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Ispanų Darbininkai 
Smerkia Diktatūrą

Generalinės Darbo Sąjungos suvažiavi
mas Madride atsisakė siųsti savo atsto
vus i nacionali seimą

MADRIDAS, Ispanija, rugp. 
13. — Generalinės darbo sąjun
gos suvažiavimas Madride išlei
do atsišaukimą į Ispanijos žmo
nes, kuriame stipriai puola dik
tatorių Primo de Riverą ir pa
reiškia, kad laisvės ir teisybės 
trokšitantieji Ispanijos žmonės 
nesiduosiu prigauti melagingais 
socialių reformų prižadėjimais 
naujoje konstitucijoje.

“Ispanijos darbo žmonių kla
sės darosi vis stipresnės ir vis 
geriau organizuotos”, sakoma 
manifeste. “Jos nebeužmirš, kad!

Kinai deportuoja iš 
Mandžurijos į Sibirą 

250 bolševikų
Visi deportuojami buvo Rylų 

Kinų geležinkelio tarnautojai, 
dirbę prieš Kinų valdžią

DARBINAS, Mandžur., rugp. 
13. — Kinų vyriausybė vakar 
deportavo apie aštuoniasdešimt 
sovietų Rusijos piliečių, Rytų 
Kinų geležinkelio valdininkų ir 
tarnautojų, kartu su jų pačio
mis ir vaikais.

Viso bendrai deportuota dau
giau kaip 250 asmenų. Jie buvo 
suvaryti į tris trečios klasės va
gonus ir, stiprios sargybos ser- 
gimi, išgabenti į Mandžuli, sie
nos miestą, iš kur paskui bus 
išsiųsti per sieną į Sibirą.

Deportuojamieji buvo kalti
nami dėl kurstymo streikų Ki
nų žemėj ir kitų pasalių darbų 
prieš Kinų valdžią.

Rusai atmeta Kiny tai
kos pasiūlymų

MASKVA, rugp. 13. — Leo
nas Karachan, sovietų viceko- 
misaras užsienio reikalams, iš
leido pranešimą, kuriame sako, 
kad sovietai atmetę Kinų pa
siūlymus ginčui dėl Rytų Kinų 
geležinkelio baigti, nes Kinų 
atstovas atsisakęs tuos pasiū
lymus paduoti raštu.

Oro katastrofos
Chicagietė žuvo (aeroplanui 

nukritus žemėn

MANIT0W0C, Wis., rugp. 13. 
— Miss Belle Devone, 20, chi
cagietė, užsimušė, aeroplanui, 
kurio pasažierium ji buvo, nu
kritus žemėn iš 2,000 pėdų auk
štumos. Pilotas Melvin Thomp
son, 28, pavojingai užsigavo.

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

Iš ryto gali būt lietaus; ve
šiau; vidutiniai ir stipresni, 
daugiausia žiemių vakarų vė
jai. ■ ,

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 7CO ir 850 F.

šiandie saulė teka 5:56, lei
džiasi 7:54. Mėnuo leidžiasi 
12:53 ryto.

musų siekimas yra socializavi- 
mas krašto turtų šaltinių ir 
kad musų tikslas yra laisva de
mokratinė respublikinė valdžia.”

Manifeste sakoma, kad naujo
ji diktatoriaus de Riveros' kon
stitucija duodanti karaliui per 
daug didelės ir savavališkos ga
lios.

I r

Suvažiavimas milžiniška baL 
sų dauguma atmetė valdžios pa
kvietimų, kad generalinė darbo 
sąjunga atsiųstų penkis savo 
atstovus į tautos' seimą.

Rado $7,000; gavo gerų 
radybų — $2

Eugene Sullivan, 14 metų »r..- 98 vengrų moterys Haagos konferenci- 
StS.kaltinamos dėl savo joj susitarta dėl grei-
nuo biržos pakietą su $7,000 
vertybių popieriais. Turtas bu
vo grąžintas susiradusiam jo 

' savininkui, ir radėjas gavo ra
dybų — $2.

Peruvija vėl daly
vaus Tautų Lygoj
LIMA, Peruvija, rugp. 13. — 

Peruvija vakar nutarė ateity 
vėl dalyvauti visuose Tautų Są
jungos darbuose.

Peruvija pasitraukė iš Tautų 
Sąjungos 1921 metais, nepa
tenkinta tuo, kad Čilės atstovas 
Augustinas Edvvards buvo iš
rinktas Tautų Sąjungos Tary- 
bon, kurioj Peruvija nebuvo at
stovaujama.

A. D. F. pritaria mo
terų rūbų siuvėjų 

streikui
ATLANTIC CITY, N. J., rug

pjūčio 13. — Vykdomoji Ame
rikos Darbo Federacijos tary
ba, kuri čia laiko savo suvažia
vimą, pritarė International La- 
dies Garment Workers unijos 
generalinės tarybos nutarimui 
paskelbti New Yorke moterų 
rūbų siuvėjų streiką.

Streikas, kurianąe dalyvaus 
kelios dešimtys tūkstančių siu
vėjų, prasidės gruodžio 1 dieną. 
Amerikos Darbo Federacija pri
žada duoti pilną streikui para
mą.
Nutarė kviesti Anglijos premje

rą į ADF konvenciją
Vykdomoji ADF taryba taip

jau nutarė pasiųsti Ramsay 
MacDonaldui, Anglijos premje
rui, pakvietimą būti jos svečiu 
nacionalinėj Amerikos Darbo 
Federacijos konvencijoje, kuri 
įvyks Toronto, Kanadoj, atei
nantį spalių mėnesį.

Sprogimas ir gaisras 
kasyklose; 4 apdegė
POTTSVILLE, Pa., rugp. 13. 

— Vakar vakarą Sherman Coal 
kompanijos Primrose kasyklose 
įvyko keletas sprogimų ir ka
syklose kilo gaisras. Dvidešimt 
penki angliakasiai, kurie dirbo 
kasyklose, sugebėjo sveiki pa
bėgti, bet keturi kiti skaudžiai 
apdegė.

(Atlantic and Pacific Photo]

49 DIENAS NEVALGĖ, NUO VĖŽIO PAGIJO.
San Francisco, Cal.—Albert Shaal, 58 metų, išbuvo nieko 

nevalgęs 49 dienas, tačiau nenustojo sąmonės ir miegojo ramiai. 
Jis penkioliką. metų gydėsi nuo Vėžio ir jau tris kartus buvo
skaitomas numiręs. Dabar pasninkaudamas nustojo 60 svarų, 
bet dabar išrodo normaliai ir atgavo gerą ūpą.

vyrų nuodijimo
Dvi pribuvėjos, kurios padėda

vo moterims savo vyrus nuo
dyti, bijodamos teismo, pa
sikorė.

BUDAPEŠTAS, Vengr., rugp. 
13. — Szoinoko apskrity, Ven
gruose, vyriausybė suėmė ir j 
kalėjimą sukišo 98 moteris. Vi
sos jos kaltinamos dėl nuodiji
mo savo vyrų.

Tarp areštuotųjų, penkiasde
šimt vienos našlės kaltė tapo 
jau įrodyta tuo, kad teismo įsa
kymu atkastuose iš kapų jų mi
rusių vyrų viduriuose gydyto
jai, padarę tirimą, rado nuodų.

Bus' taip pat atkasti ir visų 
kitų areštuotų moterų mirusių 
vyrų kūnai ir jų viduriai ištirti.

Vyriausybė susekė, kad savo 
vyrų nuodijime moterėlėms pa
prastai padėdavo, tai yra, joms 
nuodų parūpindavo ir pamo
kindavo, kaip tat padaryti, pri
buvėjos. Dvi tokios pribuvėjos, 
viena vardu Fazekas, antra 
Papai, išgirdusios, kad teisingu
mo ranka siekia imti joms už 
keteros, pašiskubino pačios sau 
galą pasidaryti: jas rado namie 
pasikorusias.

Visos 98 areštuotos moterys 
tapo pargabentos į apskrities 
miesto, Szoinoko, kalėjimą, ka
dangi bijota, idant gyventojai, 
ypačiai vyrai, nepultų menkų 
provincijos kalėjimų ir nepavar
totų smurto prieš vyrų nuody
tojas.

Prapuolė Šveicarų la
kūnai atsirado Lisa- 

bone
LISABONAI, Portug., rugp. 

12. — Trys šveicarų aviatoriai, 
kurie praeitą ketvirtadienį išlė
kė iš Paryžiaus ir kelionėj bu
vo prapuolę, atsirado Lisabone. 
Jie taiso čia savo aeroplaną, ku
riuo netrukus rengiasi skristi 
per Atlantą j New Yorką.

WASHINGTONAS, rugp. 13. 
— Amerikos automobilių eks
portas per pirmus' šių metų še- 
šius mėnesius žymiai padidėjo. 
Prekybos departatnento pa
skelbti skaitmens parodo, kad 
per pirmą šių metų pusmetį au
tomobilių buvo eksportuota už 
$354,874,924, arba už $92,200,- 
360 daugiau ne per tą patį lai
ką praeitais metais.

to Reino evakuavimo
Tuo tarpu stengiamos, susikal

bėti su Anglais dėl jų stato
mų reikalavimų.

IIAAGA, Olandija, rugp. 13. 
•—. Pasikalbėjiumose tarp Vo
kietijos ir okupacinių valstybių 
atstovų šiandie beveik visai su
sitarta dėl greito Reino krašto 
evakuavimo. Reparacijų konfe
rencijos politinei komisijai dėl 
to veikiausiai nebebus reikalo 
nei susirinkti.

Pasitarimai tarp Frąncijos, 
Anglijos, Belgijos ir Vokietijos 
atstovų dėl Reino krašto eva
kuavimo įvyko tuo laiku, kai 
konferencijos finansų ekspertai 
bandė nugalėti kliūtis, kilusias 
dėl Anglijos reikalavimo dides
nės, nekaip Youngo reparacijų 
plane numatyta, Vokietijos mo
kėtinų reparacijų dalies.

Siūlo panaikinti visas 
karo skolas

HAAGA, Olandija, rugp. 13. 
—■ William Graham, Britų pre
kybos komisijos pirmininkas, 
savo kalboj šiandie pasakė, kad 
geriausias būdas didžiojo karo 
paliktoms problemoms likviduo
ti butų — anuliuoti (panaikinti) 
visas’ karo skolas, neišskiriant 
ir skolų Amerikai.

Niekas nepadėjo šie
naut, farmerys nu

sižudė
' ANTIGO, Wis., rugp. 13. — 

Del to, kad jis negalėjo gauti 
kas padėtų jam šieną piauti, 
vietos farmerys Joe Schumitsch, 
68 metų amžiaus, pasidarė galą, 
susivarydamas kulipką į širdį.

Hooverio užuojauta mi
rusio Bergerio žmonai

MILWAUKEE, Wis., rugp. 
13. — prezidentas Herbert Hoo- 
ver atsiuntė telegramą p. Metai 
Berger’ienei, pareikšdamas jai 
gilios užuojautos dėl jos vyro, 
socialistų vado Viotoro L. Ber
gerio, mirties.

Bergeris buvo tramvajaus su
žalotas liepos 16 dieną ir nuo 
žaizdų mirė praeitą trečiadienį.

MONMONTH, III., rugp. 13.— 
CIaude Paine, 23, garažo prie
vaizdas, šiandie nušovė savo 
žmoną, paskui pats nusižudė.

Prezidentas Hoover ža
da aplankyt Meksiką
WASHINGTONAS, rugp. 13. 

— Pusiau oficialiai praneša, 
kad prezidentas Hoover žadąs 
ateinantį gruodžio mėnesį pada
ryti vizitą Meksikai.

Venezuelos revoliuci
nės partijos susijun

gė prieš valdžią
Išsirinko vieną bendrą vadą ir 

stengsis nušluoti diktatoriaus 
gen. Gomezo valdžią.

PORT OF SPA1N, Trinida
das, rugp. 13. — čia gauta ži
nių, kad . revoliucinės venezue- 
liečių partijos susijungė daik- 
tan priieš dabartinę Venezue- 
Jos valdžią ir išsirinko vieną 
bendrą vadą. Revoliucininkai 
esą gerai apsiginklavę ir apsi
rūpinę amunicija.

Venezueloje jau seniai verda 
revoliucinis bruzdėjimas prieš 
diktatoriaus gen. Juano Gomezo 
režimą, tačiau sukilimai visados 
buvo armijos, kurios vyriausias 
vadas yra pats' gen. Gomez, pa
trempiami.

Revoliucininkai sumušti
KARAKASAS, Venez., rugp. 

13. — Oficialis pranešimas skel
bia, kad Venezuelos revoliuci
ninkai vakar bandė paimti Ku- 
manos miestą, bet buvę val
džios kariuomenės atmušti. 
Kautynėse, pasak pranešimo, 
krito provincijos gubernatorius 
gen. Emilio Fernandez ir kelio
lika kareivių. Keli revoliucinin
kai taip pat buvo nukauti.

Muštynės New Or- 
lean miesto taryboj 

dėl streiko
NEW ORLEANS, La., rugp. 

13. — Miesto itaryboje šiandie 
kilo muštynės, kurias numalši
no tik atvykę policijos rezervai. 
Muštyhės kilo, atvykus į tary
bos posėdį organizuotų darbi
ninkų komitetui įteikti tarybai 
peticiją, pasirašytą tūkstančių 
piliečių, su prašymu, kad butų 
panaikintas patvarkymas, ku
riuo per gatvekarių darbininkų 
streiką liko užginti pigus pas'a- 
žierių automobiliai.

Hidroplanas, kur le
kia 300 mylių per 

valandą
SOUTHAMPTON, Anglija, 

rugp. 13. — Anglų Supermarine 
Avation kompanija jau pabai
gė statyti negirdėto greitumo 
hidroplaną ir vakar Calshote, 
netoli nuo Southamptono, buvo 
daryti bandymai skristi.

Bandomuose skridimuose ka
pitonas A. M. Orlebait naujuoju 
hidroplanu S-6 pasiekė greitu
mo 300 mylių per valandą, ir 
manoma, kad hidroplanas galės 
skristi iki 360 mylių per valan
dą. Tokiu greitumu skrendant, 
iš Southamptono į Chicagą bu
tų galima atskristi per vienuo- 
liką valandų.

Naujasis hidroplanas S-6 atei
nančio rugsėjo 7 dieną dalyvaus' 
hidroplanu reisuose dėl Schnei- 
derio taurės.

Tarptautinis studentų 
kongresas Budapešte
BUDAPĘŠTAS, Vengr., rugp. 

12. — Šį rytą čia atsidarė vie
nuoliktas tarptautinis studentų 
kongresas. Dalyvauja delegatai 
iš 38 valstybių.

Lietuvos Naujienos
Gaisras Juodlau- 

kiuose
Juodlaukių kaimas (Šimonių 

valsč.) — Liepos mėn. 19 d. ry
to metu apie 10 vai. sudegė 
ūkininkų: Pukenio ir Urinavi- 
čiaus, išskiriant klojimus, visi 
ūkio trobesiai su ten buvusiu 
turtu. Gaisro metu, ūkininko 
Pukenio tapo išvogti pinigai ir 
brangus auksiniai daiktai. Tai- 
po-gi apvogė tam kaime nakvo- 
jusį žydelį, kuris gesindamas 
gaisrą, ant tvoros pasvėrė ploš- 
čiuką su pinigais ir grįžęs jų 
neberado. Nuostoliai didžiausi, 
nes trobesiai buvo visai geri. 
Gaisro priežastis neišaikinta; 
manoma, kad iš pečiaus Puke
nio, nes tą rytą buvo kepta 
duona ir pečius buvo gerai iš
kūrentas.

Konfiskavo lovius

KAMAJAI. — Kamajų giri
ninkas areštavo ir pristatė į 
Kamajus, nuo Petriosiškių eže
ro, paprastus lovius, kuriuose 
ūkininkai girdydavo galvijus.

Įdomu ar net valdišku vande
niu negalima girdyti ūkininkų 
karvutės, ar čia yra tik eilinis 
valdininko įsikišimas?

Rado pasikorusį žmogų
Š. m. liepos mėn. 21 d. netoli 

Eigulių kaimo, Kuršėnų valse., 
miške vietinių žmonių buvo ra
stas pasikoręs nežinomas žmo
gus. .

Patikrinus pasikorėlio pasą,1 
pasirodė, kad pasikorėlis yra 
Albrektas Antanas, 46 met. am
žiaus. kilęs iš Tauragės apskr.

Be paso, kitų dokumentų pas 
pasikorėlį nerasta. Pasikori
mo priežastis nežinoma.

Perkūnas sudegino 
namus

i šiomis dienomis Seredžių v., 
Klausučių kaime perkūnas tren
kė į ūkininko K. Steponavičiaus 
namus. Namai sudegė. Jų

i vertė apie 5000 litų. Stepona
vičius buvo Valst. Draudimo 
įstaigoj apsidraudęs.

DEGĖ FABRIKAS
KAUNAS. — Liepos 30 d. 

anksti rytą, apie 5 vai. užside
gė grindys baldų fabrike “Ur.i- 
versal” Jonavos g-vėj 77.

Atvykę gaisrininkai greit už
gesino ugnį. Policija veda dėl 
gaisro kvotą.

15-kos Metų
Patyrimas

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

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

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

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

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

Sūnaus nepadorus elgi
masis su tėvu

Jonavoj gyvena dabar pil. 
Karpavičius, senas, sergantis ir 
negali užsidirbti duonos. Jo 
šeima gyvena Klaipėdoj. Su
žinoję, motina, sesuo, ir brolis, 
kad tėvas serga, surinko kiek 
pinigų ir davė broliui atvežti ir 
tėvą į ligoninę patarpinti. Sū
nūs vežė 500 lit., bet atvažia
vęs pragėrė su gerais draugais, 
o tėvui davė 50 lit. Važiuoda
mas namo ir patsai neturėjo 
bilietui. Sergantis tėvas liko 
be jokios globos, nakvoja po 
tyru dangumi. Dabar prašė 
svetimų, kad surinktų jam ke
lionei važiuoti pas vaikus, kur 
žada gauti duonos ir pastogę.

Ne už litus, bet už 
dolerius

ZARASAI. Pernai rudeniop 
pasirodė apyvartoje daug po 
100 dolerių banknotų, kuriais 
daugiausia prigaudinėdavo tur
tingesniuosius, nes biednieji jų 
neturėdavo.

Vėliau pasirodė, kad kalbami 
banknotai po 100 dolerių yra 
padirbti iš 10 dolerių. Kilo di
džiausia panika ir pradėjo su
interesuoti asmenys sekti, iš 
iš kur jie paeina. Tuojau bu
vo susekta, kad juos platina 
buv. Zarasų rusų pradžios mo
kyklos mokytojas Fiodoras Ju- 
rjevas iš Atrošų vienkiemio. 
Ar jis pats perdirbdavo, ar 
gaudavo perdirbtus platinti, ne
žinojo.

Dabar Panevėžio Apygardos 
Teismas Zarasuose nubaudė tą 
rusą 4 metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Jurievą gynė prisiekusis ad
vokatas p. Tumėnas.

Šventadienis Klaipėdoj
Klaipėdiečiai, kaipo darbo 

žmonės labai laukia šventadie
nio, kad galėtų kur iš miesto iš
važiuoti. Dėlto atėjus šventa
dieniui, ypač jei gražus oras, 
tai Klaipėda lieka tuščia. Vieni 
automobiliais, kiti dviračiais, 
vežimais, laivais ir pėščiomis 
traukia ištisomis grupėmis į 
miškus, į kurortus ir kaimyni
nius miestelius.

Labai daug vyksta į Palan
gą, nes čia jiems labai patinka 
ir čia vokiečiai žinodami jog 
Palangoj vieši musų diduomenė 
nori pademonstruoti savo kul
tūrą, kuri dažnai perdėtai 
įvertinama.



: Graikų Išminčius Diogenas
) P. J. Birinkovas Vertė P. S.

(Tęsinys)
Apavalą jis visiškai nustojo 

nešiojęs: kojos neprivalančios 
būti opesnės už akis ir visą kū
ną, kurių mes šalty (Graikijoj 
nėra didelių speigų) nedengia
me ir nebijome jų peršalti: už
rištomis akimis juk negi vaikš
čiosi. Vadinas, ir kojos turi prie 
to priprasti. O drabužius jam 
atstodavo platus apsiaustas ar
ba apdangalas. Kai būdavo šil
ta, jis nešiodavo jį visai palai
dą, o kai šalta — sudėtą dvi
linkai.

Ir plačiai pasklido paskalos 
apie Diogeną.

Antisfenas, jo mokytojas, jau 
ėjo senyn ir silpnyn, ir žmo
nės ėmė pas Diogeną vaikščioti. 
Jis turėdavo gerą balsą, ir visa
dos kalbėdavo protingai, gra
žiai ir taip įtikinamai, jog kiek
vienas, kas jį girdėdavo, neno
romis sutikdavo.

Netoli nuo Atėnų, juroje, bu
vo Eginos sala. Joj gyveno tur
tingas žmogus, vardu Onezikri
tas. Jis išgirdo apie Diogeno gy
venimą ir nusiuntė į Atėnus sa
vo jaunytį sūnų sužinoti, kas 
tai per vienas yra.

Sūnūs išvažiavo. Tėvas jo 
laukė, laukė ir nesulaukė. Atėjo 
kartą pas jį iš Atėnų pirkliai 
ir sako: “Mes matėme tavo sū
nų klausant Diogeno; sužinojęs,!mi, žodžiu ir darbu švietė savo 
kad mes esame iš Eginos, liepė 
pasakyti, kad nebegrįšiąs pas 
tave, nes negalįs palikti moky
tojo.

—Taip, tiesa, pirma aš blo
gai gyvenau; bet dabar juk per
simainiau. O jus pasižiūrėkite į 
save: kokie jus pirma buvote, 
ir ar daug persimainėte?

Tuomet Atėnų tauta įsivėlė į 
karą su makedonais. Įvyko di
delė kova prie Cheronėjos mies
to, netoli nuo Atėnų. Toj kovoj 
paėmė Diogeną į nelaisvę. Pa
matę, kad tai ramus žmogus, 
nuolankiai pasiduoda į rankas, 
priešai pamanė — šnipas ir nu
vedė jį pas savo karalių Pilypą. 
Tuomet Pilypas buvo pramušta 
galva tiems užkariavimams — 
jis norėjo savo valdžią uždėti 
ant visų kaimyninių tautų.

Atvf.de Diogeną pas karalių ir 
tarė:

Tai, matyti, yra perbėgėlis: 
Ką tu saviems pasakysi, jei aš 
tave paleisiu?

Diogenas jam atsakė:
—Aš jiems pasakysiu, kad 

esi daugianoris.
Karalius Pilypas mėgo suma

ningus žodžius, nusijuokė ir pa
leido Diogeną.

Kaip Diogeną vergijon pardavė
Onezikritas su savo sūnumis, 

supratę Diogeno mokslą apie 
tikrąjį gyvenimą, sugrįžo namo, 
į Eginos salą, ir, kaip mokėda-

namiškius ir kaimynus. Tik jis 
ilgėjos savo mylimojo mokyto
jo ir jam rašė, maldaudamas at
važiuot pas jį, į Egiptą. Atėnuo-

Tada Onezikritas išsiuntė vy-! se tuomet buvo didžiausia sui- 
resnįjį sūnų, ir tas nebesugrįžo, j rutė.
Pagaliau išsirengė ir pats tėvas, Diogenas išsirengė į kelionę 
išvažiavo į Atėnus, pamatė Dio-j ir išplaukė laivu į Eginą. Juroj 
geną, išgirdo jį ir tapo jo mo- pakilo baisi audra. Vairininkas 
kiniu. paklydo kelią, ir bangos nunešė

Diogenas dažnai sakydavo laivą. Keleiviai nežinojo, kas su 
žmogų kenčiant dėl to, kad jis jais atsitiks: ar juos sutrupins 
negauna to, ko nori. Vadinas, į akmenį, ar nuneš į tolimą be
norint išvengti kentėjimų ir UI- ribę jurą, ar šiaip kur užneš į 
mingam būti, reikia kuo ma- nežinomąją šalį pas 
žiau norėti, o noras yra paties žmones, 
žmogaus valdžioje. Todėl žmo- oras, 
gus, norėdamas būti laimingu, 
turi nustoti norėjęs. Kai nieko 
nebenori, tai maža jis ir savimi 
besirūpina, nebevargina savęs 
darbu Įvairiems savo geiduliams
tenkinti, ir jam lieka daugiau seklumą, ir laivas, 
laiko kitiems padėti ir paslau
gyk.

Diogenas gerbė elgetas ir pri
kalbinėjo juos mėgti elgetavimą 
ir neieškoti aprūpinimo ir tur-

laukinius 
Atėjo rytas. Nurimo 

ir išaušus jie pamatė jų 
laiva nešant tiesiai i smėlio
krantą. Visi žėgliai buvo su
draskyti, vairas nuplėštas, ir jie 
daugiau nebegalėjo 
vo. Juos nunešė į

valdyti lai- 
pakrantės 

užėjęs ant

Neturtas, — sakydavo jis, 
— yra savamokslis, išminties 
padėjėjas.

Jis dar sakydavo, kad žmo
gus turi taupyti gyvenimui ir 
kūno ir dvasios jėgas. Kūnas 
taupo jėgas sunkiame darbe, o 
siela — geruose darbuose. To
dėl, be dvasios ir kūno, nieko 
nereikia sava laikyti; net ir 
kunu reikia naudotis ne savo 
pilvui, bet žmonių gerovei.

Sumanęs ką nors daryti, — 
sakė Diogenas, — pirma pagal
vok, ar tai yra protinga, ar ne, 
ar dėl tokio veikinio negrauš 
tave sąžinė. O tuo, ką kiti žmo
nės sakys, nesirūpink, nes žmo
nių gandai, kaip juros bangos, 
labai nepastovus; pradėjęs apie 
juos galvoti ir prie jų taikintis, 
niekam neįtiksi ir nepadarysi 
naudos nei sau, nei kitiems.

Taip Diogenas mokydavo pas 
jį ateinančius žmones ir savo 
gyvenimo pavyzdžiu rodydavo 
savo žodžių teisumą. Ir dauge
lis graikų stebėdavosi jo išmin
timi, tarp savęs šnekučiuoda
miesi: ‘ilr iš kur jis visa tai ži
no? Ar tiktai nėra jis Icėsiaus 
sūnūs — to netikrų pinigų dir
bėjo, kuris sėdi 
me? Juk ir jis 
kius pat darbus 
tai buvęs net iš
tas, o dabar štai mokytoju ta
po.” Rasdavos ir tokių, kurie 
susitikę jam tiesiai į akis rėž
davo:

—Ar tiesa, Diogenai, kad tu 
netikrus pinigus dirbdavai?

J tai Diogenas atsakydavo:

Sinopo kalėj i- 
pats, sako, te

dirbęs ir už 
miesto ištrem-

smėlio, sustojo.
Begalvodami apie išsisukimą 

iš bėdos, nelaimingi keleivia 
pamatė tolumoj visomis burėmis 
plaukiant tiesiai į juos kitą ka
vą. Jie nudžiugo: mano, išgany
mas ateina. Bet apsiriko: laivo 
butą galvažudžių.

Priplaukęs prie kranto, gal
važudžių laivas atsisukę prieš 
vėją, nuleido inkarą ir sutrau
kė bures. Keleiviai mato, kad iš 
to laivo nuleido laivę, ir jon pri
sėdo žmonių, su kalavijais, ieti
mis ir skydais.

—Dabar riestai, — mano: — 
visus gyvus paims. Priplaukę 
prie jų laive, suriko galvažu
džiai:

—Pasiduokite!
O galvažudžių buvo toks pa

protys: jei kas pradėdavo su 
jais kovoti, tą tuojau nukauda
vo ir įmesdavo jūron; o kas pa
siduodavo, išveždavo nelaisvėn 
ir parduodavo vergu.

Diogenas, tai žinodamas, ėmė 
savo draugus prikalbinti viską 
geruoju baigti.

Didelė čia bėda, — sakė jis, 
kad mus išveš nelaisvėn ir 

parduos vergais. Su kiekvienu 
žmogumi galima sugyventi. Juk 
ir jie taip pat yra žmonės. Sie
los, kurios laisvė yra brangiau
sia žmogui, jie nesukaustys ge
ležiniais pančiais. O ėmę gintis, 
mes tik pražudysime žmones, 
praliesime kraują ir sau geriau 
nepadarysime.

Kurie paklausė jo žodžių, pa
skum jam dėkojo; o kurie gy
nės, buvo visi išžudyti. Galva
žudžiai suėmė visa, kas buvo 
brangu laive, nusivežė į savo 
laivą, pakelė inkarą ir nuvažia
vo toliau, į Krito salą, kur buvo 
varoma vergų prekyba.

Belaųkdanji prekymečio/ gal-

1 ■ —

(Atlantic and Pacific Photo]

!«■

Paveiksle matoma orlaivis St. Lotais Robin laike savo rekordinio lėkimo 420 vai. nenusileidžiant. Čia matome, kaip 
tas orlaivis pilia j Robin gesą.

važudžiai apsistojo prekyvietėj, žiūrėti, o paskum taip juo įsiti- 
Belaisviams striuka pasidarė. 
Juos maitino pusbadžiai; kad 
ne Diogenas, butų juos visiškai 
numarinę. Bet jis nenusiminė, 
ir iš savo šeimininkų drąsiai 
reikalavo geresnio užlaikymo.

^-Keistas dalykas, — sakė 
jis, — parduodamas avis ir par
šiukus jus gerai penite, o par
duodamą žmogų, brangiausiąjį 
gyvulį badu marinate.

Ir pardavėjai, jo žodžių pa
veikti, pridėdavo jam maisto, o 
šis gautąjį priedėli dalydavos 
su savo alkanais draugais, drą
sindamas juos juokais ir links
ma nuotaika.

Pagaliau prasidėjo prekyme
tis. Vergų prekininkai, norėda
mi daugiau pirkėjų prisivilioti, 
buvo įpratę šukdinti, kas iš ver
gų koki darbą moka dirbti.

Paklausė ir Diogeną:
—Kokį tu amatą moki?
—Aš moku žmones valdyti,— 

atsakė Diodenas..
— Galvą duodu kirsti, kad kas 

norėtų ant savo galvos poną 
pirkti? — juokdamasis tarė 
pardavėjas. — Bet, antra ver
tus, kaip aš tave ir šukdinsiu?

—O taip ir šokdink: kas nori 
pirkti sau poną, kam reikia šei
mininko ?

Pamatęs pro šalį einant tur
tingą, gražiais drabužiais ir ge
ro veido žmogų, tarė Diogenas:

—Štai, parduok mane šitam 
žmogui: aš matau, kad jam rei
kia šeimininko.

Tas turtuolis (jis vadinos 
Kseniadas), išgirdęs Diogeną 
apie jį kalbant, susidomėjo jo 
žodžiais, ir, (suderėjęs su preki
ninkais, nupirko jį ir išsivežė į 
didelį turtingą graikų Korinto 
miestą, kur jis pats su savo šei
ma gyveno.

įsikalbėjęs kely su Diogenu, 
Kseniadas pamate labai brangų 
daiktą įsigijęs. Sugrįžęs namo, 
jis pavedė jam savo vaikus pri-

kėjo, jog į jo rankas atidavė 
visą, savo namą.

Diogenas pas Kseniadą
Diogenas tapo vergu, bet jo 

dvasia pasiliko laisva.
Jis apsigyveno pas Kseniadą 

ir jam pasidarė toks reikalin
gas, jog be jo negalėjo jokio 
darbo imtis.

Kseniadas, pažįstamųjų klau
siamas, ar patenkintas savo 
naujuoju vergu, jis visados at
sakydavo :

—Iš tikrų j ų\ nebežinau, kaip 
ir bedūkoti Dangui už tokią lai
mę. Nuo to laiko, kaip apsigy
veno pas mane Diogenas, mano 
namuose įsiviešpatavo taika, 
ramybė ir tvarka.

Diogenas pamilo savo poną 
už jo ramų būdą, bet dar labiau 
pamilo jo vaikus, ir vaikai karš
tai prie jo prisirišę. Jis žinojo, 
kad auklėti vaikus yra labai 
sunkus ir svarbus dalykas.

—Mano dalykas, —r sakyda
vo jis, — kaip ir puodžiaus: 
man yra duota molio, ir aš iš jo 
galiu nulipdyti visa, ką tik no
riu; bet apdegus moliui, bus jau 
vėlu: nebeatitaisysi padarytojo 
nuostolio. Tada gali tik sudau
žyti indą. Taip ir su vaikais: 
kol jauni, jie liaunus ir lengvai 
pasiduoda bet kur lenkiami, o 
suaugę pasilieka tokie, kokius 
mažumėj auklėjo: dabar jau 
sunku juos bepataisyti.

Diogenas pastebėdavo tėvus

REAL estate
2608 W. 47th St.

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

ki-
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9.
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perspėjimai 

perspėjimai

ren-
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ĮSTOKIT DABAR
Veltui legalis patarimas visuose 
reikaluose.
Veltui 5 dienų 
dauninkams.
Veltui 30 dienų 
dauninkams.
Veltui 60 dienų 
dauninkams.
Veltui Notaras.
Gaukit sau paskolas pigsne kaina.
Gaukit apdrauda pigesne kaina.
Gaukit sau anglis pigesne kaina. 
Grupe advokatų visuomet patar
nauja nuo 9 iki 9 valandos pa
tarti jums.
METAMS $3 METAMS
City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Avenue

Parduodam
1-mus MORGIČIUS

mokam

6%
Galit atsiimti pinigus ant 

pareikalavimo
Justin Mackiewich

2342 S. Leavitt St
Phone Canal 1678

$3

KUPONAS
Visi savininkai patiekiantys šiuos 

euponus The Landlors Association 
ofice pirm rugsėjo 1. 1929, gaus na
rystės teises už $2.
Vardas .......................................... ,.....
Adresas ..............................................

City of Chicago Landlords 
Association

4650-52 So. Ashland Av.

Namų Apšildymo
IR

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
L LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 nętgli State

Trečiadienis, rugp. 14, 1929

Kitą kartą Diogenas pamate 
jaunuolį einant į pokylį.

—Kam tu ten eini? — tarė 
jis jam: — tu neteksi savo iš
minties.

Jaunuolis jo nepaklausė, ir 
vis tik nuėjo. į pokylį. Kitą die
ną, susitikęs su Diogenu, tarė 
jam:

—štai, aš sugrįžau iš poky
lio ir netapau blogesnis.

—Netiesa, — atsako Dioge
nas: — 
silpnėjo. ’

Bet užtat kaip jis džiaugda
vos pastebėjęs jaunuoly dar 
esant sąžine ir jo veide sarma
tos šešėlį!

- Tai dorybės ženklas, — sa
kydavo jis, — tai dieviška do
vana.

(Bus daugiau)

tavo dvasia tikrai su

dažnai tvirkinant savo vaikus 
jau mažumėj, ir kartais jis juos 
apie tai įspėdavo ir stengdavos 
jaunuolį sulaikyti ant bedugnės 
krašto, kur įraukdavo ji suve
džiojimai, draugų pavyzdžiai ir 
silpnų tėvų lepinimai.

Taip kartą, pamatęs jauną 
vaiką einant pietų i pagarsėju
sį ištvirkėlį, priėjo jis prie jo, 
paėmė jį už rankos, prikalbėjo 
grįžti namo ir, parvedęs jį tė
vams, tarė:

—Saugokite jį nuo pražūties.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie- 

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8į4XU colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

PAMATYKITE SAVE KINTAMUOSE PAVEIKSLUOSE 
IMTUOSE DABAR IR DEŠIMTS METU ATGAL

RAMOV A
TEATRO

ATIDARYME
3518 So. Halsted St Chicago

SEKMADIENY
Rugpiucio-August 18,1929

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H .

Tikietus bus galima gauti tą pačią dieną teatro 
rūmuose (sale įėjimo) nuo 10 valandos ryto.

Tikietų kaina $2.00 ir aukščiau

Programa prasidės 7:30 vai. vakaro

Graži, Pilna Įvairumo Programa
Little Symphony Orchestra of 

Chicago
Howard Preston — Chicagos

Operos Baritonas
Antanas Vanagaitis
Naujienų Pikniko — Gražuolių

Kontesto Krut. Paveikslai
Vilnies Pikniko Krutamieji 

Paveikslai

Vitafonas — Movietonas
Specialiai Suorkestruotos Lie

tuvių Liaudies Dainos, ku
rias grieš Simfonijos Or
kestras

Krutamieji Paveikslai imti 
1919 'metais — Lietuvių 
Laisvės Varpo Laikais

Atvf.de


m
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Sužeistas ugnagėsisme

Kensington
Susirinkimas

Pelnė $2,300

pi r

Town of Lake

Atwater Kent Screen

Cicero

Geriausia vieta Radio pirkti

Budrik
TUBBY Whiskers Ha ve Their Ūse After Ali

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

Evaltas ir A 
Jie aprūpinti lan

\ą)ELL,YA VJAK3TA 
^ER'BODV

su-
Dul

AlOVJ.S’ov M A Re H OUT 
OF" HER.E AMO NOT AmOTHER 
\W0RD OUT OF OO- *’LL 
GlME YOU A GOOD TAMMKJG

f \MHAT.' \MEAQ. \
THAT THIKJG! 
ISHOVLD SAY

NOT!
VHN |P I \NE K) T 

OUT WTH W OM 
EVEQ BODX'D KlD 

1HE LIFE OVTTA ME. /

8514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

LOOK AT THE LOVELY 
11E AUMT EMlLY 
SEMT YOU- COME

PUT IT CM j

su gražesniu ir malo- 
balsu kito tokio Radio

Trys gražiai pasirėdę bandi
tai apiplėšė Mickelberry Food 
Products kompaniją. Jie pasi
šovė $2,300.

Mrs. 0. Kubilius dai 
nuos per News 

Radio stotį

GEEJ'DGiME \ 
A MILLYUKJ D0LLA2S1 
TO H AME
< LIVOE THAT /

Tarp Chicagos 
Lietuvių

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGKIAMS

šešių Cilinderių Auto 
mobiliai Užkariavo

Pirmenybę

vajus jau pasibaigė,,bet 
sekasi gauti vis 

Teko gir- 
kad vie- 

prisirašyti 
Tad jeigu 

tai ilgai 
ateikite ir

Sužeistas ugnėgesis James 
Flaherty begesinant gaisrą, ki
lusi adresu 1451-53-55 South 
Michigan Avė. Tą vietą nuo
mavo G. H. Robinson and Co. 
Gaisras pasitaikė arti St. Lūkės 
ligoninės. Jisai sukėlė išgąsčio 
ir ligonių tarpe. Nuostolių 
gaisras padarė apie $120,000.

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

yra 
Land- 

4650-52 
ir tiems, ku- 

norėtų būti nariais, organi- 
dabar atidarė Kolektavi- 

Piem namu 
kurie turi trubelio

. ___ _  ___ atsllan-
Mano pilnas ISegzamlnavl- 

. ir jei aš apei- 
sveikata jums sugryš. Ei- 
■-.ll-tiį,• kuris neklaus jūsų 

akys 
yra.

1739 S. Halsted St 
Chicago, Illinois

Ideale Radio kombinacija
Grid Radio, žinoma, Electro-Dynamic, puošniame 
specialiai dėl Budriko darytame Console! Tas se
tas daug daugiau išgauna iš oro! Jautriausias, 
kaip per plauką, nustatymas užtikrina gražinusį 
ir aiškinusį balsą ir geriausį pagavimą.

Pilnai su CUNNINGHAM 
TŪBOMIS

- ir įbudavotu
ELECTRO-DYNAMIC 

KALBĖTUVU 
Pilnai

laikrašio peckeliai 
Aš to šlamšto ne- 
kiti parodo kai ka- 
yra peckeliojama 

K. Deveikį. 
sutvėrimai

Dar prieš įsi- 
naujos Susivienijimo 
Amerikoje kuopos

kie jie paikšai 
kūrimą 
Lietuvių 
tame pačiame Maskvos organe 
buvo sakoma, kad, girdi, Susi
vienijimo nariai parodykite du
ris tiems begėdžiams, kurie lan
džioja po stubas kiršindami na
rius prieš senąją kuopą.

Ir dėl jų to šaukimo tuojaus 
įsikūrė nauja kuopa be jokios 
agitacijos. Tai buvo didžiau
sias tavorščiams smūgis, kad 
žmonės nuo jų šalinasi. Ta- 
vorščiai kalčiausį tame nužiū
rėjo K. Deveikį. Esą jis, K. 
Deveikis, landžiojęs pas senus 
S. L. A. narius ir kurstąs juos 
prieš senąją kuopą. Ale, pa
sak Maskvos klapčiukų, jam, 
Deveikiui, Visur parodomos du
rys. Tavorščiai dar prideda 
kokį tai Pauli su tautiška para
pija.

Tenka pasakyti, kad su tuo 
žmogumi, vadinamu Pauliu, De
veikis jokių reikalų neturėjo, 
nes ne geros pažinties neturi.

Vienas Maskvos laikraščio 
peckelių sako, jog abu jiedu 
landžioją po stubas. Tai kokiu 
budu? Bet jau daug kartų bu
vo darodyta, kad “Vilnies” pec
keliai neturi žmoniškumo nei 
sąžinės. Kaš tik nešoka pagal 
jų maskvinę komandą, tai jie 
šmeižia, niekina kiek išmano.

Aš patarčiau S. L. A. na
riams atydžiai skaityti organą 
“Tėvynę”, ypač gi pastaruosius 
du numerius, tai bus galima 
aiškiai suprasti, kas yra Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
griovikai ir kaip nuo jų apsi
ginti. Ir juo anksčiau jie taps 
suvaldyti, tau sveikiau bus Su
sivienijimui Lietuvių Ameriko
je ir visiems šios organizacijos 
nariams. K. P. Deveikis.

Leiger išgirdęs 
susiinteresavo 

greičiausia 
Dabar Chi- 
direktorius 
p. Kubilie-

cnnn išnewyor- 
0,/|8 J KO IKI KAU- 
LUU NO IR ATGAL 

Trečia* Klesa
Plūs $5 U. S. Reveuue 

taksai

Ten ir ii
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musą populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

Kelionė greita ir pigia kaina 
zDel per mito ir kitą informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

H?jnburg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicago

Chicagos policijos komisio- 
nierius, William F. Russell, šios 
savaitės biuletine perspėja:

Nuo pirmos dienos šių metų 
daugiau, kaip 500 žmonių už
mušta autų nelaimėse Cook pa
viete. Kokie dideli nuostoliai 
gyvastimis!

Didelė didžiuma šių nelaimių 
pasitaikė dėl niekuo nepateisi
namo neatsargumo. Automo
bilistai ir pėstieji yra pataria
mi visuomet būti juo atsarges
niais.

Ypatingo atsargumo automo
bilistai turi laikytis, kai gatvė
se vaikai žaidžia. Daugelis 
apielinkių neturi žaismaviečių 
ir gatvės yra vieta vaikams 
bėgioti.

Visuomet važiuokite povai 
per kryžkeles. Šimtai nelaimių 
galima butų išvengt, jei kiek
vienas vadovautųsi atsargumu, 
ažuot nebojimu.

Pėstieji visuomet privalo pa
žvelgti i abi gatvės puses, kai 
jie rengiasi eiti per gatvę. Ei
kite per gatvę prie artimiausio 
kampo. Pildykite trafiko sig-

Speciallstas gydyme chroniškų ir nauj 
gų. Jei kiti negalėjo jumis Išgydyti 
kykit pas mane. __
mas atidengs jūsų tikrų 
imsiu jus gydyti, l . 
kit pas tikrą specialistą, 
kur ir kas jums skauda, uc. pa
po galutino išegzaminavitno—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto ki 1 po pietų.

$10 įmokėti
Dykai Aptarnavimas Per Dvejus Metus 

Dykai Įvedimas

Komisarų 
sapnuoja, 
skaitau, bet 
da, kas ten 
apie jų “mylimą

Ir kaip tie sutvėrimai yra 
keisti arba, tiesiog sakant, ko-

Pirma syki automobilių industri
jos istorijoj, šešių cilinderių auto
mobiliai šiemet viršys keturių cilin
derių automobilių gamyba. Taip ap
skaičiuoja Chevrolet Motor Co. Iki- 
šiol gi gamyboje viršijo keturių ci
linderių automobiliai.

Ši apskaičiavimų patvirtina pir
mojo pusmečio gamyba. Per tuos 
šešis mėnesius pagaminta 1,900,000 
šešių cilinderių automobilių, palydi
nus su 1,265,000 keturių cil. Iš to 
galima numanyti kiek bus automo
bilių pagaminta per ištisus metus.

Chevrolet šiemet tikisi pagamin
ti 1,350,000 automobilių. Chevrolet 
persimainymas nuo keturių ant še
šių cilinderių atėmė šia milžiniška 
suma nuo keturių cil. ir pridėjo 
prie šešių, tuo išstumdamas šešių 
cilinderių automobilius pirmenybėm

Kaip automobilių gamyba urnai 
persimainė, galima matyti iš šių 
skaitlinių. Pernai, 1928 m., kai Chev
rolet dirbdino 4 cil. automobilius, 
4 cilinderių automobilių pagaminta 
2,098,000, nors viena didelė autų dirb
tuvė pagamino tik labai aprybota 
skaičių autų delei permainymo mo
delio. Tuo pačiu laiku 6 cil. auto
mobiliu pagaminta 1,617,000.

šiemet gi, kaip išrodo, bus paga
minta 3,000,000 šešių cil. autų ir 
2,250,000 keturių cil.

ši svarbi permaina automobilių 
gamyboje įvyko daugiausia delei 
Chevrolet {ėjimo i šešių cil. lauka. 
Tai yra dar vienas žingsnis, kurį 
milžiniška automobiliu industrija pa
darė, kad duoti automobilių varto
tojams daugiau vertės už sumokė
ta doleri. Milžiniška produkcija, kar
tu su geru sutvarkymu gamybos ir 
pardavimo leidžia ^įtomobilių in
dustrijai vadovauti visoms kitoms 
industrijoms davime publikai kuo- 
dauginusia už jos pinigus.

menu, tik labai gražiai skam 
ba. Lietuviškos bus, Naujalio 
Kada Skausmas Tau širdį 
spaus, ir Vanagaičio: Dul 
Dūdele.

Biskutį ir apie pačią p. 
bilienę pasakysiu. Ji kitą 
tą baigs Bostone Naujosios 
Anglijos Muzikos Konservatori
ją. Ji yra tos konservatorijos 
pirmoji stipeddiatė. Pereitą 
pavasarį ji buvo pakviesta gar
siojo kompozitoriaus ir tos kon
servatorijos direktoriaus Chad- 
vvick’o dainuoti Jordan Hali, 
Bostone, parinktai amerikonų 
publikai, kur ji išpildė su or- 
kestros pritarimu Chadwicko 
kompoziciją “Allah”.

Iš 4000 konservatorijos stu
denčių ponia Kubilienė yra vie
nintelė, kuri tokią stipendiją 
gavo ir kuri tokiai auditorijai 
dainavo. “American Opera” 
direktorius St 
ją dainuojant, 
ponia * Kubilienę 
įtraukti į Operą, 
cagos Civic Opera 
noH operos lėšomis 
nę siųsti į Italiją paruošti Chi
cagos Civic Operai. Bet ponia 
Kubilienė yra pasiryžusi 
miau baigti konservatoriją

Namų savininkam, kurie 
nariai City of Chicago 
lords Association, Ine., 
So. Ashland Avė 
rie 
zacija 
mo Departmentą 
savininkam 
su iškolektavimu rendų, musų 
organizacija iškolektuos rendas 
už labai mažą atlyginimą. Už 
kojektavimą atlyginsite, kada 
randa bus iškolektuota.

Ekspertas kolektavimo ma- 
nageris yra pasamdytas kolck- 
tuoti ir šimto nuošimčių patar
navimas užtikrintas kiekvie
nam. Prigulėjimas prie City 
of Chicago Landlords Associa
tion kainuoja nitams tik $3.

šiomis dienomis Chicagoj 
lankosi iš savo tėvų ūkės Lake 
Vilią, ponia O. Krasauskaitė- 
Kubilienė, gyv. Bostone, Mass.

Jos lankymosi tikslas, nors 
ponia Kubilienė ir prašė dar 
niekam apie tai nesakyti, bet 
juk visuomet taip yra, — kai 
prašo nesakyti, tai liežuvis ir 
niežti pasakyti, — taigi ponios 
Kubilienės lankymosi tikslas 
yra pasiruošti duoti koncertą 
per Daily News Radio stotį.

Jei niekam nesakysite, pra
nešu, kad man. reporteriui, te
ko jau ir dainų programą ma
tyti ir ponią Kubilienę dainuo
jant girdėti. Tai bus ketu
rios dainos: itališkai, lietuviš
kai, angliškai ir vėl lietuviškai. 
Svetimų dainų autorių nebeat-

Lietuvos Laisvės 
Bonų 

vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien. 

Atneškite arba siųskite 
paštu.

Pereitą penktadienį 
Roselando Lietuvių Kliubų ir 
Draugijų Savitarpinės Pašalpos 
Susivienijimo susirinkimas. Na
rių atsilankė mažai, nors buvo 
pranešimai paduoti į tris laik
raščius. Tur būt nariai nekrei
pė atydos į pranešimus, kad 
mažai jų ši kartą atsilankė. 
Manau, kad atvės oras, tai 
skaitlingiau pradės lankyti su- 

' sirinkimus.
Išklausyta visokie raportai ir 

pranešimai. Jie buvo tokie: 
įvyko išvažiavimas liepos 28 d. 
Wildwood miškuose. šis išva
žiavimas buvo su dovanomis. 
Diena pasitaikė graži, todėl 
ir publikos prisirinko daug. 
Laimėjusiems dovanas išdalin
tos. Galutina apyskaita nepa
daryta, bet numatoma, kad bus 
pelno apie $200.00.

Dabar serga du susivienijimo 
nariai — 
Džiansonas 
kytojais.

Nutarta surengti balių atei
nantį sezoną. Tam darbui iš
rinkta komisija. Ji įgaliota 
pradžiai darbo. O paskui, jei
gu ko truktų, tai susirinkimas 
duos instrukcijas komisijai. 
Komisija išrinkta iš gabių na
rių. Viena narė apsiėmė, kuri 
dar neseniai prisirašė į susivie
nijimą. Ji pati agitavo, kad 
visos moterys Įeitų į komisiją 
šiam baliui surengti. Kadangi 
drąsių nesirado, kurios apsiim
tų dirbti komisijoje, tai du vy
rai apsiėmė. Manau, kad ko
misijai pavyks surengti tokį 
sėkmingą balių, koks buvo iš
važiavimas.

Nors 
susivienijimui 
daugiau užuojautos, 
dėti daugelį kalbant, 
nas ir kitas mano 
prie susivienijimo, 
šitaip vyrai kalbate, 
nelaukite — tuojaus 
prisirašykite. Susivienijimo su
sirinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrą j>ėtnyčią. 311 
Kensington avė.

Nutarta atmokėti ligoniui pa
šalpa. Korespondentas.

nalus. Jei nėra signalų, tai 
naudokite sveiką protą, apsi
žiūrėdami, ar nėra pavojaus 
eiti per gatvę.

3417 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

Atwater Kent
RADIO

PUOŠNIAUSIAME CONSOLE

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 VfflH

NAUJIENOS, Chicago, III
- :-.K. t r. i ■*.:» .

CHICAGOS 
ŽINIOS

0 5165
Neapsigaukite! Tvirtesnio — 
resnio 
nesniu 
Amerikoje nėra kaip Fada Radio. 
Persitikrinkite mušti krautuvėje.

General Radio Store
Didžiausia Radio Lietuvių Krau

tuvė Brighton Parke 
3856 Archer Avenue 

netoli Rockwell St., 
Telefonas Lafayette 6195 

Chicago, III.

Didžiausia Lietuvių Radio Sankrova
Nebus daroma pastangų pa

lenkti jus prie kito radio. Ka 
Budrikas skelbia, ta jis ir par
duoda. Jus perkate su pilnu pa
sitikėjimu ir pasitenkinimu, kad 
jus gausite čia geriausias sąlygas 
geriausius radio ir geriausi ap- 
thrnavima.

Dykai demonstravimas na
muose.

Telefonuokite Boulevard 4705
Stalo Modelio* Receiveris CQQ 
55 be tūbų UJO O
Vartojantis naujas Screen Gr|d 
tubus.
Electro-Dynamic Stalo 
Kalbėtuvas

pi o\J)
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Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .............................
Pusei metų ...... . .................
Trims mėnesiams ..........
Dviem mėnesiam ...... -....
Vienam mėnesiui ..............

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ......... ..........
Savaitei ___ ____________
Mėnesiui _______ —______

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ....___________ —— $7.00
Pusei metų ___ __________— 3.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams _____   1.25
Vienam mėnesiui _________  .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

[Atpiginta]
Metams_______________ — $8.00
Pusęi metų ------- ------------— 4.00
Trims mėnesiams --- ----------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

DR. GRINIAUS DEMONSTRACIJA PRIEŠ 
DIKTATŪRĄ

Norėdama įgyti žmonių simpatiją, Lietuvos tauti; 
ninku vyriausybė, prezidento Smetonos dekretu, pasky
rė senam visuomenės darbuotojui Dr. Kaziui Grinių:, 
pensiją iki gyvos galvos, po tūkstantį litų kas mėnesis. 
Dabar, kaip praneša Europos spauda, p. Grinius tą sa
vo pensiją pavedė politinių kalinių šelpimo reikalams.

Šitą užsitarnavusio Lietuvos yeikėjo žinksnj žmo
nės taip Lietuvoje, kaip ir užsieniuose suprato, kaipo 
demonstraciją prieš diktatūrą. Ir, be abejonės, tai yra 
demonstracija, kuri ne tik parodo p. Griniaus įsitikini
mus, bet kartu pastato juokingon padėtin vyriausybę, 
kuri, mokėdama pensiją buv. respublikos prezidentui, 
netiesioginiu budu teikia pašalpą savo politiniems prie
šams !

mam Youngo planui. Kanclerio Snowdeno griežta opo
zicija finansinių ekspertų patiektam sumanymui Vo
kietijos reparacijų mokėjimo klausimu nustebino visus, 
nes buvo manyta, kad Snowdenas, kaipo socialistas, pa
sirodys derybose su svetimomis valstybėmis sukalba
mesnis už kitus delegatus.

Dar butų peranksti spręsti, kokių vaisių, tarptauti
niu atžvilgiu, atneš anglų nusistatymas konferencijoje. 
Bet vienas dalykas jau paaiškėjo, būtent, tas, kad Dar
bo Partijos vadus šiame klausime remia ne tik Angli
jos valdžia, bet ir visas kraštas. Vienas korespondentas 
iš Londono praneša, kad Snowdeno kalbos Haagoje ir 
MacDonaldo telegrama, išreiškianti jam pritarimą, su
kėlė didelio entuziazmo Anglijoje ir darbiečių valdžia 
esanti šiandie taip populiarė visoje Kritanijos imperi* 
joje, kaip nebuvo populiarė nė viena Anglijos vyriausy
bė per dešimtis metų.

Nebūtų, žinoma, gerai, jeigu, stiprindami savo po
ziciją namie, Anglijos darbiečiai pakenktų Europos su
sitaikymui. Tečiaus gal būt yra neišvengiama, kad pir
ma, negu Europoje galės būt atsteigti normalus taikos 
santykiai, Anglijos demokratija turės “persiimti”' su i 
Francijos militarizmu. Iki šiol visa Europa (neišski
riant Londono) šokdavo sulig Paryžiaus muzika. Da
bar gal bus kitaip, — jei tik nepakriks visas “koncer
tas”.

čių mušti. Ten tikrai jis nie
kam nebegali būti po tako.

čekiste ARISTOKRATĖ.

žinomas savo kova su pro
vokatoriais V. BurceVas' paskel
bė užsienių spaudoje įdomią 
sensaciją apie bolševikų čekis- 
tę iš aristokratiškų rusų sferų.

Tai esanti rusų artistė Ra- 
čevskaja, buv. caro Nikalojaus 
pusbrolio žmonos sesuo. Ji jau 
kelis metus' tarnauja bolševi
kams kaipo agentas provokato
rius. Josios veikimas — rusų 
emigracija užsieny. Raševskos 
ryšiai su aristokratais davė jai 
galimumo informuoti bolševi
kus apie emigraciją ir jos pla
nus. Ji buvo tam tikslui spe
cialiai komandiruota į užsienius. 
Bolševikų G. P. U. davė jai di
deles pinigų sumas, kad ji ga
lėtų sėkmingai atlikti savo dar- 
bą.

Burcevas žada paskelbti dar 
visą eilę bolševikams tarnau
jančių provokatorių.

DARBIEČIŲ PERGALĖ RINKIMUOSE

Liepos mėn. pabaigoje įvyko papildomieji rinkimai 
i Anglijos parlamentą Prestono apygardoje. Rinkimų 
priežastis buvo ta, kad išrinktas toje apygardoje libe
ralų sąrašu atstovas Sir William Jowitt perėjo į Darbo 
Partiją ir, nenorėdamas užsitraukti priekaišto, kad ji
sai apgavęs balsuotojus, rezignavo iš parlamento.

Šiuose papildomuose rinkimuose Sir William statė 
savo kandidatūrą jau kaipo darbietis, ir balsuotojai iš
reiškė jam pasitikėjimą. Kuomet pirmiaus jisai buvo 
išrinktas 2,161 balso dauguma, tai dabar jo dauguma 
pakilo iki 6440. Už darbietį Jowitt’ą paduota 35,608 bal
sai, o už konservatorių kandidatą 29,108.' Buvo -da ir 
trečias kandidatas, kuris tečiaus surinko tik 440 bal.

Darbo Partijai, matyt, nebūtų baisu, jeigu reikėtų 
paleisti parlamentą ir skelbti naujus visuotinus rinki
mus.

MOONEY PASMERKTAS NEKALTAI

Galifornijos darbininkų agitatorius, Thomas Moo- 
ney, kuris prieš dešimtį metų buvo nuteistas už bombos 
metimų į patriotiškų demonstracijų ir kuris šiandie te
besėdi kalėjime, yra visai nekaltas! Tai viešai pareiškė 
teisėjas Griffin, kuris pirmininkavo Mooney byloje.

Teisėjas sako, kad visi keturi liudininkai, kurių pa
rodymais yra paremtas teismo nuosprendis prieš Moo
ney, liudijo, melagingai, ir valstybės gynėjas tyčia slėpė 
nuo “džiurės” faktus, kuriais butų buvę galima įrodyti 
suimtojo nekaltumas. Todėl p. Griffin dabar reikalauja, 
kad nekaltai pasmerktasis žmogus butų paleistas iš ka- 
Įėjimo. _

Nuostabi yra ne tik Mooney byla, bet ir šitie teisė
jo Griffino pareiškimai. Nors Mooney buvo nekaltas, 
bet prokuroras apkaltino jį baisia piktadarybe ir su pa- 
gelba papirktų liudininkų privertė prisaikintuosius po- 
sėdininkus (“džiurę”) išnešti jam pasmerkiaintį nuo
sprendį. Ir nors bylos laiku ir paskui po jos per metų 
metus Amerikos darbininkų organizacijos kėlė protes
tus prieš tų legalę žmogžudystę ir reikalavo, kad val
džia susimylėtų nuteistuoju arba kad jo byla butų iš 
naujo nagrinėjama, bet visos šitos pastangos nuėjo 
niekais.

. Ir kodėl per tiek metų tylėjo užsičiaupęs tas teisė
jas, po kurio akimis valstybės “teisingumo” atstovai 
ruošė pražūtį nekaltam žmogui? Iš to, kų p. Griffin 
šiandie sako apie liudininkus Frank C. Oxman’ų, John 
McDonald’ų, p-nių Nellie Edau ir jos dukterį Sadie, 
yra aišku, kad jisai seniai žinojo, jogei jų parodymai 
teisme buvo melagingi. Kaip gi tad jisai galėjo šituos 
faktus iki šiol slėpti?,

Jeigu Thomui Mooney dabar, pagaliau, ir bus su
grąžinta laisvė, tai kas jam atlygins už ilgus metus, ku
riuos jisai iškentėjo kalėjime, už morales kančias, ku
rias teko pakelti jam ir jo šeimynai?

Sacco ir Vanzetti Naujojoje Anglijoje, Mooney ir 
Billings — tai Amerikos kapitalistiško “teisingumo” pa- 
vyzdžiai. / - ' i

ANGLAI HAAGOJE

Valstybių 
tinai užbaigti 
užkliuvo už Anglijos atstovų pasipriešinimo vadina-

konferencija Haagoje, susirinkusi galu- 
didžiojo karo paliktus ginčus, netikėtai

Apžvalga
DVEJOPAS APSILANKYMAS.

Liepos 18 dieną Latvijoj ap
silankė Čekoslovakijos žurnalis
tai, kurie apsistojo toje šalyje 
paviešėti ligi rugpiučio 1 d. Pla
ti Latvijos pažangioji spauda 
•tikrai širdingai aprašo Čekoslo
vakijos gyvenimą sąryšy su tuo 
apsilankymu. Pasirodo, kad Lat
vijos ir Čekoslovakijos santy
kiai esą labai artimi, ypač kul
tūros' bendradarbiavime, čekai 
išsivertę veik visus Latvių ra
šytojo Rainio raštus; Latvijoj 
“Socialdemokratas” ką tik bai
gė spausdinti išverstą čekų ra
šytojo Jaroslavo Hašeko garsų 
romaną “šiurpus kareivio Švei
ko pergyvenimai”.

Latvių “Socialdemokrate” be 
daug kitų informacijų apie Če
koslovakiją randame editorialą, 
kuriame suminima, kaip Čeko
slovakija eidama demokratizmo 
keliu, jau spėjo patapti viena iš 
pirmaeilių politikoj ir kultūroj 
Europos valstybių; kaip išbu
jojo socialdemokratijos vedama 
kooperacija ir darbininkų orga
nizacijos' bei spauda; kaip savi
valdybės, turėdamos plačią au
tonomiją, kelia provincijos kul
tūrą ir ekonomiją. Straipsnis 
baigiamas šauksmu: “Tegyvuo
ja Čekoslovakijos demokratija. 
Tegyvuoja Čekoslovakijos darbo 
tauta ir jos spauda!” /

gel. liuteroniškoji tebėra vokie
tinimo. Tad kova tarp vokišku- 
mo palaikymo ir lietuviškumo 
grąžinimo toje bažnyčioje pra
sidėjo nuo pat Klaipėdos krašto 
atvadavimo.

Ypač laike krikščionių demo
kratų valdymo, į tuos Klaipė
diškių reikalus buvo labai įky
riai pradėję kištis Didžiosios 
Lietuvos' katalikiškieji ekspan- 
sistai, versdami klaipėdiškių 
bažnyčią atskirti nuo jos Ber
lyno centro. Klaipėdiškiai visai 
teisingai prikišdavo Did. Lietu
vos patarėjams, kad pirma jie 
patys atsiskirtų nuo Romos. To
kiu budu rivalizacija tarpe tų 
dviejų bažnyčių Lietuvoje grę- 
sė visai sukiršinti 
kraštų gyventojus.

Klaipėdos lietuviai 
do praktišką išeitį,
prie Lietuvos' Universiteto Kau 
ne evangelijų liuteronų teologi
jos fakultetą, ir to vaisiai jau 
pasirodė pereitą mėnesį įvyku
siame Tauragėj evangelikų liu
teronų Synode, kur 6 naujai pa
gaminti kunigai lietuviams liu
teronams padėjo atsverti vokie
čius, ir tapo išrinkta į tos baž
nyčios konsistoriją lietuvių 
evangel. liuteronų dauguma.

AMERIKA STATOSI CEPELI
NUS KARUI.

Tuo tarpu, kai Graf Ceppelin 
lankosi po Ameriką ir aplink 
pasaulį nešioja taikos misiją, 
America, Akron Ohio, stato du 
milžinišku cepelinus, kurie bus 
daug didesni už vokiškąjį, bet 
tarnaus ne taikos, o karo tiks
lams.

Tie du nauji oro milžinai bus 
dar neregėtos konstrukcijos, nes 
jų viduj dar tilps po 
orlaivius, lyg kokios 
lakiojančiame lizde.

Reikalui esant tie 
išleis iš savęs tuos 5
ir visi jau sykiu atakuos arba 
ginsis. Kovai praėjus, orlaiviai 
vėl grįž į cepeliną pasislėpti.

Didumo vokiečių Ceppelin yra 
776 pėdų ilgumo, amerikoniš
kieji bus 785 pėdų. Vokiškas 
turi 5 enžinus po 2,550 pajėgų, 
amerikoniškieji turės po 8 en
žinus po 4j,48Q pajėgų. Vokiš
kas kelia 140,000 svarų reika
lingos naštos, amerikoniški kels 
po 182,000 svarų kiekvienas.

5 mažus 
vapsvos

cepelinai 
orlaivius

tų dviejų

tačiau ra- 
įsteigdami

LENKAS AR LIETUVIS 
MURINŲ KARALIUS?

šventadieniai be jokio darbo, 
be jokio sporto ir abelnai be jo
kio judėjimo.

TURI KARTINĄ, BĘT NE
RANDA KUR KARTI

Miami, Fla. Federalinės' val
džios teismas nuteisė pakorimui 
vieną kalinį Alderman už už
mušimų trijų valdininkų jūrių 
kovoje ties Florida 1927 me-,

tais, bet neranda vietos, kur jį 
pakarti. Prašė county kalėjimo 
valdžios, kad pavelytų pakarti 
ant kalėjimo stogo, bet valdžia 
atsakė, kad stogas yra bond- 
suotas pas privačią kompaniją 
ir negali būt karstomi žmonės 
ant to stogo. Tuomet maldavo 
pavelyti pakarti kalėjimo kie
me, bet kalėjimas ir tos' malo
nės atsisakė suteikti. Nori ir 
negali...

DVIDEŠIMTASIS AMŽIUS
Pažinkim Pasaulį, Kuriame šiandien Gyvename.

Nelabai senai prieš tai 
{ėsi Latvijoj ir Lietuvos 
nalistai. Svetingi kaimynai 
stengėsi gražiai priimti ir vigu 
kuo patarnauti, bet kaip laike 
priėmimų kalbėtojai, taip visa 
pažangioji latvių spauda buyo 
pilna apgailestavimų, kad susi- 
dėjusios Lietuvoje “ypatingos” 
sąlygos trukdo tų dviejų bro
liškų tautų širdingą bendradar
biavimą, ir visi linkėjo Lietuvai 
{negreičiausiai sulaukti vėl de
mokratijos atstatymo.

Bet parengimuose daugelis 
latvių žurnalistų net nedalyva
vo, kadangi kartu iš Lietuvos 
buvo atvažiavę ir fasištiškų ofi
ciozų valdiški redaktoriai. Tie 
patys Latvijos socialdemokratai 
apgailestavę susidėjusias sąly
gas, priėmimuose visai nedaly
vavo. Po to skaitėme Lietuvos 
valdiškame oficioze tulžies pil- 
ius užsipuldinėjimus ant Lat
vių, kam, girdi, jie kišąsi į “ne 
savo reikalus”.

lan- 
žur- 
irgi

TAUTYBĖS KLAUSIMAS 
KLAIPĖDOS KRAŠTO 

BAŽNYČIOJE.

Klaipėdos krašto bažnyčia yra 
evangeliškai liuteronišką. Yra 
kiek metodistų ir kitokių deno
minacijų, bet jos krašto gyve
nime įtakos nedaro.

Kaip Lietuvoj Romos katali
kiškoji bažnyčia ligi pat pasku
tinių laikų buvo lenkinimo įran
kis, taip Klaipėdos krašte evan-

Kauno Universitetan šiemet 
jftu paduota ateinantiems me
tams 1,000 naujų prašymų, taip 
kad ateinančiais mokslo metais 
bus' nebetoli 6,000 studentų. 
Kauno universitetas jau susily
gino su daugeliu Amerikos uni
versitetų. Bet reikia atsiminti, 
kad Kauno universitetas tebe- 
sitalpina trijuose ketveriuose 
namuose, kuomet Amerikos uni
versitetai su tokiu pat studen
tų skaičium turi pasistatę po 
ištisus atskirus miestukus su 
įvairiausiais studentams pato
gumais.

PULK. DAUKANTAS VA
ŽIUOJA J BRAZILIJĄ.

Dar pernai metą “N. Y. 
Times” buvo įdėję paveikslą vie
no amerikoniško kareivio Vir
kaus iš Piltstono, Pa., kurs pa
sidarė murinų karalių La Go- 
nare saloj, turinčioj apie 10,000 
juodųjų gyventojų.

Dabar štai Chicagos lenkų 
laikraštis skelbia “Polsko-Ame- 
rykanski krol murzynow”, kad 
Virkus esąs paliokas, ir štai 
kaip išvadžioja:

“Tie visi, kurie skundžiasi, 
kad amerikoniškoji poloni j a ne
išleido žymių žmonių, dabar tu
rės nutilti, tuo labiau, kad p. 
Virkus niekuomet nebuvo joks 
valdininkas jokioj “sosaidėj”, o 
tačiau yra karalium”.

Butų įdomu, kad skaitytojai, 
kurie prižino ką nors ten Pitts- 
tone, pasiinteresuotų apie Vir- 
kų šeimyną, ar jie tikrai yra 
“lenkai”. Pavardė perdaug jau 
lietuviška, ir tokių pavardžių 
net Lietuvoj, Žemaitijoj, yra 
gana daug. Bene pasirodys, ir 

kad lenkų karalius bus be- 
lietuvis žemaitis.

jos, pritaikintos pasiremiant vi
visekcijos mokslu: įvairių už
krečiamų ligų gydymas ir skė- 
pijimas’, pasiremiant bakteriolo
gijos (bakterijų, mažyčių, vie
nos celės ligos gemalų) mokslu. 
Dabar pradedamas praktikuoti 
ir eugenikos pritaikymas (veis
lės pagerinimas) pačiuose žmo
nėse, pasiremiant biologijos ir 
embriologijos mokslu. Tas mok
slas' atsiliepė ir į sociales refor
mas: vergijos panaikinimas, vi
sų žmonių lygybės arba demo
kratijos principų gyvendinimas, 
pasiremiant vienodos kilmės ir 
vienodo fiziologinio kilimo su
pratimu.

Dar daugiau: mokslas jau iš
rišo ir pačios minties arba psy- 
chinio funkcionavimo problemą, 
rasdamas, kad nėra gyvo kūno 
ats'ikrai nuo minties, nei min
ties atskirai nuo kūno, priešin
gai, — kad mintis yra kūno 
funkcijų išdava. Jau išmatuo
ta ir pačios minties veikimas 
bei greitumas. Pavyzdžiui, An
glijos Society for Psychical Re- 

Londone pasekmingai 
daro bandymus su minties per
siuntimu ir jos išskaitymu to
limose distancijose. Tai daroma 
taip: sykį į savaitę ratelis pa
rinktų stiprios valios žmonių 
susirenka į vieną vietą, pasi
deda priešais save kokį nors 
nekomplikuotą daiktą, knygą, 
vazą, ir įtempę visa minties pa
jėgas mąsto apie tą. daiktą bei 
stengiasi jį įsikalti atmintin, ir 
stengias tą vaizdą perduoti min
tim į tolumą, panašiai kaip ra- 
dio siuntimo aparatas perduoda 
radio bangas. Kitos iš anksto 
užsakytos žmonių grupelės tuo 
pat laiku susirenka tolimuose 
miestuose, kaip Edinburge, Bu
dapešte, ir taip pat visą min
ties pajėgą įtempę, lyg kokie 
radio priimtuvai, stengias tą 
Londone siunčiamą mintį pagau
ti ir Įsivaizdinti. Iš priėmėjų 
aprašymų, gauta stebėtini re
zultatai. Tas moksliškas bandy
mas pradėtas dar tik šiemet.

Bet ir čia nieko nauja arba 
stebuklinga žmogus savy nera
do. Dauguma mažučių gyvūnų 
ta minties-radio siuntimo privi
legija labai senai naudojasi. Ste
bėdavomės, kokiu budu bitė, ra
dusi gėlių, tinkamų medui, be
matant pasišaukia pulkus kitų 
bičių arba kaip vabalai vienas' 
kitą suranda, paklydę miškuose 
bei žolėse. Padaryta bandymai 
su straigėmis: patelė straigė 
uždaryta kietai po stikliniu 
dangčiu, kad ji jokiu budu ne
galėtų “prisišaukti” patinukų. 
Pasirodė, kad tam tikru laiku 
visas būrys patinukų straigių 
susirinkę bešliaužoją aplinkui 
stiklą.

(Bus daugiau)

Rašo Juozas Pronskus
• -

(Tęsinys)
Kuo išsiskiria žmogus?

Kiek trumpais žodžiais buvo 
galima, matėme, kaip mokslas 
iš vienos pusės išmatavo, ap
skaičiavo ir patikrino erdvių be
dugnes ir amžinybę, iš kitos vėl 
pusės pasiekė 'palties medžiagos 
ir gyvybės gemalo, išanalizuo
damas celės sudėtį ir net atplėš- 
damas atomui po vieną kitą 
elektroną, — ir visur surado 
vieną bendrą pastovų įstatymą, 
kuriuo prasideda, laikomi, juda 
ir keičiasi daiktai nuo neužma
tomų mažiausių ligi nebeužma- 
tomų didžiausių.

Nemažiau pastangų padėta 
augimo arkitekturai ir gyvybės 
funkcijoms organizmuose pažin
ti. šitai sričiai naują erą pra
dėjo Charles Darvinas 1838 m. 
paskelbdamas po 20 metų stu
dijų ir tyrinėjimų teoriją apie 
žmogaus kilmę, kurią visa eilė 
sekamų žymių evoliucijos mok
slininkų, Huxley, Spencer, Hae- 
ckel, Vallace, DeVries ir Mendel
išvystė į pirmą po Newtonizmo search, 
svarbiausią1 pritaikomojo mok
slo sistemą.

Kaip Newtonizmas susekęs 
žvaigždžių ir atomų paslaptį, iš
tyrė jų mechanizmą ir pritai
kė musų moderniškai industri
jai, taip Darvinizmas ištyręs gy
vybės evoliuciją, padarė milži
niškos įtakos į visą musų mok
slą ir patį gyvenimą. Ne tiktai 
fiziniai ir biologiniai mokslai, 
bet žmonių istorija, kalbos, li
teratūra, filosofija, sociologija, 
etika ir religija tapo iš pamatų 
paliesiti evoliucinės pasaulėžiū
ros ir evoliucinių tirinejimo me
todų.

Gyvybės evoliucijos eiga ga
lutinai yra sumarizuota (su
glausta) į tris svarbiausius ke
lius: natūralinę selekciją (gy
vūnų prisitaikymas prie sąly
gų, gajesniujų gyvūnų išsilai
kymas ir tt.), mutacija (naujų 
ir skirtingų rųšių bei veislių 
atsiradimas) ir orthogenesis 
(ištisos augalų šeimynos nuola
tinė evoliucija tam tikra tar- 
turų iš anksto nusistatyta lini
ja, einanti per amžius ir paei
nanti tik iš pačios augalų šei
mynos vidujinių priežasčių). Ki
tais žodžiais, orthogenesis pa
lyginamas didžiai amžinai okea
no srovei, kuri vienodai, pasto
viai ir amžinai plaukia viena 
linkme; tuo tarpu natūraline se
lekcija, ir mutacija palyginami 
vėjui, kai jis varo bangas okea
no paviršium. Okeanas čia su
prantama visa gyvybė.

Ačiū evoliucijos mokslui, da
bar turime tvarkingai suklasi
fikuotas augalų ir gyvulių rų- 
šis ir šeimynas. Milžiniška pa
žanga moderniškoj anatomijoj 
ir fiziologijoj ir embriologijoj 
kįlo tik po to, kai evoliucijos 
mokslas atsirado. Evoliucijos iš
vystyta paveldėjimo (apsigimi
mo) teorija pakėlė genetiškus 
mokslus ir pagelbėjo išauginti 
vairiausias rųšis naminių au

galų ir gyvulių, pagerintų rų- 
šių ir veislių. Paimkim tik, kaip 
š vienos niekam nevertos lau
kinei žoles išvystyta kopūstai, 
žydintieji kopūstai (cauli- 
flower), kohlrabi, Brusselio 
sproutai, kale ir kollardai. O 
šimtai rųšių bulvių, grudų, gė
lių, paukščių, gyvulių-galvijų, 
pritaikintų skirtingoms oro są
lygoms, žemei ir atsilaikančių 
įvairioms ligoms. Medicina, chi-

Kauno laikraščiuose pasirodė 
įdomi žinutė:

Gen. Daukantas važiuoja į 
Braziliją. “Echo” žiniomis 
buv. krašto apsaugos miniS- 
teris ir dabartinis Valstybės 
Tarybos narys artimiausiuoju 
laiku išvažiuoja į Braziliją.
Kas seka Lietuvos įvykius da

bartinę gadynę, atsimena, kad 
pulk. Daukantas buvo genera- 
lio štabo viršininku ir pačiu 
krašto apsaugos ministeriii, ir 
kad jo pasitraukimas' iš karo 
minisiterio pareigų pasiliko ap
suptas . paslapties ruku. Tai bu
tą panašių priežasčių, dėl kurių 
jau nusileido daugelis gruodžio 
perversmo “žvaigždžių”: gene
rolas Plechavičius, pulk. Sko- 

rupskis, pulk. Petraitis, ir'kt.
Plechavičius, kaip girdėjome 

“išvažiavo” kur ten į . Romą. 
Daukantui buvo suteikta viete
lė Voldemaro įsisteigtoje “dump- 
ing place” Valstybės Taryboje, 
bet šitai neilgai ten gulėjęs bu- 
vusis krašto apsaugos ministe- 
ris važiuoja į Braziliją gyva- prašę, kad visur butų įvesti’rurgija, mirtingų ligų operaci-

tas, 
sąs

AR ILGAI PRIETARAI
DYS AMERIKĄ?

VAL-

Iš Washington skelbia, kad 
grupė žmonių, vadinamų Asso- 
ciacija priešingųjų Mėliniesiems 
Įstatymams norėjo matyt pre
zidentą Hooverį ir 4 dienas lau
ke audiencijos, bet nesulaukė. 
Ta sąjunga kovoja prieš “‘mė
lynųjų” fanatikų įvestus kaikU- 
riose valstijose šventadieni U 
įstatymus, kuriais draudžiama 
visoki pasilinksminimai, net va
žinėjimas. Kitą delegaciją, va
dinamą “Viešpaties Dienos Są
junga” prezidentas priėmęs. Tą 
“sąjungą” atvedę įvairus sau
sieji fanatikai ir metodistų vy
skupas James Cannon, kurie

- - •• - -• L

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

Tėmykite
1) APDRAUDA (Imurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vastie* (Life) Ir kitokia atlieku 
per dideliai ir geriausia* kompa
nijai.
2) RE AL ĖST ATE: Turiu geri 
bargem visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
* Naujienos

1739 So. Halsted SK
Tel. Raoervelt W0Ū

g.«
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į Tarp Chicagos 
Lietuvių

Brighton Park
Brighton Bark puošiasi

Nors ši. kolionija, palyginus 
su kitomis, yra dar jauna, bet 
atsižiūrint į dabartinę geri tą ei
gą biznio, statybos ir kitų da
lykų, Brighton Park nei bi*kį 
nuo kitų nepasilieka. Priešingai 

ji dar greičiau žengia pir
myn.

Prieš 15 metų ši vieta dar

Little Symphony Orchestra of Chicago, vedamas George Dasch, kuris dalyvaus Ramova 
teatro atidaryme ateinantį s'ekmadienį, rugpiučio 18 d. šio orkestro vedėjas, p. Dasch, yra per 
daugelį metų darbavęsis su didžiuoju Chicagos Simfonijos Orkestru, kur buvo antruoju dirigen
tu prie Frederick Stock. Ramova teatro atidaryme orkestras grieš ne tik klasiškus veikalus, bet 
taipjau Šimkaus, čiurlionies ir kitų sutaisytą liettivių liaudies dainų pou-pu-ri, taipgi ir s'uor- 
kestruotą A. Vanagaičio galingųjų dainų “Vilnius” — “Ei, pasauli, mes be Vilniaus nenurimsim”.

duris ir susėdę į savo proleta- 
riškas mašinas išdūmė. Pabu
vęs keletą minutų ir aš išėjau.

Tavorščių draugas.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. NedSldleniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p, p.

I --------- y

>

r. Henry, dentistas 
Danties t j
Ištraukimas * 1 
BE SKAUSMO I
6319 So. Halsted Si.

___ Lietuviai G ydyto j ai__
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. 

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

Telefonas Boulevard 1939

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 
------—o——•

buvo apsodinta kaip kur kopū
stais, kitur neišbrendamos žo
les augo, dar kitur gyveno či
gonai, ir kur nekur žmonės pra
dėjo pirkti lotus, statyti mažus 
medinius namelius, ir pradėjus 
ypatingai lietuviams daugiau ir 
daugiau apsigyventi, čia pradė
jo organizuotis draugijos, para
pija, įvairios biznio įstaigos* ir 
bendrovės.

Tuo patim laiku, tai buvo ba
landžio 27 d. 1914 metų, susi
organizavo Gediminas Budavo- 
jimo ir Skolinimo Bendrovė, ar
ba, trumpai sakant, Lietuvių 
Spulka. Kaip ir kiekvienas dar
bas, taip šios statymo ar sko
linimo bendrovės pradžia buvo 
sunki. Nebuvo patogios vietos 
kur sueiti, nei susirinkimus' lai
kyti. Viskas, kur buvo galima 
prisiglausti, tai tik karčiamoj
— per užpakalines duris įei
nant. Taip ir bastėsi iš vietos 
į vieta.

1918 metais gavome šiek tiek 
patogesnę vietą — tas pas a.a. 
Praną Stasulį, 4438 S. Fairfield 
Avė. čia nors vieta buvo labai 
maža, bet vis buvo geriau, ne
gu užpakaly karčiamos'. Mat, 
čia buvo Real Estate raštinė, 
o paskolų ir taupinimų bendro
vės kaip tik ir yra susirišusios 
su Real Estate darbais. Taigi 
ir Gediminas Skolinimo ir Bu- 
davojimo B-vė, persikėlusi sa
vo susirinkimus į Real Estate 
raštinę, pradėjo kas kart kilti 
aukštyn. Pagaliauš ir toji vie- 
•ta liko permaža ir sykiu su a.a. 
Pr. Stasulio raštine išsikėlė į 
didesnę vietą, 4405 S. Fairfield 
Avė.

Čia ir buvo ji iki šių metų 
gegužės mėnesio. Šiais metais, 
netikėtai mirus a.a. Pr. Stasu- 
liui, Bendrovė likosi vėl be raš
tinės. Namo savininkas statė 
tokias sąlygas, kurioms bendro
vė negalėjo sutikti, ir, taip sa
kant, buvo priversta krausty
tis lauk. Na, argi nejuokinga
— Bendrovės turtas siekia 
$175,000.00, o ji neturi savo 
raštinės!

Bet ir čia pasirodė išeitis, 
štai p. Lukošius parduoda krau
tuvės namą, pusė bloko nuo bu
vusios raštinės. Sužinota apie 
tai. Ponas J. Valskis nuperka 
namą. Bendrovė pinigų turi. 
Duoda pirkėjui paskolų su sų- 
lyga, kad p. Valskis išrenduos 
krautuvę bendrovei.

Dabar, Gediminas Budavoji- 
mo ir Skolinimo Bendrovė pu
rendavo krautuvę iš p. Valskio, 
supirko naujus, pagal šio laiko, 
rakandus, užraše aukso raidė
mis ant langų parašus, ii- da- 
bar Bendroves raštine atšvie- 

čia visą bloką ant Fairfield Av. 
Prie to, kad nebūtų Bendrovei 
didelės išlaidos, ji nuo savęs iš- 
renduoja dalį raštinės Real 
Estate agentūrai, kurių užėmė 
p. Povilas M. Smitas ir Co., 
taipgi ir advokatas p. Juozas 
J. Grišius.

Dabar Gediminas B. ir S. 
Bendrovė, sykiu su P. M. Smith 
and Co., rengia viešų naujos 
raštinės atidarymą (trečiadienį, 
rugpiučio 14 d., vakare. Kvie
čia visus atsilankyti. Ir jei kas 
turi kokį reikalą, kaip tai ap- 
draudos įvairios rųšies, pasko
los pirmų ar antrų, morgičių, 
taupimo pinigų, ar teisių pata
rėjo, tai meldžiami yra kreip
tis, nauju raštinės antrašu 4425 
S. Fairfield Avenue. Telefonas 
Lafayette 0455.

Gediminas Budavojįmo ir Sko-

inimo Bendroves taupimo ir pa
skolų serijos atsidaro kas 3 mė
nesiai — 1-mą d. sausio, balan
džio, liepos ir spalio. Taupimo 
Šerai: galima taupyti po 12‘/v c, 
25c ir 50c savaitinio mokėjimo 
už kiekvieną $100.00. Ypatin
gai gera proga vaikučiams su
taupyti gražią sumą pinigų, 
idant turėti lėšas, kada jie pra
dės lankyti aukštesnes mokyk- 
as.

Tėvai ir motinos, auginanti 
mažus kūdikius, pagalvokite 
apie (tai. Dabar yra geras lai
kas. Bendrovės susirinkimai yra 
aikomi kiekvieną trečiadienį 

vakarais', raštinė atdara kas die
na.

Raštinės vedėjas p. P. M. 
Smitas, Bendrovės sekretorius 
J. J. Palekas, prezidentas J. 
Sandaras, iždininkas J. Vilimas, 
advokatas J. J. Grišius. Direk
toriai: J. Klapatauskas, J. Nau
džiūnas, J. Valskis, A. Saldu
mas, P. Grybas' ir Ben A. Jo
vaišas (kuris dabar lankosi Lie
tuvoj sykiu su kun. klebonu A. 
Briška). * Juozas.

North Side

čiai. Taigi ir suareštuotas vi
sai nekaltai.

Prie to, Plečkaitis yra geraš 
barberis, tai visai ne naujiena 
turėti prie savęs britvą. Ir dar 
jisai nuperka kitiem britvas, jei 
kas paprašo, ir, žinoma, jas iš
bandęs atiduoda tam, kas už
sakė.

Nors teismas pripažino drau
gą Plečkaitį nekaltu, bet, mat, 
sausai neapsiėjo, nes turėjo iš
būti belangėj daugiau, negu pa
rą, sugaišti nuo darbo porą die
nų ir advokatui užsimokėti ke
letą dešimčių dolerių.

Tai matote, už humbukierius 
dažniausia nukenčia nekaltas 
žmogus, žinoma, jeigu butų taip 
atsitikę Bimbai, Andriuliui ir 
kitam tokiam komunistiškam 
humbukieriui, tai butų visi ta- 
vorščiai sujudinti ir Maskva ži
notų. Bet kai taip atsitiko varg
šui Plečkaičiui, tai nė šunelis 
nesulojo.

Dar turiu pripažinti, kad man 
teko būti ant to mitingo, ir taip 
pat buvau policijos apkratytas. 
Apie 9 valandą vakare svetai
nėj buvo apie 3 arba 4 šimtai 
žmonių, bet prakalbų dar ne
buvo. Tik pulkas vaikų kėlė re
voliuciją už steičiaus*. Policijos

buvo 27 — kiek aš suskaičiau. 
Buvo užėję ir keletas lietuviš
kų tavorščių. Bet kiti visai ne
ilgai tebuvo, tuoj smuko pro

________Grabo riai_______
Phone Boulevard 4139 ■o

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 SOo Ashland Avė.
VALANDOSl

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

Telefonas Canal 0464

A. MASALSKIS 
‘v *

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS

------ o------
Phone Grovehill 0264 

Valandos nuo 1 iki 8 P. M.

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPRAPATHfi 

Laisniuota Akušerė 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Res. tel. Van Buren 5858
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.

Tel. Brunsvvick 0624
Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomia Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6303

Akių Gydytojai
dabar randasiPastaba: Mano

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal ©257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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 

Nedėlioj pagal sutartį 
--------o--------

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

Suareštavo I. Plečkaitį

Pėtnyčioj, rugpiučio 9 d., ta
po be reikalo suareštuotas visų 

! gerbiamas 1. Plečkaitis. Daly
kas toks, kad tą dieną Chica
gos komunistai buvo surengę 
protesto mitingų Ashland Au
ditorijoj, idant išpėrus' kailį po
licijai — kaip ji drįso vartoti 
bananų kotus, kai komunistai 
pirmų dienų rugpiučio norėjo 
paskelbt savo diktatūrų. Tai ir 
draugas Plečkaitis nuvažiavo į 
tų mitingą, kad nors kokiam 
senam poliemonėliui pasakyti, 
ką jis mano apie policininkų 
žygius.

Bet policija, sužinojus, kad 
jai yra rengiama karšta pirtis 
iš komunistų pusės, nors dre
bančiom kinkom, krėtė kiekvie
ną, kuris* tik ėjo į svetainę. Tad 
ir draugas Plečkaitis tapo ap- 
kraitytas. Pas jį ir surado dvi 
britvas.

Už taigi jis ir tapo areštuo
tas. Nors Plečkaitis yra komu
nistiška akla davatka, bet nie
ko jam negalima užmesti, kad 
jisai elgtųsi kur nors huliga- 
niškai, kaip kad kiti tavorš-

* ALENA LORANCAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 13 dienų, 4:40 va
landų vakare, 1929 m., sulau
kus 3 metų 4 mėnesių am
žiaus. A. a. Alena gimė ba
landžio 7, 1926, Chicago, III. 
Paliko dideliame nubudime mo
tinų Antanina po tėvais Kar- 
bauskaite. tėvų Jonų, broli Jo- , 
nų, 16 mėn. amžiaus ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, randa
si 4511 S. Fairfield Avė.

Laidotuvės Įvyks pėtnyčioj, 
rugpiučio 16 dienų, 8 vai. ryte 
iš namų i Nekalto Prasidėjimo 
P. š. parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionės sielų, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Alenos Lorancai- 
tės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Tėvai, Broliukas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

PRANEŠIMAI
Bridgei>«rt Draugyste Palaimintos 

Lietuvos susirinkimas atsibus rug- 
piučio 14 dienu, 8 v«l. vak., I^ietn-vlų 
Auditorijoj. Valdyba.

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems savo pažįsta

miems, draugams ir visiems lietu
viams, kad aš nupirkau nuo P. 
Rashinskio Vyrišku ir Moteriškų 
drabužių storą, taipgi laikysiu vy
riškų, moteriškų ir vaikų čeverykų. 
Numažjsiu kainas ant visų daiktų.

Kviečiu atsilankyti ir persitikryti 
apie kainas pirm negu kitur eisi.

CARL CLARAS
4903 W. 14th St., Cicero.

PRANEŠU savo pažįstamiems ir 
draugams, kad aš nupirkau barbernę 
•1326 So. Ashland Avė., kuri pir- 
miaus buvo svetimtaučių rankose. 
Todėl kviečiu lietuvius atsilankyti, o 
aš duosiu kuogeriausią patarna.- 
vimą.

JOHN RAČKAUSKAS, 
4326 So. Ashland Avė.

Humboldt Park Lietuvių PI. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas atsibus 
ketvirtdaienj, August 15 d., 1929 1 m. 
at Humboldt Maccabee svet., 1621 N. 
California Avė. Chicago, III., 7:30 v. 
v. Visi nariai dalyvaukite

Sekf. A. Walskis.

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

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

Modemiška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

po tėvais Višmontaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 11 dienų, 10 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukus 41 me
tų amžiaus, gimus Tauragės 
apskr., Kaltinėnų parap., Sode
lių kaime. Amerikoj išgyveno 
24 metus. Paliko dideliame 
nubudime vyrų Jonų, 3 sūnūs 
— Jonų. Algirdų ir Keistuti, 
seserį Stanislavų Okočkienę, 
brolį Feliksų ir gimines, 4 o 
Lietuvoj motinėlę. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4407 South 
Lincoln St.

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

Visi A. A. Kostancijos Jan
kauskienės giminės, draugai.? ir 
pažįstami esat ntioširdžiai -kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame, 
Vyras, Sunai, Sesuo, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikią, tel. Yards 1741

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.
i
Telefonus 

Cicero 8724

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
Siau, negu kiti to- 

el, kad priklausai] 
Črie grabų išdir- 

ystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS :

1238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiškų 

patarnavimų 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.,
Virgmia 1290

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptieko® 

CHICAGO, ILL.

K.GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbcąn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street
. Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarų, išskyrus ketvergų. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Phone .Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

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

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

TcJ. 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 Republic 7863 
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. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 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

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo Btaigias ir chroniškas liRas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- 
siu<3 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 311© 
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 3 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 Avė., 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 8:80 vai. Į 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų i

Phone Midway 2880

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

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.
Pullman 5950

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Ijeavitt St.

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

A. A. SLAK1S
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'L, Room 2117 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So, La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. VaL 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikalonis

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

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. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.



Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Lietuvos Operos Ar
tistė p-lė M. Rakaus
kaitė Ramova Teatre

SLA. 6 apskričio 
piknikas

naši nauju ateinančiam sezonui 
programų.

Birutė ruošiasi didelėm dar
bam. Pirmiausia, kaip ir visuo
met, atidaro sezoną su koncer
tu spalio 20, 1929, Lietuvių Au
ditorijoj. O gruodžio 8 d. j vyks 
“Birutės” didysis perstatymas 
— opera “Cavalleria Rusticana” 
8th St. teatras jau nusamdytas 
ir principalai artistai jau pra
deda darbą. O už savaites jau 
ir choras bus šaukiamas prie 
darbo. Taip kad birutiečiai tu
rės tikrą rugiapiutę. Ištikrųjų, 
tai yra nepaprastai didelis dar
bas, bet Birutė, turėdama ve
dėją p. Steponavičių, gan drą
siai žada priruošti minėtą ope
rą pilnam tobulume. Nėra abe
jonės, kad Birutė savo užduotį 
atliks kuopuikiausiai. Musų gi 
užduotis tuomet yra padėti Bi
rutei visapusiškai. Tuoipet ir 
rezultatai bus kuogeriausi.

NAUJIENOS, Chicago, III
-—1 r <
. ........................ ...... ■

Trečiadienis, rugp. 14, 1929

CLASSIHED: ADVERTISEMENTS
Educational

Mokyklos
REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIU AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas ko) 

mokinsitės ir dar geresnis kaip iš* 
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd. 

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

Financial
Finangai-Paakoloa

Paskolos suteikiama 
j vienai dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

9

sriauniai tekantis' upelis, aplin
kui apaugęs medžiais; tatai ir 
sudaro puikų vaizdą

Kaip žinia, bus ir trokai. 2 
trokai važiuos 10 vai. iš ryto 
nuo Strumilos svet. ir 2 trokai 
išvažiuos nuo West Pullman 
parko, pasibaigus besbolo lošiui. 
Nuveš\ir parveš dovanai, ir 
įžanga bus visiems dovanai. 
Trokus duoda p. Sudentas taip
gi dovanai. Važiuojantiems tre
kais iš* ryto grieš dvi puikios

Senai matėme “Musų Mariu-1 orkestros.
tę”, senai girdėjome ją dainuo- aš patarčiau važiuoti anks- 
jant. Sekmadieny yra proga čiau. Tenai užkandžiausime, pa
matyti “Musų Mariutę“ sceno- silinksminsime, žvejosime, šal- 
je, Ramovos teatre. to ir gero alaus stiklą-kitą nu-

Matysime p-lė M. Rakauskai- gersime, na, ir prie geros muzi- 
tę, dabar Lietuvos Operos Ar- kos kofias pamiklinsime.
tistę, filmoje, kuri nuimta de-Į Busteris.
šimts metų tam atgal. P-lė M. 
Rakauskaitė, tuokart birutietė, 
matoma “muvėse” dainuojant 
Lietuvos Himną, Lietuvos Lais
ves Varpo išleistuvėse.

Tie laikai buvo dešimčia me-| Sekmadienį, rugpiučio 11 die
tų jaunesni, šiiandien mes pa- ną, buvo Susivienijimo Lietuvių 
senome. įdomu save pamatyti, Amerikoje 6 apskričio piknikas 
koks buvai 10 metų tam atgal, Beverly Hills. , 
įdomu taipgi paJnaityti p-lę Ra- žmonių susirinko gražus bu- 
kauskaitę kaip ji atrodė 10 me- rys. Bet kaip dėl tokios žy- 
tų jaunesnė. mios oranizacijos, kurioje dir-

18 rugp. matysime save tuk- ba tiek daug veiklių musų dar- 
stančiai chicagiečių. Atsiveski- buotojų, tai publikos buvo ne 
te savo vaikus parodyti save, per daugiausia.
Neužmirškite, kad programa Be to, ir su nužiūrėjimu 
prasidės’ 7 vai. 30 min. vakare, tvarkos, rodosi, rengėjai pada- 
Tikietus bus galima gauti tą rę klaidą-kitą. Štai vienas pa- 
pačią dieną teatro budinke nuo vyzdis. Garsinta ir laukta, 
10 vai. ryto. Tikietų kainos kad lietuvių besbolininkų jauk- 
$2.00 ir aukščiau. —J. | tai (Marųuette Maroons , ir

Grand Bapįds) loš besbolą. 
Teisybė, jie lošė. Bet lošė 
besbolą Gage Parke. Sulošę 
čia, atvyko į Beverly Hills.

Vagiliai įsilaužė į Ambros §jap vjskas praėjo gražiai ir 
namus, 6800 S. Artesian Avė. jaukiai. Ir tie, kurie atsilankė. 
Taipgi jie apkraustė antrą augs- smagjai praleido laiką. • Nn 
tą tuose pačiuose namuose. ___________
P-ams' Ambros nuostolių pada-| 
ryta apie $60, o antram augš- 
tui nuositolių padaryta už apie 
$45. Vagiliai buvo dai susidėję i Lietuviškieji komisarai sek- 
kailinius drabužius, bet, matyt, madienį tur6j0 irgi pikniką, 
nespėjo.išsinešti. Vagystė padą- jy pikniko vieta buvo p. čer- 
ryta šeštadienio vakare, kaip nausĮ<0 darže. Nors musų ko- 
10:30 vai. ' misarai moka garsintis smar

kiau negu pedlioriai Maxwell 
gatvėje savo tavorus, bet reikia 
pasakyti, kad publikos jie tu
rėjo ne daugiausia.

Ko nestokavo jų piknike, tai 
dėžučių aukoms rinkti. Ir rin
ko komisarai ir komisarkos au
kas be pailsio. Bet tai papras
tas jiems dalykas. Jie dagi ir 
atatinkamą dainą aukų rinki
mui, sakoma, turį.
. Ta daina prasideda taip:
“Oi aukos, aukos, jus patieka 

mano,
“Kas jūsų neprašo — nieko ne

išmano”.
Bet tos dainos piknike negir

dėjau. Pik Nic.

Mauretania Sumušė 
Savo Pirmesni 

Rekordą

----- o-----
GREITAI IR PIGIAI 

išmokiname anglu kalbos 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

VICTOR J. LĖKIS,
31 So. Clark St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI AR MAINUIPuiki 49 akrų apautruai tankiu niiftku 
sala ant Diamond Lake. 9U mylios nuo Chi- 
cagos, arti Nilea, Mich.; modernia H o tel 
ClubhouBe. šokiam pavilionas, Cottages — 
visi fornlšiuoti, 2 mylių vandens frontas ir 
smiltyno pakraščiai. Ideali vieta Resorto 
bizniui, Kiiubui ar Sindikatui. Jau išdalinta 
j 280 didelių lotų. Dideliem pinigam da
ryti pasiūlymas. Rimta pardavimo prieža
stis. Rašykit ar telfonuokit —

E. J. KLOSS.
1134 W. 69th 8t.. Wentworth 8947

----- o-----

ir

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

-—o—

Room 870
Randolph 7400

----- o-----
Susilauk pasisekimo 

Chevrolet
SU

Raliir sumanys vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

--------O--------
PRIEŠAIS MARQUETTE PARKĄ

Pusė bloko nuo gatvėkario, arti 
dviejų katalikiškų 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 išmokėjitnais.

Esbey Realty Co.
Phone Graceland 1200 

3156\ Lincoln Avė.

laivas 
kelio-

Marųuette Park

Komisarų piknikas

Lietuviai automobi 
lio nelaimėje

P-nia Frances Adams, lietu
vė, gyvenanti 4228 West Con- 
gress štreet, važiavo automobi
liu iš Crystal Lake. Kitas au
tas įvažiavo j lietuvių autą ir 
apvertė jį.

Lietuvių automobiliu važiavo 
5 žmonės — p-nia Adams, jos 
duktė, vyro pavarde Dorothy 
Tad, jos vyras Joseph Tad, jų 
dviejų penkių mėnesių vaiku
tis, p. Juozas šukevičius ir dar 
vienas vyras. Visi tapo gerokai 
sukrėaiti. Mažiausia iš visų nu
kentėjo kūdikis. Sunkiausia gi 
p-nia Adams. Ji dabar guli 
Sherman ligoninėje, Elgin, 111. 
Tikimasi betgi, kad ir ji grei
tai pasveiks.

| lietuvių automobilį įvažia
vo didžiulis Buick su Pennsyl- 
vania valstijos laisniu.

Nelaimei atsitikus, buvo pa
šaukta policija, kuri greitai at
vyko ir suėmė kaltininkus.

Lietuvių automobilius sudau
žytas' ir nutemptas į Crystal 
Lake policijos stotį, žalos jam 
padaryta kokie $400.

Nelaimė atsitiko pereitą sek
madienį, apie šeštą valandą va
kare kokių trijų mylių tolyje 
nuo Crystal Lake.

Report.

Roseland
Ateinantį septintadienį 

piučio 18 d., roselandiečiai tu
rės puikią pramogą pas p. Z. 
Gečą, Glenwood, III. Kaip žinia, 
tai goldenstariečiai ruošiasi sa
vo antram iškilmingam išvažia
vimui — parėmimui sporto, šį 
kartą bus geriausi patogumai. 
P-as Z. Gečas atiduoda svetai
nę ir visą biznio vietą dovanai, 
taip kad kliubiečiai savo sve
čiams jau galės teikti užganė
dinantį patarnavimą. Vieta ran
dasi gražiuose miškuose, ir ap
link didelis plotas miško yra 
paskirtas vien tik minėtam iš
važiavimui. Tenai randasi ir

rug-

Didžiausias Cunard linijos 
Mauretania savo paskiausioj 
nū, i per vandenyną i vieną dieną pa
darė 687 mylias, arba vidutiniškai 
po 27 mazgų į valandą.

Pirmesnieji du geriausi rekordai 
buvo 676 mylios i dieną, arba 27.04 
mazgai j valandą, padaryti sausio 
26 d., 1911 m. ir 680 mylių, arba 
27.20 mazgų i vai.* padaryti rug
pjūčio 5 d., 1929. Mduįretania rekor
das perplaukime AjjąHtic vandenyno 
yra 4 dienos, 18 valandų ir 38 mi
nutės. Mauretania tikisi, kad jai dar 
pasiseks sumušti ši savo rekordą.

Business Service
Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 

S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 Sb. Halsted St.

Tel. Victory 7261

J.

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. Bartunek.

MADOS

7139

2897

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

namams 
frontams budavoti. 
dykai.
ANDftRSON
So. Rockvvell St. 

Hemlock 6140

Ap-

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

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

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

2506 W. 69 St.
Tel. Prosoect 9856

KONTRAKTORIUS
Statau namus mažus ir didelius. 

Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

—O------
Be Komiso ir Išlaidų

Mea paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Ava. 
Kampas Hermitage Avė.

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

Automobiles
’SJO
'28
'28
'29

BUICK coupe 5 pas........................... $1350
BUICK 5 pas. ...........  $»76
BUICK Sodan—Standard ......... Bargcnas
ESSEX .........      $550
ESSEX Sedan—Didelis nuleidimas, naujas

OAKLAND Landeau Sedan .............. $395
FORD — Tudor ........    $175
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7130 So. Halsted St.
Tri angle 9330

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

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

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

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

iŠ

8 KAMBARIU bnngalow — Grace Street, 
arti Crawford, 2 karų garažai. Žema kaina, 
greitam pardavimui. Karštu vandeniu šildo
ma, ledauneB, privatiška alčja, 35 pčdų lu
tas; krūmai, uždangos ant langų.

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

Franklin 4465

VERTI DOMĖS BAROENAI 
30x125 Rockwell, tarp 70 ir 71 gt. 
30x125 Mozart, tarp 71 ir 72 gt.
5 kambarių, garas, bungalow, Clearmont, 

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

Republic 9230

REIKALINGAS vyras, al<ra ir ko
misas. Kreipkitės i Knygynas Lie
tuvą, 3210 So. Halsted St. Box 3*.

Iš Birutės
Kadangi liepos ir rugpiučio 

mėnesiai yra atostogų laikas, 
tai ir “Birutės” choras turi ato
stogas, o valdyba su vedėju p. 
Stepanavičium t,uo laiku rupi-

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

Kas yra stebuklas? Kodėl 
novėje būdavo labai daug ste
buklų, o šiandie yra mažiau? 
Kaip įvyko tvanas? Delko kar
tais akmenimis lyja? Kaip,vel
nias žmogų apsėdžia ir kunigo 
ekzortomis tampa išvarytas ? 
Kodėl vanduo kartais krauju 
pavirsta? Kodėl ugnys krinta iš 
dangaus? Kodėl kalnai dejuoja 
ir dreba ? Kaip akli, raiši ir rau- 
poti tapo stebuklingai išgydyti, 
o kiti net iš numirusių prikelti? 
Į visus šiuos klausimus ir dar 
daugelį kitų šioje knygoje rasi 
sau atsakymą. Tai yra nepa
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, 111.

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

se-

jsunelė. 
materijos, 

mieros 16, 18 metų,

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai
IŠPARDAVIMAS

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

4809 W. Lake St.

Help Wanted—Female
_______Darbininkių Reikia
RElkALINGA patyrusių operator

kų prie šilkiniu dresių. Graceline 
Dress Co., 309 W. Jackson Blvd. 
Room 401.

PARDAVIMUI 8 kambariu ir 
njaudynė mūrinė rezidencija, 2 karų 
garažas, $9,000. 7131 Vernon Avė.

NTEPAPBASTOS BUNGAIjOWS
5-6 didelių kambarių KercRnCa rūšies kon

strukcijos ant ištaisytos ir išmokčtos gatvės.
Kontraktorius paaukos atsakomingtems 

žmonėms už mažą jinokėjimą ir $55 i mė
nesi. iškaitant visus nuošimčius. Karštu 
vandeniu apšildomos, viškos su grindimis ir 
išmuštos, uždaryti porčiai, lietaus maudynės; 
arti Riis Park golfo lauko ir viešųjų mo
kyklų. Pamatykite pavzdint namą prio 
2818 -

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

MERGAIČIŲ ofisui $15 iki $18 
savaitėj. Dirbtuvių mergaičių $16 
i savaitę. Indų plovėjų $17 i sa
vaitę. Veiterkų $18 j savaitę. Jė
gos mašinų operatorkų $14 i savaitę. 
Džianitorkų $16 į savaitę. Vyrėjų 
$20 iki $25 j savaitę. Pagelbinin- 
kių virtuvėse $16 i savaitę. Kam
bariniu $65 i mėnesi. Moterų prie 
valymo $65 j mėnesi. Mes taipjau 
turime daug kitų darbų.
SOUTH PARK EMPLOYMENT 

AGENCY, 
4191 S. Halsted Streeet, 

kampas 42 St., 2 fl.

Pamatykite pavzdint 
N. Merrimac Avė. ar

KREJCI & SONS
SAVININKAI 

5708 Diversey Avė. 
Berkshire 3220

MILWAUKEE AVE„ 3423-7—Ir 3427-37 
Kedvale Avė.; priekiai 50 pėdų prie Mil- 
waukee Avė.; 79.3 pėdų prie Kedvale Avė. 
ir 102.83 prie Newport Ae.; dviejų augštų 
balto tlle frontu namas su 5 karų garažu, 
6 Storais ir 4 flatais; pečiais apšildomas; 
rendos $561.50 su laipsnišku kilimu; mer
gišiaus $40,000, 6 nuošimčiu, kaina
$60,00.

JOHN C. EGGERS & SON,
1931 Milwaukee Avė., 

Humboldt 2243

Musicai Instruments
Muzikos Instrumentai

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

REIKALINGA mergaitė už pagel- 
bininkę dentisto ofise. Kreipkitės 
asmeniškai. Peoples Dentists, 1735 
So. Halsted St.

Furnished Rooms

REIKALINGA mergaičių lengvam 
dirbtuvės darbui. Kreipkitės prie 
S. Karpen Bros., 636 W. 22nd St.

AR JUS tui'ite išmokėtą lotą? Jeigu 
jus turite ir norite tikro namo savo šei- 
minai, mes pabudavosime jums be jokio 
(mokėjimo — bungalow, 2 ar 3 flatų bile 
kokio stiliaus ir rūšies. Jeigu jus neturite 
loto, mes pagelbėsime jums Ji įsigyti. Pa- 
simatykit su mumis tuojaus.

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

Indiana 1210-1

RUIMAS ant rendos pavieniui vy
rui $2.00 i savaitę, su valgiu $8 i 
savaite. 501 W. 32nd St.

2897 — Puošni vasarine 
Galima siūdinti iš bile

Sukirptos 
taipgi 36, 38, 40, per krutinę.

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

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

CHEVROLET SPECIALIS 
PASIŪLYMAS 

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

HAYES AUTO REPAIR 
6241 S Peoria St. Normai 2635 t . ' ♦

TURIME keletą gražiai išforni- 
šiuotų kambarių dėl rendos su š. ir 
karštu 
taipgi telefonas, 
ėjimo 
Mbnroe St.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie stubos uarbo, reikės dirbti 
naktimis; turi suprasti angliškai. 
Atsišaukite Mrs. Weitzman, 3643 
Jackson Blvd. Tel. Estebrook 1533.

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

vandeniu ir vanos visada, 
Tiktai 5 minutės 

iki vidurmiesčio. 1019 West

Business C ha neės
Pardavimui Bizniai

For Rent

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

MAN REIKALINGI PINIGAI
Parduosiu savo biznio lotą už pu

se kainos, lotas randasi Niles Center. 
Įmokėta yra $2,420. Parduosiu už 
$1,2000.

Atsišaukite greitai. *
A. HERMAN, 

5234 Belmont Avė. 
Tėl. Avenue 5411

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE 

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo 

J. A. GURSKY BROS. 
4309 West 63rd Street 

Phone Reoublic 7869

RENDON Storas tinkamas bile 
kokiam bizniui. Randasi 2051 West 
Coulter St. Atiduosiu pigiai žmo
gui. kuris prižiūrės namą gerai, 
aš ant vietos negyvenu. Yra 
kambariai pragyvenimui.

1613 So. 50 Ct.
Cicero.

Matyti savininką

nes
4

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

PARDAVIMUI grosernė, “Royal 
Blue Chain” krautuvė. Gerai iš
dirbtas biznis. Box 1116, Naujienos, 
1739 So. Halsted St.

UŽ PUSDYKE ant kampo mūrinis 
namas su grosernes bizniu, 5 kamba
riai pragyvenimui, skiepas, viškos, 
garadžius, vertas $10,000, atiduosiu 
už $5,850, su mažu jmokėjimu, savi
ninkas Boulevard 5976.

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

siųsti man pavyzdi No ...................
Mieros ....................... per krutinę

J. H. SCHAFFER and CO.
803 Ridge Avė. — Wilmette

Tel; Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

PASIRENDUOJA gražus 6 kam
barių frontinis flatas, $25 j mėnesi, 
elektra, maudynė ir tt. 4543 S. 
Union Avė., arti 46 gatvės.

Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

[classified APS
Educational

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

Dr. C. Ferraro — 
Operatinis Tenoras 

IR
Persikėlė j

Jackson 
Phone 

Apribotas

VEDĖJAS 
904 Kimball Ęldg. 
St. ties Wabash 
Webster 
skaičius

priimama.

7188 
mokinių

2 KARŲ GARAŽAS 18x18 su ce
mentinėmis grindimis $285. Porčiai, 
cemento darbai.

CHAS KOENIG, 
Spaulding 5158

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė.

Brunswick 7187
Patentai, copyrights, iSradimai 

visokios rųšies.

Financial
Finansai-Paskolos

MES DAROME 1, 2 ir 8 morgL 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

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

čius.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Avė.

ir

Help Wanted—Malė
> Darbininkų Reikia

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

Kreipkitės greitai. Pamatykit

J. Stankus
2341 W. 95th Street

Beverly 9102

VYRAI SU KARAIS
Ras juos laukiančią labai patrau

kiančią vietą — užsiėmimą. Pilną 
ar dalį laiko.

Atsišaukite tarp 9 ir 12 vai. ryte, 
ar 6 ir 9:30 vai. vakare.

MR. STENCEL
A. G. BRIGGS & CO.

1203 W. 79 St.

REIKALINGAS bučeris dirbti su- 
batoms, 2601 St. Charles Road, 
Belwood, III. Tel. Behvood 1992.

EXTRA
Parsiduoda delikątessen ir gro

sernė, 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

PARDAVIMUI mūrinė bungalow, 
2 lotai, arti katalikų mokyklų, Mar- 
quette parko, gatvekarių, Republic 
1154.

PARDAVIMUI pigiai ant lengvų 
išmokėjimų vieta dėl piknikų daržo 
ar vištų farmos, Lietuvių apielinkė. 
Gera transfortacija. Kreipkitės prie 
Chas. Peckauskv, 7018 W. 43rd St.

PARDAVIMUI
GROSERNE.
1705 So. Canal St.

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow, karštu vandeniu šildoma, 2 
karų garažas, elektrikinė ledaunė. 
6541 S. Rockwell St.

GROSERNĖ ir bučernė pardavi
mui ar mainymui ant mažos biznio 
nuosavybės. Pajamų iš mano biz
nio yra $450 i savaitę. Telefonas 
Boulevard 0704.

NAUJA 6. kambarių bungalow, 
plieno konstrukcijos, karštu vande
niu šildoma, vėliausi modemiški pa
gerinimai. Arti gatvekariu ir mo
kyklos, 6338 S. Richmond St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

167 AKRAI
4 mylios j pietus nuo Valparaiso, 

Ind., 115 akrų geros dirbamos že
mės, 52 akrai ganyklų ir miškų; bė
gantis šaltinio vanduo; geras 8 kam
barių namas; didelė bamė ir kitos 
triobos; ideale pienininkystės farma; 
$100 už akrą; išmokėjimais. Rašy
kite savininkui

K. L. CURTIS
4239 N. Ashland Avė., 
Tel. Lake View 6512

100 LOTŲ 
RĖKIA 

UŽ 
PINIGUS 

AR 
MAINUI

B. R. PIETKIEWICH 
2608 W. 47th. Street 

4405 So. Fairfield Avė.

PROGA įsigyti nuiku palociu. 
6 kambarių muro bungąlow, ant 
kampo su 2 karų muro garažiu. 
Mainysiu ant seno namo arba pri
imsiu mažą namą ir kituose mies
tuose kaipo pirmą Įmokėjimą.

Tel. Lafayette 5107
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