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Sovietų Valdžia 
Grūmoja Kinams

Žada siųsti 9 karo laivus Harbinui bom 
barduoti, jei iki rugpiučio 15-tos Kinai 
nebaigs ginčo dėl Rytų geležinkelio

TOKIO, Japonija, rugp. 12.— 
Telegrama iš Harbino, Mandžu- 
rijoj, sako, kad gautomis ten iš 
Sovietų Sąjungos rytų sienos 
žiniomis, sovietų valdžia pagrū
mojus atsiųsti iš Amūro į Bar
biną devynis bombarduojamus
karo laivus, jeigu Kinai nepasi- darytas.

stengs ginčą dėl Rytų Kinų ge
ležinkelio išlyginti iki rugpiučio 
15 dienos.

Kita telegrama, gauta iš Man- 
džuli, praneša, kad dėl Kinų 
spaudimo Dalbankas — sovietų 
valdžios agentūra —. tapęs už-

Prohibicijai — milio- 
nai, besveikačiams 
veteranms — špyga

Susikirtimai tarp ki 
nų ir rusų kareivių 

Mandžurijoje

*
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iAUuiitic and Paeilic Kiloto I

KAIP ‘IŠRODO ORO SLAPUKAI.
Albertas Buschkla, rastas atlekiant į Ameriką Ceppeline pa

sislėpęs vokiškas duonkepis gizelis, kurs tuojau tapo deportuo
tas atgal į Vokietiją, vos tik Ceppelinas Ameriką pasiekė.

Daug žmonių sužeisti 
riaušėse dėl bažny

čios Meksikoje

Kniaziams nėra vietos 
sovietu profsojuzuose

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
12. — Xometla miestely vakar 
įvyko didelių riaušių dėl baž
nyčios'.

Maldininkai buvo pasidaliję į 
dvi fakcijas, kurių viena neno- 

ičjo bažnyčios administraciją 
pavesti į kunigo rankas.

Riaušės, kurios traukėsi be
veik ištisą dieną, buvo pagaliau 
kareivių numalšintos. Daug as
menų buvo sužaloti, jų tarpe 
trisdešimt pavojingai.

MASKVA, rugp. 12. — Dar
bininkų ir valstiečių inspekci
jos komisariatas įsakė išmesti 
iš profesinės sąjungos kniazį 
Dolgorukovą, kurį bolševikai su
sekė bedirbantį kaip paprastą 
virėją vienoj miesto valgykloj 
Tomske, Sibire.

Komisariatas dar karti) išaiš
kino, kad buvusių ---- nors da

bar jie yra visai down and out 
— aristokratų šeimų nariams 
nėra vietos profsojuzuose (pro
fesinėse sąjungose).

Ispanijos diktatoris 
sakos pasitrauksiąs, 

bet ne taip greit
Kraštas turįs būt įstatytas į 

“teisėtumo vėžes“, o tai gal 
tusią padaryta per kitus dve
jus metus.

Oro katastrofos

Žydai skundžiasi dėl 
persekiojimų Lie

tuvoje
Voldemaras, žydų prašomas ap

saugos, atsakęs, kad dar ne 
vieno žydo nebuvę užmušta.

KENOSHA, Wis., rugp. 12.— 
Kalbėdamas čia Amerikos Le
giono laikomoje konvencijoj, 
kurioj dalyvauja apie 8,000 de
legatų, Legiono vadas Scot't 
Lucas nusiskundė, kad prohibi
cijai tai federalinė valdžia ne
sigailinti barstyti pinigų, pa
skirdama tam prezidento Hoo- 
verio vadinamam “kilniam eks
perimentui“ 54 milionus dolerių, 
bet tūkstančiams didžiojo karo 
paliegėlių ir besveikačių vetera
nų aprūpinti kongresas' atsisa
kė dagi 11 milionų dolerių pa
skinti.

1917 ir 1918 metais tie vyrai 
sakė Lucas — ėjo tarnauti 

kitam “kilniam eksperimentui”, 
.— kautis '“dėl pasaulio demok
ratijos,” o šiandie tūkstančiai 
jų yra neuropsichiatrai.

HARBINAS, Mandžur., rugp. 
12. — Kinų muitinės nariai 
Suifenho (rusų vadinamame 
Pograničnaja) staiga pasišalino. 
Pasiliko savo vietose tik Rytų 
Kinų geležinkelio ir telegrafo 
štabai.

Praneša, kad į pietus nuo 
Suifenho, Kinų teritorijoj, eina 
kautynės, tačiau artimesnių 
apie tai žinių nėra.

Kinai siunčia į Mandžulį 1,200 
kareivių, apginkluotų šautuvais 
ir kulkosvaidžiais.

Rado nužudytą lie 
tuviu vaikuti

Ansonijcs, Conn., gyventoja Mi- 
kėnienė paimta kvotai

Didelė katastrofa 
geležinkely

Žemės drebėjimas 
rytų valstijose; Newi 
Yorkas sukrėstas
NEW YORKAS, rugp. 12.

New Yorko ir kitose valstijose 
šiandie tarp 6 ir 7 valandos ry
to buvo jausitas žemės drebėji
mas. New Yorko miesto “skai- 
skrėpėriai” lengvai svyravo, ir 
žmonės jautė žemės' drebėjimą 
po kojų, bet žalos regis niekur 
nepadaryta.

Supurtymai, kurių centras 
buvo apie Buffalo, buvo jausti 
New Jersey, Pennsylvanijoj, 
Connecticute, Ohio ir iš dalies 
Ontario.

Rusai kinai kaujasi
TOKIO, Japonija, rugp. 12.—. 

Iš Mandžuli praneša, kad vakar 
rytą netoli nuo Mandžuli įvy
kęs aštrus susikirtimas tarp ki- 

. nų ir rusų avanpostų. Du kinų 
i kareiviai žuvę užmušti, daug 
j kitų sužeisti.

Karo pavojus didėjąs
' MASKVA, rugp. 12. — Leo
nas Karachanas’, veikiąs sovietų 
komisaras užsienio reikalams, 
pareiškė, kad karo pavojų ypa
čiai didiną savo darbais rusų 
carininkai Mandžurijoje.

Pasak Karachano, praeitą šeš
tadienį Kinų kareiviai šaudę so
vietų sienos sargybą ir du so
vietų kareivius nukovę, o aštuo
nis kitus pašovę.

MILFOBD, Conn., rugį). 12. 
— Krūmuose, netoli nuo čia, 
vakar rado negyvą vaikutį, ku
rio galva buvo kirviu perskel
ta. Paaiškėjo, kad tai buvo Al
bertas, 3 metų amžiaus, jau
niausias Kotrinos Mikėnienės, 
gyvenančios Ansonia, Conn., sū
nūs. \ v „

Po valandos detektivai surado 
vaikučio motiną, iš kurios 
čiau nieko negalėjo iškvosti, 
ji įpuolė istorijon ir buvo 
sukalbama.

Mikėnienė su. savo vyru Petru 
jau trys metai kaip pasimetę ir 
kantu negyvena.

13 asmenų užmušta greitajam 
traukiniui užgavus pikniki- 
ninkų vežimą.

šeši kiniečiai žuvo au
tomobilio liepsnose

SACRAMENTO, Cal., rugp. 
12. — Jų automobiliui susidū
rus su kitu automobiliu, apvir
tus ir užsidegus, liepsnose žuvo 
šeši kiniečiai ir kinietės, kai jie 
grįžo iš vienų kiniečių vestuvių 
Stocktone. Du kiti partijos na
riai buvo pavojingai sužaloti.

NUTEISĖ- VISĄ AMŽIŲ IR 
DAR 100 METŲ KALĖTI

Henry Dixton, 22 metų am
žiaus, negras, apkaltintas dėl 
žmogžudybių (dėl užmušimo tri
jų žmonių), Chicagoš krimina
linio teismo tapo nuteistas 
Įėjimui visam amžiui ir dar 
metų daugiau.

Tik kažin kaip bus, jei
miręs, tų 100 metų nebeatsė- 
dės, Ar teisėtumas dėl to nebus 
nuskriaustas?

ka-
100

jis,

TOKIO, Japonija, rugp. 11.— 
Po ilgų kaitrų Japoniją aplankė 
smarki lietaus audra, padarius 
kai kur stambios žalos.

ta-
nes
ne-

Katastrofingas sprogi
mas Standard Oil 

įmonėje
PROVIDENCE, R. L, rugp. 

12. — Standard Oil kompanijos* 
refinerijoj East Providence 
šiandie įvyko sprogimas. Trys 
darbininkai buvo pavojingai, tu- 

but mirtinai, sužaloti.r i

Smarki ledų audra Be
sarabijoj; 5 asmens 

žuvo
KIšENEVAS, Besarabija, Ru- 

manija, rugp. 12. — Mieste ir 
apielinkėj praeitą naktį siautė 
baisi ledų audra, per kurią pen
ki asmens buvo užmušti. Apy
gardoj audra padarė didelės ža
los. Telegrafo ir telefono vielos 
buvo nutrauktos.

Keturi asmens prigėrė 
besimaudydami Iowoj
DĖS MOINES,

12. — Wapsipinicon upėj, 
tuonias mylias
Clintono, vakar besimaudydami 
prigėrė keturi
Laughlin, 14; J. Henrickson, 9;

Judge, 22, ir LeoHoffman, 
metų amžiaus.

Iowa, rugp. 
aš- 

į pietus nuo

asmens: John

c.
21

UBAGŲ KARALIUS AREŠ
TUOTAS 43 KARTUS

PARYŽIUS.— To miesto gar
sus ubagų valkatų karalius' Yes 
Legoff buvo areštuotas 43 kar
tus. Jis nuo 13 metų amžiaus 
neturėjo savo pastogės ir sako
si, kad jam perankšta esą bet 
kokiose keturiose sienose.

Paklydusio briedžio 
priepuoliai mieste

Mass. — 
čia atbė- 
Cod lau- 
lakstyda-

PROVINCETOWN, 
Vieną dieną pasirodė 
gęs iš netolimo Cape 
kinis briedis, kuris
mas' po miestą su nuleistais že
myn ragais, įvarė laukinės bai
mės miestelėnams. Jie bėgo, 
kur tik galėdami, bijodami, kad 
nepasimautų ant briedžio ragų. 
Briedis išlaužė vieno garažo du
ris, išmušė vienam automobi
liui sieną ir galop pats užsimu
šė, susidūręs su (tiesiai prieš jį 
važiavusiu sunkiuoju automobi
liu.

Amonijos sprogimo trys 
asmens užmušti

HOUSTON, Tex., rugp. 12. — 
Phenix pieno perdirbimo įstai
goje vakar įvyko amonijos tan
ko sprogimas, kurio trys as
mens buvo užmušti, o keli kiti 
sužaloti.

TRIJŲ SAVAIČIŲ VAIKAS 
TURI 7 DANTIS

CEDAR RAPIDS, la. — Ka- 
terine Hodge, 3 savaičių am
žiaus vaikas, jau turi keturis 
dantis pilnai išsikalusius, ir dar 
trys dantys kalasi.

DALLAS, Texas, rugp. 12.— 
Vieškely, dvidešimt mylių į ry
tus nuo čia, vakar atsitiko di
delė nelaimė.

Texas and Pacific geležinke
lio greitasis sunshine Special 
traukinys užgavo sunkųjį auto
mobilį, kuriuo viena piknikinin- 
kų partija grįžo iš pikniko na
mo. Trylika asmenų buvo už
mušti, o keturioliktasis pavojin
gai sužalotas, žuvusieji dau
giausiai buvo jaunuoliai, berniu
kai ir mergaitės'.*

žydų telegrafo agentūra pra
neša iš Kauno per Berlyną apie 
tariamai paaštrėjusius' perse
kiojimus ir užpuldinėjimus žy
dų Lietuvoje.

Pasak pranešimo. Jokūbave, 
Kretingos apygardoj, banda 
“chuliganų“ įsilaužus į žydų šu
lę, sudraskius tris rutulius įsta
tymų ir įmetus juos į išeinamą
ją vietą. Nežiūrint žydų prašy
mų, policija atsisakius blogda- 
riuš areštuoti.

Aeroplanas nukrito į sausą 
ežerą; trys užsimušė

CLOVIS, N. M., rugp. 12. — 
Jų aeroplanui nukritus netoli 
nuo čia į išdžiūvusį ežerą, užsi
mušė lakūnai Thomas Scully, 
Phillip Berry ir Įeit. O. Ste- 
phens. Jie skrido iš Los Ange
les į Clevelandą.
Trys jaunuoliai žuvo aeroplanui 

susikūlus

MON DA KIZ, Ispanija, rugp, 
12. — Pasikalbėjime su spaudoj 
atstovais, gen. Primo de Bivera, 
Ispanijos diktatorius, pareiškė, 
kad jis manąs, jogei naujoji Is
panijos konstitucija ir pamati
niai įstatymai busią įgyvendin
ti apie vidurį 1931 metų, ir ta
da jis galėsiąs ramiai iš valdžios 
pasitraukti.

Septynerių diktatoriavimo 
metų jam, girdi, pakakę, bet 
vis dėlto jis negalįs pasitrauk
ti, ligi kraštas nebusiąs įstaty
tas į “normalaus teisėtumo vė
žes“.

Amerikoje ir žuvys 
ėmė butlegeriauti

Sugauto kadfišio pilve rado visą 
kvortų degtinės

BANGOR, Me., rugp. 12. — 
Atrodo, kad Maine valstijos 
vandenų kadfišiai [codfish, to
kia žuvis] užsiima butlegeria- 
vimu, ar bent yra sąmoksle su 
butlegeriais.

Trys Isleboro žvejai andai 
pagavo West Penobscot įlankoj 
didoką, septynių svarų, kadfišį, 
ir kai jį skrode, žuvies pilve ra
do kvortinį butelį degtinės'. Bu- 
telys buvo, kaip reikiant, už- 
korkuotas, užantspauduotas ir 
su prideramu “canadian whis- 
ky” lebeliu.

Kad tas kadfišis užsiėmė ne
teisėtu butlegerio bizniu, žvejai 
sprendžia dar ir iš to, kad jis 
labai spardėsi ir kovojo, kai jie 
jį vilko į savo valtį.

Inianos angliakasių va
das staigiai mirė

TERRE HAUTE, Ind., rugp. 
Vakar čia staigia mirtim 
David B. Robb, United

12. - 
mirė 
Mine Workers 11-to distrikto 
pirmininkas, vienas žymiausių 
kasyklų darbininkų vadų, 
tik šeštadienio vakarą jis 
bėjo masiniame angliakasių 
tinge Jasonvillėj, Ind. Mirė
prasimušimo kraujo iš plaučių. 
Robb buvo 58 metų amžiaus.

Dar 
kal- 
mi- 
nuo

100 BIČIŲ ĮGELTAS GYVENA

VARŠUVA. — Aronas Kin- 
caid rastas be sąmonės, įgeltas 
nemažiau kaip 100 bičių. Jis už
kliudė bičių lizdą laukuose. Dak
tarai sako, kad žmogus pasveiks

ROLLING FORK, Miss., rugp. 
12. — Netoli nuo čia, bandant 
nusileisti žemėn, susikūlė jų 
aeroplanas ir skridę juo trys 
jauni vaikinai užsimušė, žuvu
sieji yra Alb. Firth, pilotas, W. 
Barrier ir Joe Cox, visi ; 
žiaus tarp 20 ir 21 metų.

Airline pilotas užsimušė
McKEESPORT, Pa., rugp. 

— Jo aeroplanui nukritus 
mėn, užsimušė čia Harry Smith, 
Middle States Airline kompani
jos pilotas, kuris ką tik buvo 
pakilęs skristi j Detroitą.

Gindamas motiną, vai
kas kirviu užmušė 

tėvą

am-

12. 
že-

ELKTON, Mo., rugp. 12. — 
Policija čia suėmė ir laiko ka
lėjime Miltoną Moraną, 1G me
tų amžiaus berniuką, kaltinamą 
dėl nukovimo savo tėvo.

Du jaunesni areštuotojo bro
liai liudija, kad tėvas puolęs 
mušti motiną, ir iMltonas, norė
damas ją apginti, smogęs tėvui 
kirviu į galvą.

Čilėj audra padarė di
delės žalos; 3 asmens 

žuvo

skundų

Balso

Ne tik provincijoj, sako to
liau agentūros pranešimas, žy
dai esą terorizuojami, bet ir pa
čiame Kaune. Andai vienoj gat
vėj chuliganai ėmę draskyti žy
dų iškabas. Vienas Anglijos pi
lietis, Hafner, bandęs chuliga
nus sulaikyti, bet policija įsi
maišius ir juos apgynus. Tuo
met Haf neris įteikęs 
Anglijos konsului.

Atsakomasis “žydų
redaktorius už tai, kad įdėjęs 
žinutę apie chuliganų darbus, 
tapęs nubaustas menesiu kalėji
mo.

Lietuvos vyriausybė išleidus 
visiems laikraščiams įsakymą, 
griežtai užgindama rašyti ką 
nors apie puolimus žydų, žydų 
delegacija kreipusis į ministerj 
pirmininką Voldemarą, prašyda
ma geresnės apsaugos žydams 
nuo chuliganų, bet Voldemaras 
atsakęs, kad prašymas esąs nie
kuo nepamatuotas, nes vyriau
sybė neturinti žinių, kad bent 
vienas žydas butų kur užmuš
tas buvęs.

Meteoras nukrito mies
te ir sutrupėjo

CANTON, S. D. — Čia dienos 
metu nukrito ant asfaltinio ša- 
lygatvio, netoli nuo rinkos, ne
didelis meteoras (krintanti 
žvaigždė). Meteoras buvo nedi
delis, bet krito su dideliu trenk
smu, susprogdinėdamas, lyg 
granata, į daugybę mažų (trupi
nių, kurie buvo karšti, lyg tik 
iš ugnies. Meteoras buvo mels
vos spalvos.

Žydų sionistai laiko sa
vo kongresų Zueriche

ZUERICH, Šveicarija, rugp. 
12. — Čia dabar laikomas še
šioliktasis žydų sionistų kongre
sas. Dalyvauja šimtai delegatų 
iš visų pasaulio dalių.

Kongrese buvo priimta eilė 
rezoliucijų prieš persekiojimus 
žydų, ypačiai sovietų Rusijoj ir 
Jemene, centralinėj Arabijoj.

Organizacijos vykdomojo ko
miteto pirmininku išrinktas’ Dr. 
Chaim Weizmann iš Londono.

Ledai sutriuškino šku- 
nerį Beringo juroj

SEATTLE, Wash., rugp. 12. 
— Čia ką tik gauta žinių, kad 
ties North Cape, Beringo juroj, 
vakar ledai sutriuškino škunerj 
Elise. Laivas' Stovotoll išsisku
bino nelaimės vieton gelbcti 
škunery buvusių žmonių.

BEKARIAMAS APALPO

ANTOFAGASTA, Čilė, rugp. 
12. — Baisi audra, kuri praeitą 
penktadienį ir šeštadienį siautė 
Čilėj, padarė, kaip apskaičiuoja, 
daugiau ne $1,000,000 žalos. Per 
audrą taip pat žuvo trys as
mens. Antofagas'tos uoste vil
nys išgriovė 1,800 pėdų naujos 
užtvankos, ir keletas mažesnių 
laivų buvo sudaužyti.

Del smarkių sniego audrų 
Anduose, susisiekimas trauki
niais tarp Čilės ir Argentinos 
tapo sutrukdytas'.

Baltimorėj pakarta žmogus, 
Orestes Marsh, už nužudymą 
pačios. Atvestas ties kartuvė
mis, kai budeliui benarino virvę 
ant kaklo, kariamasis apalpo. 
Tada budeliai vieni laikė auką 
pastatytą ant kojų, prilaikyda
mi iš abiejų pusių, kiti movė 
kilpą, ir tik tą atlikę, patraukė. 
Teismo formalumas tapo “ap
saugotas”.

Keturi asmens žuvo an 
to traukinio kolizijoj
COBLESKILL, N. Y., rugp. 

12. — Netoli nuo Barnerville 
traukinys užgavo automobilį, 
kuriuo važiavo Gloversvillės gy
ventojai, Peter Fox, Edward 
Swarts ir jųdviejų žmonos. Vi
si keturi buvo vietoj užmušti.

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 j trumpiausj

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 Si, Chicago, III
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Graikų Išminčius Diogenas
P. J. Bi rinko vas Vertė P. S.

(Tęsinys)
Jis gimė Sinopo mieste, ant 

Juodosios Juros kranto, už 414 
m. prieš Kristų. Dabar tas 
miestas priklauso turkams; tuo
met jis buvo graikų. Jame gy
veno graikai, atvykę iš savo tė
vynės. Dabar Sinopo yra mažu
tis, purvinas miesteliukas; o 
Diogeno laikais jis klestėjo vi
sam savo gražume ir varė dide
lę prekybų. Tame mieste Dioge
no tėvas, Icėsius, buvo banki
ninkas arba verteiva ir leido 
apyvarton dideles pinigų sumas.

žmogui, turinčiam pinigų, 
lengva sugesti. Suvedžiojimas 
didelis. Už pinigus visko gali 
pirkti. Niekas niekur negali 
trukdyti. Todėl tokiu budu ir 
pražuvo daug žmonių. Ėmė pa
galiau ir Icėsiaus sumanymams 
trukti pinigų. Ir išmoko jis 
pats, o su tėvu ir sūnūs dirbti 
netikrus pinigus, ir jie abu dir
bo. Bet neilgai taip jiems teko 
savo darbas varyti: kaž kaip 
jų nuskriaustasis darbininkas 
ėmė ir pranešė valdžiai apie jų 
apgaulingą vagystę. Juos tuo
jau užklupo vietoj. Tėvą. įkišo 
kalėjiman, kur jis ir mirė, o 
sūnūs pabėgo iš miesto.

Tuomet Diogenas jau buvo 
suaugęs. Jis ėmė bastytis po 
įvairias vietas, šiaip taip vers
damasis kokiu nors darbu; at
spėjamu laiku galvodavo apie 
sa/o gyvenimų.

Daugybė minčių pynėsi, plau
kė jo galvoje, ir jam buvo sun
ku jose susivaikyti, nes visi, su 
kuo tik įsikalbėdavo, nenorėda
vo jam padėti. Vieni jo 
nesuprasdavo, kiti iš jo 
juokdavos, treti jo gailėdavo, 
sakydami: “Iš jo jokios naudos 

nebus,—iš didelio rašto išėjo 
jau iš krašto“.

Bet Diogenas jautė, kad tie 
žmonės taip sako tik dėl to, kad 
jie patys kaip reikiant negyve
na ir nežino, kas yra tiesa.

Taip begalvodamas, jis atvy
ko į Atėnus. Jis ir pirmiau bu
vo girdėjęs tame mieste gyve
nant išminčių Sokratą, kuris 
mokė žmones, kaip reikia gy
venti; taip pat jis girdėjo dar 
ir tai, kad tų žmonių mylimų, 
bet valdovams ir teisėjams ne-

Kiekvieno Labiausia 
Patariamas Liuo- 

subtojas
Kai jus atsikeliate iš lovos 

jausdamies galvos skaudėjimą, 
susmukęs, silpnas, pusiau-ligo- 
nis, sekamas paprastas būdas 
momentaliai privers jus jaustis 
normaliai.

Paimkit biskutį Phillips Milk 
of Magnesia stikle vandens — 
ar lemonade. Nuo dviejų iki ke
turių šaukštų yra paprasta su
augusio doza. Imamas lemonde 
Phillips Milk of Magnesia vei
kia kaip “citrate of magnesia“. 
Paimkit tai už valandos prieš 
pusryčius. Iki jus apleisite na
mus, jus nusistebėsite iš page
rėjimo.

Kaipo švelnus, saugus, malo
nus liuosuotojas, Phillips Milk 
of Magnesia turi augščiausį 
medikalj indorsavimų. Kaipo 
prieš-rugštinis vaistas, pataisy
mui surūgusių vidurių, gasų, 
nevirškinimo, aitrumo, jis buvo 
daktarų patariamas per virš 
penkias dešimt metų. Kad žino
ti jo greitą pagelbą virškinimo 
ir pašalinimo nesmagumuose 
pas vyrus, moteris, vaikus — 
ir kūdikius — reikia visuomet 
turėti po ranka jo bonką.

Pilni nurodymai platiems jo 
vartojimams yra prie kiekvienos 
bonkos. Visos aptiekos turi di
deles 25c ir 50c bonkas.

“Milk of Magnesia“ buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 m 

tikusi mokytoją, pasmerkė nu
žudyti, kaipo koki dideli pikta
darį, ir kad dabar Sokrato mo
kiniai nenustojo mokę žmonių, 
Diogenas ėmė klausyti to moks
lo. Ir jam daugiau už kitus 
patiko išminčius Antisfenas.

Tuo metu Antisfeno mokinių 
skaičius buvo kiek sumažėjęs. 
Jo mokslas jiems rodėsi per 
sunkus vykdyti; antra vertus, 
ir pats Antisfenas, širdį plyšda- 
mas, ilgėjos ir gedėjo savo my
limojo mokytojo Sokrato, kurį 
dar nesenai pražudė žmonių ap
maudas ir pavydas.

Tuomet štai ir atėjo Diogenas 
pas Antisfeną.

“Ir tas dar, neturėdamas ko 
veikti, atėjo čia senio klausyti,
—tarė sau Antisfenas. — Tuo
jau aš jį išvarysiu laukan!“

Ko to pas mane atėjai — 
aštriai paklausė jis Diogeną.

—Mokytojau, atėjau tavo mo
kslo klausyti: noriu tikrai gy
venti !

—Eik greičiau šalin! Man 
nieko nereikia. Jus neištikimi 
žmonės,—atsitrauk nuo manęs.

—Aš neisiu nuo tavęs, moky
tojau.

-Šalin!— suriko Antisfenas 
ir užsimojo ant jo lazda.

—Nori, mušk mane, bet ži
nok, kad dar neužaugo tokia 
kuoka, kuria galėtum mane nuo 
savęs nuvaryti. Mušk, bet ir 
mokyk mane,—tarė tvirtai Dio
genas.

Antisfenas nuleido lazdą, ir jo 
veidas nušvito džiaugsmu.

—Mano bičiuli,—tarė jis, — 
apkabink ir dovanok man! Da
bar aš matau, kad tu ištvėrei 
sunkų fnėginimų; tavo ne tik 
jaunas ir tvirtas kūnas, bet ir 
galinga dvasia. Todėl neap 
leisk manęs, padėk man: mes 
mokysimės drauge tiesos ir ją 
skelbsime žmonėms.

Ir ėmė jie drauge gyventi.
Atvykęs į Atėnus, Diogenas 

dar turėjo šiek tiek pinigų, bet, 
ilgai negalvodamas, ėmė juos ir 
išdalijo elgetoms. Turėjo jis 
dar ir vieną vergą, vardu Ma- 
nesų. Kartą jis jam, tam ver
gui, papasakojo ką girdėjęs iš 
Antisfeno ir ėmė jį prikalbinė
ti drauge su juo elgetiškai gy
venti. Bet vergui nepatiko to
kia gyvata, ir pabėgo jis nuo 
savo pono. Paskum, susitikęs 
Diogenų, vienas jo pažįstamas 
ir sako jam:

—Kodėl tu Maneso neieškai? 
Pareikšk viršininkams, k>jie 
tuojau jį tau pristatys.

Na, ir kam visa tai reika
linga, — atsakė Diogenas: — 
jei Manesąs gali be manęs ap- 
soiti, tai kodėl aš be jo negaliu 
apseki? Tevaikšto sau laisvas.

Diogenas vis galvojo, kaip 
čia gyvenus, kad niekam bloga 
nereiktų daryti, —< kaip čia gy
venimą padarius džiaugsmu, ne 
vargu, kuriuo jis lig šiol yra 
buvęs. “Jei man bus gera, — 
galvojo jis, — tai ir visiems 
aplinkiniams bus geriau.“

Tuo tarpu Atėnuose atėjo me
tinė šventė. Tą dieną paprastai

ISTOKIT DABAR
1. Veltui legalis patarimas visuose 

reikaluose.
2. Veltui 5 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
3. Veltui 30 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
4. Veltui 60 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
5. Veltui Notaras.
6. Gaukit sau paskolas pigsne kaina.
7. Gaukit apdraudą pigesne kaina.
8. Gaukit sau anglis pigesne kaina.
9. Grupė advokatų visuomet patar

nauja nuo 9 iki 9 valandos pa
tarti jums.

$3 METAMS $3 METAMS
City of Chicago 
Landlords Ass’n

1650-52 So. Ashland Avenuc
KUPONAS

Visi savininkai patiekiantys šiuos 
kuponus The Landlors Association 
ofice pirm rugsėjo 1, 1929, gaus na
rystės teises už $2.
Vardas ................................................
Adresas ..............................................

City of Chicago Landlords 
Association

4660-52 So. Ashland Av.

Galingas lokomotivas per Kalifornijos kalnus važiuoti. Naujausio ultra-moderniško tipo lokomotivas, 906,000 svarų, 16 
traukiamųjų ir 34 po motoru ir tenderiais ratų, su kabina pryšaky, bus vartojamas Kalifornijos' kalnų geležinkeliams.

susirinkdavo daugybė žmonių 
ir perdien džiaugdavosi įvairiais 
vaidinimais ir žaidimais, o kiau
rą naktį puotaudavo ir links
mindavos. Tačiau Diogenas toj 
šventėj nedalyvavo, ir tų naktį, 
pavalgęs avižinio, kisieliaus ir 
susisukęs apsiaustu, gulėjo sau 
jaukioj miesto aikštės vietelėj. 
Jis žiurėjo į ūžiančius, niekuo 
nesirūpinančius žmones ir gal
vojo apie savo gyvenimą.

“Štai, — galvojo jis, — žmo
nės linksminasi, ūžia, ir, per 
dienų vi^ko atsižiūrėję ir atsi- 
žaidę iki valios, dabar išvaikšti- 
nėja. po smukles. Ten jie gers 
ir valgys, kiek norėdami. Tai 
kodėl ir aš negalėčiau, kaip jie, 
gyventi? Kodėl aš nuo jų atsi
skyriau ir noriu kitaip gyven
ti?“

Ir jis ūme abejoti dėl savo 
gyvenimo. Tik staiga kaž kas 
sukrabždėjo po apsiaustu; atsi
gręžęs žiuri — pelyte. Pribėgo 
ji prie jo dubinėlio ir ūme ėsti 
kisieliaus likučius. Diogenas pa
sižiurėjo į ją ir KUdnUčjęs ta
rė sau: “Apie ką tu galvoji, 
Diogenai? Štai ta pelytė pasi
tenkinusi tavo valgio likučiais, 
o tu, protingas padaras, liūdi 
negalėdamas, persivalgęs ir pa
sigėręs, raivytis minkštuose pa
taluose ir spalvotuose kilimuo
se!“ Tokios protingos mintys 
sustiprindavo Diogenų abejoji
mų ir mažadrąsiškumo valando
mis, ir jis greitai visiškai nu
stojo abejojęs dėl savo pasirink
tojo gyvenimo tikrumo.

Radios Modeliai 1930 Metų 
Jau gatavi ir yra ant Parodos musų Krautuvėse. Dabar vasaros 
laiku ir kainos yra daug žemesnes, duodame dykai Radio Benčių 

ir išmokėjimai lengvesni.
Nauja Victor Radio, Nauja Brunswick Radio, Naujas 

R. C. A. Radiolas.

Dykai išbandimas jūsų pačių namuose.
Tel. Boulevard 4705

JOS. F. BUDRIU, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGICIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

III. x
Kaip gyveno Diogenas-

Greitai Diogenas išsižadėjo 
savo nuolatinės būstinės ir ėmė 
gyventi kur pakliuvus. Gražio
mis naktimis gulėdavo jis kur 
visai ore, po atviru dangumi.

—‘Po tokiu stogu, — sakyda
vo jis, — niekam neaukšta gy
venti, visiems užtenka vietos. 
O naktį sau žvaigždės mirgėda
mos žiba, tarytum tarp savęs 
kalbasi apie visa, ką musų že
mėj mato. Pažiūri į jas, ir ne
ilgu pasidaro: tarytum, ne vie
nas guli, bet su žmonėmis.

Darganoj jis nusikraustyda- 
vo kur kokion pavartėn. Mat, 
Atėnuose buvo pristatyta įvai
riems dievams (žaibo, griausmo, 
karo, prekybos ir kt.) daugybė 
maldyklų, o priešais jas — di
džiuliai vartai paveiksluotais 
stogais. > t

Tiems pastatams graikai daug 
darbo padėdavo; iš užsienio net 
ir dailidžių jiems persisiųsdin- 
davo. Ir kiekvienas miestas di
džiuodavos prieš kitų savo var
tų aukštumu ar gražumu. Bet 
Diogenas tik juokdavos iš to, 
sakydamas: “Jie man namų 
pristatė“. Prie vienos maldyk
los, pavartėj, nuolat riogsoda- 
vo didelis tuščias bosas, kurį 
Diogenas ir pamėgo. Jis dažnai 
įlįsdavo į jį, nakvodavo ir lai
kydavo jį savo namu.

Kartą išėjo jis už miesto ir 
nuėjo keliu. Reikėjo jam eiti 
pro šaltinį. Susitiko vaiką, šis, 
norėdamas gerti, priėjo prie šal-

tinio, pasisėmė rieškučiomis 
vandens, atsigėrė ir nuėjo to
liau. O Diogenas tuomet dar 
turėjo savo puodelį. Pamatęs, 
kad vaikas gali be puodelio ap 

LUClCf

K S Presidentas.
The American Tobacco Compar-7, 

Incorporated

su kitais
nuomones
teerzina, nekaip kiti cigarotai. Tatai 
paeina iš išimtino kaitinimo, kuris 
moksliškai paliuosuoja tabaką nuo 
nešvarumų, kurie būna priežastim 
gerklės suerzinimo ir kosulio. Ap- 
kepinimo procesas taipgi suteikia 
tą extra prieskonį puikaus kvapsnio, 
kad padaryt Lucky Strike taip ža
vinčiai kvapniu, štai kodėl Luckies 
suteikia daugiausia tyro pasiten
kinimo iš rūkymo.

(PAS1RASO) _ J /S

VCia paduodamai 
skaitlines patikrino 
ir patvirtino LY- 
BRAND. ROSS 
BROS. IR 
MONTGOMERY. 
oficialiai Skaitmenų 
Patikrinto jai ir 
Auditoriai.

The Lucky Strike Šokių Orkestrą ir toliau 
kiekvieną subatps vakarą skleis savo muziką, 
nuo vieno vandenyno iki kito, per N. B. C, 

radio tinklą.

Kad palaikyt laibą fi
gūrą, nieks negali 
užginčyti teisingumą to 
patarimo:
“SIEK LUCKY VIETOJ 

SALDUMYNO.“

“‘‘Ja? <••>»*

Irbjp

Be Palyginimo
Apkepinamo procesas atžymi ’ .ucky 
Strike, kaipo cigare ią be palygsnir.: > 

20.679* daktarai yra tes 
kad Luckics mažiau

“SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO”

“It’s toasted"
N'ei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio,

© x929. The American Tobacco Co., Manufacturars

sieiti, sviedė jis žemėn savąjį ir 
naujo nebeįsitaisė: ėmė iš rieš
kučių gerti.

Sriubai jis dar turėjo tokį 
plokščią, dubenėlį. Bet ir to grei

tai neteko. Kartą įėjus jam į 
smuklę pavalgyti, atėjo ten pat 
pietų ir vienas beturtis. Jam 
davė sriubos išsineštinai, o čia 
jis neturi savo indo. Tad kų jis 
darys? Nusipirko duonos kam
pą, išėmė iš jo minkštimą, su
sipylė pluton sriubą ir išėjo na
mo. Ir tas labai patiko Dioge
nui.

Diogenas gyveno išmaldomis. 
Kartais sau pasigaudavo jis ir 
žuvies. Iš pradžios tą žuvį vir
davo anl ugnies, paskum ėmė 
žalių valgyti, ir nieko — pri
prato. Jis su džiaugsmu saky
davo: “Štai man ir ugnies ne
reikia“. Be to, jis dar valgyda
vo šaknis ir žoles, ir, jų prisi
sotinęs, buvo visados sveikas ir 
tvirtas.

Kad butų sveikesnis, Dioge
nas savo kūnų, kaip kalviai plie
ną, užgrūdindavo karščiu ir šal
čiu. žiemą jis basas vaikščioda
vo po ledą ir nuogų krutinę 
glausdavo prie varinių skulptū
ros paveikslų ir paminklų, o va
sarą nuogas raivydavos saules 
įkaitintam smėly.

(Bus daugiau)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake
Nauji vargonai pp. Eudeikių 

koplyčioje

laidotuvių įstaiga, kurią už
laiko pp. Eudeikiai, tai ramybės 
vieta. Ir liūdesio kartu.

Liūdesio vieta — sakau todėl, 
kad dažnai, dažnai čia lieja aša
ras motina skirdamos! su sūnu
mi, vyras su žmona, vaikai su 
tėvu ar motina.

Rami tai vieta. Didoka kop
lyčia. Sutilps per šimtą žmonių. 
Sienos tamsiai rausvo medžio, 
baigto mahogany pavydalu. 
Langai kaip bažnyčios. Truputį 
potamsu. Dažnai čia žiba žva
kės, stovi grabas apstatytas 
kvietkomis. O viduj tyla, ir jei
gu ją sudramsčia, tai ne bent 
gilus atsidušėjimas klaupojan- 
čios prie grabo esybės. Visas 
koplyčios įrengimas tartum sa
kyte sako, kad čia ne vieta 
linksmumui, ne vieta juokams, 
kad čia yra paskutinė stotis ke
lionei į amžinastį ir kad tokioj 
vietoj reikalingas yra rimtu
mas.

Šiomis dienomis pp. Eudeikiai 
koplyčioje padarė papuošimą. 
Nematysite jo, to papuošimo. 
Tai yra vargonai. Ir kaip tokiai 
vietai, jie yra tinkantis papuo
šimas. Teko nugirsti juos gro
jant. Užgraudžia jie, nedunda, 
neužgauna susirinkusių ausies. 
Groja tykiai, liūdnai, balsas 
skrieja tartum iš toli, ir prime-

f-*
NAUJIENOS, Chicago, ID. į

mė, kaip mirtis, tai ji jaučia 
didelį liūdesį, ir labai gerai esti, 
jei tam įvykiui kas pasako tin
kamus žodžius — tai yra visgi 
paguoda. Bet ne taip, kaip Šis 
neva kalbėtojas, kuris kalbėjo 
visus įžeisdamas. —Tep buvęs.

Dr. Vezelis išvažiavo 
atostogoms

[Atlantic mm Pacific Photo] .

42 tautų atstovai prie Kelloggo pakto paskelbimo Amerikoj. Iš kairės dešinėn pryšokinėj eilėj: Pasiuntiniai Čekoslova
kijos, Japonijos, Didž. Britanijos ir Belgijos; Calvin Coolidge, prezidentas Hooveris (stovi), Kellogg, pasiuntiniai Francijos', Ita
lijos, Vokietijos ir Airių laisv. valstybės. Iš abiejų prez. Hooverio šalių sėdi sekr. Stimson ir senait. Borah.

Daktaras C. Z. Vezelis sugrįš 
iš atostogų už poros savaičių, t. 
y. 'apie rugpiučio 20 dieną. Lin
kėtina turėti daktarui smagių 
atostogų ir gerai pasilsėti.

Report.

Sergantys žmonės pagyja 
ir sustiprėja

Per daugiau kaip 40 metų Nuga-Tone 
suteikė naujų sveikatų ii- didesni stiprumų 
milionams žmonių. Jis duoda tokias pas
tebėtinas pasekmes todėl, kad jis turi savy 
varginga kuri nors iš viršuj paminėtų ligų,

,. . , . ... ' n i • ganus ir kūno dalis, tuo pagerina apetitų.Savo vietoje paliko Dr. Gurskl pagelbsti virškinimui, nugali konstipacijų,
I gasus ar išpūtimų pilvo ir vidurių, pašali- 

____________ | na inkstų ar pūslės suerzinimų, galvosi 
skaudėjimų, kvaitulį ir suteikia naujų jėgų 
nervams ir muskulams.

Pas Willie Rabb, Charlotte, N. C., sako: 
“Pirm ėmimo Nuga-Tone aš nė vienos die
nos nesijaučiau sveikas, bet pradėjęs imti 
aš jaučiuos kaip naujas žmogus." Tokia 
pagirtinas nuo dėkingų Nuga-Tone vartoto
jų yra įrodymas didelio jų vertingumo ir 
jeigu jus esate silpnas ir liguistas ar jus 
vargina kuri nors iš viršui pamištų ligų, 
jus turite nedvejodami pabandyti Nuga-Tone. 
Jj parduoda visi vaistų pardavėjai. Jeigu 
jūsų vertelga neturi jų stake, paprašykit jį 
užsakyti dėl jus 16 urmo vaistynės.

Dr. C. Z. Vezelis, turįs ofisą 
adresu 4645 S. Ashland avė., 
su žmona išvažiavo vakacijoms 
rugpiučio 10 d. Savo vietoje 
daktaras Vezelis paliko Dr. A. 
P. Gurskį.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ISegzaminavi- 
nms atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aS apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išefzaminavimo—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
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lio.j nuo 10 ryto ki 1 po pietų.

St.

1 po

mi kelionę, iš kurios niekas ne
grįžta.

Abelnai imant, pp. Eudeikių 
koplyčia, kaip ir laidotuvių įs
taigai, yra taip tiksliai pritai
kyta, jogei reta ir kitataučių 
panaši koplyčia gali lygintis jai.

Palaidojo tėvą

Rugpiučio 3 dieną tapo palai
dotas Mataušas Karnelskis, 57 
metų amžiaus. Jisai paėjo iš 
Kibučių kaimo, Titavėnų para
pijos, Raseinių apskričio. Ame
rikoj išgyveno 8 metus su vir
tum. Atvyko Amerikon tuoj po 
karės, pas sūnų Joną Karnels'kį, 
kuris turi rūbams siūti, taisyti, 
prosyti ir valyti dirbtuvę adre
su 4601 S. Hermitage avenue. 
Mataušas Karnelskis sirgo plau
čių uždegimu. Pasirgo porą die
nų ir persiskyrė su šiuo pasau
liu. Velionis vis' troško grįžti 
Lietuvon. Mat, buvo pagyvenęs 
žmogus, jisai nesijuto smagiai 
naujose gyvenimo apystovose.

Kiek teko patirti, šiuo laiku 
keletas kitų lietuvių serga plau
čių uždegimu Town of Lake 
apielinkėje.

Naujas kapitonas
New City Station, t. y. poli

cijos stotis prie 47-tos ir Pau
lina avė., susilaukė naujo kapi
tono. Jo vardas yra Gregory 
Moran. Pirm metų laiko jisai 
jau buvo kapitonas šioje stoty
je. Vėliau tapo perkeltas į kitą 
distriktą, o dabar sugrąžintas 
atgal.

Palaidotas Povilas Sriubas

Marguette Park
Vakarų “fronte” ramu

ORĖSIU DEZAININIMAŠ
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. eor. Lake St. 

1U aukštas
JOS. F. KASNICKA, principais*

Parduodam
1-mus MORGIČIUS

mokam

6%
Galit atsiimti pinigus ant 

pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

9 dieną rugpiučio mirė Cook 
pavieto ligoninėje Povilas Sriu
bas (nuo plaučių uždegimo) ir 
tapo palaidotas pirmadienį Lie
tuvių Tautiškose kapinėse. Ve
lionis mirė susilaukęs 36 metų 
amžiaus.

Jisai gyveno adresu 4053 So. 
Artesian avė. Paėjo iš Maldu
čių kaimo, Debeikių parapijos, 
Ukmergės pavieto.

Velionis, neturėjo giminių ši
čia, bet buvo gražiai pašarvo
tas pp. Eudeikių koplyčioje. Ve
lionio paliko du broliai Lietuvo
je. —Reporteris.

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

Pirmadienio rytą, atsikėliau 
anksti. Reikia apžiūrėti, kaip ši 
šaunioji apielinkė išrodo po 
sekmadienio. Pereinu 72-ra, 
71-ma, 70-ta, 69 gatvėmis —
nič nieko. Viskas taip pat, kaip 
palikau sekmadienio vakarą. 
Užeinu vienon vieton, kiton, tre
čiom Klausiu trobelių. Visur at
sako, kad jokių trobelių neturi 
ir negirdėjo..

Dar einu viena kita gatve. 
Štai moteris ramiai žinks'niuo- 
ja į krautuvę. Tuojau matyti, 
kad jokių trobelių ji neturi, vis
kas ramu jos sieloj. Vežimas 
anglies išverstos prie šalygat- 
vio. Namų savininkas, storas 
vyras, įsikabinęs tačkos', stumia 
ją. Ruošiasi, matyti, žiemai. 
Pravažiuoja kitas anglies veži
mas, trečias ir ketvirtas. Išro
do, kad apielinkės gyventojai 
tvirtai apsisėdę ir kad krausty
tis iš jos nesitikiyne dėl morgi- 
čių, nė dėl kitokių bėdų.

Pravažiuoja keli ledo vežimai. 
Tai yra ženklas, kad musų lie
tuviai atsargus žmonės. Esu 
girdėjęs iš daktaro, kad vienas 
svarbiausių dalykų žmogaus kū
nui, tai palaikyti savo kraują 
vienodoj temperatūroj. Teisybę 
pasakius, patsai kūnas tuo rūpi
nasi : kaifS tik perdaug s'ušila, 
tai pradeda prakaituoti, kad pa- 
liuosavus dalį karščio. Atidaro, 
taip sakyti, “safety valves”. 
Bet ir žmogus kunui. turįs pa
dėti. Ir todėl gerai yra turėti 
ledo namuose, idant, reikalui 
esant, butų galima atšaldyti tą 
ar kitą “vietą”.

Ir anglys, ir ledo vežimai, ir 
ramiai žinksniuojanti bučernCn 
moteris — viskas rodo, kad “va
karų fronte” pirmadienio ryt
metį buvo ramu. O jei kurioj 
vietoj buvo ir neramu, tai gy
ventojai dar nespėjo išnešti ne
ramumo gatvėn ir vieni kentė
jo viduje nes'idalindami kolei 
kas savo bėdomis su kaimynais.

Ramu buvo ir įsekmadienį
Per kurį laiką sekmadienių 

rytmečiais, kuomet miegas sal
džiausias, vietos piliečiai nega
lėdavo miegoti. Kodėl? štai ko
dėl: vaikai, kurie išnešioja laik
raščius, sukeldavo tokį alasą,

kokio nesukelia nė pedliorius, 
važinėjantis jėlomis ir garsi
nantis savo tavorą. Kai kurie 
jautresni piliečiai šias vaikų 
gazdinkas labai atjausdavo. Pi
liečiams pagelbon atėjo musų 
“budrioji” policija ir uždraudė 
kelti lermą. Ji aiškiai pasakė 
jiems supirasti kostumerių iš 
vakaro, o ne ieškoti jų sekma
dienio rytmetį. —Vietinis.

Iš laidotuvių Ray- 
mondo Tamašiuno
Lietuviuose yra įsigyvenęs 

gražus paprotis susirinkti skait
lingu buriu, kad atiduoti pasku
tinį patarnavimą mirusiam. 
Taip buvo ir laidotuvėse Ray- 
mondo Tamašiuno.

Apie 2 vai. po pietų susirin
ko giminės ir pažįstamieji ap
gailėti kūdikį ir atiduoti jam 
paskutinį patarnavimą. Viskas 
buvo kaip ir paprastai kad da
roma laidotuvėse. Tik tiek šios 
laidotuvės skyrėsi, kad jose kal
bėjo koks" ten žmogus, kaip nu
girdau — iš vadinamų kairiųjų 
pastogės. Ir tame, žinoma, nie
ko ypatingo nematau. Pasakyti 
keletą žodžių atsiskiriant ant

visados su mirusiuoju juk pri
tinka.

Gaila tečiaus, kad kartais 
“kalbėtojai”, taip sakyti, lyg ir 
neturi lygsvaros. «Štai kad ir šis 
kalbėtojas'. Pirmi jo žodžiai bu
vo tokie, kad lietuviai nesą ap
sišvietę ir nemoką vaikų augin
ti. Po to prisiminė... Rusiją. 
Girdi, Rusijoj, kai tik moteris 
pagimdanti kūdikį, tai tuojau ir 
atiduoda jį į tokius namus, iš 
kurių kūdikis niekur negauna 
progos išeiti.

Yra nesuprantamas dalykas 
kas per tokie tie namai. Jis tų 
namų neminėjo, ba tur būt ir 
pats nieko apie juos’ nežino. 
Publika, išgirdusi tuos žodžius, 
vieni pradėjo juoktis, kiti pa
stabas daryti.

Kiek man yra žinoma, kuomet 
šeimynoje atsitinka toki nelai

Temykite
1) APDRAUDA (Insurance! Nuo 
Ugnies, Langu, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargene visose Chicago* dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Saistai St 
Tel. Rooeevelt 85U0

Ruel Lumber Company
7337 Stony Island Avenue

Turime pardavimui viską, kas tik reikalinga seno namo patai
symui ar naujo pabudavojimui, naują ir seną lumberi, taipgi “wall 
board” ir “plaster board”, stogų popierą, maleva, plumbingo reik
menis, paipas ir t. t. — Turime dideli pasirinkimą stiklų ir kitų 
reikmenų dėl oranžerčjų (green house).

ŽIŪRĖKITE — Garažas dėl dviejų karų už $126.00. Naujas 
pirmos klesos lumberis, darbas, stogas.

Ateikite arba telefonuokite HYDE PARK 172G, o sutaupinsime 
jums pinigų.

PAUL M. SMITH & CO t 
Real Estate and Insurance BROKERS 

4425 South Fairfield Avenue 
Telephone Lafayette 0455 

CHICAGO, ILL.

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

Jus esate kviečiamas pasitarti su 
Dr. Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnučio. Šiuomi turiu garbės pranešti visiems Lietuviams,

Valiaus! ir gerianti 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni
škų, Nervų, Krau- 
Jo, Odos, Inkstų, 

’uslės, Šlapintos! ir 
visų Privatinių Li
gų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross 80 metų
sėkminga prakti k a 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra
užtikrinimas. kad „ , .
pacientai buu gydo- Specialistas
mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi išmokėjimai, 16 prie
žasties jo imamos žemos mokesties, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda lokių 16 jūsų pu
sės prievolių. Neatldėlioklt, bet atsi- 
krelpkit Šiandie pasitarti apie sveikatą. 

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St 

kertėj Monroe St., ‘Crilly Bullding. Im
kit elevatorių iki penkto augšto, kam
barys 600 dėl vyrų, kambarys 608 dėl 
moterų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie 10 iki 6, Neda
liomis 10 iki 1 vai. po piet. Panedfi- 
lials, Seredomis ir Subatomis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

savo 
draugams, kli j entams ir Gediminas Būdavo j imo ir Skoli
nimo Bendrovės nariams, kad sykiu su Gedimino B. ir S. 
Bendrove atidarėm naują, gražų ir patogioje vietoje REAL 
ESTATE RAŠTINĘ Brighton Park Lietuvių centre, po nr.

4425 South Fairfield Avenue
Kaipo vienas iš Gedimino B. ir S. Bendrovės direkto

rių ir darbuotojų, esu pasirengęs visiems Lietuviams pa
tarnauti visuose reikaluose, ar tai apdraudos, ar taupymo 
reikalais.

Taipgi pranešame visiems Lietuviams, kad šioj rašti
nėj bus atliekami visi REAL ESTATE reikalai, kaip pir
kime, mainyme, pardavime ir budavojime namų, lotų, 
biznių ir paskolų bei įvairios rųšies apdraudos. Pirmus 
ir antrus mortgečius parupinam j trumpą laiką lengvomis 
išlygomis.

Su visais minėtais reikalais kreipkitės žemiau pa
duotu antrašu.

Patarimai ir paaiškinimai veltui.
POVILAS M. SMITAS IR CO 
4425 South Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0455

TUBBY
w papa sa\o

Litnx iŠ
PEPPE.TVAL MOTiOM

That’s Fair Enough



r j
NAUJIENOS

The Lithuanian Daily Newa 
Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Ko o s erei t 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Ganada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy
E n te re d as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia ^'Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III. Telefonas Roosevelt 8500.

BANDO KONTROLIUOT ŽMONIŲ PROTĄ.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

3c 
18c 
75c

Užsisakymo kaina:
Chicago j e — paštu:

Metams .............. .......... .....
Pusei metų ...... . .................
Trims mėnesiams .......... .
Dviem mėnesiam ____ __
Vienam mėnesiui .............

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija __________
Savaitei ___ ____________
Mėnesiui ___ .__ _____ ___

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštų:

Metams .......... , $7.00
Pusei metų ----- 3.50
Trims mėnesiams ...._______ 1.75
Dviems mėnesiams _______  1.25
Vienam mėnesiui ______ .. n .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

[Atpiginta]
Metams ___________ _ - - $8.00
Pusei metų ..........   4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS, UHfcggS, IH.
---------------------------------------------- 1--------------------------------------------------------------------------------------- i----------------------------------------

kas rytmetis jie buvo verčia
mi bendrai atkalbėti komunis
tiškus pasižadėjimus.”
Toks partinės propagandos 

brukimas vaikams, be abejonės, 
yra netikęs darbas. Versti vai
kus kas rytas kalbėti kokias 
ten komunistiškas “maldas” lai 
reiškia darkyt jų sielas ir rengt 
iš jų bukapročius. Vaikas’, įpra
tintas iš mažens kartot žodžius, 
kurių jisai negali suprasti, pas
kui nemoka protaut ir kai už
auga.

Bet kuo geresnis yra religiš
kas vaikų auklėjimas? Ar re
ligiški auklėtojai taip pat ne 
verčia mažus vaikus kasdien 
kalbėti poterius ir atlikinėti 
įvairias ceremonijas, kurių reik
šmė jiems visai neaiški?

linti iš vietų už išstojimą 
prieš Partiją ir Kominterną. 
Tokių yra vienas kitas ir 
Partijos eilėse. Jie reikalau
ja su Lovestonu diskusijų, 
debatų: jie kaltina Partiją, 
kad Lovestono, Gitlowo, Wol- 
fo, Milerio polemikos, pareiš
kimai prieš Partiją ir Komin
terną nėra išspausdinta Par
tijos organuose...”*
Taigi keletas šulų, nusidėju

sių simpatizavimu Lovestone’ui, 
jau išmesti iš svarbių vietų par
tijoje. Dabar eina agitacija, 
kad su tais ir kitais “hereti- 

Apie Įvairius Dalykus ;

kais” butų pasielgta dar griež
čiau. Minėtam lietuviškam or
gane tūlas komisarėlis šaukia 
“apsivalyt nuo oportunizmo, nuo 
visų demoralizatorių ir skaldy
tojų” ir sako:

“Visi lietuyiai komunistai 
turi skelbti kovą Lovestono, 
Gitlovo, Wolfo, Milerio ir ki
tų vadų opozicijai.”

Paprastas dalykas: partija 
mažiukė, o vadų daug, todėl rei
kia dalį jų “išvalyt”, idant dau
giau abrako butų kitiems. “Grab 
nagrablennoje!” 

atstovai. Francuzų misionieriai 
buvo to ginčo tarpininkais. Gin
čų pasisekė išspręsti taikiu bu- 
du. Rusai sutiko sabalų med
žiojime prisilaikyti tam tikrų 
taisyklių.

Mandžurijoj dar ir šiandien 
randasi daugybė banditų, kurie 
paprastai yra žinomi kaipo 
chunchuzai. Pirma jie slapsty
davusi miškuose ir kalnuose ir 
užpuldinėdavo keliauninkus bei 
pirklius. Tačiau dabar jie su
rado pelningesnį užsiėmimų. Bū
tent, šmugeluoti opiumą. Tai 
gana pelningas užsiėmimas, to
dėl chunchuzai net grasinimais 
verčia kai kuriuos gyventojus 
auginti opiumą. Opiumas yra

DVIDEŠIMTASIS AMŽIUS

Antradienis, rugp. 13, 1929

zšmugeliuojamas į šiaurinę Kini
ją, kur už jį brangiai moka.

Kebliausi Mandžurijos pro
blema yra ta, kad ten randasi 
pusėtinai daug svetimtaučių. 
Pavyzdžiui, Harbinas yra tipiš
kas rusų miestas, nors jis ir 
priklauso kinams. Japonai taip 
pat turi savo kolonijas.

Iš kitos puses, nemažai kinų 
galima užtikti Sibire. Jie yra 
rusų valdomi. Anksčiau ar vė
liau rusai ir kinai turės susi
tarti dėl ekspansijos ir koloni
zacijos rubežių. Jeigu jie to ne
padarys, tai Mandžurija trum
poj ateityj gali virsti karo lau
ku. — K. A.

Italijos fašistų valdžia užgynė skaityt garsiųjų rusų 
rašytojų — Tolstojaus, Turgenevo, Dostojevskio ir Gor
kio — raštus, taip pat ir vieno amerikiečio — Jack Lon
dono. Knygų krautuvninkarps Mussolini įsakė neparda
vinėti tų autorių knygų.

Šis fašistų žinksnis primena visai panašius Rusijos 
bolševikų “švietimo” komisariato dekretus. Kai prieš ke
letą metų sovietų valdžioje turėjo vietą Leninienė-Krup- 
skaja, tai jos iniciatyva buvo padarytas ilgas sąrašas vei
kalų iš viso pasaulio literatūros, kurie turėjo būt išimti 
iš mokyklų bibliotekų ir viešųjų knygynų.

Bolševikai, žinoma, draudžia šiek-tiek kitokias kny
gas, negu fašistai. Gorkio raštai, pav. Italijoje yra “trep- 
ni”, o Rusijoje jie spausdinami ir platinami valdžios lėšo
mis. Bet pagrindinis principas, kuriuo vadovaujasi juod- 
marškiniai ir komunistai, drausdami žmonėms skaityt 
tam tikrus literatūros kurinius, yra tas pats. Taip vie
niems, kaip ir antriems rupi kontroliuot žmonių mintis.

Jie žino gerai, kad padėtis valdžios, kuri remiasi vien 
tiktai ginklo jėga, yra labai netikra. Jeigu žmonių min
tys yra priešingos valdžiai, tai anksčiau ar vėliau įvyk
sta susikirtimas tarpe žmonių ir valdžios ir pastaroji es
ti nuverčiama. Todėl diktatoriai — nežiūrint, ai* jie yra 
juodi, raudoni ar kurios kitos spalvos — visuomet sten
giasi pavergti ir savo valdinių protą.

Pirmas diktatorių žinksnis šitoje linkmėje yra pa- 
žeboti periodinę spaudą, uždedant cenzūrą dienraščiams, 
savaitraščiams ir žurnalams. Įsitvirtinę daugiau, dikta
toriai visai uždraudžia priešingų srovių laikraščius ir pa
lieka tiktai savo partijos spaudą. Po to eina uždarymas 
visų spaustuvių, kurios nepriklauso diktatoriaus parti
jai ar klikai.

Kai diktatūra šitaip apsidirba su periodine spauda, 
tai ji ima košti ir sijoti praeities literatūrą: keičia mo
kyklų vadovėlius, meta iš knygynų tam tikrus veikalus, 
baudžia krautuves už pardavinėjimą uždraustų knygų, 
daro kratas privatinėse žmonių bibliotekose ir konfis
kuoja nepageidaujamas diktatoriui raštus, ir t.t.

Ir Rusijos komunistai, ir Italijos fašistai jau yra 
padarę visus šituos žinksnius laisvai minčiai pasmaug
ti. Bet nėra jokios abejonės, kad savo tikslo jie nepa
sieks. \

Tos priemonės, kurias šiandie praktikuoja raudo
nieji ir juodieji despotai, buvo vartojamos žmonijos gy
venime jau seniai. Spaudos cenzūra ir uždraustų knygų 
sąrašai (index librorum prohibitorum) yra žinomi dar iš 
viduramžių gadynės, kuomet “krikščioniškąjį” pasaulį 
valdė visagalintieji Romos papos. Už “heretikiškus” raš
tus papų inkvizitoriai net mirtim bausdavo jų autorius: 
nukankindavo juos arba sudegindavo ant laužo!

Bet pavergti žmonių protą papoms nepasisekė. Ne
pasiseks jį pavergti ir šių dienų diktatoriams. Daugiau
sia, ką jie gali padaryti, suvaržydami minties laisvę sa
vo valdomuose kraštuose, tai — sutrukdyti kuriam lai
kui tų kraštų progresą. Bet šalys, kurios atsilieka nuo 
pasaulio pirmyneigos, ankščiaus ar vėliaus suklumpa, 
ir jų gyventojai tuomet paima lazdą ir pasiunčia savo 
temdintojus ir prispaudėjus šunims šėko piauti!

Apžvalga
GAL RINKS AUKŲ 

AMANULLAI?

or-Vienas lietuvių komunistų 
ganas redakciniam straipsnyje, 
smerkdamas Anglijos užsienių 
politiką, rašo:

“Afganistano karalius Am- 
anullah nenorėjo, kad jo ša
lis taptų kariška Anglijos sto
vykla prieš Sovietus (koks 
geras tas Amanullah! “N.” 
Red.). Todėl buvusioji Anglų 
Baidvvino valdžia sumobiliza
vo saikas parsidavėlių, apipy
lė juos pinigais, apginklavo 
naujausiais ginklais, suorga
nizavo sukilimą vadovybėje 
Anglijos oficierių ir taip nu
vertė karaliaus Amanullah’o1 

vyriausybę, o pasodino ant 

sosto šunytį, nupirktą už An- 
glijos imperialistų auksą.”
Baldwino kabinetas, žinoma, 

buvo imperialistiškas, bet de
juot dėl karaliaus Amanullos 
nuvertimo tai visgi juokinga. 
Gal musų komunistai rengiasi 
sudaryt karaliaus Amanullos 
“šelpimo fondą” ir pradėt rinkt 
aukas lietuvių kolionijose?

SEKTANTIŠKAS JAUNUOLIŲ 
AUKLĖJIMAS. ,

“Draugas” peikia komunistus 
už tai, kad jie bruka savo mok
slą net mažiems vaikams. Jisai 
su pasipiktinimu pažymi tai, 
kad vienoje komunistų vakari
nėje “kempėje”, Kalifornijoje, 
buvo susekta štai kas:

“Pas vaikus — nuo 6 iki 
18 metų amžiaus —• atrasta 
komunistų dainų kopijos ir

NEMALONUMAS SLA. 
EKSKURSANTAMS.

Bevažiuojant Lietuvon, ame
rikiečiams, dalyvavusiems SLA. 
ekskursijoje, teko susilaukti di
delio nemalonumo Londone. Eks
kursantams buvo iš anksto ža
dėta, kai jie atvyks į Angliją, 
parodyti visokių įdomių vietų 
ir jie už tai buvo užmokėję. I Owen Lattimore, kartais gali 
Bet laivų kompanija, nežinia dėl atrodyti, kad Mandžurijoj svar- 
kurios priežasties, to prižado ne- blausias' dalykas yra geležinke- 
išpildė ir keliauninkai, o ypač liai. Bet tikrumoj geležinkeliai 
jų vadas, SLA. prezidentas G e- yra tik vėliausias padaras, ku- 
gužis', pasijuto skaudžiai suvil- ris kreipia Mandžurijos besivy
ti. Apie tai praneša pats p. St. stymą į kitas vėžes. Europa tu- 
Gegužis laiške, kuris yra įdėtas ri savo Flanders ir kitas isto- 
pereitos savaitės “Tėvynės” nu- riškas vietas, kur ne kartą mu- 
meryje. SLA. prezidentas tarp šio laukuose buvo sprendžia- 
ko kita rašo: mas Europos' likimas. Bet be-

“Pasiekus Londoną visų veik visa šiaurinė Azija vienu 
ūpas susigadino, kuomet su- j“- k>tu laiku buvo mus.o lau- 
žinojome, kad tą patį vakarą ku- Su"ku butų že‘
reikia išvykti į Klaipėdą, Ne. Plotą, kuris nebūtų zmo- 
žinau iš keno kaltės garsin- H krallJU lakstytas.
tas' ir žadėtas Londono ap- Mandžurija randasi strategiš- 
lankymas neįvyko. Iš stoties ko j vietoj, todėl daug kartų 
apvežė mus Londone keletą Centralinės Azijos klajojančios 
blokų ir nuvežė prie nedide- puslaukinės tautos ėjo per jos 
lio laivo ‘Baltriger’, į kurį su- žemę, kad užpultų Kiniją. Kiek- 
sodino visus keleivius, sune- viena kampanija, pradedant 
še bagažus ir apie 8 vai. va- Genghis Khano žygiais' ir dar 
kare tą pat dieną apleidome anksčiau, turėjo tokiu ar kito- 
Londoną. šituo įvykiu likos | kiu budu paliesti Mandžuriją. 
nepatenkinti visi ekskursan
tai, o ypatingai man daug ne
smagumo ir nemalonumų pa
daryta. Reikės sužinoti delko 
šitas' suviliojimas keleivių pa
darytas ir kas .už tai kaltas. 
Reikia juk išaiškinti visiems 
ekskursantams, kad už tai nei 
aš, nei Susivienijimas nesame 
kalti, kad čia Cunard linija 
ir jos atstovai garsino ir ža
dėjo tai, ko negalėjo ar ne
norėjo padaryti, savo pažadų 
išpildyti. Taip elgtis rimtoms 
įstaigoms' netinka.”
Su ekskursija važiavo kartu 

ir Cunard linijos atstovas, p. 
Bukšnaitis. Keista, kad ir jisai 
nepasirūpino kelionę tinkamai j 
sutvarkyt. Girdėt, kad p. Bukš
naitis jau esąs pagrįžęs į New 
Yorką. Jo pareiga dabar išaiš
kinti, kaip galėjo tas nesusi
pratimas' įvykti, nes šitoks ke- 
eivių suvedžiojimas kenkia ge

ram vardui Susivienijimo, ku
rio globoje ekskursija buvo or
ganizuojama.

JAU “VALO” IR DAR 
“VALYS”.

Ai u, dieruj. buvonms pastebė
ję, kad Amerikos komunistai 
rengiasi šluoti iš partijos dar 
daugiau “heretikų”. Pasirodo, 
cad prisirengimai prie naujo 
“valymo” jau eina visais ga
rais. Vienas lietuviškų “stalin
ei)” organas praneša, kad

“Mileris buvo pirmutinių, 
kuris atsiliepė į Lovestono 
skaldymo kablegramą ir pra
dėjo mobilizuoti Partiją prieš 
Kominterną. Už tai Mileris 
pašalintas iš Antro Distrikto 
sekretoriaus vietos. Partijos 
pareigas negali eiti juos prie
šas.

“Kai kurie delegatai, sugrį
žę iš Maskvą, nepasirodė 
Centro Komitetui, bet važi
nėja ir organizuoja opozici
jos' šalininkus. Suprantama, 
jie randa vieną kitą sekėją: 
Jack Rubenstein ir Miriam 
Silvis — Jaunųjų Komunistų 
Lygos Biuro nariai — paša-

Mandžurija
Trilypė Mandžurija. — 

chai, • 
plotas, 
kai. -
ir sabalai. — Chunchuzai.

Man-
Gyventojai ir žemės 

— Mongolai. — Miš- 
Ginsengas. — Tigrai

Laikraščių skaitytojams, sako

taip di- 
tai kita

pavario 
net dar

Prieš 300 metų iš Mandžuri
jos išėjo manchai, kurie užka
riavo Kiniją ir užkorė jai sa
vo imperatorių. Tik neužilgo 
prieš pasaulinį karą kinai nu
sikratė nuo manchų dinastijos.

Pas keliauninką susidaro į- 
spudis, kad Mandžurija suside
da iš trijų atskirų šalių. Tarp 
Pekino ir Mukdeno randasi “Ki
nų siena”,' kuri rodo, kad seno
vėj Mandžurija buvo atskirta 
nuo Kinijos. Miestai ir geležin
kelio sitotys yra kinų įtakoj. 
Nuo Mukdeno iki Changchuno 

Į aiškiai pasrebiama japonų įta
ka. Stotyse visur matosi japo
nų kareiviai, o krautuvėse par- 
sidavinėja Japonijoj gaminti 
dirbiniai. Traukiniai puikiausiai 
sutvarkyti, stotyse pavyzdinga 
tvarka. Permaina yra 
dėlė, jog atrodo, kad 
šalių.

Changchune, “ilgo 
mieste”, permaina yra 
didesnė. Nors tas miestas ran
dasi kinų teritorijos gilumoj, 
bet geležinkelio stoties darbi
ninkai yra rusai, o ne kinai. 
Visą kelią nuo Changchuno iki 
Barbino, Manchuli ir Sibiro sie
nos geležinkelis sudaro lyg Ru
sijos- teritorijos kaspiną. Nuo 

tų laikų, kada Rusija buvo pa
siryžusi, dasigauti iki Pacifiko 
vandenyno, prie Mandžurijos 
geležinkelio užsiliko tūkstančiai 
rusų, kurių neiškrapštė nei re
voliucija, nei. visokie pervers
mai.

Mandžurija užima 375,000 
ketvirtainiškų mylių žemės plo
tą. Reiškia, jos teritorija yra 
tokio dydžio, kaip Francija ir 
Vokietija sudėjus į daiktą. Lai
ke rusų-japonų karo ten gyve
no apie 20 milionų žmonių. Nuo 
to laiko gyventojų skaičiau pa
didėjo kokiu desėtku milionų. 
Apskaitoma, kad metinis gy
ventojų i prieauglis siekia maž
daug vieną milioną. Įdomiau
sias dalykas apie Mandžuriją 
yra tas, kad ji užkariavo Kini
ją, o paskui pati pasidarė jos 
dalimi. Kada manchai įsibriovė 
į Kiniją, tai jie beveik visiš
kai apleido savo šalį. Tuo pa

čiu laiku pradėjo į Mandžuriją 
veržtis mongolai, kurie vedė no
madų gyvenimą, t. y. bąstėsi 

( su gyvulių bandomis iš vienos 
vietos j kitą.

Senovėj tie mongolai buvo pa
vojingi, bet dabar jie didelės 
reikšmės nebeturi. Kinų pirk
liai pardavinėja jiems “ugninį 
vandenį” ir šiaip pigius dirbi
nius. Apsukresnieji parduoda 
vadams laikrodžius. Reikia pa
sakyti, kad dauguma mongolų 
apie laiką sprendžia iš pilvo: 
išalko, — vadinasi, vidurdienis 
arba vakaras.

Mongolų princai 'ir paprasti 
piliečiai, kaipo taisykle, prasi
skolina pirkliams, kurie su pa- 
gelba prielankių jiems valdinin
kų už skolas nusavina dalį mon
golų žemes. Ta žemė paveda
ma kinams. Apsaugoti nuo ki
nų savo teritoriją mongolai tiek 
jau tegali, kaip Amerikos in
dėnai savo rezervacijas.

Rytinėj ir šiaur-rytinčj Man
džurijos’ dalyj gyvena įvairiau
sios tautelės, kurios stovi dar 
žemiau ir už mongolus. Tų tau
tų žmonės vyriausiai užsiima 
medžiokle ir žuvavimu. Tatai 
ypač galima pasakyti apie toto
rius, kurie dėvi per vasarą iš 
kailio pasiutui drabužius.

Ta Mandžurijos dalis yra ne
paprastai turtinga miškais. Me
džiai ten kertama be paliovos. 
Antunge, kuris randasi prie 
Yalu upes, smarkiai vystosi mi
ško prekyba. Mat, tas miestas 
randasi netoli Korėjos, kur yra 
įsitvirtinę japonų pirkliai. Ja
ponai supirkinėja mišką ir pluk
do jį į jurą. Bet Antunge yra 
išvysčiusi ne tik miško preky
ba, ale ir kitokios rųšies’, ypač 
tabako ir aliejaus. Didelės an
glų ir arperikiečių kompanijos 
kontroliuoja tą prekybą. Jos tu
ri daug agentų, kurie važinė
jasi po šalį. Agentams dažnai 
tenka susidurti su visokiais pa
vojais.

Net senovėj, kada miškai pri
klausė valdovams, medžiotojai 
veržėsi į juos’. Jie ieškojo ne 
žvėrių, bet ginsengo. Ginsengas 
yra augmuo, kuris, pasak ki
nų, prailgina gyvenimą ir ste
buklingai išgydo įvairias ligas. 
Jokioj kitoj šalyj negalima su
rasti tokio augmens. Tiesa, gin- 
sengas auga ir kitur, bet jis 
yra skirtingas.

Mandžurijoj randasi ir tig
rų, kurie pasižymi savo ilgais 
plaukais. Kiekviena tigro kūno 

dalis, įskaitant kaulus ir plau
kus, yra vaistas nuo tos ar ki
tos ligos. Tačiau labiausiai 
branginamas gyvūnas’ yra saba
las, kurio kailis pasižymi nepa
prastu gražumu. Senovėj saba
lo kailius dėvėdavo tik impera
toriai ir jo favoritai. Manchai 
iš užkariautų Mandžurijos gy
ventojų reikalaudavo sabalų. 
Taip pat elgėsi ir rusai, kada 
jie pradėjo veržtis į Sibirą. Po- 
jarkovas, neskaitlingo kazokų 
būrio vadas, beieškodamas sa
balų, dasigavo 1/636 m. iki. Amū
ro. Vėliau rusų ekspedicijos pra
dėjo veržtis vis tolyn ir tolyn. 
Kadangi\rusai nepaprastai žiau
riai apsieidavo su gyventojais, 
tai manchai nutarė priešintis. 
Dėliai to beveik nekilo tarp ru
sų ir kinų pirmas karas. Kinų 
•taikos misija per visą Mongo
liją atkeliavo iki Sibiro s'ienos, 
kur ją pasitiko rusų valdžios

(Tęsinys)
žmogus ir pasaulis

Mus, pratusius viską matuo
ti savo žemiškais mastais, skai
čiuoti žemiškais skaičiais' ir mą
styti žemiškais patyrimais, pa
ima šaldantis šiurpas, kai pa
žvelgiame teleskopo akimis į 
pasaulio bedugnes ir pradedame 
skaičiuoti bilijonais dangiškus 
kunus bei matuoti milijonais 
šviesos metų erdvių kraštus. 
Mums’ galva pradeda svaigti 
vien tik norint įsivaizdinti, kaip 
mes patys su visa savo žeme, 
saule, planetomis ir su visu 
“musuoju” pasauliu, Paukščių 
Taku, Galaktine Sistema, ku
rioj randasi apie 30 bilijonų 
vien tik žvaigždžių-saulių, lekia
me po 200 mylių į sekundę, pa
tys nežinodami iš kur, nei žino
dami kur link. Mes pamaldin
gai rimtoj ame žiūrėdami į tas 
tamsaus nakties dangaus bedug
nes ir sekdami tuos bilijonus 
matomų ir milijonus kartų tiek 
nematomų žvaigždžių, žinodami 
kad jos kulkų greity be šaudo 
iš bedugnes į bedugnę, kad tą 
patį momentą, kol į jas žiūri
me, vienos jau tūkstančiais my
lių į mus artėja, kitos tiek jau 
nuo musų toliau lekia, ir vis 
tik amžinai, rodosi, stovi lyg 
prisagstytos' vienoje vietoje. 
Mes nesuprantame, negalime įsi
vaizdinti, bet norime ir supras
ti ir įsivaizdinti, ir savo vaiz
duote apimti visą begalybių 
chaosą, ir negana to, dar tuo
jau klausiame, — o kas ten bė
ra, kur nieko nebėra?., nors ir 
užmirštame, kad mes niekuomet 
niekuomet neaprėpsime ir neįsi
vaizdinsime to, kas yra, kad 
jau musų astronomijos ir mate
matikos reiškiamieji plotai, to
liai ir laikai, yra ir amžinybė 
ir bekraštė.

Bet tik atsigręžkime nuo dan
gaus ir pažiūrėkime aplink sa
ve, čia pat ant tos neįmatomos, 
danguose niekam nežinomos že- 
meš, negana to, — tik pažvelg- 
kime patys į save, — visa tai 
čia pat rasime, su tais pat mi
lijonais ir bilijonais' susidursi
me kiekviename žinksny.

štai žiemą pūgos metu bili
jonai snieguolių laksto. Vieno
jo adatos skylutėje telpa ke
lios dešimts milijonų bakteri
jų. Kiekviena bakterija yra gy
vas kūnas, gimsta, auga, mai
tinasi, kvėpuoja, gimdo ir mir
šta. Bakterijai viena snieguole 
yra tokia jau didelė, kaip mums 
visa žemė, o tie bilijonai snie
guolių jai lygu, kaip mums dan
gaus pasauliai. Mažutė plašta
kėlė, kurios visas amžius yra 
viena diena, žiūrėdama į šim
tametį ąžuolą, mano, kad tai 
yra amžinas pasaulis, visados 
buvęs ir visados toks pasilik- 
siąs.

Viename musų kraujo lašely 
randasi 165 milijonai raudonų
jų kraujo kūnelių, ir jie yra 
labai protingi; jie išnešioja 
maistą viso kūno celėms; tame 
pat lašely telpa nesuskaitomos 
armijos baltųjų kūnelių, įvai
rios rųšies gynėjų prieš ligų 
bakterijas ir sanitarų, kurie 
slaugo sergančias celes, “lopo” 
kūno audinių žaizdas ir “laido-

Pažinkim Pasaulį, Kuriame šiandien Gyvename.

Rašo Juozas Pronskus

ja” mirusias celes. Reikia at
minti, kad mes patys kiekvie
nas esame pabudavoti iš 25 li
gi 28 bilijonų celių, o kiekvie
na celė, kaip jau matėme, yra 
atskiras kūnas ir pasaulis, kad 
mes patys kiekvienas esame tas 
begalinis universas, kuriame gy
vena, kruta, gimsta, auga, ke
liauja, pulsuoja bilijonai viso
mis funkcijomis panašių mums' 
organižmelių.

Nebėra rubežių tarp didelio 
ir mažo, kaip kad nėra tarp gy
vo ir negyvo. Bekraštybe, be
ribė, amžinybe ir trumpiau už 
akimirksnį, susilieja, nebeatski
riamai: kaip negalime įsivaiz
dinti universo didybės beribės, 
taip pat negalime įsivaizdinti 
atomo mažybės beribės, o abu 
yra visomis savybėmis į viens 
kitą panašus, ir abu funkcio
nuoja tuo pačiu amžinu ir pa
stoviu gamtos įstatymu. Kaip 
negalime įsivaizdinti laiko am
žinybės, taip pat negalime įsi
vaizduoti šviesos bangavimo, 
Ųuantum trumpybės. Taip ko
metos šokinėjimas per milijo
nus mylių nuo žvaigždžių siste
mos ligi sistemos, yra pasaulio 
kūnų pulsavimo žinksniai, taip 
jau elektrono šokinėjimas nuo 
protono ligi protono atomų pa
saulyje yra to paties pasaulio 
kūnų pulsavimo žinksniai. Tas 
pats amžinasis ritmas ir pul
savimas neįsivaizduojamo didu
mo žvaigždynuose, ir tas pats 
ritmas pulsavimas neįsivaizduo
jamo mažumo atomuose. Iš tų 
pačių atomų pastatyti pasau
liai, iš jų pačių musų žemės gy
vybė ir mes patys. Mes pasau
lyje, pasaulis mumyse ir mes 
patys pasauliai. Kaip vienas pa
saulio kūnas, sakysim, kokia 
nors žvaigždė, jei ji kada nors 
ištruktų iš amžinųjų įstatymų 
rubežių, gali sutriuškinti viso 
pasaulio atomų struktūrą, su
daužyti į atskirų atomų miglas 
visą musų žemę, taip vienas su
sprogęs atomas gali sugriauti 
visą pasaulį.

Tai ir atrodo nesuprantama? 
Bet kas čia, abelnai, gali be
būti suprantama, jei norėdami 
galvoti kosmiškai, vartosime že
miškus galvojimo metodus. “Mo
kslas vieną kurią dienų gali iš
rišti didžiausi*,. problemą, -----
atomo suskaldymų, bet tai bu
tų lygu susprogdinti patį uni- 
versą”, sako mokslininkas Wal- 
demar Kaempfert: “Suvartojant 
energiją, kuri slepiasi atomo 
sudužime, galima butų išrišti 
viso pasaulio apšildymo ir va
romosios pajėgos tiekimo siste
mą, karas pasibaigtų ir socia
liai konfliktai jšnyktų, jei tik 
mokslininkai esugriautų viso 
pasaulio, iehą gražią dieną ga
li koks nors mokslininkas per 
toli nueiti ir susprogdinti kelis 
atomus iš sykio, kurių baisi 
sprogstamoji pajėga pakaktų 
išklibinti viso universo frag
mentus”...

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No. 8. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.
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CHICAGOS 
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Užpuolė mergaites
Štai pasakojimas, paimtas iš 

Chicago Tribūne. Savaite laiko 
atgal, pirmadienį (rugpiučio 5 
d.) senyva moteris, gyvenanti 
Marųuette Parko apielinkėj, pa
siuntė savo dvi podukras įmesti 
laiški} į dėžę prie 68 ir S. Wes
tėm avė.

Mergaitės, 15 metų amžiaus, 
nesugrįžo tą dieną, nei kitą. Jos 
sugrįžo penktadienio vakarą, t. 
y. keturiom dienom praslinkus.

Mergaitės' papasakojo močiu
tei tokią žinią. Kai jos ėjo, prie 
VVestern avė. ir 68 gatvės, ties 
jomis sustojo didžiulis automo
bilis sedanas. Iš jo iššoko du 
jauni vyrai. Pagrobė jas ir įme
tė automobiliu.

Vyrai nuvežę jas į namelį 
Forest Preservuose, prie Archer 
ir Keane avės. Garaže už na
melio jas išžaginę, čia jas iš
laikę keturias' dienas. Per tą lai
ką dar dvyliką vyrų jas puolę, 
jų tarpe namelio savininkai — 
(tėvas ir sūnūs.

Mergaitės mėginusios pabėgti 
trečiadienį, rugpiučio 7-tą die
ną, bet jas pagavę ir atvilkę 
atgal į garažą.

Penktadienį apie pietus jos 
tapo paleistos, kai pasižadėju
sios susitikti su keturiais' vy
rais, kurie jas atlankę ir puolę.

Dar mergaitės papasakojo, 
kad trečiadienio vakarą name
lio savininkas ir jo sūnūs nuve
žę jas į rodhauzę prie 85-tos ir 
Keane avė., kuri priklausanti 
Joseph Borshis. Pasak mergai
čių, atvežę jas vyrai ir Borshis 
įkalbinėję joms pasilikti bizniui 
rodhauzėje. Mergaitės atsisa
kiusios.

Kadangi penktadienį jos pra
dėjo aimanuoti, jog serga, tai 
buvusios paleistos, prižadėda- 
mos niekam nieko nesakyti.

Kai mergaitės sugrįžo, tai 
duota žinoti policijai. Pastaroji 
liepė mergaitėms pildyti duotą 
prižadą sutikti ketinius vyrus. 
Taigi sekmadienį, prie 79-tos ir 
Halsted mergaitės laukė mine- %
tų vyrų, kaip buvo sutarta. Bet 
laukė jų policija. Ištikrųjų, ties 
mergaitėmis, kur jos laukė, su
stojo automobilis. Jame buvo 
jauni vyrai. Policininkai vyrus 
sulaikė. Mergaitės pripažino du 
vaikinu — Claude Montgomery, 
20 metų, gyv. 7627 So. Sanga- 
mon St., ir John Dempsey, 21 
metų, gyv. 7824 Emerald avė. 
Kitų dviejų vaikinų jos nepri
pažino.

Policija areštavo savininką 
namelio Forest Preservuose — 
Edward J. Murphy, 53 metų, ir 
jo sūnų, taipgi Edvvardą, 20 me
tų. Areštuotas taipjau Joseph 
Borshis.

Policija daro tolimesnį tyrinė
jimą, kad pilnai ištyrus, ar vis
kas taip buvo, kaip mergaitės 
pasakojo.

Prasidėjo aeroplanų 
kontestas

Vakar iš municipalės Ghica- 
gos stoties pakilo aeroplanas 
kontestui. Aviatoriai mėgins 
sumušti rekordą St. Louis or- 
laivininkų, kurie išbuvo ore 420 
valandų.

Fejerverkų ekspliozija
14 ypatų sužeista, eksplioda- 

vus fejerverkams, kurie buvo 
sukrauti VVashington moky
klos kieme, prie West Ohio ir 
Garpenter gatvių. Ekspliozija 
ištiko italų tikybinės oraniza- 
cijos St. Rocco de Madurmio 
apvaikščiojime. Policija ieško 
Bafaile Picicco, 1417 West Ohio 
St.; ji neri sužinoti ką jis turi 
pasakyti dėl ekspliozijos. Pisic- 
co yra tos draugijos preziden
tas.

Pavogė menedžerį, pel
nė $5,000

■ ■ I ................ . ■■ •

Banditai pasigavo Charles D. 
Peet, jo žmoną ir dar porą jų 
draugų. Peet yra State-Con- 
gress teatro menedžeris. At
vežę Peetą ir kitus prie teatro, 
jie privertė jį atidaryti seifą. 
Pasišlavę $5,000, banditai pa
bėgo.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Užuojautos telegra
ma dėl Viktoro
Bergerio mirties

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
vardu buvo pasiųsta sekančio 
turinio telegrama nabašninko 
Viktoro Bergerio žmonai dėl jos 
vyro mirties:

Lietuvių Socialistų Sąjunga 
reiškia širdingiausio gailesčio

PRANEŠIMAI
(’hicajios Lietuvių Draugijos Savi

tarpinės Pašelpos susirinkimas atsi
bus utarninke, rugpiučio 13 d., North 
West Masonic Temple svetainėj, 1547 
N. Levitt St. ir North Avė., 7:30 
vai vakare Tad nariai malonėkite 
susirinkti laiku, nes reikės aptarti 
svarbių dalykų X. Saikus, rast.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This ta a Famous Vlvani Sėt and ln- 
cludcs face powder, $1.00; Ilougo, 75c, 
Tissuo Cream $1.00, Depilatory $1.00, 
Facial Astringent $1.75. Bath Salt 1.00, 
Tollet Water $1.25, Perfume $2.75, Brll- 
llantlno 75c, Skin VVhltener 75c. Totai 
Valuo $12.00. Speclal prlco, $1.97 for all 
ten pleces to introduco this line.

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

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

Bea Van 580-5th Avenue, Ncw York

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo paprastas susirinki
mas įvyks utarninko vakare, rugp. 
13 d., 8 vai. vakare, Lietuviu Audi
torijos svet, 3133 So. Halsted St. 
Gerbiami draugai malonėkit atsilan
kyti ant šio susirinkimo, kadangi 
turime keletą dalykų aptarti kaslink 
rengiamos vakarienės ir šokių Taip
gi kurie esate pasilikę su mokes
čiais, meldžiu apsimokėti, kad reika
lui prisėjus nebūtumėt per daug at
silikę. Raštininkas,

Bridgeport Draugyste Palaimintos 
Lietuvos susirinkimas atsibus rug
piučio 14 diena, 8 vai. vak., Lietuvių 
Auditorijoj. Valdyba.

Feeaa'mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos _

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija

Dr. C. C. Single.v patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe- 
40 metų; ypač sifilio, jau- 

socialių ligų, vidurių ir

FLIT
Užmuša muses 

uodus
Kitus Namų 

Vabzdžius

Tegul 
jums; 
NĖSE 
reitus 
nystės __ __
nervinio pairimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katų. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKŠTA LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 1950

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

delei netekimo draugo Viktoro 
Bergerio, kurį mes pripažino
me, kaip Amerikos Socialistų 
Partijos žymiausį vadą ir drą
siausi valstybės vyrų ir įstatim- 
davį. P-iai Bergerienei ir šeimy-* 
nai mes reiškiame gilios užuo
jautos.

Telegrama buvo pasiųsta per 
dienraštį “Mihvauke-e Leader”. 
Ją pasirašė d-gė M. Jurgelionie- 
nė, LSS. sekretorius. %

“Birutės” Choras 
Ramova Teatre

“Birutės” choro nariai gal vi
sai nežino, kad jie dainuoja se
kantį sekmadienį Ramovos te
atro programoje. Dainuoja tik
rai, (tik ne su p. Steponavičium, 
o su p. Šimkum.

Dešimts metų tam atgal 
“Laisvės Varpo” gadynėj, da
lyvavo tose iškilmėse ir “Biru
tės” choras. Adv. J. Borden- 
Bagdžiuno rupesniu, tų iškil
mių įvykis buvo nufilmuotas. 
Šiandien jis yra begalo įdomus 
pamatyti. Visi atsimena lietu
višką kariuomenę, kuriai vado
vavo leitenantai: Dr. S. Naike- 
lis ir Dr. S. Biežis. Juos ir save 
turėsime progą pamatyti Ramo- 
va teatro atidaryme.

Adv. J. Borden-Bagdžiunas 
mielai sutiko paskolinti tą fil
mą adv. A. A. Oliui, kuris deda 
pastangas dėl paįvairinimo 18

rugpiučio programos. Tose fil
iuose matysime “Birutės” cho
rą dešimties metų senumo. —A.

West Side
Pereitą ketvirtadienį Melda- 

žio svetainėje įvyko susirinki
mas būrio lietuvių, kurie yra 
užinteresuoti Pasaulinės Paro
dos Chicagoje įvykiais. Susirin
kimas buvo neskaitlingas. —Nn.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Dr. Henry, dentistas

1
Danties i 4
Ištraukimas * 1
BE SKAUSMO E

1

6319 So. Halsted St.

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

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

ĮvairiĮs Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III

Paul Whiteman
Šįvakar per Coluinbia radio 
tinklų, nuo vieno šalies kra
što iki kito, 8:00 iki 9:00 
valandos jūsų laiku.
Šįvakar pasukimas jūsų ra
dio rankenos suteiks jums 
nepalyginamų šokių muzikų 

.“Džiazo Karaliaus” ir jo 
pasaulyje pagarsėjusio or
kestro. Tai dovanėlė OLD 
GOLD CIGARETŲ . . . 
“nesukosėsi ir visų vežimų 
išrūkęs”.

o ld-Go.ld
CIGARETAI

KOSTANICIJA 
JANKAUSKIENĖ 

po tėvais Višmontaite
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 11 diena, 10 valanda 
ryte, 1929 m., sulaukus 41 me
tų amžiaus, gimus Tauragės 
apskr., Kaltinėnų parap., Sode
lių kaime. Amerikoj išgyveno 
24 metus. Paliko dideliame 
nubudime vyra Joną, 3 sūnūs 
— Jonų, Algirdą ir Keistuti, 
seserį Stanislava Okočkienę, 
brolį Feliksą ir gimines, o 
Lietuvoj motinėlę. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4407 South 
Lincoln St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
rugpiučio 15 diena, 2 vai. po 
pietų iš namu bus nulydėta į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kostancijos Jan
kauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
sutpikti jai paskutinį patarna- 
vima ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Simai, Sesuo, 
Brolis ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

METINĖS
VIKTORO

SUKAKTUVĖS
ALIJOŠIAUS’

su šiuo pasauliuPersiskyrė 
rugpiučio (August) 10 dienų. 
1928 metais, kaip dvi ir pen
kiolika minučių ryte, sulaukęs 
36 metų amžiaus, 
užaugęs. Palaidotas 13 dienų 
rugpiučio (August) 1928 
Waukegano Tautiškose kapinė
se.

Amerikoj
m

Tegul tau būna lengva šios 
šalies žemelė ilsėtis.

Paliko motinų, patėvį, broli 
Stanislovų. seserį Marijonų, 
švogeiį Pilypų ir gimines.

Ilsėkis musų mylimas Vikto
rėli. o mes liudysime ir neuž
miršim tavęs.

Nubudę liekame
Motina ir Patėvis 

' Zeveckis.

22 and Green Bay Rd 
Rt. 2, 

No. Chicago, III.

Musų 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

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

| Chicago, III,
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
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

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 

? glau, negu kiti to* 
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir* 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS :

*238 S. Halsted St, 
TeL Victory 4088

Simpatiškas — 
a ndagus — 

ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield 
Tel. Lafayette 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct.,

Tel. Ciperę 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd.

Avenue 
0727

Cicero

3201

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a 
dešros ir kopūstai^ 
primena mamytė?

valgius.
A.A. NORKUS, savj

750 West £
31st St. K.

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

Natalii Žukauskas, D.N. 
NAPRAPATHfi 

Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Akių Gydytojai

DR, VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akiu suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dykų egzaminavimų, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų j namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos. %
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 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 IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Renublic 7868 
CHICAGO, ILL,

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South VVallace Street 
—■ o--------

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So* Ashland Avė.
VALANDOSi

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet

Telefonas Canal 0464

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. vakarų 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St„ Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS _

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

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

Nedčlioj pagal sutarti 
- -o---------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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.
Nedčlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

, X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12
i— . „ . ...........................................u...

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3116 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 26 metai 

OFISAS
4729 South Ashland AveM 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Mulvvay 2880

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketverge. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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 Utarninko, Ketverge 
ir Subatos vakarais.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare
52 E. 107th St.,

kampas Michigan Avė.
Pulliuan 5950

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

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

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams S’t., Room 2117

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

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 rvto. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La SaBe St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman A v. 

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

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. Roo&evelt 8710
' Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.



Tarp Ghicagos 
Lietuvių
Roseland

nansų sekretorių Juozą Kuz
micką, 1504 So. 48-th Court, 
arba pas Antanų čekatauską, 
1333 So. 48-th Court, Cicero. 
Šie žmonės suteiks informacijos 
kuopos ir Susivienijimo rėika- 
lais. Į Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje visiems durys atda
ros. SLA. Narys.

skundžiasi stoka lietaus, žolė 
išdžiuvusi, vaisiai, kaip slyvos, 
vietomis ant medžių supuvusios 
delei stokos lietaus. žmonės 
kalba, kad bulvės šiemet bu
siančios brangios, ba ir jos ne-, 
užderėjusios — vis dėl stokos 
lietaus.

Vagiliams nepavyko

f

Visokios žinios Požėla laimėjo ris 
tynęs

Antradienis, rugp. 13, 1929

Protaujan- 
nenuostabu, 
bet nuosta- 
tiesiog kati

Raudonieji burliokai giriasi 
savo gazietoje, kad jiems pasi
sekė Washington Heights miš
ke biznio padaryti, 
tiems žmonėms 
kad padarė biznio, 
bu, kad jie rinko,
lijo, iš biznierių reikmenis vel
tui. Net patys garsino savo 
gazietoje, kad gavo duoną vel
tui. O gautų veltui duoną par- 
davojo.

Argi ne sarmata plėšti pini
gus iš vargšų darbininkų? Jus 
giriatės, kad stojate už darbi
ninkus; ar negalėjote ir tą duo
ną, gautų veltui, išdalyti darbi
ninkams veltui?’ Tada visi 
butų pamalę, kurie miške buvo, 
kad tikrai esate darbininkų už
tarėjai. Bet dabar visi žino, 
kad jus nesiskiriate nuo Jeffer- 
sono pedliorių.

I
Tie patys raudoni burliokai 

giriasi, kad jiems pasisekė už
kariauti VVashington Heights 
mišką. Mat, kaip tie samoz- 
vancai 
dais liežuviais, 
draugijos perstojo 
išvažiavimus, 
nori su jais rietis.

Pajus

Mat,
- susimuvino su palai- 

tai švaresnios 
rengti ten 

Nes retas kuris 
Jie giriasi, 

kad visus “pajus” nurinkę. 
Klausimas: ar tik jie nepradės 
slaptai tuos “pajus” pardavi
nėti, kaip Lenino plaukus?

# * *
Pereitų savaitė buvo 

žmonės parėję iš darbo, 
krito i šaltą vandenį, 
vonių netur, 
dosi į ežerą,
žmonėmis buvo apkloti lig ka
rosais, 
ežerai,

šilta; 
tuoj 

Kurie 
kuogreičiaus lei-
Ežero pakraščiai

Pereitų sekmadien 
ypač prie 75 gatvės 

knybždėte knybždėjo žmonėmis. 
Tur būt 
žmonių 
Kuomet 
nos, tai 
tuvėje.

retame pakraštyje tiek 
privažiuoja, kiek čia. 

yra tokios šiltos die- 
nesinori ir dirbti dirb- 
Bet kad darbininkai

daro pragyvenimą iš darbo, 
turi dirbti — hori, ar ne.

Darbai šiuo laiku 
prasčiausiai; kurie 
gauna darbą ir dirba.

žmogus.

eina 
nori,

tai

ne 
tai

Town of Lake
Didžiulė Town of Lake apie- 

linkės draugija — Garsus Var
das Lietuvos — sekmadienį tu
rėjo išvažiavimą į Forest Pre- 
serves.
Lietuvių Tautiškų 
daugi ši draugija 
ga nariais, tai ir 
važiavo publikos 
Piknike buvo visokių žaismių, 
kaip virvės traukimas, lenkty
nės ir k t. Dalintos dovanos. 
Bendrai imant, piknikas buvo 
gražus, ir man, pašaliniam, iš
rodo labai pasekmingas. Drau
gija Garsus Vardas Lietuvos 
tik turėtų dažniau pasirodyti 
viešai. Ir ji gali pasirodyti, ba 
turi patyrusių veikėjų, kurie 
gali dirbti taip, kad darbas’ bu
tų sėkmingas.

Buvęs piknike.

Išvažiavimas buvo arti 
kapinių. Ka- 
yra skaitlin- 
piknikan su- 
ytin daug.

Praeito penktadienio vakarą 
įvyko Požėlos-Romano ristynės 
Logan Stįuare stadijone. Ritosi, 
rodos, apie šešios poros, išski
riant paskutinę porą, kurioj ri
tosi Požėla su Romano.

Ristynių pertraukai tai buvo 
švaki ristikai, o kiti visi buvo 
geri artistai lošikai. Taip publi
ką moka jaudinti,.kad bile mo
mentų gali išjudinti kiek tik 
reikalinga.

Kiti visi ritosi paskirtų laiką, 
o Požėla su Romano tai tris 
kartus. Reiškia, iki pergalės. 
Pirmą kartų Romano paguldė 
Požėlą; antrą ir tretį kartą Po
žėla paguldė Romano.

Kaip girdi publiką, tai Požėla 
turi nemažai šalininkų tarpe 
amerikonų, kurie seka jo risty- 
nes visur lankydamiesi.

Pirmam jų susikibime, tai 
Romano vis’ už galvos tųsė Po
žėlų. Tas kaip tik pasiliuosuoja, 
tai Romano ir vėl kapt už gal
vos. Šalia manęs kalbasi ameri
konai. Vienas sako: “Jau dabar 
padarys head lock Požėlai”. 
Antras tikrina, kad nepadarys. 
Tik, girdi, tėmyk, tai pamatysi, 
kaip pasiliuosuos.

Tik štai ve ištrūksta. “Ma
tai”, kalba vienas, aš sakiau, 
kad pasiliuosuos.”

Paskiau atsigriebė Požėla ir 
Romaną kelis kartus per galvą 
plumt, plumt.

Amerikonai šaukia: “Once 
more, once more!” Ir lietuviš
kai moteris šaukia: “Da sykį, 
da sykį!”

Vieną kartą Požėla jau tik 
tik neprispaudė Romaną. Tai 
ta moteris šaukia: “Dar biskj, 
dar biskį! Ek, neišlaikė!”

Atsigriebė Romano ir ve ima 
Požėlų šokdinti ir netikėtai pri
spaudžia. Vėl kalbas tiedu ame
rikonai. Kurs tikrino, kad pasi
liuosuos, sako, jog jis negalįs 
suprast, kaip tai galėjo atsitikti. 
Antrasis sako, kad Romano drū
tesnis buvo, tai ir prispaudė. 
Pirmasis nesutinka. Jis sako: 
“Palauk, dar jis jam atkeršys.

Kadangi buvo pertrauka, tai 
visi kalba. Ir lietuviai bėdavoja. 
Sako: “malė, malė jam galvą, 
tai apsvaigino ir priveikė.” Ki
tas gi sako: “Bet tegu Požėla 
pasilsės, tai parodys tam popie
žiaus vaikui, kas yra lietuvis.” 

Ir reikia pasakyti, kad šis 
“išpranašavo”. Požėla priplojo 
italionų ir antrų ir trečią kartą.

Komarą man pirmą kartą te
ko matyti ritantis. Jis padarė į 
mane gerų įspūdį, o ir visai 
publikai patiko gerai. —žinius.

Bridgeportas
Savaitės pabaigos vakacijos

Bridgeportiečių ir
Leikiečių sekmadienį

Cicero

yra 
reikalų. Reikia 

iždininką, aptarti 
kitus organizaci- 

Tai bukite visi, 
naujų narių pri-

SLA. 301 kuopos reguliaris 
susirinkimas įvyksta trečiadie
nį, rugpiučio 14-tų, 7:30 valan
dą vakare, Lukštos. svetainėje, 
prie 15-tos gatvės ir 49 avenue. 
Nariai, dalyvaukite visi: 
daug svarbių 
rinkti naują 
parengimą ir 
jos reikalus, 
atsiveskite ir
si rašyti prie šios kuopos. Taip
gi tie, kurie nesate patenkinti 
savo senąją kuopa, galite per
sikelti į naujajų. Dabar yra 
proga, galima pasiliuosuoti nuo 
partyviškų diktatorių. Kai dėl 
naujos kuopos, tai visi, kurie 
įdomauja ja, gali kreiptis į. fi-

Būrys 
Town of 
praleido Michigan valstijoj. Jie 
buvo žinomoje lietuviams Ta- 
bor farmoje. pas pp. Bačiūnus, 
ir kaimynystėje — pas pp. Ra
kauskus. Pažįstamųjų tarpe 
mačiau p. Kaulakj, Bell Press 
savininkų (3251 So. Halsted 
Street); p. Vaičkų, turintį biznį 
prie 35-tos gatvės ir Lowe 
avenue; p. Katauską, iš Town 
of Lake, ir kitus. Tų dienų 
kalbamoje apielinkėje viešėjo 
apie 50 lietuvių chicagiečių.

Grįžtant namo, svečiam pasi 
taikė juokingas prietikis: tuoj 
šioje Michigan pusėje padary
ta jiems kratos. Ir ieškojo... 
kornų (kukuruzos). Dalykas 
toks, kad, sakoma, iMichigąn 
valstijoj komai kai kuriose vie
tose esantys užkrėsti kokia tai 
liga., Todėl ir ieškoma jų pas 
važiuojančius į kitas valstijas, 
kad kornų liga nebūtų įgaben
ta į tas valstijas.

Abelnai imant, farmefiai

NAUJIENOS, Chicago, UI.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

Pereitą ketvirtadienį pora lie
tuvių vaikezų įsipiršo į sveti
mus namus adresu 3356 Lowe 
avenue, kur neseniai buvo per
sikrausčiusi gyventi lietuvių 
šeimyna. Padarę “kratų” name, 
vaikėzai užtiko kur ten lovoje 
apie $270. Geras “liukis”.

Vyresnysis vaikėzas, 
16 metų (o jo bendras 
apie 13 metų), sumanė 
sinti ir kitus vaikus — 
tur būt, kad jie tylėtų, 
— iš “širdies gerumo”.

Taigi jisai įėjo lietuvių krau- 
tuvėn, adresu 3336 So. Lowe 
avenue fundyti. Vaikėzas pada
vė krautvės savininkui dešimtį 
ar dvidešimtį dolerių išmainyti, 
šis žmogus matęs 
nusprendė 
vaikėzai, 
gali turėti 
jisai liepė

Educational
Mokyklos

SPECIALIAI Vasaros Kursai pra
dedant Liepos 22. žadantys balsai 
priruošiami Koncertams ir Operai 
Numažintomis Vasaros Kainomis. 
Nustatymas balso yra Specialumas. 
Balso išbandymai — 1 iki 3 po piet 
ir 5 iki 7 vakarais.

Dr. C. Ferraro — 
O.peratinis Tenoras

IR 
Persikėlė į 

Jackson 
Phone 

Apribotas

VEDĖJAS 
904 Kimball Bldg. 
St. ties Wabash 
Webster 7188 
skaičius mokinių

priimama.

Automobiles
'20 
’28 
’2S 
’20 
'29 
•27 
'29

BUICK coupe 5 pas........................ . $1350
BUICK 6 phh............................   $975
BUICK Sodan—Standard ........ Bargenas
ESSEX .....................     $550
ESSEX Sedan—Didelis nuleidimas, naujas

OAKLAND Landoau Sedan ............. $395
FORD — Tudor .............    $475
McDERMOTT MOTOR SALES CO. 

7130 So. Halsted St. 
Triangle 9330

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Rali

kokių 
buvo 

pavai- 
viena, 

o kita

Business Service
Biznio Patarnavimas

Furniture & Fixtures 
Rakan dai-Įaį sai, 
IŠPARDAVIMAS

Perimame inventorių ir turime 
perleisti savo naujus ir padėvėtus 
furnišius neRirdėtai piRiomis kaino
mis. Cash ar dalimis.
VICTOR FIREPROOF STORAGE 

4809 W. Lake St.
-------- O----------

ir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

gyvenimo, 
patirti, iš kur tokie 
ypač kurie nedirba, 
tiek pinigų. Taigi 
vaikėzams palaukti,

o pats įėjo į savo kambarius ir 
patelefonavo policijai.

Pastaroji, ilgai nelaukusi, at
vyko. Suėmusi vaikus, jis ra
do visus $270. Jaunasis vaikų 
tuojau prisipažino. Turėjo pri
sipažinti ir vyresnysis. Krau
tuvės savininko sumanumas ir 
sąžiningumas išgelbėjo žmo
nėms kuone trys šimtus dole- 
lerių. Tai yra žmogus tikrai 
vertas dėkingumo.

Bridgep<ortietis.

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgepott Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victorv 7261

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 
1321, Mr. Bartunekf

KONTRAKTORIUS ir karpenteris 
darbam ant naujų trobesių, pertai
symam, pataisoms, namams iškelti 
ir krautuvių 
skaičiavimas

J.

7139

frontams budavoti. 
dykai.
ANDERSON
So. Rockwell St. 

Hemlock 6140

Ap-

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

MADOS

rūbas.

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius. Prieina
ma kaina. Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St. '
Tel. Prospect 9856

r

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namui matui ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu Į 
kita vieta ir duodu patarimui dy
kai. Prirengiu morgičiug ant namų 

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.
_____ Phone Victory 2740

CHEVROLET SPECIALTS 
PASIŪLYMAS

Grainimas velvų, sutaisynias brekių, 
pertaisymas klučiaus $20; towing už 
pusę kainos. Abelnas taisymas. Chev
rolet nauji brekiiy sudedami į 30 
minutų. N. M. A*, stotis.

HAYES AUTO REPAIR 
6241 S Peoria St. Normai 2635
GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 

REAL ESTATE 
Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo 

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

Phone Renublic 7869

Financial
Finansai-Paskolos

MES DAROME 1. 2 ir 3 moriri 
čius. Eighteen Bond & Mortgage Co 

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankowski. ižd.

288^
2882 — Apatinis vasarinis
Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 

ir 42 coliu per krutinę.
Norint Rauti viena ar dauRiau virš 

nurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti piniRus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., ChicaRo, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia jdedu 15 centu ir prašau at

siusti man pavyzdį No ...................
Mieros ....................... per krutinę

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morRičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

4.....................................
(Miestas ir valst.)

o

Mes perkame real estate 
kontraktus

----- o-----
SINGER elektr. mašinos $22.50, 3 

šm. mieRomojo kambario setas $35, 
Rašo 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- 
Romojo kamb. setai $10, šėpos kny
goms, Rrindų lempos $3, pianai, ra- 
dios $25, library stalai $5, strolle- 
riai, kėdės ir rockeriai. GauRer Furn. 
Co., 541-43 E. 61st St., prie St. 
Lawren.se. Atdara utarn. ketv. ir 
sub. vakarais.

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

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

Priimti aplikantai bus trumpa lai
kų lavinami dykai konstrukcijos Šių 
karu ir geriausiu būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas diena nuo 10 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

Real Estate For Sale
Nainai-Ženiė Pardavimui

PARDAVIMUI AR MAINUI
Puiki 49 akrų apaugusi tankiu miAku 

sala ant Diamond Lake. 9(i mylios nuo Chl- 
eagos, arti Niles, Mich.; modernia Hotei 
Clubhouse, Šokiam pavilionas. Cottages — 
visi fornifiiuoti, 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. RaAykit ar telfonuokit —

E. J. Kl.OSS, 
1134 W. 69th 8t„ Wentworth 8947 

----- o-----

i3

----- o-----
PRIEŠAIS MARQUETTE PARKĄ

Pusė bloko nuo gatvėkario, arti 
dviejų katalikišku bažnyčių, lietuvių 
parapijinės mokyklos ir ligoninės ir 
viešosios mokyklos, 30x125%, visi 
impruvementai įvesti. Aplink dai
lus namai ir flatų trobesiai. Tik 
$2,500, verta $3,000. Dalis cash, 
likusius lengvais išmokėjimais.

Esbey Realty Co.
Phone Graceland 1200 

3156 Lincoln Avė. 
------ u------

------- o-------
*> PARDAVIMUI grosernės fikče- 
riai ir maži kambarių fornišiai, taip
gi Hupmobile šių metų tik į mėnesi 
vartotas, sykiu arba atskirai. Par
duosiu pigiai iš priežasties, išvažiuo
ju i Lietuvą.

Atsišaukite rytais iki 10 vai.
3145 S. Normai Avė.

PARDAVIMUI 3 kambariu rakan
dai, labai pigiai. Galima matyti po 
6 vai. vakare. 4623 S. Richmond St., 
prie elės.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$750.00 GROJIKUS pianas,, suole
lis, rolės, kabinetas už $95 cash, 
6136 S. Halsted uSt.

Furnished Rooms
RUIMAS ant rendos pavieniui vy

rui $2.00 i savaite, su valgiu $8 j 
savaitę. 501 W. 32nd St.

RENDON patogus kambarys vai
kinui, 1 lubos, rear, 3225 South 
Union Avė.

For Kent
RENDON štoras tinkamas bile 

kokiam bizniui. Randasi 2051 West 
Coulter St. Atiduosiu piRiai žmo- 
Rui, kuris prižiūrės namų Rerai, 
aš ant vietos neRyvenu. Yra 
kambariai praRyvenimui.

1613 So. 50 Ct. 
Cicero.

Matyti savininkų

Personai
Asmenų Ieško

nes
4

IEŠKAU doros moteries apsivedi- 
inui, nesenesnės kaip 50 metų, mo
teris kad butų laisva ir kad mylėtų 
šeimynišką gyvenimą. Esu 47 me
tų našlys, be vaikų. Iš apielinkės 
galima ypatiškai pasimatyti.

JURGIS GUDONIS, 
6609 So. Campbell Avė. 

Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

karu,REIKALINGAS vyras su 
Keros išvaizdos, turi būti virš 30 me
tų amžiaus, rūpintis lietuvių preky
ba ChicaRos mieste. Gera mokes
tis, puiki ateitis. Nepraleiskite šios 
proRos.

Kreipkitės Rreitai. Pamatykit

J. Stankus
2341 W. 95th Street

Beverly 9102

REIKALINGAS energiškas 
vyras, kuris yra susipažinęs su 
Chicagos lietuviais. Galima už
dirbti $50 j savaitę. Tikra atei
tis. Kreipkitės’ kasdieną nuo 
iš ryto iki 12 po pietų.

9

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA 20 moterų tuojaus prie 
valymo naujame kliube, 5 valandos 
naktimis, $15 i savaitę. Garantuo
ta vieta. Taipgi mergaičių ir mo
terų dėl lengvo darbo dirbtuvėje, 
skalbyklose, restorantuose. 
mokestis. Pastovi vieta.

Ateikite tuojaus. 7
GRANAM EMPLOYMENT 

AGENCY 
833 Milwaukee Avė. 

kampas Elston Avė., 2 fl.

6 KAMBARIU REZIDENCIJA. 
Tuoj į pietus nuo Ogden Park, arti 
Eelvatorio, busų ir gatvėkarių lini
jų; savininkas parduos tik už $5,800; 
išmokėjimais; naujas garažas; iš- 
gręsta alėja.

JOS. W. HOUGH & SON. 
4213 So. Halsted St. ------- o-------

Gera

REIKALINGA patyrusiu onerator- 
Graceline 

Blvd.
ku prie šilkiniu dresių.
Dress Co., 309 W. Jackson 
Robin 401.

VYRĖJŲ, $30 savaitėj, nereikia 
dirbti nedėliomis. 50 mergaičių 
dirbtuvėms, $18 savaitėj, ^patyrimas 
nereikalingas. Indų plovėjų $16 
savaitėj. Accurate Employment, 
6311 So. Halsted St. 2nd fl.

MERGAIČIŲ ofisui $15 iki 
savaitėj. Dirbtuvių mergaičių 
į savaitę. Indų plovėjų $17 į 
vaite. Veiterkų $18 i savaitę, 
gos mašinų operatorku $14 j savaite. 
Džianitorkų $16 i savaitę. 
$20 iki $25 i savaitę, 
kių virtuvėse $16 j savaitę, 
barinių $65 į mėnesį, 
valymo $65 i mėnesį, 
turime daug kitų darbų.
SOUTH PARK EMPLOYMENT 

AGENCY, 
4191 S. Halsted Streeet, 

kampas 42 St., 2 fl.

$18
$16 
sa- 
Jė-

Vyre jų 
Pagelbinin- 

Kain- 
Moterų prie 
Mes taipjau

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI delikatessen, gro
sernė ir kitų smulkių daiktų krau
tuvė. Biznis geras, senai išdirbtas. 
3349 So. Wallace St.

BEKEBNJĖ pasirenduoja ar parsi
duoda, ant biznio gatvės. Du pe
čiai kepimui. Senai įsteigtas biznis. 
Pullman 6922.

PARSIDUODA barbernė. Parduo
siu, rendavosiu arba mainysiu ant 
loto. Atsišaukit j Naujienas, Box 
1115.

PARSIDUODA lietuviškas hotelis 
“Plaza”. .Išdirbtas per 45 metus, sa
vininkas apleidžia Chicago. Gali bū
ti 2 ar 3 partneriai, darbo užteks. 
P. Gadeikis, 1606 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė labai pi
giai iš priežasties 2 bizniu, 4552 So. 
Kedzie Avė.

PARDAVIMUI grosernės biznis už 
pusę kainos, “cash” arba priimsiu j 
mainus cottage, lotą, automobilių ar
ba troką. 8349 So. Racine Avenue, 
Tel. Trinagle 9460.

PARDAVIMUI KEPTUVĖ, senas, 
išdirbtas biznis. Pardavimo prieža
stis liga. Kreipkitės laišku, Knygy
nas Lietuva, 3210 So. Halsted St. 
Box 34.

PARDAVIMUI grosemė, “Royal 
Blue Chain” krautuvė. Gerai iš
dirbtas biznis. Box 1116, Naujienos, 
1739 Sf>. Halsted St.

EXTRA

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716
Be Komiso ir Išlaidų 

Mea paskoliname jums $100, $200 
arba $800, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitag* Avk

VICTOR J. LĖKIS
31 So. Clark St.

Room 870.

Randdlph 7400

REIKALINGAS pirmos klesos bu- 
čeris Kreipkitės Box 33, Knygynas 
Lietuva, 3210 So. Halsted St. Tel. 
Victory 1266

VYRAI SU KARAIS
Ras juos laukiančių labai patrau

kiančių vietų — užsiėmimą. Pilnų 
ar dali laiko.

Atsišaukite tarp 9 ir 12 vai. ryte, 
ar 6

SAVININKUI reikalingi pinigai. 
Parduosiu už žemą kainą, $4,000 
antru mortgačių. Parduosiu už 
$3,400 — Pinui mortgačiai tik 
$1000. Antri morgičiai pasibaigia į 
15 mėnesiu. Lafayette 9244.

ir 9:30 vai. vakare.
MR. STENCEL 

A. G. BRIGGS & CO.
1203 W. 79 St.

REIKALINGAS nevedes, blaivus 
ir pastovus vyras už patarnautoja 
pirty. 14 St. Bath House, 908-910 
W4 14 St.

rsiduoda delikatessen ir gro- 
sėrnė, su ar be namo, labai pigiai 
arba mainysiu ant loto ar bungalow. 
Biznis cash, visokių tautų apgyven
ta, netoli dirbtuvių.

3744 So. Kedzie Avė. 
lafayette 2763

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

210 AKRŲ, didelė bamė, vištinin- 
kas, garadžius, 11 kambariu 
gražus sodnas, geriausioj 
Kaina $70,00Q.

namas, 
padėty.

197 AKRAI, 167 dirbamos, 
8 kambariu namas, didelės 
kiu 300 pėdu Šuliniai. Kaina

80 AKRŲ pieninė farma

sodnas, 
barnės, 

$28,000.

$15,000.

Daug kitu už mažesnes kainas.
J. H. SHAFFER AND CO. 

803 Ridge Avė.,' Wilmette, III.
Telephone 364

----- o-----
PROGA geram bučeriui įsigyti

puiki bučernė, parduosiu pigiai, ar
ba priimsiu mainais kaipo pirma
i mokėjimą lotą, automobilių, arba
cottage.

IŠSIMAINO 6ių kambariu muro 
bungalovv, mainysiu ant cottage, lo
to, arba kas turit kituose miestuose 
nedideli namą, priimsiu kaipo pirmą 
jmokėjimą.

IŠSIMAINO Storas su 4 flatais, 
namo kaina $7,950, priimsiu kaipo 
pirmą įmokė jimą, bučernę, restau- 
rantą, lotą, arba nedidelę farmą.

Atsišaukit pas
F. G. LUCAS & CO. '

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

8 KAMBARIŲ bungalow — Grace Street, 
Arti Cr(kWfor<i ° Irorii pnrnfafl kaina
greitam 
ma. 
tas;

..... d, 2 karų garažas, žema kaina.
pardavimui. KarAtu vandeniu Aildo- 

h'daunėH, privatiAka alėja. 35 pėdų lo- 
krumai, uždangos ant langų.

i D. J. O’CONNOR 
10 So. La Šalie Street, 

Franklin 4405

VERTI DOMĖS BARGENAI 
30x125 Roekwell, tarp 70 ir 71 gt.

' 30x125 Mozart. tarp 71 ir 72 gt.
5 kambarių, garas. l>iingalow, Clearmont,

arti 73 gt. $7.500. Jūsų pačių sąlygos.
7131 S. Western Avė., 

Republic 0236

PARDAVIMUI mūrinis 5 kamba
rių bungalow, Bellvvood, III., 60 pė
dų lotas, geroje vietoje, mažu įmo- 
kėjimu už $7,500. Savininkas St. 
Druseika, 517 S. 22 Av. Bellvvood, III.

PARDAVIMUI 8 kambariu ir 
maudynė murino rezidencija, 2 karu 
garažas, $9,000. 7131 Vernop Avė.

BARGENAS. 2 flatų medinis na
mas, maudynės, kieto medžio Rrin- 
dys. Artesian Avė., arti 42-ros Rat- 
vės. Kaina $4,800. Tel. Dearborn 
4571.

PARDAVIMUI namas ir 3 akrai 
žemės .arti transportacijos. Pietry
tinis kampas W. 43 St. ir Kennel- 
vvorth Avė., Stickney, III.

NEPAPRASTOS BUNGAU)WS
5-(J didelių kambarių gereanča ruAiea kon- 

atrukcijos ant iAtaiaytoa ir iAmokčtoa gatvča.
Kon t rak tori ua paaukoa ataakomingieniR 

žmončmR už mažą jmokčjimą ir $55 i mč- 
neaj, {skaitant viana nuoAimčiuR. KarAtu 
vandeniu apAildomos, viAkoa su grindimis ir 
iAmuAtoa, uždaryti pdrčiai. lietaus maudynės; 
arti Riis Park golfo lauko ir vieAųjų mo
kyklų. Pamatykite pavzdinj namą prie 
2818

Pamatykite pavzdinį 
N. Merrimac Avė. ar

KREJCI & SONS
SAVININKAI 

6708 Diveraey Avė. 
Berkshire 3220

MILWAUKEE AVĖ.. 3423-7—ir 3427-37 
Kcdvale Avė.; priekiai 50 pMų prie Mll> 
waukee Avė.: 79.3 pėdų prie Kedvale Avė, 
ir 102.83 prie Newport Ae.: dviejų augAtų 
balto tile frontu namas su 5 karų garažu, 
6 Atorais ir 4 flatais; pečiais apAildomas; 
rendos $501.60 su laipsniAku kilimu; mor> 
gičiaus $40,000, 0 nuoAimčiu, kaina
$00,00.

v JOHN C. EGGERS & SON,
1931 Milvvaukee Avė., 

Humboldt 2243

AR JUS turite iAniokčtą lotą? Jeigu 
jus turite ir norite tikro namo savo ki
minai, mes p^lnidavdsime jums be jokio 
jmokčjimo — bungalow, 2 ar 3 flatų bilo 
kokio stiliaus ir ruAies. Jeigu jus neturite 
loto, mes pagelbčsime jums JĮ Įsigyti, Pa- 
simatykit su mumis tuojaus.

STANLEY C. CHADWICH & CO.
3234 Bryn Mawr Avė,, 

Indiana 1210-1

NETIKĖTAI apleidžiu Chicagų. 
Parduodu pigiai namų: Storas ir 3 
flatai $13,000.00, vertas $15,000.00. 
Geriausia vieta Southsaidėj dėl 
kriaučiaus, barbernės arba automo
biliu suplai, 6621 $o. Ashland Avė.

50 PĖDŲ lotas ant Bridgeporto, 
tinkamas dėl gasolino stoties. Mai
nysiu ant privatiško loto arba krau
tuvės. Šaukite Hemlock 9252.

MAN REIKALINGI PINIGAI
Parduosiu savo biznio lotų už pu

sę kainos, lotas randasi Niles Center. 
įmokėta yra $2,420. Parduosiu už 
$1,2000.

Atsišaukite

5234
Tel.

greitai.
HERMAN, 

Belniont Avė. 
Avenue 5411

GREITAI parsiduoda nedidelis 4 
kambarių namas, šaly miesto. Yra 
paukščių. Labai pigiai dėl šeiminin
ko mirties. Kaina $3600. 5222 So. 
Nottingham Avė,

Lawren.se



