakos 
ekzempliorių iš kauniškės “Sa
kalo“ knygų leidimo bendrovės. 
Jų išvertė iš originalo (vokie
čių kalbos) p. J. Kalnėnas. Kaip 
vertimas atliktas, dar nesuspė
jome pastudijuoti.

BULOTAI IŠTREMTI I 
UŽSIENIUS.

“L. žinios“ rašo, kad
“Prisiekusis advokatas An

drius Bulota (buv. Durnos at
stovas) su žmona vakar 
(rugp. 9 d. — “N.” Red.) pa
leistas iš Varnių koncentra
cijos stovyklos.

“Jie sugrjžo Mariampolėn. 
Netrukus jie išvyksta užru- 
bežin, nes iš stovyklos palei
sti tik ta sąlyga.”
O už kų pp. Bulotai yra bau

džiami, dar iki šiol nežinoma. 
Toks, mat, “iteisingumas” dik
tatorių valdomoje šalyje!

VYČIAI LYŽTELĖJO 
SMETONOS.

Kauno oficiozas praneša, kad 
prezidentas Smetona gavo iš 
Amerikos lietuvių Vyčių seimo 
(įvykusio Clevelande) telegra
mų, kurioje jie “siunčia per 
Tamstų pasveikinimus tėvynei 
Lietuvai ir žada nepamiršti len
kų pavergtos sostinės Vilniaus.“

Oficiozas tų telegramų aiški
na, kad tai esųs pasveikinimas 
pačiam Smetonai, kas nevisai 
atatinka tiesų. Bet tai visgi yra 
nusilenkimas fašistiškai vyriau
sybei.

Iš “CHVOSTISTŲ” PARTIJOS.

PAVIRTO “NETIKĖLIU”.

Komunistų internacionalo vykdomojo komiteto, ple
numas užvakar patvirtino pirmesni kominterno viršinin
kų nutarimų, kuriuo Nikolai Bucharin yra prašalinamas 
nuo visokio komunistinio darbo. Jo nusidėjimas yra tas, 
kad jisai netiki, jogei kapitalizmas “pūva” ir visame pa
saulyje “auga” revoliucinis judėjimas.

Bucharinas nuo pat bolševikų įsigalėjimo užėmė auk
štas vietas komunistų partijoje ir kominterne. Jisai bu
vo vyriausias redaktorius centralinio Rusijos komunistų 
partijos organo, “Pravdos”, ir oficialis komunizmo teore
tikas, parašęs bolševikams katekizmų po vardu “Komu
nizmo A-B-C”. Kai Stalinas išspyrė iš kominterno pre
zidento vietos pleperį Zinovjevų, tai Bucharinas užėmė 
jo vietų ir rašė “tezius” viso pasaulio komunistų parti
joms.

Ir staiga tas didis “komunizmo mokytojas” paliovė 
tikėjęs kai kuriomis pamatinėmis savo partijos dogmo
mis. Jisai ėmė abejoti, ar iš tiesų kapitalizmas šiandie 
jau yra “puvimo” stadijoje, kaip skelbia Maskva, ir aš 
iš tiesų dabar visame pasaulyje kyla “revoliucinio judė
jimo” bangos, grasindamos tų “pūvantį” kapitalizmų 
tuo jaus apsemti. Ir dėl to, kad pas jį gimė tokių abejo
nių, tai jisai išlėkė iš visų savo garbingų vietų!

Taip dedasi diktatūroje. Kur viešpatauja diktato
rius, teąai galvot ir kalbėt galima tiktai taip, kaip dik
tatorius liepia. Visoks kitoks galvojimas yra nusidėji
mas.

Biednas Bucharinas gavo paragauti paties savo 
“mokslo”.

Vienas iš tų komunistų “šu
lų“, kuriuos Amerikos stalincai 
išmetė iš savo partijos, būtent, 
Tom Meyerscough, jau atsiža
dėjo visų savo griekų ir vie
šai išreiškė paklusnumų Mas
kvai ir partijos bosams. Už ši
tų nusižeminimų jisai dabar, ži
noma, bus vėl priimtas į “vier- 
nųjų“ eiles.

Tiesų kominternas sakė, kad 
Amerikos komunistuose yra 
prasiplatinęs “chvostizmas“. Tik 
uodeguoti sutvėrimai, o ne žmo
nės, kurie save gerbia, gali ši
taip keisti pagal užsakymų sa
vo “įsitikinimus“. Nuoširdi nuo
monė komunistų partijai yra 
nepageidaujama. Ji pakenčia 
tiktai tokius “chvostistus”, ku
rie vergiškai klauso Maskvos 
duondavių komandos.

KLERIKALIŠKA ŠLYKŠTYBĖ

Kunigų Marijonų organo re
dakcija neturi gėdos šmeižti 
žmones, dėdama neva juokų 
skyriuje melagingus prasime- 
nymus, kad “Chicagos sociali
stų vadai” “lapės gudrumu iš
viliojo iš visų proletarų spau
dos bendrovės Šerus“.

Tur-but tas kunigų tarnas, 
kuris “Draugų“ redaguoja, 
sprendžia apie kitus sulig sa
vim. Nes jisai tai, iš tiesų, var- 
tojo‘‘“lapės gudrumų“, imdamas 
po $75.00 savaitei ekstra-atly- 
ginimo už aukų “vajų“ šv. Kry
žiaus ligoninei, kuomet parapi
jų veikėjai dirbo už dykų!

Jauni žmonės nori. .ištikimi 
būti, bet negali. Seni nori ne
ištikimi būti, bet irgi negali.

(Osc. Wild).

NAUJIENOS, Chicago, ID.

Šeimyniniai sunku
mai Sovietų Rusijoj 

—i

Viename kambary gyvena po 
vienų ir kėlės šeimynas. — 
Svečiams neria kur dėtis.— 
Kalbėtis negalima. — Nusi
kratyti “burdingierių” visiš
kai nebegalima.

Jauna Kanados žurnalistė, 
Miss Grea, G. Clyman, apvaži- 
nėjusi Europa ir pusmetį pagy
venusi Sovietų Rusijoj, Mask
voj, Leningrade ir Vladimire, 
aprašo savo įspūdžius iš šeimy
ninio gyvenimo padėties dabar
tinėj Rusijoj.

Rusas darbininkas, papras
tai, gana mčgs'tųs namus žmo
gus, dėl sųlygų, kuriose jam 
tenka šiandien namie gyventi, 
labai pradėjo nuo namų atpras
ti, sako Miss Clyman. Kuomet 
vienas kambarys turi tarnauti 
ir virtuve, ir valgomuoju ir 
miegamuoju visi šeimynai sy
kiu, tai toks namas netraukia 
žmogaus skubiai grįžti po dar
bo. Tad darbininkai novoms 
nenoroms turi visų atliekamų 
laikų praleisti mitinguose ir bi- 
le kur, o namai pavirto vien tik 
pamiegojimo vieta per naktį.

Pirmiau buvęs vienos šeimy
nos apartamentai, dabar talpina 
po 6 ir 16 šeimynų, žiūrint bu
to erdves. Net maudyklių kam
bariai (batrumiai) dabar* tar
nauja žiemos metu kitokiems 
tikslams, o virtuvės paverstos i 
vienos šeimynos gyvenamas vie
tas'.
Svečiai turi patys susiprasti

Nuo to laiko, kai visas mais
tas racionalizuotas, be to dar 
dėl vietos trukumo, svečių klau
simas tapo visiškai nepakelia
mas. Turėti svečių prie pietų 
yra labai brangu ir reikalauja 
be galo daug darbo. Maisto 
kortelės’ duodamos vien tik šei
mynai ir tomis kortelėmis mais
tas perkamas valstybiniuose 
kooperatyvuose nominaline kai
na, bet mažiausias maisto pa
dauginimas turi būti perkamas 
privačiai ir mokama tris ir 
penkis kartus didesnė kaina.

Valgis' verdamas paeiliui, ka
dangi rusiškos šeimininkės re
tai teturi daugiau, kaip vienų 
primusų. Viralų bevalgant šei
mininkė turi eiti kepti kotle
tus, ir kaip kotletai iškepa, tik 
tada galima užvirinti čaininkų 
(arbata puodų).

Cukrus dėl įvestos racijos la
bai retas dalykas Rusijoj, tad 
šeimininkė turi gudrintis išnau
doti visokius taukgalius, atlieka
mus' nuo kotletų, blynams kep
ti. Blynai šiandien atstoja vi
sus gardumynus, bet miltai taip 
yra prasti, kad geriausios šei
mininkės talentas iškepti gerus 
blynus niekais eina.
Tylėjimas nori nenori, miksas

Pasikalbėjimai, kitų kart bu
vę būtina rusiško gyvenimo da
lis’, dabar yra visiškai nebega
limi. Net jei kambary nebūtų 
miegančių vaikų, kurių papras
tai ten netrūksta, bet pačios 
sienos, kurios skiria gyventojus 
nuo jų kaimynų, yra nepapras
tai plonos. Buto erdvė nustaty
ta po 12 ketvirtainių pėdų žmo
gui ir kada pasitaiko didelis 
kambarys, tai jame gyvena plo
no kartono popieriaus sienelė
mis atskirti po dvi Ir tris šei
mynas.

Svečias dabar Rusijoj turi su
siprasti, kad pasilikęs nakvoti, 
būtinai turės kam nors nusavin
ti lovų, tad mandagesnieji apie 
10 vai. vakaro skubiai atsisvei
kinę bėga namo ar kur išmano.

Veik kiekviena Rusijos' mies
te gyvenanti šeimyna turi daug 
ryšių, pažįstarpų ir ypatingai 
giminių ant ūkių. Tie ūkių gy- 
ventojai kas met po 4 ir 5 kar
tus atvažiuoja ilgiems viešėji
mams pas savo miestiečius pa
žįstamuosius, atsiveža savo 
maisto ir visus miegojimo prie-j 

taisus, ir jei tik jų galutinai ne
išvaro, tai turėdami kur įsi
sprausti, bile po pastoge, jie vi
sai laimingai jaučiasi, ir vaka
rais einant gulti kai pasikloja 
ant grindų, tai atrodo panašu j 
perpildytų ligoninę. Jei tokiame 
bute ir be to gyvena dvi trys 
šeimynos, galima suprasti, ko
kiu kryžių tokie svečiai guli 
ant visų namo gyventojų.

Lengviau pačios nusikratyt 
kaip “burdingierio”

Rusijoj šiandien kiekvienas 
sako, kad pačios daug lengviau 
nusikratyti, kaip tarnaitės. Sy
kį asmuo yra užregistruotas gy
venus kuriame bute, niekas iš
skiriant mirti, nebeatskirs jo

DVIDEŠIMTASIS AMŽIUS\

Pažinkim Pasaulį, Kuriame šiandien Gyvename.

Rašo Juozas Pronskus

(Tęsinys)
Krikščionybė pasidarė keis

tas anachronizmas moderniško
je visuomenėje. Pasakymų “Tai 
yra mano kūnas, tai yra mano 
kraujas”, reformuotieji krikš
čionys bando aiškinti figuraty- 
viškai, vien lik kaip atsimini
mo ceremoniją, laikytą. senovC- 

je Romos požemiuose. Katali
kai tačiau stengiasi be ginčų 
įtikinti save ir kitus, kad tais 
žodžiais pats Kristus įsteigė da
bartinių mišių fetišizmų. Pasa
komis apie, “nekaltų gimimų“ 
vis dar tebepriešlaraujama svei
kam protui ir mokslui. Atpir
kimo mytas su visais senovės 
žydų priemaišalais darosi vis 
pasakingesnis laikui einant. Kad 
visose krikščionybės formose 
perdaug buvo “peklos ugnies“ 
ir senojo žydiškojo testamento 
viešpatavimo, dabar jau visi 
krikščionys sutinka, šiandien 
vis dar ausį rėžia prilyginimai, 
kaip katalikai “per ištisų dienų 
valgo Dievų“ ir protestonai 
maudosi avino kraujuje. Tačiau 
joks krikščionis, jei jis nori to
kiu pasilikti, neprivalo net abe
joti dėl tų anachronizmų, nors 
jie ir bepaliko tik ceremonijo
se, rituale ir fetišizmc, kuomet 
pačiame gyvenime krikščiony
bės neliko net pėdsako. Nedaug 
reikalų tepataiso ir tas faktas, 
kad daugelis krikščioniškų baž
nyčių įvairiausiai modernizuo- 
jasi, liberalėj a ir galų gale vi- 
.siškai atmeta tas kanibališkos 
gadynės ceremonijas, ir iš pa
čios krikščionybės beima tik 
kaikurias atskiras dalis, kaip 
tai moralus ir gero gyvenimo 
pamokinimus. Tai tik parodo 
kaip konservatyvus dalykas yra 
kiekviena religinė institucija ir 
kaip kiekviena lyg skęstantis 
kad ir už šiaudo kabinasi am
žių bangoms' . senovę skalau
jant.

Tai buvo ne krikščionių baž
nyčia, kuri aštuonioliktame ir 
devynioliktame amžiuj pasuko 
Vakarų pasaulį link humaniz
mo; labiausia apšviestas libęra- 
lizmas kįlo ne 'iš bažnyčios, 
žmonija bažnyčios varoma į 
vienuolynus, į tyrus, į celiba
tų ir išnykimų, vis garsiau kė
lė balsų: ar geriau būti tikru 
krikščioniu, ar geriau išsilaiky
ti ? Ii4 visos didžiosios bažny
čios, gyvenimo verčiamos atsa
ke, kad geriau yra išsilaikyti, 
nors ‘Kristus visai nebuvo in
teresuotas žmonijos išsilaiky
mu. Savęs apsauga, išsilaiky
mas ir krikščionybė tačiau yra 
amžinai karo stovy. Krikščio
niška civilizacija yra grynas pa
radoksas (prieštaravimas), nes 
visokia civilizacijos mašinerija 
turi būti krikščioniui anathema, 
kadangi kiekvienas krikščionis 
privalo paniekinti pasaulį, at
sisakyti jo ir ruoštis mirti...

Kiekvienas šių dienų krikš
čionis, jei jis savęs pasiklau
sia, turi prisipažinti, kad jis 
toli gražu nėra krikščionis, kaipltybių

nuo to buto, jei toks asmuo pa
reiškia nenorįs išsikraustyti, 
kol jam kitų butų juras, o su
rasti kitų šiandien yra tuščiau
sia viltis. Daugelis buvusių 
buržujų ir šiądien tebelaiko tar
nus, tik dėlto, kad negali jų nu
sikratyti, tai yra neranda jiems 
kitų gyvenimų. Bijodami už
sitraukti nenusikratomų šeimy
nos narį, daugumas besamao 
tarnaites tik kitur miegančias.

Kaip padaryti namus kiek 
gyvesniais, dabar yra kebliau
sias šeimininkių rupesnis. Vie
nos kasdien kilnoja ir persta
tinėj a baldus, kitos ir kiti kai
talioja savo “antrajų pusę“, tai 
yra skiriasi. Patirta, kad ne
paprastai pagausėję divorsai 
Sovietų Rusijoj vyksta tik dėlto 
daugiausia, kad visiškai pasida
rė nebegalima šeimyniškai gy
venti, dėl ankštumo, susikimši
mo ir trukumų.

jo religija jį liepia būti; jei ta
čiau jis ir sakosi toks' esųs ir 
nori toks būti, vis tik atlieka 
savo normalines piliečio parei
gas, pasilieka ištikimas savo 
kraštui, valstybei, šeimynai, gi
minėms, draugams; jis nei ne
mano pamesti to visa, kaip -jo 
religija reikalauja.

Nors dar ir šiandien jo baž
nyčia uja ir bara ji vengti ir 
neturėti jokių reikalų su “be
dieviais, pagonais' ir h ereti
kais“, tačiau jis nebėga nuo jų 
į tyrus, bet stengiasi pats, ša
lę savo bažnyčios griausmų, 
kartais ir nežiūrint jos prakei
kimų, sugyventi su jais ir rei
kalų turėti. Bet tai yra sunkus 
biznis, visai panašus kaip žy
dui kada paši taiko, — arba 
kiaulčnų valgyti, arba badu 
mirti.

Vienur ir kitur išsilaikymo 
instinktas ima viršų, žmogus 
stengiasi prisitaikinti, bet jis 
tuomet nebe žydas, nebe krikš
čionis, o tikras žmogus. Būti 
tikru krikščioniu ir būti tikru 
žmogum, yra veik visiškai ne
galimas dalykas, o būti pusiau 
krikščioniu ir pusiau žmogum, 
yra desperatiškai sunkus biz
nis'.

(Bus daugiau)

Del ko Lietuvon ne
atvyks Latvijos 

prezidentas?
(Pabaltijo valstybių tarpusa- 

viai santykiai).
r

Įtakingasis latvių laikraštis 
“Jaunakas Žinąs“ šiomis die
nomis patalpino rašinį pava
dintų “Pabaltijo valstybių tar- 
pusaviai santykiai“. Prie 
straipsnio redakcija deda tokių 
pastabų: “Tų rašinį, kurs pa
reiškia musų visuomenės gana 
įtakingos grupės mintis, talpi
name kaipo diskusinį. • Klausi
mų artimiausiomis dienomis 
nušviesime ir iš kitos pusės”. 
Rašinys tokio turinio:

Orientacija į Švediją
Švedijos karaliaus apsilanky

mas Rygoj ir Taline aiškiai iš
kėlė Švedijos — Latvijos — Es
tijos draugingumų. Tas įvykis 
kuriam laikui užtemdino Pabal
tijo valstybių siekimus prie 
tarpusavio susiartinimo ligšioli
nėj kripty. Vieton Pabaltijo 
valstybių sąjungos, imtja dau
giau galvoti apie šiaurės valsty
bių sąjungų, kurion greta Skan
dinavijos valstybių įeitų ir Lat
vija. Estija ir Suomija. Su
prantama, musų naujoji orien
tacija neturėtų trukdyti musų! 
draugingų santykių, su Lietuva 
ir Lenkija. Iš viso ko sprend
žiant, Lenkija neturi nieką 
prieš Latvijos ir Estijos susiar
tinimų su Švedija, nes to susi
artinimo tikslas yra kelti taika 
ir stiprinti suinteresuotų vals- 

saugumo pajautų.
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Lietuva peisą Rusiją.
Tuo tarpu Lietuva, dėl nesu

prantamų mums priežasčių, 
stengiasi užimti ypatingų po 
zicijų. Dar nesenai skaitėme 
Lietuvos vyriausybės oficioze 
keistų patarimų Pabaltijo val
stybėms — laikytis Sovietų Ru
sijos (Orientacijos. Netikslinga 
butų klausti, ar Lietuva tikrai 
randa Pabaltijo valstybių ne
priklausomybės didesnę garan
tijų Rusijoj, kaip Skandinavi
jos kraštuos? Lieka kitas klau
simas, būtent: kas verčia Lie
tuvą piršti mums ne kokių—kU 
tų, pav. Vokietijos, bet kaip tik 
Rusijos orientacijų?

Prisidėjimas ar neprisidėji- 
mas prie Pabaltijos valstybių 
sąjungos Lietuvos rankose bu
vo koziris, kurio pagelba Lietu
va tikėjosi atgauti Vilnių. Bet 
čia staiga iškyla naujos sąjun
gos pienai, kuriems pritaria ir 
Lenkija.

Vieton Kauno į Varšuvą
Ne mažiau įdomus yra 

“Vossische Zeitung“ spėliojimai 
dėl to, ar'Latvijos valstybes 
prezidentas-aplankys Kaunu, ar 
jo maršrutas nukryps į Varšu
vą. Tie spėliojimai eina iš to 
laikraščio Kauno koresponden
to. Ir mes neturime aiškių da
vinių tai temai visapusiškai ap
svarstyti, bet vienas dalykas 
tikrai aiškus: deja, dar trūksta 
psichologinio pamato musų val
stybės galvos vizitui į Kauna. 
“Vossische Zeitung“ korespon
dentas rašo, kad prof. Volde
maras ne kartą davęs suprasti 

sutinkąs pradėti su Latvija de
rybas, bet Latvija lyg nekrei
pusi dėmesio į tai ir tuo atvė
sinusi Lietuvą. »

Lietuva Latviją šaldanti.
Mums rodosi, kad čia sužeis

ti vaidmens. Kaip tik Latvija 
visada ieškojo ir dabar dar te
beieško artimesnio bendradar
biavimo su Lietuva ir ekonomi
niame ir politiniame gyvenime, 
— o kaip tik Lietuva visada 
reiškė vėsumo link tų siekinių; 
Latvių lietuvių susiartinimo 
kongresai visada prasidėdavo 
Vilniaus klausimu ir juo baig
davosi. Iš lietuvių pusės Vil
niaus klausimas buvo alfa ir 
omega tuose suvažiavimuose, 
nors jiems nėra svetimas musų 
neitralitetas Vilniaus priklau
somybės klausimu. Taip pat 
pasibaigė Latvijos ir Lietuvos 
spaudos darbuotojų tarpusaviai 
atsilankymai. Svečiavimosi lai
ku netruko širdingumo ir šio 
atsilankymai atrado visada šil
tų atsiliepimų Latvijos laikraš
čiuose, o daug silpnesnis aidas 
buvo Lietuvos spaudoj. Taigi, 
matyti, čia įvyksta daugiausia 
kaltės vertimas nuo sergančios 
galvos ant sveikosios.

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

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku

riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu. 

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8^X11 colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c 

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra. 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vastie! (Tdfa) ir kitokia atlieku 
per dideliai ir geriausiai kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

17M So. Halsted «t.
Tai. RooMVtH BHK)
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Essex Laimėjo Brangiąją Trofeją

—Ar tu galvojai, kas tave 
palaidos ?

—Tas, kam prireiks mano bu
to.

Kartą, išgirdęs vieną žmogų

į Graikų Išminčius Diogenas
P. J. Birinkovas Vertė P. S.

čiau ir pražudyciau viso savo 
gyvenimo darbą tuo metu, ka
da beveik esu savo tikslą pa
siekęs ir taip maža man beliko 
gyventi ? • X

Matydamas jo neturtą ir be- 
namiškumą, kaž kas ji paklau
sė : \

(Tęsinys)
—Bet tu, Aleksandrai, nori 

savo vienintelei valdžiai pajung
ti šimtus milionų žmonių — juk 
tai nelengva! Ar tu pagalvojai, 
kiek tau reikės žmonių kraujo 
pralieti, kol tai pasieksi?

—Taip, gaila, daug gyvybių 
pražus, be to neapseisi; bet tai 
negali manęs sulaikyti, žmonės 
vislus — vėl jų prigims.

—Matau, Aleksandrai, kad tu 
esi smarkaus geidulio sukeltas,
ir tave įtikinti — butų tuščias, liudint dėl to, kad jam neteksią 
darbas. Bet štai ką aš tau pa- savo gimtinėj mirti, jis nusi
tariu: neužmiršk, kad paskuti- šypsojo ir tarė jam:
nis tavo vergas taip pat, kaip ir —Paikas’ tu žmogau, argi tau 
tu, moka jausti skausmus ir po- ne vis tiek, kokioj duobėj pus 
mėgins, o tu visoj savo karališ- tavo kūnas?
koj didybėj esi silpnas, kaip ir žiūrėdamas, kaip rengė na- 
jis. Atsimink, kad visi tavo su- bašninko kūną, trynė kvapiais 

: tepalais ir rūkė laistė visokiais 
i kvepalais, jis tarė:

—Keisti žmonės: tuo metu, 
kai gyvenant reikia naudotis 
kunu, jie visaip jį išvargina ne
susiturėdami įvairiuose gašliuo
se dalykuose, o po mirties, kai 
kūnas pasidaro niekam neberei
kalingas, steigiasi jį amžinai iš
laikyti.

Jį klausdavo, ką daryti numi
rus su jo kunu? Jis atsakyda
vo:

—Padėkite prie manęs lazdą, 
kad galėčiau nuo savęs plėšriuo
sius žvėris atsiginti.

—Bet tu juk nieko nebejausi, 
— jam prieštaraudavo. — Kaip 
gi tu tą lazdą vartosi?

—Tai kam dar mane klausia
te? Jei aš nejausiu, tai ar man 
ne vis tiek, kas bus su mano 
kunu? Tesuėda jį šunys — tai

manymai gali niekais nueiti, tik 
vienam kareiviui strėlą paleidus 
arba vienam tavo tarnui šliukš
telėjus nuodų lašą į tavo gėri
mą. Tave laiko apsiautę meili
kautojai. Jie tau atidavinčs die
viškas pagarbas, ir ta pati va
landa, kurią tu liksi sugundin- 
tas ir patikėsi pranešąs papras
tą mirtingąjį, — ta valanda bus 
tavo pražūties valanda.

Aleksandras klausė įdėmiai 
Diogeno žodžių, kurie giliai sme
go jo jaunon širdin. Jis norėjo 
kuo nors atsilyginti išminčiui, 
ir gailestaudamas sušuko:

—Argi iš tikrųjų aš tau, Dio
genai, nieko gera negaliu pada
ryti?

—Man nieko nereikia. Tu juk 
žinai, kiek tavo yra kentančių ir 
prispaustų. ^Jei nori man ką 
nors malonu padaryti, tai, kiek 
galėdamas, palengvink jų var
gingą likimą.

-Tu laimingas, Diogenai, kad i tokios garbės daryli, tai 
nieko netrokšti, 
kyk nors mano bičiulis buvęs.

—Atleisk man, 
bet aš negaliu nepasakyti tau!
to, ką manau. Karalius negali vės; kai mirė, turėjo 90 metų, 
būti bičiulis ir negali turėti bi
čiulių.

—Diogenai, jei aš su tavimi 
ilgiau pabūčiau, tai, jaučiu, tik
rai pasilikčiau gyventi su tavi
mi tavo palapinėj. Bet pasau
liui ir vieno Diogeno užtenka.

—Aš to nežinau, 
žinau, kad pasaulis 
tarp dviejų Aleksandrų.

—Tu tiesą sakai, seni, sudieu. 
Ir jie amžinai persiskyrė.

[Atlantic and Pacific Photo]

Wilbur B. Huslon iš Port Madison, Wash., kuris kompeti- 
cijoj laimėjo Thomas A. Edison paramą ir bus mokinamas Edi
sono lėšomis inžinierystės, kad su laiku galėtų užimti paties 
Edisono vietą. Kompeticijoj dalyvavo 48 jaunuolių, po vieną 
iš kiekvienos valstijos’, ir visi jie Edisono nustatytus kvotimus 
išlaikė. Edisonas po to jiems paskyrė dar 4 stipendijas.

su tavimi iškentėsiu”, — atsa
kė Hiparchija. Tada Kratesas 
nusivilko prieš ją savo drabužį 
ir parodė jai savo kuprą, norė
damas ją nuo savęs nors apsi
gimimu atgrėsti. Bet ir tas jos 
nepajudino. Tada tėvai sutiko 
ir atidavė ją Kratesui. Ji apsi
vilko storiausiu drabužiu ir ta
po valkata, kaip ir jos vyras.

Taip jie gyveno gatvėj ir mie-

gojo aikštėj, šventyklos pavar
tėj. Kai Kratesas mokydavo, jo 
pati, gerai jį supratusi, jam pa
dėdavo ir aiškindavo jo žodžius. 
Jie turėjo vieną sūnų ir dvi 
dukteris. Sūnūs vedė viena ne
turtingą tarnaitę, o dukterys iš
tekėjo už tėvo mokinių.

Kratesas turėjo daugybę mo
kinių, bet iš jų žymiausias yra 
Zenonas; jis daug dar savo pri-

dėjo prie Diogeno ir Krateso 
mokslo ir ėmė kitus mokyti. Jo 
mokslas davė daugybę išminčių, 
kurie paskum stoikais vadinosi. 
Tarp jų žymesni yra Romos iš
minčius Epiktetas ir imperato
rius Morkus Aurelius.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tvnewrit6n

Ansaldo Trofeja, labiausia pageidaujama dovi ra metinio patvarumo turo, suorganizuoto Franci jos Auto
mobiliu Kliubo, šiemet laimėjo Essex — the Challenger, nežiūrint didžiausio būrio kompetitoriu, tarp kuriu 
buvo daugelis brangiausiu automobilių. Ansaldo Moder, francuzas, laimėjo gražiųjų Ansaldo trofėjų, pirmas 
užbaigdamas turų su Essex-Challenger be jokios pabaudos. Antras prizas taipjau teko kitam Essex-Challenger, 
taipjau užbaigusiam be vienos pabaudos.

Turas buvo iš devynių dienų važiavimo, vidutiniškai po 310 mylių į dienų, kitas dienas pašvenčiant įvairiose 
Francijos provincijose įvairiems kontestams ir bandymams — greitumo, j kalnus lipimo, pradėjimo su šaltu 
motoru, stabdžių bandymo ir kitiem* bandymams, kurie turi parodyti automobilio kokybę ir patvarumų.

Kitos trofejos, kurias Essex laimėjo šiame ture, yra: Lyonnais Cup. Pyranees Cup, Atlantic Cup, Cup 
of Brittany ir Cup of North.

Šios trofejos yra vienos iš daugelio, kurias laimėjo Esex — the Challenger. Nesenai Essex padarė pa
tvarumo rekordų Pietinėj Amerikoj. Tarp daugelio Essex rekordų Jungt. Valstijose yra važiavimas su užda
rytu motoru iš San Francisco iki Meksikos sienos ir atgal; šešių dienų patvarumo ir greitumo rekordas prie 
Lake Muroc ir laimėjimas lipimo i Diabolo kalnų.

šeimininkas.
—Aš neradau purvinesnės 

vietos, —• atsakęs Diogenas.
šeimininkas novoms nenoroms 

ištvėręs tokį šiurkštumą. Dio
geną taip visi gerbdavo, jog jo 
ir už tokius išsišokimus niekas 
nebausdavo; kitiems jo moki
niams tas, žinoma, niekais ne-

mano mirtis bent naudos jiems'nueidavo, 
padarys; o jei jie man nenorės

mane
lietus.
pavy-

vėjas ir
Kiekvienas karalius man

bet neatsisa- palaidos saule,

Aleksandrai, dės tokios pagarbos.
Diogenas sulaukė žilos senat-

Diogeno senatvė ir mirtis
Taip ir paseno Diogenas be

mokydamas, ir mirtis jam jau 
artinosi. Jis jos niekados nebi
jojo ir drąsiai laukė jos atei
nant.

Kartais jo mokiniai, įsikalbė
ję su juo apie mirtį, klausdavo, 
ar jis jos nebijąs. į tai Dioge
nas jiems atsakydavo:

—Kaip gi gali bijoti mirties, 
kada niekados niekas nėra jos 
matęs ?

Kiti mokiniai, ginčydamiesi

Vieną rytą atėjo Diogeno mo
kiniai, kaip visados, į jo būsti
nę. Jis gulėjo susisupęs apsiaus
tu ir lyg miegojo. Mokiniai nu
stebo, kad Diogenas taip ilgai 
miega, ko su juo niekados ne
būdavo. Trupučiuką palaukę,

bet tikrai jie pasiryžo pagaliau nutraukti 
pražūtų nuo jo apsiaustą, ir, nelaimei, 

savo mokytoją rado nebegyvą. 
Jie taip tikėjo jo dvasios galy
be, jog ėmė pasakoti, kad jis 
miręs savu noru, t. y. tik dėl to, 
kad nustojęs norėti gyventi.

Jo kūną palaidojo Korinto 
mieste ir jam pastatė žalvario 
paminklą, kuriame taip įrašė: 
“Laikas dilina ir akmenį ir žal
varį, bet tavo žodžiai, o Dioge
nai, gyvens amžinai! Tu mokei 
žmones gerovės, kurią jie patys 
gali pasiekti, ir jiems parodei, 
kaip reikia ramiai ir džiaugs
mingai gyventi.”

XVI
Diogcno mokiniai

Diogeno mokslo klausydavo 
su juo dėl mirties, vadindavo ją beveik visi gyventojai tų mies- 
piktybe. Diogenas jiems prieš
taraudavo:

—Juk nei vienas gyvas žmo
gus jos nežinojo, tad kodėl jus 
ją vadinate piktybe?

Ramiai jis ištverdavo ir no
rinčių jį nužudyti žmonių grū
mojimus.

Taip kartą Atėnų miesto val
dytojas užsimojo ant jo už drą
siai pasakytą žodį ir sušuko:

—Nužudysiu tave!
Diogenas ramiai jam atsakė: 
—Nužudyti tu mane tai gali, 

bet tuo nieko nenustebinsi, nes 
tą pat gali padaryti ir skorpio
nas arba koks nors roplys ir net 
nuodingas augalas.

Kai Diogenas pasenėjo ir j‘o 
jėgos sumenkėjo, vienas jo' mo
kinys, nesupratęs kaip reikiant 
jo mokslo, ėmė jį prikalbinėti 
mesti savo benamį gyvenimą iri kur butų galėjęs spiauti. Visur 
nors senatvėj ramiai atsikvėpti viskas švitėję ir žvilgėję — net 

Diogenas gaila buvę sutepti. Tada Dioge
nas atsigręžęs į šeimininką ir 
spiovęs jam barzdom

savo bičiulio name.
nusiminęs jam atsakė:

—Argi tu nori, kad aš susto-l

tų ar sodžių, kur jis gyvendavo 
arba praeidavo. Ir tas jo moks
las būdavo naudingas visiems, 
kas tik jį suprasdavo:/jų gyve
nimas nors truputėlį pakrypda
vo geram

Tačiau ne visi mokiniai palai
kydavo savo mokytojo garbę.

Pats Diogenas, kaip ir visi 
žmonės, turėjo silpnybių. Kar
tais jis labai žiauriai elgdavosi 
su žmonėmis.

Pavyzdžiui, kartą, pasakoja, 
jis atėjęs į vieno turtuolio na
mus. Jo kambariai buvę ištiesti 
brangiais patiesalais, o sienos 
nukabinėtos paveikslais, gink
lais ir visokiomis brangenybė
mis. Įėjęs į kambarį, Diogenas 
krunkštelėjęs ir buvęs Jau be- 
nusispiaunąs; bet, aplink apsi
žvalgęs, neradęs tokios vietos,

Diogenas mėgo prastumą; bet 
jo mokiniai, blogai jį supratę, 
prastumo vietoj nusekė tik jo 
statumu ir nevalumu, dar nuo 
savęs kai ką pridėjo, ir išėjo 
nei šis, nei tas. Tokiu budu pa
tys Diogeno mokiniai ir sekėjai 
daugiausia pakenkė jo mokslui 
žmonių akyse. Toks jau, mat, 
daugelio didžių mokslų likimas. 

* Patį Diogeną dar gyvą prami
nė suniu. Iš pradžios diduomenę 
tik taip sau sakydavo jį šuniš
kai gyvenant. Paskum ėmė 
juoktis ir jį klausinėti:

—Kodėl tave šuniu vadina?
Jis juokdamasis atsakydavo:
—Todėl, kad aš loju dykinius 

ir piktuosius skaliju.
Taip po mirties ir atliko ta 

pravardė. “Šuo” graikiškai va
dinas čion, todėl paskum ir Dio
geno mokiniai ėmė vadintis ci
nikais.

Tie Diogeno mokiniai, kurie 
nesuprato kaip reikiant jo 
mokslo, savo statumu ir nevalu
mu darbuose ir žodžiuose sukė
lė prieš save visų panieką, taip 
kad žodis cinikas paskum liko 
keikiamasis, plūstamasis, ir 
toks ligi šiol išliko. Dabar cini
kas reiškia tą, pat, ką ir besar
matis; bet netikusios paskalos 
apie cinikus nei kiek nesumaži
no Diogeno nuopelnų.

Bet buvo ir tokių Diogeno 
klausytojų, kurie ne tik jį ge
rai suprato, bet panorėjo- taip 
pat, kaip jis, ir gyventi, visa
me kame sektį jo mokslą ir pas
kum savo gyvenimu ir žodžiu 
to pat mokyti žmones. Iš tokių 
pasekėjų žymesni šie:

Monimas, gimęs Sirakūzų 
mieste, gyveno Korinte pas-, vie
ną bankininką. Kseniadas, pas 
kurį gyveno Diogenas, buvo pa
žįstamas su Monifnu ir, jį atlan
kydamas, dažnai jam daug ko 
papasakodavo apie Diogeno gy
venimą ir mokslą. Monimą taip 
nustebino šis mokslas, jog jis 
metė banką, savo šeimininką ir 
ėmė vaikščioti pas Diogeną jo 
išminties mokytis. Jo šeiminin
kas visiems pasakojo, kad jo 
padėjėjas iš galvos išsikraustęs; 
jo pažįstamieji tuo net ir pati
kėjo, kai jis sakė, kad Monimas 
neimąs iš jo pinigų ir sakąs 
juos jam nereikalingus esant.

Monimas pasižymėjo proto

kartais, 
ir terba 
Jis apie

—Ką tu darai? — sušukęs aštrumu, daugiausia mylėjo tie
są ir nekentė garbės ir turtų. 
Jis parašė kelias knygas, kurio
se mokė įmones tikrai gyventi.

Kratesas ir jo pati Hiparchi
ja. Kratesas buvo kilmingos gi
minės ir labai turtingas. Susi
pažinęs su Diogeno mokslu, jis 
išdalijo visus turtus ir pats ta
po elgeta. Sako, jis dalį savo pi
nigų padėjęs į miesto iždinę ir 
prašęs ten laikyti, kol jo sūnūs 
paaugsiąs.'

—Jei jis bus išminčių, — sa
kęs Kratesas, — tai tada jam 
nereiks pinigų, ir juos suvarto
kite miesto reikalams; o jei jis 
iš manęs neišmoks išminties, tai 
jam atiduokite mano pinigus.

Jis buvo labai,išmintingas ir 
gailestingas žmonęms. Ir jį vi
si mylėdavo, nežiūrėdami į jo 
menką pavidalą. Jis buvo susi
kūprinęs, negražaus veido ir 
vaikščiodavo apsivilkęs storais, 
purvinais drabužiais, 
net skarmalais. Lazda 
buvo visas jo turtas, 
save sakydavo:

—Aš neturi nei savo gimtinių 
namų, nei savo pastogės, kur 
galėčiau gyventi, o tuo tarpu 
galiu gyventi viso pasaulio mies
tuose ir namuose.

Aleksandras, Makedonijos ka
ralius/ jį kartą paklausė: ar ne
norįs, kad jo tėvyne butų atva
duota ?

—Kam? — atsakė Kratesas. 
— Ar tik tam, kad kitas toks 
pat Aleksandras ją pagrobtų ir 
suniokotų? Mano neturtas ir 
garbės nekentimas — štai ma
no tėvynė ir turtas, jų iš manęs 
niekas neatims. •

Hiparchija, turtingų, ir kil
mingų tėvų duktė, kartą išgir
do Kratesą mokant žmones ir 
taip liko sužavėta jo išminties, 
jog jį pamilo ir tėvams apreiš
kė už nieko kito netekėsianti, 
kaip tik už Krateso. Tėvai nusi
gando ir ėmė atkalbinėti savo 
dukterį, bet veltui: nieko nepa
dėjo nei grūmojimai, nei malo
nėjimai.

Ji atsisakė visiems kilmin
giems vedžiams ir tėvams pasa
kė, kad jei jie neleisią jai tekėti 
už Krateso, tai ji sau galą pasi
darysianti.

Tada tėvai kreipėsi į patį 
Kratesą, prašydami ją atkalbė
ti. Kratesas išrodinūjo jai visus 
savo gyvenimo sunkumus ir ne
patogumus, sakė, kad jai reik
sią gyventi neturte ir purvuose 
ir ištverti jo elgesįb šiurkštu
mą; kad jis dėl jos nepermainy
siąs savo gyvatos ir jai reiksią 
taip pat, kaip ir jam, valkata 
gyventi, reiksią daug nepatogu
mų ir sarmatos iškentėti. “Aš 
j viską esu pasirengusi ir viską

Su Ženkleliu <^SH1M37 reiškia gerumą

NAUJIENŲ SPAUSTUVE
Operuoja patyrę, gabus unijų darbinin 
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur.

Čia Dirbami
Cirkuliarai garsinimui bargenų 
Bilos ir raštynės reikmenys. 
Pranešimų ir pakvietimų laiškai 
Draugysčių konstitucijos.
Plakatai parengimams garsinti. 
Visokie draugysčių reikmenys. 
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas

Kai Jums ar jūsų draugystei reikės ką nors 
spausdinti visuomet kreipkitės i šių spaustuvę. 
Čia jums padarys geriausią.

NAUJIENO
1 739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL
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Tarp Chicagos
Lietuvių

I

Burnsic/e

Illinois Central piknikas

ėjus trečiam treinui, sulipo vi
si į vagonus. Juose buvo daug 
vietos. Smagiai važiavome na
mo. Su kuriais teko išsikalbė
ti, visi patenkinti pikniku. Sa
ko, kompanija gerai daranti, 
kad kiekvieną metą rengia piw- 
niką kitoje vietoje.

Šiaip raund trip tikietas kai
nuoja į Hudson Lake, Ind., 
$3.88, bet tą dieną kompanija 
nupigino iki 65 centų.

—Buvęs.

Iš Viekšniečiu kliubo

parengimus ir ge
is Town of Lake, 
Brighton Parko ir

ir šiame išvažiavi-

norėjo važiuoti

vagone 
žmonių,

mačiam 
tarp jų

Jaunuo- 
dainavo,

Illinois Central vagonų taisy
mo kompanija kiekvieną me
tą rengia darbininkams pikni
ką. Ir šiemet surengė. Šis jos 
piknikas buvo šeštas metinis; 
jis įvyko rugpiučio 18 d. Hud
son Lake, Indiana.

Kompartija parūpino darbi
ninkams tris treinus, bet ne už 
dyką. Turėjo darbininkas mo
kėti round trip po 65 centus. 
Galėjo važiuoti i pikniką kurie 
ir nedirbo toj kompanijos dirb
tuvėje. Tikietus pardavinėjo 
prie stoties už tą pačią kainą.

Pirmas treinas išėjo po sep
tynių iš rvto. Jis buvo pilnas 
žmonių, todėl ne kiekvienoj 
stoty sustojo. Beveik ir antras 
treinas pravažiavo pilnas žmo
nių. Bet trečias treinas paėmė 
visus, kurie 
piknikai).

Važiuojant, 
visokių tautų
buvo pasikalbėjimas apie kas
dieninius miotikius. 
menė. linksminosi, 
krikštnvo ir skambino visokius
muzikos instrumentus. Matant 
tokį vaizdą, man atrodė, kad 
darbininkai sotus. Pro langą 
pažvelgus, matėsi kalnai, grio
viai, miškai, taipgi matėsi dirb
tuvės, iš kurių pro kaminus 
ruko durnai. Vietomis net ug
nis ėjo. Pasažieriai sako, ten 
esanti pekla, kur darbininkai 
kankinasi.

Užvažiavome vielą, kur pra
dėjo pustyti smėlėmis. Važiuo
jant, laikas buvo nenuobodus- 
Ėmė pusantros valandos kol 
pasiekėme pikniko vietą. Dar
žas ne laBai didelis, jame buvo 
geras paunksnis nuo visokių 
medžių. Čia netruko stalų ir 
suolų. Tuoj prasidėjo varžyti
nės stalais, nes mat kiekvienas 
norėjo geresni stalą pasirinkti. 
Pažįstami ir šiaip su šeimyno
mis atvažiavę, pradėjo pietau
ti, o kiti užsivilkę bathing siu
tus puolė vandenin.

Laiko turėdamas visur ap
vaikščiojau. Mačiau, kaip plau
kiojo laiveliais ežere, taipgi 
mačiau, kaip nardėsi vandeny
je it karosai prūde. Kadangi 
oras buvo vėsus, tai vaikai, iš
ėję iš vandens prie ežero sto
vėdami pusėtinai drebėjo. Ma
nau sau, nekuria galės susirg
ti. Nors šalę daržo yra daug 
vasarnamių, bet vandens dūdos 
dar nėra suvestos. Vandenį 
pumpuoja iš šulinių. Šulinių 
yra daug. Vanduo labai geras; 
mes mieste tokio vandens ne
turime.

Yra. vienas viešbutis, kuris 
visai nepanašus i viešbutį, bet 
kaip pagal tokią vietą, tai sa
ko labai geras. Yra viena pašiū
rė, buvusi ledaunė, bet 
nenaudojama. Prie ežero 
vieta ištaisyta šokiams.

Šokiai prasidėjo nuo 
tęsėsi iki

Viekšniečiu kliubas turėjo iš
važiavimą rugpiučio 18 dieną. 
Išvažiavime ir man teko būti. 
Nors kliubas nėra taip didelis, 
bet kaip matoma, jog viekšnie- 
čių išvažiavimai yra rengiami, 
tai galima spręsti, kad jie turi 
daug draugų, kuriems tie išva
žiavimai patinka ir kuriuose jie 
visuomet dalyvauja. Atvažiuoja 
į. viekšniečiu 
rų biznierių 
Bridgeporto, 
kitų vietų.

Taip buvo
me. Visi, matyti, likosi paten
kinti. Buvo surengti bėgimai 
storų moterų ir mažų mergai
čių ir vaikų ir už išbėgimą bu
vo duodamos dovanos.

Po lenktynių pradėjo muzi
kantai groti. Visi šoko tyra
me ore iki vėlyvam vakarui. 
Pagirtini viekšniečiu išvažiavi
mai, kadangi pas juos visuomet 
apseinaina rimtai ir girtų nesi
mato. Viekšniečiu pavyzdžiu 
turėtų ir kiti sekti.

— Miško Sargas.

North Side
iršiandie atsidaro Lubiner 

Trinz naujas Center Theatre

North Sidės piliečiams šian
die atidaroma dar viena pramo
gos vieta — naujas Center 
Theatre, buvęs seniau North 
Center.

Teatras randasi prie Lincoln, 
Robey ir Irving Park Blvd.

Teatre įtaisytas vėliausių lai
kų įvedimas — muvitonas. Taip 
kad atsilankiusi publika ne Lik 
matys paveikslus, bet ir girdės 
kalbas, dainas, aiškinimus.

Teatras yra puikiai įrengtas. 
Tikrai smagiam laiko praleidi
mui tai bus puiki vieta.

Kadangi šis teatras yra dau
gelio teatrų, kuriuos turi Lu- 
biner & 
naujasis 
parodyti 
pirmiau, 
to daly.
turi ir daugiau teatrų, tai, sam
dydami aktorius visai grupei 
teatrų, jie pajėgs duoti geres
nių aktorių numerius ir 
teatre.

Galima numatyti, kad 
teatras kalbamoj vietoj 
didelio pasisekimo.

Trinz kompanija, tai 
Center Theatre galės 
geruosius paveikslus 
negu kiti šioj mies- 

Kadangi jo savininkai

šiame

tokis 
turės

dabar
gera

“Ramova” teatro 
atidarymas lie

tuviams
trijų, 

šeštos valandos va
karo. Jauni muzikantai grojo; 
tur būt jie buvo ne kompani
jos samdyti, kad ėmė už du 
šokiu dešimtį centų. Tas šo
kimas visai netikęs, šoko visi 
jauni vaikinai dar nepilname
čiai matyt, jiems dar daug 
trūksta kol išsivystys iki žmo
nių supratimo. Kompanijos 
nebuvo paruoštas jokis biznis, 
ji tik atvežė žmones; biznį da
rė privatiški asmenys, 
vietoje, už daržo, buvo 
nes vaikų ir suaugusių, 
j ilsiems davė po dolerį.

Atėjus šeštai valandai, žmo
nių susirinko prie stoties tiek 
daug, kad negalėjo joku budu 
prieiti prie vagonų. Pirmam 
treinui atėjus, jis negalėjo vi
sų paimti. Nors vagonai prisi- 
liodavo it silkių, bet daug žmo
nių liko. Atėjus ir antram trei 
nui sulipo daug į vagonus, bet 
nebuvo kur susėsti. Daug žmo
nių turėjo atgal grįžti iš vago
nų ir laukti trečio treino. At-

per 
įžengus, labai turtingai

Kitoje 
lenkty- 
Laimė-

Gražus teatras. Jau tik 
duris 
viskJs išrodo. O pats teatras, 
tai taip išsižiuri, kaip kad esi 
kur kokiam Europos miesto 
gražiam sodne vakaro tamsoje. 
Sienos aplink išrodo kaip mies
tiški murai, per langus mato
si šviesos, o virš, mūrų ir tolu
moj tai dangaus mėlynė tik 
mėlynuoja, ir lubos daro tik
rą įspūdį, kad esi lauke po at
vira dangaus mėlyne, žvaigž
dės danguj žiba mirkčiodamos, 
kitos ramiai šviečia, reti debe
sėliai plaukia ir plaukia vieni 
paskui kitus padange.

Programas buvo pusėtinai 
geras. Pirrrtiausia
amerikoniški paveikslai. Se
kantis — garsioji, orkestrą ir 
artistas dainininkas su orkest
rą isilindęs į “Margučio” 
tiumą. Išsyk maniau, kad 
“Margutis”, bet pasirodė, 
nemoka taip kalbėti,
“Margutis”. Ale betgi “Margu
tis” buvo džentlemoniškai pa
sirėdęs.

muvitono

kos- 
pats 
kad 
kaip
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gerai

jie būna 
Draugys- 

tai šiokią, 
Ateinantį 

24 d., Ge-

[Pacifie and Atlantic Photo]

Georgetown universiteto pro
fesorius Dr. James B. Scott, 
kurį Lenkija ir Danija pasirin
ko už taikintoją.

šjmet Bndgeporto kolonija 
pasipuošė gražiu Ramova 
teatru ir gražiais M. J. 
Kiro pastatytais naujais 
mūriniais namais.

Kensington
Draugystė LDK. Gedimino 

tai viena iš senesnių— pirmei
viška pašalpine draugija Ken- 
singtono ir Roselando apielinke- 
je.

Dr-stė LDK. Gedimino, kaip 
ir kitos pašalpinės draugystės, 
šelpia savo narius; be to, ne
atsisako paremti ir visuomeniš
kus dalykus, jei tik 
naudingi visuomenei, 
tė kasmet parengia 
tai tokią pramogą, 
nedėldienj, rugpiučio 
dimino draugija turės pikniką, 
(outing) VVashington Heights 
miškely, prie 107 ir S. May St. 
Tai bus progos kensingtonie- 
čiams ir roselandiečiams 
pabaliavoti. N.

945
957
959
960
966
974
978

Norvilas Jul
Rublianskine Marijona
Sacauskis P
Sarkauskin Juozapui
Sienkiewicz Leokadja
Trifonnis Juozui
Valinkenaite V

Adresas, kaip žinoma, Stadio
no yra 1800 blokas West Ma- 
dison St. Šios kumštynės įvyk
sta šiandie vakare. Rep.

Penktadienis, Rugp. 23, ’29

CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicago Stadiume 
ketvirtos didelės 

kumštynės
Eddie Shea prieš Kari Ma-

stro
2.

Jurns.
3. Joe Medill prieš Stan. Lo- 

ayza.
4. My Sullivan prieš Roxy

Allen.
Visos keturios kumštynės po 

dešimtį raundų kiekviena.

Rene DeVos prieš Johnny

Seniausias Chicagos 
dienraštis palievė 

ėjęs atskirai '

ni geležies ir plieno dalykai. 
Warshawskis turi didelį laužo 
kiemą. Naktį iš trečiadienio į 
ketvirtadienį ekspliodavo bomba 
ties įstaigos- durimis. Nuostoliui 
padaryta apie $5,000.

Chicago Daily Journal tapo 
įsteigtas balandžio 22 d. 1844 
m. Vakar jis paliovė ėjęs kaip 
atskiras dienraštis ir susiliejo 
su Chicago Daily News.

Parduodam
1-mus MORGIČIUS

mokam

Waršawskiui mesta 
bomba

Galit atsiimti pinigus ant 
pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678
Lietuviai gerai žino Warshaw- 

skio įstaigą adresu 1915 South 
State street. čia superkama se-

REAL estate
2608 W. 47th St.

4405 S. Fairfield Avė.
(Buvęs F. Stasiulio ofisas)

CONTRACTORS

Namų Apšildymo
IR

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAI L UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

Chicagos Aukso Pakrante

ne- 
ne- 

Lietuvos 
eina to-

su lie-
Vanagaitis

Pertrauka programo.
Priešdury tuo laiku teko 

dėt vieną ponią reiškiančią 
pasitenkinimo dėl to, 
buvo teatre iškeltos 
vėliavos. Programas 
liaus.

Simfonijos orkestrą 
tuviška muzika.
dainuoja su orksetra. 'Poliaus, 
lošdamas, dainuodamas ir juo
kus krėsdamas susiieškojo 
publikoj savo pianistą. Po to 
vėl susirado publikoj gražuolę, 
išrinktą “Naujienų” piknikę. 
Nusiveda į estradą ir ten jai 
atskaito visą eilę komplimen
tų ir teikia čekį $100.

Dar reikia pridėt, 
paveikslai., lietuviški 

mi) buvo rodomi iš 
kų — Laisvės Varpo 
seimų demonstracijų,

kad ir 
(kruta- 

senų lai- 
gadynės, 
procesi

jų, koncertų, piknikų, ir vė
liausių laikų “Naujienų” pik
nikas, kur minių minios svie
to aplink į ratą visam darže, 
ir gražuolių kontestas. “Vil
nies” piknikas su visom jo 
“masėm” sekėjų, kurie vos 
užpildo vieną kameros plotį, o 
jau šį kartą tai jie progos skųs
tis neturi ant nieko, ir kaip 
teko patirti, tai jų buvo reng
tasi šiam piknikui kone metai\ 
laiko, tikietus pardavojant su 
laimėjimais.

Paveiksluose matės visokių 
įstaigų, kaip tai: bankų, spul- 
kų, real estate, bažnyčių, ligo
ninė. Kone kiekviena įstaiga 
vis su savo viršininku ar savi
ninku priešaky stovinčiu.

Žmonių galėjo būti ir dau
giau. Butų išsitekę dar. Ir tie, 
kurie nebuvo, tai gailėsis, ba | 
yra ko gailėtis. Mat čia buvo 
ne tik atidarymas teatro, bet 
kartu ir beveik tikras “pašven
tinimas”, dalyvaujant didelei 
procesijai su daugeliu kunigų, 
ir pačiam kardinolui Mundelei- 
nui smarkiai
sceną: jis su dešine 
žegnones, malones į 
sės.

Programe buvo 
kad (Ramova išrenduota
timtaučiams 20-čiai metų. Ka
žin, ar po 20 metų dar bus 
lietuviškas programas? Jei ir 
butų, tai iš šio vakaro dalyvių 
jau ne vienas busim per tą 
laiką, pasak Vanagaičio, išta- 
rabanyti graborių net ir iš 
miesto. ,

Teko da girdėt tokių rokun- 
sako, šiandie už tris dole- 
gali toli nuvažiuoti ir su 
šeima, o čia kaip tik vie- 
gali įsi tek t i. Pasak jų, to-

niaršuojant per 
tik žeria 

visas pu-

pažymėta,
sve-

dų:
rius
visa
nas
dėl buvo tuščių vietų. —Žinius

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Namų pirkėjai arba biznie
riai pirkdami dabar Bridgepor- 
te namą laimės, nes namų ir že
mės kaina šioje apielinkėje la
bai pakilo.

Ieškanti pirkti namus ir no
rėdami apsigyventi seniausioj ir 
gražiausioj lietuvių kolonijoj, 
lai nieko nelaukia. Tokia proga 
labai retai pasitaiko. Kiekvie
nas investuotas doleris į namus 
atneš jums naudą. Jus džiaug
sitės, kad geru laiku pirkote 
sau namą, sykiu džiaugsis ir 
jūsų šeimyna.

Galima jums užtikrin'ti, kad 
niekur kitur * Chicagoj nerasite 
tokių bargenų, kaip M. J. Kiro 
nauji mūriniai namai Bridge- 
porite.

žvalgias.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adarfis gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

904
907
908
924
927
928
929
931
939

Bagdonas M 
Bucknes Sofie 
Budgen John 
Jomantini Antanui 
Kaminski Mrs Emilje 
Kausteklis Basi 
Karalius S 
KiVinicmi Eva 
Lityinenas Agnės

Neapsigaukite! Tvirtesnio — ge
resnio — su gražesniu ir malo
nesniu balsu kito tokio Radio 
Amerikoje nėra kaip Fada Radio. 
Persitikrinkite musu krautuvėje.

General Radio Store
Didžiausia Radio Lietuviu Krau

tuvė Brighton Parke
3856 Archer Avenue

netoli Rockwell 9t., 
Telefonas Lafayette 6195 

Chicago, III.

visuomet var- 
Aineriean Fa- 
Flakes dėl skal- 
p-ios Wil)ett 

lininių, ne- 
apatinių, fiil-

toju 
mily 
binto 
puikiųjų 
rinių, i . 
kų ir plonųjų aude
klų. Faktinai, 
kų aS skalbiu 
su Aiomis 
mis, 
šiomis 
i f joi
mano 
Pilė 
las.' 
l’-lė 
tarnaite

viskų 
yra 

fivelnio- 
veikian- 

pleskelSmis; 
tiek 

rankom, kaip 
tualetinis

Frances 
pas

VV. D. Willett 
Lake Shore 
Drive

999

geros

niui-

Goetz
P-nių

Užrašai

vartoja tik si tyra skalbimo muilą
Chicagos aristrokratijos šeiminos vartoja tik 
ši švelnų, greit veikiantį muilą dėl kiekvieno 
skalbimo—nuo puikiausių šilkų iki storiausių 
audeklų. Gaukit pakelį šiandie — pamatysit 
kaip pastebėtinai jis išvalo viską, kas yra 
reikalingas dėl skalbimo. Nėra nieko geresnio 
dėl stiklų, farforo ir abelnam namų vartoji
mui. Nė truputį negraužia ir palaiko rankas 

• minkštas ir baltas.

10 centų
25 centų
60 centų

j ffiinhin i,jjZ ar Kuponai Geri Brangioms Dovanoms
I’akieto 
I’akieto
I’akicto

Panel ly«us 2 American Family Soap Vriaperiams
Panel lygus 4 American Family Soap Vriaperiams
Panel lygus 6 American Family Soap Vriaperiams

Žymios Chicagos Turčių Bendri
jos Moterys naudoja šį Muilų

P-ia D. Mark Cummings P-ia Charles H. Schweppe
P-ia B. H. Marshall

P-ia VVilliam Wrigley, Jr.
I’-ia James Simpson

Kirk’sls^gAmericanWHITE

FariTily Flakes
MADE BY JAMES S. KIRK &. CO., CHICAGO, U. S. A.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš “Ramovos” 
atidarymo

Gerbiamieji ir gerbiamosios, 
aš turi pasakyti, kad esu kartu 
su paukščiais augęs, ir todėl ne 
tik vištų, bet ir Vanago kalbą 
suprantu. Todėl iš Vanago kal
bos ir išverčiau šias eilutes j lie
tuvių kalbą arba, tiksliau pasa
kius, iškopijavau.

Mat, šias eilutes Vanagas 
dekliamavo “Ramovos” teatro 
atidaryme. Tatai, žinoma, ne 
taip jau svarbu. Bet kadangi ir 
Romos ir Maskvos davatkos jo
mis įsižeidė ir pradėjo Vanago 
plunksnas pešioti per savo ga- 
zietas, tai sumaniau patalpinti 
jas “Naujienose”. Davatkos 
nuduoda išsigandusios, busią 
deklamuotos eilės buvusios “per 
riebios”, o man rodosi, kad jas 
galima ir be duonos kramtyti, 
štai tos eilės:
Graži gražutė mus lietuvaitė 
Išrinkta tapo už Karalaite 
Jaunystės prožio. Toji mergaitė 
Vardu vadinas Fausta Liepaitė. 
Bet mes “Kamova” ja pavadinsim 
Ir lietuvaičiu grožį garsinsiu!,..

Gražios mergaitės kol jos jaunos 
Akutėms meiliai vyrus vilioja.
Gražios rankvtės, gražutės šlaunys 
O liemenėlis—širdj žaloja...
Žiūrėk veideliai, kaip obuolėliai 
O-gi lupytės—žiedas rožytės, 
O tos akutės, dangaus žvaigždutės... 
Jus mergužėlės—žieduotos gėlės. 
Dievulis davė ir dovanojo
Jums grožį, meilę... dabar viliojat 
Ir sena, jauna, berną, ženota. 
Aukšta, mažiuką, raiša, kuprotą...
Visi mes paskui sekam, bėgiojam, 
Pinigus, turtą net išaikvojam...
O kad išgirsti žodeli “myliu”—
Bėgtumėm zovada tūkstanti myliu...

Juokas juokingas—nemelagingas...
Jei vyras butu nenuodėmingas 
Tai jusu grožis nereikalingas— 
Gražuolės vardas būt beprasmingas, 

šiandien merginos puošias, dabinas 
Ne tam, kad “mados”, bet dėl 

vaikinu.
Jų “griešną” kuna nor pavilioti— 
Ugningoj meilė’ jj sužaloti,...
Tikslas atsiektas—viskas pražuvo— 
Jaunystė, grožis,* rodos nebuvo... 
Pražydo... išnyko... nudžiūvo....
Taip... taip nuo amžių jau buvo... 
Nespėjai sugalvot kas rytoj bus, 
Žiūrėk graborius tempia j kapus...

liudymus apie šeško kilmę, iš 
kur jis paėjo, apie jo gimines, 
etc.

Liudymus koroneris ėmė iš 
pp. Janutavičiaus, regis, Kazi
no ir Mazento, taipgi iš detek
tyvo, kuriam pavestas įvykis 
tyrinėti, ir iš trijų vaikinų, ku
rie buvo šeško užeigoje, kai 
jis tapo pašautas.

P-no Janutavičaius klausė, 
ar jis buvo pašovimo laiku šeš
ko užeigoje. Janutavičius at
sakė, kad nebuvęs. Koroneris 
tada paklausė, iš kur sužinojęs 
apie įvykį. Janutavičius paaiš
kino, kad jam pranešė apie tai 
lietuviai, išgirdę žinią pirmiau.

Koroneris klausia, ar Janu
tavičius matęs šešką po to, kai 
šis buvęs peršautas. Janutavi
čius atsako, kad matęs. Jisai 
nuvykęs ligoninėn. Čia matęs 
šešką, šeškas pažinęs jį, Janu- 
tavičių, bet kalbėlis jam su 
šešku kiek daugiau netekę. 
Mat, šeškd testamentas buvo 
rašomas. Ir tą testamentą ra
šęs Leo Švėgžda, jei tikrai nu
girdau. P-as Janutavičius at
lankė ir kitą kartą šešką ligo
ninėje — regis, Fra neės Wil- 
lard ligoninėje. Kai atlankęs 
šešką vėliau, tai šis nors paži
nęs jį, Janutavičių, bet kalbėti 
negalėjęs, ba jau buvo labai 
silpnas.

Koroneris vėl klausia, a-r jis, 
Janutavičius, nežinąs kokios 
nors priežasties, dėl kurios 
šeškas buvo pašautas — ar 
kas neturėjo piktumo, keršto 
prieš šešką. Janutavičius pa
aiškina, kad ant tiek, kiek jis 
žino, jam rodosi, šeškas netu
rėjęs tokių priešininkų.

Koroneris klausia, ar buvo 
užeigoje užpakaliniai kamba
riai. Janutavičius paaiškina, 
kad buvęs pertvaras (parti- 
lion), tai ir viskas. v

Pakviečiama liudyti Mazen- 
tas, savininkas namų adresu 
ląOl So. 50111 Court; Cicero, 
kUriuose buvo šeško minkštų 
gėrimų užeiga. Prisaikdinamas

Mazentas. Koroneris klausia 
jo, kada šeškas tapo pašautas. 
Mazentas aiškina, kad septin
tai valandai išmušus. Dalykas 
toks, kad šeškas turėjo darbi
ninką, kuris ateidavo pavaduo
ti po 7 valandos, o kai nelai
mė įvyko, tai darbininkas bu
vo jau išėjęs.

Koroneris klausia, ar Mazen
tas buvęs tuo laiku užeigoje, 
kai šeškas tapo pašauktas. Ma
zentas atsako, kad buvęs. Iš p. 
Mazento liudijimo pasirodė 
štai kas: šeškas, matyti, jautė, 
kad įvyks ennideris užeigoje. 
Jisai todėl nuėjo už pertvara 
ir per tam tikrą dūdelę pakvie
tė namų šeimininką, Mazentą, 
nulipti žemyn. Kada jisai, Ma
zentas, įėjęs užeigon, tai joje 
buvo keletas vyrų. Jų tarpe 
buvo trys jauni vyrai, kurie 
dabar sėdi čia (tai yra prieš 
koronerį), dar pora vyrų, vie
no kurių vardas esąs Fred, o

pavardės jisai nežinąs, ir dar 
vienas aukštokas vyras, jam 
nepažįstamas.

Tasai nepažįstamas vyras 
prašęs iš šeško 50 centų, šeš
kas paliepęs vyrui eiti lauk. 
Bet nepažįstamas vyras, ažuot 
paklausęs šeško, ėjęs į tą už
eigos kraštą, kur esama klo
zeto. šeškas tada prisiartinęs 
ir permušęs ant grindų nepa
žįstamąjį, ir dar porą kartų 
įspyręs.

Tuomet trys vaikinai pribė
gę prie šeško ir tarę: John, 
liaukis, leisk mums jį -išvesti. 
Vienas jų padėjęs nepažįsta
majam išeiti.

Vienas vaikinų (jisai yra 
pažeista, koja ir tarnauja kaip 
klerkas) tuomet apleido užej- 
gą. Kitu du pasiliko. Praslinko, 
kaip mano Mazentas, kokios 
penkios minutės, pasirodė ne
pažįstamas vyras ir paleido šū
vį iš revolverio. x

Šuvių buvo paleista trys ar 
keturi. Jis, Mazentas, išbėgęs 
pašaukti policiją. —Reporteris 

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAI
4 Morning Star Kliubas rengia sma

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

a
------- »---------------------------------------—

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

Natalii Žukauskas, D.N. 
NAPRAPATHft 

Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Mirtis korta mus, kaip ūkininkas 
javus...

Bet... jus gražuolės nesirūpinkit apie 
kapus.

Augkit, jaunystės meile alsuokit
Ir mums— vyrams— džiaugsmą 

duokit...
—Pustapedis.

PRANCIŠKUS' BIRVIDAS

Cicero
Koronerio tyrinėjimas dėl 

Jono šeško nužudymo

Pereitą sekmadieni, rugpjū
čio 18 dieną, tapcNiušautas lie
tuvis Jonas šeškas, gyvenęs 
adresu 1612 So. 50th Court, 
Cicero, III., minkštų gėrimų už
eigoje, kurią jisai prižiūrėjo. 
Vakar, ketvirtadieni, rugpiu
čio 22 d., buvo koronerio tyri
nėjimas graboriaus Lulevičiaus 
įstaigoje, kuri randasi Bridge- 
porte, adresu 3103 S. Halsted 
st.

Pasistengsiu atpasakoti esmė-] 
je, ką išgirdau ir supratau iš 
tyrinėjimo.

Jonas šeškas buvo 42 metų 
amžiaus, nevedęs. Artimų gi
minių čia, Amerikoj, neturė
jo. Lietuvoj paliko du broliu! 
— Saliamoną ir Juozą — iri 
dvi seserį, Marijoną ir Jadvi-! 
gą. Paėjo iš Suvalkų rėdybos. j

Amerikoj šeškas išgyveno j 
apie 16 metų. Tarnavo didžio
jo karo laiku Suvienytų Val
stijų armijoj.

Jau keletą metų turėjo 
minkštų gėrimų įstaigą, kurioj 
ištiko jį nelaimė.

Cicero piliečiai lietuviai, ku
ine pažinojo šešką gerai, davė!

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 22 dieną, 5 valandą 
iš ryto, 1929 m., sulaukęs 43 
m. amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Raseinių apskr., Nemakščių 
parapijos, Dubiškių kaimo. Pa
liko dideliame nuliudime mo
terį Barborą, iš namų Paroč- 
kaitę, 1 sunu Joną ir 4 dukte
ris — Bronislavą, Marijoną, 
Alena ir Liudoviką, o Lietuvo
je vieną brolį Vincentą ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 723 W. 14 Place.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
rugpiučio 26 dieną, 8:30 vai. iš 
ryto, iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Pranciško Birvi- 
do giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sunūs, Dukterys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Kadžius, Tel. Canal 6174

JUOZAPAS KRIŠTUPAITIS

1 Graboriai________

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St. ik
Valandos: nuo 10 iki 2 poJBnė’ 

nuo 6 iki 8 vakare, v 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos!

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St Chicago. UI 
——o—-----

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
34G4 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

ATGAIVINK SAVO SVEIKATA
Be pavojingu vaistu ir operacijų 

Appendicitis, Asthma, Bladder Di- 
sease, Bronchitis, Catarrhr^ Coughs 
and Colds, Diabetes Epilepsy. Eye 
and Ear Trouble, Headache, Heart, 
Kidney, Liver and Gali Bladder 
Disease, Nervousness, Obesity, Pilės, 
Paralysis, Rheumatism, Skin, Sto- j 
marh. Throat Disease. Goitre. Tonsi- j 
lites, ftc.. men xvoroen Disease. :

X Rav Taken.
Hrs. 10 to 12 A. M. 1 to 5 and 6 to

8 P. M. Sun. and Thur. bv Appt. 
PHONE GAR Y 2-7740

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

142S Br<»adway, Gary, Ind.

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS i

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 20 dieną, 5:50 vai. 
vakare, 1929 m., St. Mary’s 
Mercy ligoninėj, po operacijos, 
sulaukęs 51 metų amžiaus, gi
męs Panevėžio apskr., Ramiga- 
los parap., kaimas Vakagaliai. 
Amerikoje išgyveno 25 metus. 
Paliko dideliame nuliudime 
Ameiikoje keturiuą brolius — 
Vincentas ir Mateušas iš De 
Kalb, 111., Impolitą iš Davis, 
West Virftinia ir Klemantą iš 
Gilbertville, Mass. Lietuvoje 
seserį Domicėlę. Kūnas pašar
votas, randasi 3103 S. Halsted 
St., Chicago, III.

Laidotuvės įvyks subatoje, 
rugpiučio 24 dieną, 1:30 vai. 
po piet, iš koplyčios bus nuly
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Kristu- 
paičio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. Lulevičius, Telefonas 
Victory 1115.

JUOZAPATA BELSKIENĖ 
po tėvais Nara'kaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 20 dieną, 1:30 valan
dą ryte, 1929 m., sulaukus 50 
metų amžiaus, gimus Panevė
žiu apskr,, Smilgių parapijoj, 
Bainoriaus kaime. Amerikoje 
išgyveno 22 metus. Paliko di
deliame nuliudime vyrą Kazi
mierą, 2 sūnūs — Antaną ir 
Feliksą, seserį Felicijoną Ja
nutienę ir gimines, Lietuvoj — 
brolienę Agniešką* Narakienę. 
Kūnas pašarvotas, randasi 8156 
Vincennes Avė.

Laidotuvės ivyks pėtnyčioj, 
rugpiučio 23 dieną, 8 vai. ry
te, iš namu i šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčią, So. Chicago, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

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

Nubudę liekame, 
Vyras, Sunai, Sesuo ir 
Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugpiučio 21 dienų, 10 va
landą ryte, 1929 m., sulaukęs 42 metų amžiaus, gimęs Su
valkų rėdyboj, Pilviškių parap., Skirkiškės kaime. Ame-4 
rikoje išgyveno 16 metų.

Paliko dideliame nuliudime Lietuvoje du brolius, — 
Salamoną ir Juozą ir dvi seseris — Marijoną ir Jadvigą; 
Kūnas pašarvotas, randasi 1612 S. 50th Court, Cicero, III.

Laidotuves įvyks Panedėly, Rugpiučio 26 dieną, 8 vai. 
ryte iš namų į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono šeškaus gimines, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskirtini patarnavimų ir atsisveikinimų. v

Nubudę liekame,
Broliai ir Seserys Lietuvoje ir visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. Lulevičius. Tel. 
Victory 1115.

M u s ii patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich 
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas 

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui. 
3103 S. Halsted St.

Chicago, I1U 
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDEKTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

&D.LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, 111.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti. A v
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką

X patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patai*-' 
nauju geriau ir pi- 

- ffiau. negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystčs.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St, 
Tel. Victory 4033

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912

Residence Tel. Fairfax 6353
■ 11 ■■ .I.'—................................... .. ................... I ■ ■

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir Šventad. 10—12 dieną

Akiiji Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti 
-------- o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Advokatai_______

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 s South Halsted Street 

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

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

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didele daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bulate daug atsargesni kas 
da srulo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų- ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Pp. A. R. BLUMENTHAL
OITOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo G iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Mihvaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenvrood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS Ilt CHIKUItGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

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

/ Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. 'nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utaminko, Ketverge 
ir Subatos vakarais.

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.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS

, Nuo 9:30 iki 1 vai.
127 N. Dearborn St.

Room 928
Tel. Fran'klin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare
52 E. 107th St.,

kampas Michigan Avė.
Pullinan 5950

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimu

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

DR, M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6611 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

_, ., lygi

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo l(k—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Ragdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams SL, Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9G00

yTwrRUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. Ia Saite St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland, Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 9 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Tclephone Plaza 3200

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 va).

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 21 metai

OFISAS 
4729 South AnhUnd Avė., 2 lubo« 

CHICAGO, II.E.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VAI.ANDOS:

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

Phone Midvray 2880

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak
Local Office: 1900 S. Union Avė.

Tel. Roosevelt R710
Vai. nuo 6 iki 9 va), vak.
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Tarp Chicagos
Lietuvių

i The English Cohimn 1

Marquette Murmurs
Business Service

Biznio Patarnavimas
Automobiles

PASTABELES
KNOP AND MACAS

Kai dėl lietuvių tautos pakė
limo, tai mes, gerbiamieji, ne
turime rūpintis, nes yra kam 
pakelti musų tautelę. Duokim, 
sau, Požėla, Šarkis, Kipras Pet
rauskas ir kiti. O mes papras
ti, žmonelės mokam sudėt 2-Į-2 
tai ‘keturi, ir užtenka tiek mo
kslo. Nekurie kalba apie kul
tūrą. O kam mums tos kultū
ros reikia? Iš jos duonos neval
gysi. Vietoj kultūros reikia ge
rų muskulų, kad kartais, jei 
ir policistas norėtų suraštyti, 
tai per murmuzę tekštelėjai ir 
atsisėda ant kelnių dugninės. O 
su kultūra to, žinoma, nepada
rysi.

5 populeriški chicagiečiams 
prisakymai

sa-
ko-

tai

L Dėk ant bėrosios 5 dolerius 
kiekvieną dieną.

2. Mokėk gerai koziruoti po
kerį ir buk drąsus bliofuoti.

3. Duok po 3 dolerius kas 
vaite misiukėm, kai ateina 
lektuot parems.

4. Jeigu geri munšainą,
duok savo žmonai ir vaikams, 
tuomet busit visi girti, 'tai ne
bus kam vadint vienas kitą gir
tuokliais.

5. Eik lošt golfą ir užmokėk 
už lazdas 50 dolerių, nors ir bu- 
černės bilos nemokėtos, bet ant 
kreivų lazdų morgičių nebus.

* * *
Amerikiečiai, kai sugryžta iš 

Lietuvos, tai sako, kad ten 
traukiniai taip pamažu eina, 
jog ant karvsė raitas galėtum 
pastot su traukiniu. Tik sa
kau, turėkit šiokį tokį suprati
mą. Juk jeigu Lietuvoj taip 
smarkiai važiuotų, kaip Ameri
koj, tai nebūtų progos sustab
dyti traukinį ir, kaip matant, 
įvažiuotų į Lenkiją ar Latviją.

❖ * ♦
Jeigu aš bučiau kunigas, tai 

prirašyčiau visokių pletkų, nes 
iš po pares visos kūmutės eina 
išpažinties ir papasakoja ką pa- 
rėj matė ir ką darė. 

* ♦ ♦
“Vilnies” špokas ne lik ant 

gyvų kiauksi, bet ir ant numi
rusių. Kaip tik Bergeris mirė, 
tai jis pasiskubino su savo pur
vais. Aš sakau, kiauksėk, 
kiauksėk, Valoni nes kitaip nu
muštų tau algą: vietoj 30 dole
rių gautum tik 20.

—Pustapėdis.

Burnside
.ipšvietos ir Dailės Draugijos 

susirinkimas buvo 8 dieną rug
piučio. Susirinkimą vedė Pa
kaušis.

Raportuota, kad nutarimų 
raštininkas pasitraukęs ir todėl 
reikalinga rinkti kitas žmogus. 
Laikinai pastatytas Rimkus.

Svarstyta visokie draugijos 
reikalai, bet nebuvo jų tarpe 
svarbių, tad neminėsiu. Tik 
maža nelaimė buvusi su išva
žiavimu— kad rengimo komisija 
neišdavus! atskaitų, o pasakiusi, 
kad ji nežinanti, ar liks pelno, 
ar reikės pridėti. Visą išva
žiavimą sugadinęs vienas inci
dentas. Kuomet Bimba pradėjo 
kalbėti apie Chiniją ir Rusiją, 
tai vienas suriko: “Meluoji!” ir 
kilo sujudimas.

Kitas įvykis. Muzikantams 
buvo sutikta mokėti $9, bet mes 
užmokėjome $5 dviems, o tre
čiam nieko. Bet vienas muzi
kantas, neiškentęs pasako, kad, 
girdi, jus dar neatsilyginot 
aniems. Nutarė vieną dolerį 

‘ pridėti, o kitam nieko.
O tuo tarpu, kai komisarai 

aukų prašo, tai dešimtimis do
lerių išmetama jiems. Ar ne 
keistai darbininkus vaduoja? 
Patariu kitą kartą kviesti kal
bėtoją lietuvį, o ne kokius ru
siškus burliokus. Nors draugija 
nešioja lietuvišką vardą, bet su 
maskviečiais turi reikalus.

—Narys.

Maroons lašt Sunday 
away their first double 
in the winning column.

J. S. RAMANCIONIS 
puvęi vedėjas Bridgeport Paintįng 

& Hardvrare Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Palnters & Decorators 

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

Tel. Victory 7261 
-- 0------

'29 
’28 
'28 
’29
’29 
’27 
'29

BUICK coupe 6 pae......................... $1350
BU1CK 5 pas....................................... $075
BUICK Sedan—Standard ........ Bargenas
ESSEX ................................................ $560
ES8EX Sėdau—Didelis nuleidimae, naujas

OAKLAND Landeau Sedan __    $305
FORD — Tudor .............   $475
McDERM'OTT MOTOR SALES CO. 

7136 So. Halsted St. 
Triangle 9330

Miscellaneous for Sale
{vairas Pardavimai

Personai
Asmeny Ieško

Farms For •Sale
Ūkiai Pardavimui

PAIEŠKAU Aleksandro Untulio iš 
Ylakių, Mateušo sunaus. Ieško jo 
brolis. Pats ar kas žino praneškite. 
John Teplan, 217 N. Homan Avė., 
Chieago, III.

FARMA Indianoj arti Gary, 20 
akerių farma, 6 akrai miško. Gera 
žemė. . 7 kamb. namas su basementu. 
Daug 'vynuogių. Labai pigiai dėl 
mirties. Joseph F. Srahan, 6240 
Blackstone Avė.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia Exchange—Mainai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI AR MAINUI
Puiki 40 akrų apaugusi tankiu mišku 

sala ant Diamond Lake, 06 mylios nuo Chi- 
cagos, arti Niles, Mich.; modernia Hotel 
Clubhouse, šokiam pavilionas, Cottages — 
visi fornišiuoti, 2 mylių vandens frontas ir 
smiltyno pakraščiai. Ideali vieta Resorto 
bizniui, Kliubui ar Sindikatui. Jau išdalinta 
j 280 didelių lotų. Dideliem pinigam da
ryti pasiūlymas. Rimta pardavimo prieža
stis. Rašykit ar telfonuoklt —

E. J. KLOSS,
1134 W. 60th St., Wentworth 8947

The 
tucked 
header 
They kept pace with the Cubs
by shading the La Vernes 8 to 
6 in the morning fracas at Gage 
Park. Knop, destined for big 
time bąli, turned in a neat 
twirling performance checking 
the La Vernes time and time 
again when scores threatened. 
Harold has the bearing and 
personality of Bruce Campbell 
now with Fernwood būt yho’ll 
probably be cavonting about 
the garden of Boss McCarty 
next year if he makes good at 
his forthcoming tryout. Luck 
Bruce! Old boy.

The afternoon game involved 
the Universal Lodge for the 6th 
District trophy and was won by 
a score of 14 to 8 ait Marųuette 
Park. Universal rooters weic 
conspicious 
contrast to 
ing. Lefty 
the mound 
was accorded heavy support. 
Proncketis garnered a homer 
būt ah! so did Johnny Macas, 
his f irsi of the season, and 
all the time before a galaxy of 
pretty maidens who shrieked 
their approval and now follow 
him about. Oh, you Johnny.

The Michael Reddy Rangers at 
Gage Park next Sunday, 3 P. 
M. Our toughest competition 
since the Golden Star’s game.

Anthony Royce.

Universal
by their absenco in 
the Maroon follovv- 
Schmikas loiled on 

for the vietors and

RAMOVA
THEATRE

.351 h and Halsted Streets

PĖTNYČIOJ ir SUBATOJ 
Rugpiučio 23 ir 24

Kalbantis paveikslas su garsais ir 
MUZIKA

MOTHERS BOY
Broadvvay Naktinia Gyveni

mo Romanas
DALYVAUJANT

MORTON DOWNEY
Broadvvay Auksinio Balso 

Tenorui
Taipgi

Vitaphone Aktai
Hugh Herbert dramatiniam 

škice
“SOLOMON’S GHILDREN”
Kalbančios Pasaulinės Žinios ir 

Tiffany spalvuotieji klasikai

R. G. A. Radiolas

46 Model kaip ant paveikslo

$179.00
• 44 Model

$110.00
66 Model

$225.00
Lengvi išmokėjimai

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima $280. įrankius skolinam 
veltui. Taipgi plumbing reikmenos. 
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1821, Mr. Bartunek.

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

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na- 
mus. 
ma

porčius. praradžius. Prieina- 
kaina. Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St.
Tel. Prosnect 9856

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

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo 

J. A. GURSKY BROS.
4309 W. 63rd St.

Fhone Republic 7869 ir 1861-2
-------0------

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
rinus darbų mieste. Kedzie 5111.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kita vieta ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičiuN ant namu

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

CHEVROLET SPECIALIS 
PASIŪLYMAS 

Grainimas velvų, sutaisymas brekių, 
pertaisymas klučiaus $20; towing už 
puse kainos. Abelnas taisymas. Chev
rolet nauji brekiai sudedami j 30 
minutų. N. M. A. stotis.

HAYES AUTO REPĄIR 
6241 S Peoria St. Normai 2635 

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

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki
didžiausio apartmentinio namo

J. A. GURSKY BROS. .
4809 West 63rd Street

Phone Renublic 7869
------- O-------

Porčiai. 
Garažai.

Karpenteriai ir Džiaberiai
Remodeliavimas.

Saulės seklyčios
Abelnas taisymas.
Apskaitliavimas dykai. — Cash 

išmokėjimais.
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Financial
Finansai-Paskoloa

ar

MES DAROME 1. 2 ir 8 mprgi- 
čius. Eighteen Bond & Mortgage Co.

1618 West 18th Street
I. F. DankowskL prSz.
C. T. Dankowski. ižd.

—O-------

Paskolos suteikiamai 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičitis 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th -St

^Tti Marshfield Avė.

ir

Be Komiso ir Išlaidų
Mea paskoliname jurai $100, $200 

arba $800, Imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. ChicaKO Ava 
Kampas Hermltage Avė.

Kombinacija Fireplace 
ir Radio Kabineto

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

Musų radiatorių kabinetai yra pa
daryti, tuo pačiu budu ir yra tikra 
naujanybe šitokiam įrengimui. Rei
kalingi agentai išimtinom teritorijom. 
Ateikite, rašykite,, arba telefonuokite

Ina Manufacturing’
3509 W. 63rd St.
Tel. Grovehill 1222

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

Kreipkitės greitai. Pamatykit

• J. Stankus

MAINYSIU savo biznį-cot- 
tage, dviflatį arba triflatj ant 
farmos, tuščio loto, biznio ar 
kitokios real estate savasties: 
2031 West 35th St. Lafayette 
0909.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

5 
arti

VERTI DOMĖS BARGENAI 
30x125 Rockwe)l, tarp 70 ir 71 gt. 
30x126 Mozart, tarp 71 ir 72 gt. 

kambarių, garas, bungalow, Clearmont, 
73 - ----gt. $7,600. Junų pačių fiipygon.

7131 S. Westcrn Avė., 
Republic 9230 

----- O.......... .

Co.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

EXTRA BARGENAS. Turiu gera 
10x10 Butchers Jce Box ir puikius 
bariukus, parduosiu pigiai, 3800 So. 
Emerald Avė.

SINGER elektr. mašinos $22.50, 3 
šm. miegomojo kambario setas $35, 
gaso pečiai $5, 9x12 kaurai $10, le- 
daunės $5, 3 šm. seklyčios setai $15, 
chiffonier $7.50, 2 šm. Wicker setai 
$15, buffetai, day lovos, lopšiai, lo
vos $2, fireless cooker $3, 7 šm. val
gomojo kamb. setai $10, šėpos kny
goms, grindų lempos $3, pianai, ra- 
dios $25, library stalai $5, strolle- 
riai, kėdės ir rockeriai. Gauger Furn. 
Co., 541-43 E. 61st St., prie St. 
Lavvrense. Atdara utarn. ketv. ir 
sub. vakarais.

-------p——

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

GROSERNES ĖIkčERIAI ir ma
ži namų rakandai. Taipgi Hump- 
mobile sodan, tik mėnesi vartotas 
ir-kiti smulkus dalykai. Parduosiu 
pigiai visus kartu arba atskirai. 
Priežastis išvažiuoju i Lietuva.

Atsišaukite 10 vai. iš ryto
/

3145 So. Normai Avė.
.1 !■■■! ■■■■■ II III I ■»!——Į Į

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

TURIU PARDUOTI $1,200 Grand 
Piano, 7 mėnesiu senumo, už pri
klausanti balansų $295, cash ar iš
mokėjimais. šaukite Normai 9431 
ar matykite mane adresu 6136 So. 
Halsted St.

Fumished Rooms
RENDON kambarys vaikinui ar 

merginai, 2-ros lubos, 6750 South 
Campbell Avė. Henilock 8924.

For Rent
ANT RENDOS 6 kambarių flatas 

už $20, elektriką ir visi įtaisymai. 
2023 So. Ruble St. Kreipkitės 1976 
Canalport Avė.

RENDON 4 kambarių flatai ant 
Bridgeporto, naujai dekoruoti, mau
dynė, $18, $15 ir $14. Telefonuokit 
Yards 0470.

RENDON 4 moderniški kambariai, 
garu šildomi. Renda nebrangi. J. 
Yankus, 900 W. 52nd St. Yards 4061

Personai
Asmeny JeSko

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 30 iki 33 metų. Aš esu 33 m. 
Mylinčios apsivesti su manim, aš esu 
singelis ir negeriu 
pirmu laišku prašau įdėti savo pa
veikslų. LOUIS BANIS, 1900 Canal
port Avė., Chieago, III.

munšaino. Su

PAIEŠKAU duktės Uršulės arba 
Olgos Gabalis, kuri pasišalino lie
pos 16 dienų, š. m., 16 metų am
žiaus; 5 pėdų ir 6 colių augščio, 
sveria 135 svarus, smulkaus veido, 
geltonų plaukų, tiesia nosis, mėlynų 
akių, ant smakro duobukė, ant de
šinio antakio randas. Kas patėmy- 
tų minėta mergaite malonėkite 
nešti, duosiu dovanų $5.00.

JOS. GABALIS,
4348 So. Washtenaw Avė. 

Tel. Virginia 1868

pra-

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

2341 W. 95th Street
Beverly 9102

SAVININKAS parduoda gražų na
mų Roselande. 6 kambariai ir 
saules seklyčia, furnasas su aliejaus 
degintuvu, 1 karo garažas. Kaina 
$8,300, $1,300 įmokėti. įmokėjus
$3,000 paleisiu ii už $7,600.

O. WILSON,
38 East lOlst Place

NEPAPRASTOS BUNGALOWS
5-6 didelių kambarių gereanfiB rūšies kon

strukcijos ant ištaisytos ir išmokėtos gatvės.
Kontraktorius paaukos atsakomingieins 

žmonėms už mažti (mokėjimą ir $65 j mė
nesi, įskaitant visus nuošimčius. Karštu 
vandeniu apšildomos, viškos su grindimis ir 
išmuštos, uždaryti porčiai, lietaus maudynės; 
arti Kils Park golfo lauko ir viešųjų mo- 
kyklų.^ JPamatykite pavzdinj uamą prie 
2818

Pamatykite pavzdinl 
N. Merrimac Avė. ar

KREJCI & SONS
SAVININKAI 

57OS Diveraey Avė. 
Berkshire 3320

Susilauk pasisekimo 
Chevrolet

su

Raliir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindeliu

Energiški 
rasti progų 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomį Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyru teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpų lai
kų lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

BARGENAS. Pardavimui 2 ake- 
riai žemės. Gesas ir elektriką prie 
pat žemės ant Bank St., Justice 
Park, arti Archer ir 79th. E. 
Haglund, Bank St., Justice Park, III.

MODERNIŠKI 3 apartmentai pi
giai, 5 kambarių, užbaigti miegamie
ji porčiai, 3 karų garažas. Visi mo
derniški pagerinimai. Pajamų $3,800. 
Mažas cash {mokėjimas patikimam 
žmogui. Savininkas 7424 Bennett 
Avė.

AR JUS turite išmokėtą lotą f Jeigru jus turite ir norite tikro namo savo 6ei- 
minai, mes pabudavosime jums be jokio 
tmokėjimo — bungalow, 2 ar 3 flatų bile 
kokio Htiliaufl ir rūšies. Jeigu jus neturite 
loto, mes pagelbėsime jums ji įsigyti. Pa- 
simatykit su mumis tuojaus.

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

būdų juos parda-

diena nuo 10 iš

REIKIA
PARDAVĖJŲ.

Kreipkitės į
BRIDGEPORT FURNITURE

COMPANY
3224 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimuf Bizniai

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

------- O------ ,

TIKRAS BARGENAS. 
da labai pigiai groseris 
rakandų. Pigi renda, 4 
mni kambariai. 
Avė.

1936

Parsiduo- 
su ar be 
pagyveni- 
Canalport

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

PARDAVIMUI delikatesen Storas, 
su visais įtaisymais ir stak’ !vsas 
ant 3 metų, užpakalyj 4 kambariai 
gyventi, tai-H garadžius. Atsišauki
te, 6745 S. Racįne Avė. Telefonas 
Virginia 0817.

DUONKEPIŲ ATYDAI
Pardavimui duonkeoykla su namu, 

krautuvė iš fronto, užpakaly kepykla 
irengta pagili naujausios mados. Vir
šuj 5 kambariai gyventi, 3 karų ga
radžius, 2 trokai išvežiojimui duonos, 
randasi Kenosha, Wis. 50 myliu nuo 
Chicagos

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

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

PARDAVIMUI valymo ir kriau
čių šapa, geras biznis. Taipgi 3 
kambariai užpakaly pragyvenimui su 
fornišiais. Parduosiu su fornišiais 
ar be. Priežastis — apleidžiu Chi- 
caga, 2543 W. 71 St.

PARDAVIMUI grosernė. Par
duosiu pigiai arba mainysiu i auto
mobilių. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. 4612 S. Wells St.

“light housekeeping’ 
Geros pajamos, puiki 

$3,000 paims jj 
likusius išmokėji- 

Turiu paauko-:

ROOMING HOUSE, 43 kambariai, 
įrengti dėl 
apartmentų. 
transportacija. 
$1,500 įmokėti,
mais. 3 metu lysas. 
ti iš priežasties ligos.

5503 So. Halsted St., 
kampas Garfield Blvd.

PARSIDUODA Meat Market ir 
Grosernė ant dviejų didelių bizniavu 
gatvių, bįznis cash, gera proga par- 
sidaryti pinigų. parduosiu pigiai, 
2409 West 47 St.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė, gražiai ir gerai įrengta, 
6852 So. Indiana Avė.

PARDAVIMUI ar mainymui gro
sernė ir delikatessen su namu ar be 
namo. Mainysiu ant mažo namo. 
7359 Si Paulina St.

NAUJAS 5 kambarių bungalovv 
karštu vandeniu šildomas. Naujausi 
įtaisymai,^turi būt parduota šia sa
vaite; parduosiu su mažu {mokėjimu, 
kaina $7800. randasi 7223 So. Mozart 
St. Hemlock 3699.

PARDAVIMUI 4 lotai, kampas 
prie pat Archer Avė. ir Summit .ar
ba mainysiu ant biznio ar barbernės, 
J. Jokas, 4508 West End Avė. Tel. 
Columbus 10239.

PARDUOSIU arba mainysiu bu- 
černe ir orosernę su namu arba f ur
mu 160 akerių, gera žemė, ežeras vi
duryje farmos, visi budinkai, 2 my
lios nuo miesto, pusė mylios nuo 
mokyklos, prie gero kelio. Kam rei
kalinga, bučernė arba farma, atsi
šaukite pas savininkų, agentai nepa
geidaujami jokie, 6001 S. Carpenter 
St. Englevvood 2116. '

BARGENAI
1) Emerald Avė. netoli 38tos, 3 

pap-yvenimų medinis namas, ir ga
radžius, rendų $56.00, kaina tik 
$3,800.

2) 5 kambariu muro naujas bun- 
galo, fornisu apšildomas, ąžuolo už
baigimas, visi assementai apmokėti 
pigiai, tik $6700. Randasi apie 99tų 
ir Ix)we Avė.

3) Reikalingas muro namas, biz
niavas ar nebizniavas. South sidėje, 
ar South West Sidėje su mažai mor- 
gičiu ir eouity apie $18,000 ar ma
žiau. Mainyti ant farmos 120 ak
rų netoli Westvilles, III. clear; vertos 
$20,000. Farmeris duotų morgi- 
gičius.

4) Hasted ir 26tos apielinkėj biz
niavas muro namas, nori mainyti ant 
farmos netoliau 10 mylių nuo Chi- 
cagos ir nebrangesnes $8,000.

5) Daug kitokių bargenų ir mainų.
6) Apdrauda Automobilių, 

namų, rakandų ir gyvasties, j 
kompanijose.

V. MISZEIKA,
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 85(10

langų 
gerose

PAMATYK TUOS 
SVARBIUS IR GE

RUS BAR- 
GENUS

Pardavimui 2 aukštų nau
ji moderniški mūriniai tia- 
mai, 2 flatai po 5 kamba
rius gyvenimai, su aukštais 
angliškais skiepais, stikli
niai uždaromi porčiai, gra
liai aptverti lotai, o kaina 
tų namų labai prieinama. 
Nesivėlinkite ir nebūkite 
paskutinieji, nes tie namai 
bus greit išparduoti. Tie na
mai randasi: prie 34th PI. 
ir Halsted' St.
prie Auburn Avė., — $11,- 
800; prie Mosspratt Street, 
— $11,800; prie Wallace — 
$10,800.

Jei turite $1,500 galite nu
sipirkti vienų iš tų gražių 
ir gerų namų. Kreipkitės 
pas

M. J. KIRAS

ji

$10,800;

3335 So. Halsted St.

$1,500 EQUITY
' naujame 5 kambarių bungalow, 2 ka
rų garažas, pietvakarinėj miesto da
ly, taipgi 50 pėdų Lake Geneva 
miest. ir 41 pėda pietvakarinio kam
po 62 ir Nagel gatvių. Nereikia 
brokerių.

Telefonpokit Grovehill 1440

PIETVVAKARINIS kampas 53 gt. 
ir Union Avė., 3 augštų mūrinis, — 
Storas, 2 po 7 Kamb. flatai. Našlė 
tu paaukoti. Ix>tas 60x125. $11,500.

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

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

BARGENAS
Parsiduoda gražioj vietoj 5 ruimų 

auza, 3 metų senumo, su trimis lo
tais, 4 bliokai nuo fabrikų, kur ga
lima darbų gauti bile kada. Parduo
siu už $1,800. $500 įmokėti, o liku
sius kaip rendų.

JOHN .BAGDON,
134th St. and Woodland Avė. 

Blue Island, III.
Phone Blue Island 2051

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

929 W. 33 St.

BARGENAS 2 flatų medinis na
mas, 4 ir 4 kambarių. Maudynės, 
elektros šviesa, kieto medžio grin
dys. Artesion St., arti 42nd St. Kai
na $4,750. Telefonuokit savininkui 
Dearbom 4571.

PARDAVIMUI bizniavas namas 
su bizniu, notion, kendžiu, smulkme
nų ir lunch, prie mokyklos; arba be 
namo, arba mainysiu ant kų kas tu
rite. Yra 4 kambarių moderniškas 
flatas viršuj ir 2 kambariai prie 
krautuvės. Greitam pardavimui ne
brangiai.

3053 W. 39th PI.

BRIGHTON PARK 
BARGENAI

1. 2 po 6 muro namas su gara-
džiu, 1 floras karštu vandeniu ap
šildomas, 2 floras pečiais. Kai
na .......................................... $13,000

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

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

$1000 įnešti cash.

5 kambarių muro naujas bun- 
Apšildomas furnisu. Viena 

$5500

3. 
low.

4. 
galovv. 
$1000 reikia įnešti. Kaina

BIZNIO NAMAI
5. 5 kambariai prie Storo. Bučer- 

ne ir grosernė. Sena ir gerai iš
dirbta vieta. Geras biznis. Kas 
norit pinigų padaryti ir lengvai gy
venti nepraleiskit progos.

6. Hardware Storas su namu ar be 
namo parsiduoda ar išsimaino ant 
mažo namo ar didelio namo. 6 kam
bariai dėl patfvvenimo. Storas di
delis. Biznis labai geras. Bet sa
vininkas per 10 metų prisidirbo gra
žaus turto, ir norėtų išvažiuot i Eu
ropa. Ištikrųjų kas indomaujate i 
toki bizni ir norite pinigų padaryti 
greit ir teisingai.

Virš minėtais bargenais kreipki
tės pas,

P. M. SMITH & CO. 
4425 So. Fairfield Avė. 
Phone Lafayette 0455

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

4426 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas ant 
3 pagyvenimų su štoru apačioje. 
Parduosiu pigiai. 3113 S. Halsted 
St. Tel. Van Buren 0256.




