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Galutiniai Britų Rei
kalavimai Haagoj

Snowden, darbiečių iždo ministeris, pas
tatė francuzams galutines sąlygas 
Youngo reparacijų planui priimti

HAAGA, Olandija, rugp. 14. 
— Philip Snowden, Anglijos iž
do minisiteris, patiekė Franci- 
jos premjerui Briandui galuti
nius reparacijų reikalavimus, 
kaip sąlygą Youngo reparacijų 
planui priimti. Snovvden dabar 
reikalauja:

1. Anglija turi gauti $10,- 
710,000 daugiau per metus, ne
kaip Youngo plane numatyta.

2. Anglija turi gauti $19, 
040,000 besąlygės metinių su
mokėjimų dalies, kurios dabar 
ji nieko negauna.

3. Anglija turi gauti garan
tiją prieš re-eksportavimub su
mokėjimų natūra, taipjau ga
rantiją, kad tarptautinis ban

Mussolini keršija pa- Sovietai mobilizuoja 
bėgusiems iš Lipari “tolimųjų rytų armi- 

salų politiniams ją” prieš Kinus
Italijos fašistų valdžia areštavo Maskva skelbia rusų “baitgvar-

Carlo Rosselli brolį ir sunkiai 
sergančią pabėgėlio žmoną

Paryžius, rugp. 14. — Deg
damas kerštu dėl pabėgimo tri
jų žymių politinių kalinių iš Li
pari salų, Italijos diktatorius 
Mussolini ima areštuoti likusius 
Italijoj jų gimines.

Vienas pabėgusiųjų, Carlo 
Rosselli, gavo čia žinią, kad 
Fiuggi kurorte, kame jis su sa
vo žmona ir dukteria gydėsi, 
fašistų Vyriausybė areštavo 
Drą Neik) Rosselli, Carlo brolį, 
ir rengiasi ištremti jį į Ustica. 
Iš visų trijų kalėjimo salų, Us
tica sala yra blogiausia.

Tuo pačiu metu buvo areš
tuota pabėgusio Carlo Rosselli 
žmona, kuri su motina ir kūdi
kiu tuo tarpu gyveno italų 
Courmayeur mieste. Nežiūrint, 
kad žmona sirgo, ji buvo nu
danginta į Aostos kalėjimą. Pa
sirodžius betgi, kad jos padėtis 
yra rimta, moteriškė tapo per
kelta į viešbutį, kame dabar lai
koma kaip kalinys ir stropiai 
sergima.

Kosselli žmona kilimu yra 
angie, baigus Bedfordo kolegiją 
ir buvus mokytoja Britų insti
tute Florencijoj.

Plėšikas pabėgo su 
$4,000 banko pinigų
VINCENNES, Ind., rugp. 14.

Bridgeponte, III., 13 mylių į 
vakarus nuo čia, ginkluotas ban
ditas vidudienį puolė First Na
tional banką ir paspruko su 
$4,000. Puolimo metu banke 
buvo tik Jbanko pirmininkas, ka
sininkas ir vienas interes'antas.

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

Iš viso gražu; truputį šilčiau 
po pietų; vidutiniai mainąsis 
vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 580 550 f,

Šiandie saulė.teka 5:57, lei
džiasi 7:52. Mėnuo leidžiasi 1:10 
ryto.

kas nefinansuos sumokėjimų na
tūra tikslu juos padidinti.

4. Anglija reikalauja, kad 
Italija sutiktų kas metai pirk
tis iš Anglijos tam tikrą mini- 
mum kiekį anglies.

Francuzai, belgai ir italai su
tinka pastaruosius tris reikala
vimus išpildyti, bet spiriasi 
prieš pirmutinį. Iš/ kur imti 
tuos $10,710,000, kurių Anglija 
reikalauja? Vokietija nieku bū
du nesutinka metinius reparaci
jų sumokėjimus padidinti. Ma
noma tad, kad noroms neno- 
roms francuzams teks iš savo 

'gaunamų reparacijų pakelti 
bent du trečdaliu, o belgams ir 
italams — likusį trečdalį.

diečius” Mandžurijoj burian
tis sienon prieš bolševikų jė
gas.

MASKVA, rugp. 14. — Ofi
ciali sovietų žinių agentūra 
Tass praneša, kad “rusų balt- 
gvardiečiai”, kinų kareivių 
Mandžurijoje padedami, įsiver
žę į sovietų teritoriją ir keletą 
sovietų piliečių nukovę ir suža
loję. Puolikai buvę sovietų ka
reivių atmušti ir išvyti atgal 
per sieną.

MASKVA, rugp. 14. — So
vietų vyriausybė vakar vakarą 
paskelbė, kad dėl krizio Man
džurijoje mobilizuojama “spe
ciali tolimųjų rytų armija.”

Vyriausiu visų sovietų karo 
jėgų tolimuose rytuose vadu ta
po paskirtas V. K. Blucher, ku
ris iš lokomotyvų fabriko dar
bininko iškilo į Ukrainos ka
riuomenės vadą.

N. B. Melnikov, buvęs sovie
tų konsulas Harbine, praneša, 
kad rusų “bal'tgvard iečių” jė
gos Mandžurijoje skaitmeningai 
buriasi pasienin ir rengias įsi
veržti į sovietų teritoriją. “Bal- 
tagvardiečiams” vadovaują gen. 
Bardzilovskis ir gen. Volodečko.

Kinai tikis susitaikyti
ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 14. 

— Kinų užsienio reikalų minis
teris C. T. Wang nepraranda 
vilties, kad ginčas su sovietų 
Rusija bus ramiu budu išlygin
tas, nežiūrint, kad pastangos 
pradėti derybas su Maskva iki 
šiol buvo nevaisingos.

Praneša, kad Vokietijos am
basadoriaus Maskvoje pastango
mis sovietų valdžia sutiko aprū
pinti apsauga ir palydovais apie 
600 kinų Sibire, norinčių grįžti 
į Kiniją.

Kautynėse su banditais 
trys asmens krito

SANFORD, N. C., rugp. 14.— 
Gazolino stoty, užmiesty, anks
ti šį rytą įvyko kautynės su 
puolusiais stotį banditais. Du 
puolikų, kurie pasirodė esą bro
liai Ola ir Lee Birdsong’ai, ir 
stoties vedėjas G. Edwards, bu
vo užmušti. Edwardso žmona 
tapo nugabenta į ligoninę, skau
džiai sužalota.

IAtlantic and Pacific Photo 1

KAIZERIS GALI IR NEGALI GRĮŽTI Į SOSTĄ.
Šiame paveikslėly matomas, buvęs Vokietijos kaizeris Wil- 

helm Hohenzollern, visą po karo laiką gyvenąs ištrėmime Holan- 
dijoj. Dabar, Vokietijos konservatoriams su komunistais atme
tus respublikos apsaugos įstatymą, kaizeris gali grįžti atgal Vo
kietijon, bet ir negali, nes Socialdemokratija, kuri šiandien turi
nusveriančios įtakos krašte, yra griežtai pareiškusi, kad respub
likos apsaugos įstatymą atmetus, ji ras kitus budus respublikai 
apsaugoti. — Rugpiučio 11 d. įvykęs visoj Vokietijoj respubli
kos 10 metų apvaikŠčiojimas parode, kad Socialdemokratai ne
klydo taip sakydami, nes minių entuziazmas už res'publiką pa
rodė, kad kaizerio dienos amžinai baigtos.

“Graf' Zeppelin” le- Sovietų lakūnai 
kia tolesnėn pa- New Yorką nukri- 
saulio kelionėn to Sibire

FRIEDCHSHAFEN, Vokieti-1 
ja, rugp. 14. — Dr. Hugo Ecke- 
ner, “Grafo Zeppelino” koman- 
duotojas, pranešė, kad jis tikis,: 
jogei dirižablis galėsiąs išskris
ti tolesnėn kelionėn aplink pa
saulį — į Japoniją, o iš ten į 
Ameriką — rytoj kaip 4:30 
vai. ryto [Chicagos laikrodžiu 
— trečiadienio naktį, 10:30 
vai.].

Gauti meteorologiniai prane
šimai rodo orą kelionei palan
kų.

Meras užgynė komu
nistų mitingus Rock 

Islande
To nežiūrint, komunistų vadai 

žada viešai mitinguoti po at
viru dangum

ROCK ISLAND, III., rugp. 14.
Vietos meras (burmistras) 

Chester Thompson įsakė polici
jai nebeleisti daugiau laikyti 
mitingų komunistams, kurie 
bando Tri City sukurti savo or
ganizaciją. Komunistų vadai sa
ko, kad jie nebosią mero įsaky
mo ir šiandie vakarą laikysią 
viešą mitingą mieste po atviru 
dangum. O policijos viršininkais 
pareiškė, kad jo žmonės (poli
cininkai) neleisią komunistams 
mitingo laikyti.

Užpuolimas ir apiplėši
mas S. Dakotos banko

REDFIELD, S. D., rugp. 14. 
— Vakar, pačiame vidudieny, 
trys ginkluoti banditai puolė čia 
American Commercials banką ir 
automobiliu paspruko su $15,- 
000 gyvais pinigais. Nuo vienos 
banko tarnautojos jie dar nu
movė deimantinį žiedą.

MASKVA, rugp. 14. — Skri
dęs iš Maskvos per Sibirą į 
New Yorką sovietų karo aero
planas “Sovietų žemė”, kaip 
praneša, buvo priverstas nusi
leisti Sibire, apie 170 mylių nuo 
Irkutsko, toli nuo1 žmonių gy
venamų vietų. Ar aeroplanas 
nenukentėjo ir ar lakūnai be
galės toliau skristi, kol kas 
smulkesnių žinių nėra.

IŠ DARBO LAUKO
Statybos darbininkai dirbs

5 dienas savaitėj

NEW YORKAS, rugp. 14. — 
Building Trades . Employers 
associacija ir darbininkų Build
ing Trades Council vakar rati
fikavo sutartį, padarytą gegu
žės 4 dieną, kuria galutinai įs
teigiama statybos pramone} 
penktų dienų darbo savaitė ir 
darbininkams dar padidinama 
alga 10 nuoš. Sutartis įeina ga- 
lion šio rugpiučio mėnesio 24 
dieną.

Statybos pramonėj New Yor- 
ke dirba daugiau kaip 60,000 
organizuotų darbininkų.

Streikavę New Yorko duobka
siai grįžta dirbti

• NEW YORKAS, rugp. 14. — 
Iš streikavusių Calvary kapinių 
360 duobkasių, daugiau kaip 
200 jau grįžo dirbti tokiomis 
pat algos ir darbb valandų są
lygomis, kaip kad prieš streiką. 
Netrukus grįš veikiausia ir li
kusieji.

Duobkasiai sutiko grįžti j 
darbą tik po to, kai vyriausias 
kapų direktorius, kun. Aloysius 
Dineen, prižadėjo ištirti jų 
skundus dėl algų ir darbo sąly
gų.

Ciklonas Argentinoje
BUENOS AIRES, rugp. 14.— 

Praeitą naktį siautė smarki 
audra, kuri ypačiai Cauelas 

j mieste, netoli nuo Buenos Aires, 
I padarė, didelės materialinės ža
los. Vienas asmuo buvo užmuš
tas, keli kiti pavojingai suža
loti.

Lietuvos valdžios 
“ponai” galėtų čia 

pasimokyti
Meksikos prezidentas užgynė 

valdininkams laikytis automo- 
biliius valstybės lėšomis

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
14. — Meksikos respublikoj 
aukštieji valdininkai nebetenka 
privilegijų pirktis sau brangius 
automobilius ir važinėtis jais 
valstybės lėšomis.

Prezidentas Portes Gil pats 
atsisakė laikyti sau valdišką 
automobilį valstybės pinigais*, ir 
įsakė visiems kitiems valdinin
kams grąžinti iždui jų pirktus 
valstybes pinigais automobilius, 
kurie bus parduoti iš aukciono.

Nuo šio laiko Meksikos valdi
ninkai turės pirktis sau auto
mobilius' ir juos laikyti savais 
pinigais, kaip tai daro pats res
publikos prezidentas.

S japonų karininkai 
žuvo aeroplano 

katastrofoj
.į ',----------

TOKIO, Japonija, rugp. 14.— 
Septyni japonų generalinio šta
bo karininkai- šiandie užsimušė, 
naujam bombarduojamam aero
planui nukritus iš 900 pėdų 
aukštumos. Nelaimė atsitiko 
Tachikawa aerodrome, netoli 
nuo Tokio. Tarp žuyusių yra 
gen. maj. Tsunes Aburo, gen. 
Fujioka, maj. Fukayama ir maj. 
Abe.

“Karo Motinos” už
sinuodijo maistu

* - ■ - —_ . -

Po hankieto, 22 nugabentos į li
gonines; šešios veikiausia 
mirs

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
14. — Amerikos Karo Motinų 
klubas vakar čia turėjo bankie- 
tą, kuriame be klubo narių da
lyvavo taip pat keletas sfvečių. 
Netrukus po bankieto visos jo 
dalyvės susirgo taip, kad dvi
dešimt dvi teko skubiai gabenti 
į ligoninę, o kitas, mažiau pa
vojingai sergančias — į jų na
mus.

Iš nugabentų į ligonines, še
šios moterys yra kritingoj pa
dėty ir veikiausia nebeišliks gy
vos.

Pasirodė, kad kotletai, kurie 
buvo užsakyti bankietui, buvo 
padaryti iš sugedusios mėsos.

8 asmens žuvo lenkų 
traukinių kolizijoj

VARŠUVA, rugp. 14. — Ties 
Lodze susidūrė du prekių trau
kiniai ir katastrofoj buvo Už
mušti aštuoni žmonės, jų tarpe 
penki lenkų kareiviai. Keli kiti 
asmens buvo sužaloti.

BERLYNAS, rugp. 14. — Pa
jamų mokesnių statistika 1926 
metams parodo, kad 47%, va
dinas, beveik pusė visų mokes
nių mokėtojų Vokietijoj pelnė 
mažiau kaip po $30 mėnesy. 
Naujesnių statistikos žinių dar 
nėra.

Mooney pasmerktas 
nekaltai, sako jo tei

sėjas Griffin
Liudininkų liudymai buvo me

lagingi, kreivi; reikalauja dar
bininkų vadą paleisti iš am
žino kalėjime

SAN FRANCISCO, Cal., rugp. 
13. — Aukštesniojo teismo tei
sėjas Franklin A. Griffin, ku
ris pirmininkavo darbininkų va
do, Thomas J. Mooney, byloj 
ryšy su mesta San Francisco 
bomba “preparedness” dieną, 
1916 m. liepos 22, praeitą penk
tadienį laike Los Angelese ku.- 
bą, kurioj jis atvirai pasakė, 
kad Mooney yra nekaltas, kad 
jis buvo pasmerktas' melagin
gais prokuratūros liudininkų 
liudijimais, ir reikalavo, kad 
uždarytas kalėjime iki gyvos 
galvos Mooney butų paleistas.

Savo kalboj teisėjas Griffin 
pasisakė, kad jis savo politinė
mis ir ekonominėmis pažvalgo- 
mis skiriąsis nuo Mooney pa- 
žvalgų taip, kaip pietų ašigalis 
nuo žiemių ašigalio, bet čia 
jam rūpinti teisybė. O Mooney 
byloj, kuriai jis pirmininkavęs, 
buvus, be mažiausios abejonės, 
papildyta didžiausia neteisybė.

Teisėjas Griffin pasakė, kad 
Mooney byloj buvo tik keturi 
liudininkai, kurie tą darbinin
kų vadą, rišo su bombos meti
mu. Tie liudininkai buvo John 
MacDonald, Mrs. Nellie Edaus 
su savo dukteria Sadie, ir Frank 
C. Oxman. Teisme visų jų liu- 
dymai, kaip pasirodė, buvo ne
teisingi, kreivi. Pasirodė, kad 
Mrs. Edaus su dukterim visai 
nebuvo mačiusios kaltinamojo; 
McDonaldo liudymų neteisingu
mą parode “preparedness” pa
rado fotografijos, vieno asmens 
nuimtos už daugiau kaip mylią 
tolumo nuo sprogimo vietos. Fo- 
tografijon atsitiktinai pateko 
dalis trobesio stogo, ant kurio 
kaip tik tuomet stovėjo Moo
ney su savo žmona ir draugais.

Svarbiausi liudymai buvo Ox- 
mano. Bet jau po to, kai Moo
ney buvo pasmerktas, iškilo į 
aikštę, kad Oxmanas, kuris liu
dijo savo akimis matęs Mooney 
su bombomis sprogimo vietoj, 
sprogimo metu visai nei San 
Francisco mieste nebuvo: jis 
tuomet buvo Woolande.

Teisėjas Griffin sako, kad to 
viso akivaizdoj nekaltai pa
smerktas Mooney turėtų būt 
paleistas.

15-kos Metų
Patyrimas

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

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami j trumpiausj 
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.

LIETUVOS ŽINIOS

Karo teismo sprendimu 
sušaudytas pasienio po
licininkas Petrauskas
KAUNAS, VII. 29. (Elta).— 

Pasienio policininkas Petraus
kas, pernai pabėgęs į okupuo
tąją Lietuvą ir vėliau sugau
tas Seinų apskrity, už šnipinė- 
jimią lenkų naudai ir už tero
ristinius aktus, būtent, už kė
sinimąsi nušauti apskrities vir
šininką p. Volonsevičių, į kurį 
paleido keturius šuvius, karo 
lauko teismo nuteistas miriop. 
Teismo sprendimas įvykdytas.

Susišaudymas ties de
markacijos linija

KAUNAS. — Liesos 28 d., 
23 v. 30 min., Trakų apskrity 
pasienio policininkas Astraus
kas Juozas eidamas mišku nuo 
Panašiškių links Užalijų kaimo 
apie pusantro kilomero nuo ad
ministracijos linijos krūmuose 
išgirdo einant keletą žmonių. 
Tamsoj negalėjo jų pamatyti. 
Sušuko “stok”. Nežinomi as
mens leidosi bėgti. Policininkas 
paleido į juos 2 šuviu. Bėgusie
ji atsišaudė iš revolverių ir pa
sislėpė. Toj vietoj rasta 2 šau
tuvo kovos šoviniai ir lenkų uni
formos saga.

Tą pat dieną, 17 vai., prie 
Seminto ežero policininkas Jak
štas patruliavo ties demarklini- 
ja, 1OO metrų nuo linijos lenkų 
pusėj jis pastebėjo 2 civilius 
asmenis su “Parabeliais”, ku
rie taikydami i jį sušuko “stok 
pasikalbėsim”. Jakštas sustojo 
ir paruošė šautuvą šovimui. 
žmonės su parabeliais pareika
lavo, kad jis paimtų šautuvą 
ant peties. Jakštas sušuko “Ran
kas aukštyn” ir neišpildžius šo
vė vieną sykį. Civiliai paleido 
į jį 7 šuvius ir pabėgo.

Automobilis mirtinai 
suvažinėjo žmogų

KAUNAS. — Liepos 29 d., 
apie 10 vai. vakaro, iš miesto 
Ukmergės plentu ėjo darbinin
kas Jonas Janusovas, 5-me ki
lometre nuo Kauno atvažiavo 
priešais automobilis gan dideliu 
greitumu. Janusovas buvo nu
trenktas ir pateko po ratais. 
Automobilis vilko jį kokius 10 
metrų. Žmonės’ norėjo sulaiky
ti šoferį, bet tas užgesė žibin- 
•tuvus ir pilnu greitumu nudro- 
žė toliau, žemėj liko kruvinas 
Janusovo lavonas.

—----------------- ---------------
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| Graikų Išminčius Diogenas
I P. J. Birinkovas Vertė P. S.

(Tęsinys)
Savo auklėtinius jis daugiau

sia saugodavo nuo žalingų po
niškų įpročių, — saldžiai valgy
ti, minkštai miegoti ir bran
giais, švelniais drabužiais vil
kėti. Jis žinojo, kad visa tai ga
dina žmones, ir todėl mokė vai
kus basiems vaikščioti, nešioti 
tik viena storiausios medžiagos 
drabužį, vaikščioti be kepurės 
ir gulėti ant plikos žemės. Kad 
jie butų stipresni, jis jiems su
taisydavo linksmių žaislų, bet 
tokių, kad žaidžiant visas kū
nas judėtų. Savo mokiniams jis 
nuolat vis aiškindavo, kam vi
sa tai reikalinga; mokė susitu
rėti varginus tarnus ir vergus, 
kuriems ir be to būdavo daug 
darbo turtinguose namuose. 
Vaikai klausydavo Diogeno žo
džių, bet dar daugiau pasimoky
davo, žiūrėdami į pati savo mo
kytojo gyvenimų. Jie pradėjo 
•eiti jo pėdomis, nes jis pats gy
veno taip, kaip kitus mokė.

Kseniado sūnus taip prisiri
šo prie Diogeno, jog nuo jo ne
besiskyrė lig pačios mirties.

Taip Diogenas gyveno pas 
Kseniadą ir nieko sau geriau 
netroško. Bet jo bičiuliai atėnie
čiai sužinojo, kur gyvena jų mo
kytojas, atėjo pas j j ir pasisiū
lė jį išpirksiu iš vergijos. Dio
genas tik nusijuokė iš jų ir ta
rė:

—Kam čia be reikalo pinigus 
aikvosite? Antisfenas, mano 
mokytojas, išvadavo mane iš 
amžinos vergijos ir nuo to laiko 
niekas manęs nebegali pavergti.

Diogeno bičiuliams sunku bu
vo visiškai persiskirti su savo 
mylimuoju mokytoju, ir kai ku
rie iš jų apsigyveno netoli nuo 
Kseniado. Diogenas kasdien pa- 
švęsdavo kiek laiko su jais pasi
kalbėti. Jis ateidavo Į užtvertą 
Kroniono priemiesčio sodų, ku-

“BAYER ASPIR1N”
YRAJAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta 
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo
šalčio, Galvos skausmo,
Neuritis, Lumbago,
Dantų skausmo, Reumatizmo, 
Neuralgijos, Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutes ii dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskeliu.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
inu atidengs jūsų tikrą ligą Jr jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzamiuuvimo—kas Jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State S't. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 ryto ki 1 po pietų.

rio medžių pauksnėj mėgdavo 
laikas nuo laiko pasisėdėti. 
Džiaugdamasis kiekvienu pada
ru, kiekviena žolele, jis sakyda
vo:

—Ko tam žmogui daugiau be
reikia? Prigimtis jį viskuo gau
siai apdovanojo. Tokio minkšto 
patalo, kaip pieva, ir skaisčios 
šviesos, kaip saulės, niekur aš 
neesu radęs; niekur aš nesu gir
dėjęs ir gražesnių giesmių, kaip 
šitos lakštingalos, ir niekur ne
su gavęs saldesnio ir tyresnio 
gėrimėlio, kaip iš tos sidabrinės 
versmės. Be to, čia ir maisto 
yra užtektinai: tiek maistingų 
augalų, tiek sočių šaknų! Nuei
siu, prisiskinsiu ir pavalgysiu. 
Ir niekas iš manęs neatims, o 
jei kas atims, tai nueisiu dar 
karta, ir man vis tiek nereikės 
nei vagių- bijotis, nei nuo jų 
gintis.

Tam sode Diogenas kalbėdavo 
su savo mokiniais, o pasilikęs 
vienas, galvodavo, kaip pačiam 
išvengus nuodėmių ir silpnybių 
ir kaip tame kitiems padėjus.

Kartais jis tuos galvojimus 
užrašydavo, bet tų užrašų lig 
šiol nebėr užsilikusių: mes apie 
juos tik tiek težinom, kiek kiti, 
juos skaitę, rašė. Jis apie savo 
užrašus taip galvojo:

—Aš noriu rašyti. Bet kame 
rašysiu? Neturiu nei vaškinių 
lentelių, nei tošies, nei odos; 
kad nors koki plokščią akmenį 
ar kaulą turėčiau, — dabar nie
ko tokio neturiu. Bet antra ver
tus, jei aš ką panašų ir turėčiau, 
tai tuomet neturėčiau kuo ra
šyti: nėra tokio įrankio. Girdė
jau, kad galima smėly rašyti, 
tik gaila — greitai išsitrina. Pa
galiau, aš žinau daug tokių ke
verzų, kuriems iš tikrųjų reik
tų smėly rašyti, kad jų niekam 
nereikalingi rašiniai kuo grei
čiau pražūtų. Juk senovėj ap- 
seidavo be jokių panašių įran
kių. Tad kodėl dabar negalima 
to daryti? Seniau, tiesa, nedaug 
terašydavo — tik tai, kas rei
kalinga ir svarbu; o dabar kiek
vienas nori vis daugiau pritep
ti, nors ir visai be jokios pras
mes. Bet kaip ten butų, kaip ne, 
o aš vis dėlto noriu rašyti. Tai 
ko aš toks esu kvailas? Kodėl 
negaliu sienose rašyti? Juk jo
se nieko nėra prikabinta: nei 
paveikslų, nei portretų, nei ko
kių nors papuošalų. Paimsiu 
anglį ir imsiu sienoj rašyti, kiek 
bus vietos.

Ateina kartą pas Diogeną 
Kseniadas ir mato — visos sie
nos išrašytos. Susiprotėjęs nu
ėjo į miestą, nusipirko kaulinių, 
gražiai išdailintų paveikslais 
lentelių ir dovanojo Diogenui. 
Tas paėmė jas ir tarė:

—Dėkui tau, Kseniadai; jei 
jau taip nori, kad aš tose len
telėse rašyčiau, tai ką gi dary
siu nerašęs — rašysiu. Matyti, 
tau įdomu atminimui pasilikti 
mano tuščiamalai, tavo daly
kas. O už įdomumą dėkui. Tegu 
bus jau, kaip tu nori.

Ir ėmė jis rašyti kaulinėse 
lentelėse. Tuomet popierio dar 
nebuvo. Rašydavo odoj, plačiuo
se medžių lapuose; o turtinges
ni rašydavo ir kauluose tam tik
romis plunksnomis.

VI.
Diogeno pasikalbėjimai su mo

kiniais apie tai, kaip maža 
reikia žmogui.
Diogenas, pradėdamas kalbė

tis su savo mokiniais, paprastai 
tuojau imdavo įrodinėti, kaip 
maža reikia žmogui, norint būti 
laimingam.

—Jei žmonės, — sakydavo 
jis, — tai suprastų, visi butų 
laimingi, nes visiems užtektų 
to, kas yra, ir niekam nieko ne
truktų. O dabar visi taip išlepo, 
jog nelaimingesni už gyvulius 
pasidarė. Gyvuliai neturi nei 

I ugnies, nei drabužių, nei maisto 
sandėlių, ir tuo tarpu jie stip
rus ir/Sveiki išgyvena iki mir
ties jiems gamtos paskirtą gy

venimo laiką. O žmonės, taip 
prisirišę prie gyvenimo ir žino
dami daugybę priemonių mir
čiai sulaikyti, dažniausiai nesu
laukia senatvės ir gyvena dau
gybe ligų sirgdami. Ir joks gy
dytojų mokslas negali čia jiems 
padėti; negali padėti ir jų mal
dos dievams, nes jie taip pat 
gyvena nesusiturėdami ir žūsta 
ydose. Kiek žmonės išrado nau
jų gudrybių, kiek išmoko viso
kių gyvenimo ištaigų, ir vis 
tai be jokio reikalo, nes jie iš
mintį ir mokslą vartoja ne tie
sai ir laisvei, bet pasigėrėti ir 
sau tenkinti. Jie bijo žiauraus, 
sunkaus gyvenimo; jiems rodo
si, jog jie savimi rūpinasi, bet 
iš tikrųjų jie žūva bijodami dėl 
savo sveikatos ir prisirišdami 
prie gyvenimo.

Tokiomis kalbomis Diogenas 
stebindavo turtuolius. Vieni, lai
kydami jį bepročiu, bėgdavo 
nuo jo, kiti įtikėdavo jo žo
džiais, permainydavo savo gy
venimą ir tapdavo laimingi.

Kartą susirinko pas Diogeną 
keli jaunikaičiai, ir jis, į juos 
kreipdamasis, taip prabilo:

—Man butų labai pikta, jei 
rastųs bent vienas žmogus, ku
riam mažiau reiktų, kaip man. 
Gera tam gyventi, kuriam nieko 
nereikia. O kadangi taip gyven
ti, kad visai nieko nereiktų, ne
galima, tai geras daiktas yra 
kuo mažiau norėti ir kuo ma
žiau apie tai galvoti.

—Bet tai labai sunku, moky
tojau! — tarė jam vienas jau
nikaitis.

Tiesa, sunku, labai sunku, 
ypač tokiems, kaip Chore jas ir 
Filomedonas, — tarė Diogenas, 
rodydamas į du jaunikaičius, 
brangiais drabužiais apsivilku
sius. — Juk jus nuo mažumės 
pradeda gadinti. Tik pamany
kite: argi nesunkiau gyventi 
tam kvailiui, kuris,truko plyšo, 
nori turtuoliu mirti? Aš manau, 
jam daug sunkiau, kaip betur
čiui. Jis daug turi rūpesčio be
kraudamas turtus, bet dar dau
giau •—norėdamas įuost išlaiky
ti. O ką reiškia prastam darbi
ninkui tapti garbingu ponu?... 
Neprotingi, silpni žmonės! Juk 
žmogus ir be to daug turi rū
pesčių, be kurių negali apseiti, 
— jam rupi apsisaugoti nuo 
pikta, vargstančiam padėti. O 
jus vis dar pliekiatės, norėda
mi kuo daugiau rūpesčių ir kan
čių įsigyti, tuo tarpu kaip, du
kart mažiau dirbdami, galite čia 
tuojau pasiekti tokios palaimos, 
kokios ir turtuoliai nesapnavo. 
Visos žmonių kančios, tikėkite 
manim, eina iš to, kad jie yra 
daugianoriai, dideli bailiai, pa
vyduoliai ir vis daug kuo vilia
si, patys nežinodami, kad visa, 
ko jiems reikia, juose pačiuose 
yra. Pažiūrėkite kad ir į mane! 
Aš esu toks laimingas, koks tik 
be gali būti laimingas žmogus: 
gyventi man tereikia truputėlis 
duonos ar šaknų, šitas apsiaus
tas, kad nesustipčiau, ir dar ko
kia nors palapinė arba tuščias 
bosas, kuriame sausas galėčiau 
gulėti. Ir daugiau man nieko 
nereikia. (Bus daugiau).

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

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

10 aukštas
JOS. F. KASNICKA, principais

-------- ------r.-",-ąagay

Lietuvos Laisvės
Bonų 

vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą.
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

t ... j

[ KORESPCN DEtiOl JOS

Kenosha, Wis.
* uJm , i .............

S. L. A. 338 kp. jaunuolių 
piknikas

Liepos 28 d. S. L. A. 338 jau
nuolių kuopa turėjo savo biz- 
nišką pikniką S. L. A. 212 kp. 
nario Puluikio ukyj. Piknikas 
buvo gražus ir pavyzdingas. 
Dauguma publikos susidėjo iš 
čia gimusių ir augusių jaunų 
lietuvių. Racino bolininkai ir 
šį kartą sumušė kenoshiaus bo- 
lininkus, bet ne taip blogai, kaip 
pereitą kartą. Padarė 8 prieš 
7.

Mergaitės turėjo gražiai pri
taisytas beskes skanių valgių. 
Kai kam prisiėjo pusėtinai sū
riai už jas užmokėti, bet už «tai 
turėjo gardžią vakarienę su sa
vo meilužiomis.

S. L. A. 338 jaunuolių' kp. 
smarkiai žengia pirmyn. Garbė 
jums jaunuoliai. Dirbkite ir mes 
jums padėsim.

Rugpiučio 18 d. bus kita iš
kilmių diena. Viena didžiausi 
dailės drąugija visam Wiscon 
sine, būtent SLA. 212 kp. Dai
lės Ratelis, duoda pikniką su 
įvairiu programų. Apvažiuos 
Racino bolininkai. Betgi šiuo 
kartu betinu penkinę už Ke
noshiaus bolininkus. Kas norite 
viskų išgirsti ir pamatyti, ne» 
praleiskite progos. Dailės Rate
lis visus maloniai priims. Vieta 
Jocobs Island, p. M. Kasparai
čio pakrikštytas Birutes kalnu. 
Busiu ir aš ten. Iki pasimaty 
mo. —K. M.

So. Omaha, Nebr.
Kelios dienos atgal lankėsi iš 

Chicagos' J. Buliavų šeimyna ir 
sykiu p. Sabaliauskienė su duk
rele. Mašinas Buliavai patalpi
no pas A. Poškus, o p. Saba
liauskienė pas i J. Papiką. Sve
čiai viešėjo 2 savaites ir kas va
karą buvo kviečiami į pares. 
Paskutinė parė buvo svetainėj. 
Ta parė buvo p. Poškų. Muzi
ka griežė ligi 2 vai. ryto. Lie
tuviai ir kitatąučiai šoko, pub
lika maišyta, bet barnių ir peš
tynių nebuvo. Baliavai kadai
se gyveno Omaha.

Omahos lietuviai šiemet iš 
savo tarpo palaidojo jau 15 
žmonių.

Darbai pas mus ligi šiol ėjo 
labai gerai, bet paskutiniu lai- 
bancierių, ir pb to parsigabeno 
iš pataisos namų vyrą ir sūnų. 
Ir vėl ramu.

Kita rami moterėlė vyrą 
įtraukė į butlegerius, o pati ap
sirašė visą turtą ant savo var
do, kad pikti dėdes nepagautų. 
Kai viskas atlikta, pašaukė vy
rą į perskiras, o kad tas nori 
indžiunkšeną gauti, sako: 
“Džiovai, juk tu nieko neturi, 
tai ko lendi prie indžiunkšeno.”

SEGANTYS
ŽMONĖS!

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

lijios ar silpnumo.

Vaitausi Ir geriausi 
Amerikos Ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni
škų, Nervų, Krau- 
Jo, Odos, Inkstų. 

‘uslSs, Slaplmosl ir 
visų Privatinių Li
gų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross SO metų 
sėkminga prakti k a 
Ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra 
užtikrinimas. kad 
pacientai būt gydo

mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi išmokėjimai. Iš prie
žasties jo imamos žemos mokės ties, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių iš jūsų pu
sės prievolių. Neatidėliokit, bet atsi- 
kreipkit šiandie pasitarti apie sveikata. 

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

kertėj Monroe St., Crilly Bullding. Im
kit elevatorių iki penkto augšto, kam
barys 606 dėl vyrų, kambarys 608 dėl 
moterų.

25 METAI SIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie 10 Iki 6. Nedė- 
Uomis 10 iki 1 vai. po piet. Panedė- 
liaia, SOredomls Ir Subatouils valandos 
yra prajlgiutoe nuo 10 ryto iki 8 va
karo.K--------------------------------- >

ku skerdyklų savininkai daug 
darbininkų pradeda atleisti.

šeimyniškas gyvenimas kaip 
kam yra labai skaudus. Pavyz
džiui, P. J. Juželiunas nuo savo 
pačiukės gavo perskiras ir gy
vena beismonte, o jo patele tre
čiame aukšte sau radio klauso
si. P. J. Juželiunas nuo savo 
pačiukės labai dažnai gaudavo 
juodų ak j ir nagiukais skruos
tus paglostydavo. Gal dėl to, 
kad Juželiunas savo pačiukei 
perdaug pinigų turėjo. Turėjo 
7 namus, dabar keturi jau bai- 
bai.

Laikraščių čia neskaitom ir 
nežinom, kas dedasi kitose “gu
bernijose”. Tik žinome, kad 
Omaha viskas ramu, lyg pas 
ponadievą užpečky. štai ir pa
vyzdys. Kai kurios žmonelės 
savo vyrus išskalbia ir į patai
sos namus grūda, o tuo tarpu 
perskiras paruošia. Reiškia vis
kas ramu. Pas moterį atvažiavę 
dėdės išvertė užmaišytų košę, 
ir vėl ramu. Sūnūs nuvažiavo 
pas papulelio, ir vėl ramu.

Moteris pasiėmė žvangučių ir

krūvon paėmus

(PASIRAŠO)

Nei Jokio Kosulio

lUCKt

Kad palaikyt laibą 
figūrą, nieks 
ga 
teisingumą to pa 
tarimo:

It's toasted
Nei Jokio Gerkles Erzinimo

*Čia paduodamas skait
lines patikrino ir patvir
tino LYBtfAND, ROSS 
BROS. IR MONT- 
GOMERY, oficialiai 
Skaitmenų Patikrintojai 
ir Auditoriai.

“SIEK LUCKY VIE
TOJ SALDUMYNO.”

©1929, 
The American 
. Tobacco Co„ 
Manufacturers

The Lucky Strike Šokių 
Orkestrą ir toliau kiek
vieną subatos vakarą skleis 
savo muziką, nuo vieno 
vandenyno iki kito, per 
N. B. C. radio tinklą.

Puikiausios plantacijos Pietuose ir Turki ioi v»-« * • « >*urKIJ°J yra pasisventusios, kad
p.tfekti Įgoky Strik. »ep.ly8i„.mo gerumo TaJ

kurie ekspertų rankose pavirsta į .kanų Lucky Strike mišinį. Paskui 
seka išimtinasai apkepinimo
varumus, tai “It’s Toasted
priežastis, kodėl Luckies mažiau teerzina 
dangi jis prideda galutiną prieskonį, suteikdam 
retams tą savaimingą ir puikų kvapsnį “It’s T

UJCKY 
STRIKE 
\ "|T*S TOASTED /

procesas. Kadangi jis prašalina neš- 
yra 20.679* daktarų pripažinta, kaipo 

nekaip kiti cigaretei. Ka- 
---- jas Lucky Strike eiga- 

• » Toasted” yra priežastis, 
b negu visų kitų cigaretų,

Pas mus' yra ir vienas sen
bernis, kurs penkias tūri, bėt 
jam dar nei viena nei turto ap
sirašo, nei indžiunkšeno ima.

Butlegerių biznis ramus, dė
dės “fabrikų” nedaužo ir black 
jackiu kalnierių nekapoja. Ar 
ne ramu?

Pusbernių ir pusmergių ga
dynė čia ir gi rami. Tėvų au
tomobiliais girti važinėjasi ir 
juos daužo, o kurie automobi
lių neturi, tai ant gatvių kam
pų spjaudosi.

Uliuok, jaunoji karta. Tėve
liai ir dar privarvins keplos 

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą Įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

• leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių sąstato: A. Varbas, 
K. A įjosius, J. Herbaciauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt. 

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

r * 'k' ’ ” —r, , s.
y KvL

B

skystimo. Ir taip vis bus vis
kas ramu vakarų fronte...

Kuprotas.

Kaip Nuga-Tone priduoda 
spėkos nervams

Nervų silpnumas pagimdo neramias, be
mieges naktis, nervini susierzinimą, silpną 
veikimą svarbiųjų organų, nuo ko pasidaro 
silpnumas ir negeistinas sveikatos sumenkS- 
jfmatf. Nuga-Tone turi savy puikiausius 
vaistus stimuliavimui ir sustiprinimui kūno 
nervų, muskulų ir organų. Jis taipjau už
veria vaistus, kurie padidina apetitą ir pa
gelbsti virSkinimui, pašalina inkstų ir pū
slės suerzinimą, galvos skaudėjimą ar 
kvaitulius, nugali konstipaciją ir pagerina 
abelną sveikatą.

Kasdieninius patyrimus su Nuga-Tone pa
rodo patyrimas p-lės Anna Hogg. Korea, 
Ky. Ji sako: "Aš buvau suvargusi, silpna 
ir nervuota — nieko negalėjau dirbti. 
Nuga-Tone padarė dėl manės daugiau, negu 
visi kiti vaistai, kokius aš tik vartojau. 
Jis suteikė man spėką ir sveikatą". Tokios 
Sasekmės turi paskatinti kitus pabandyti 

uga-Tone, kad ir jie galėtų džiaugtis gera 
sveikata. Jus galite pirkti Nuga-Tone vi
sur, kur tik vaistai pardavinėjami, arba jei
gu jūsų vertelga neturėtų šlake, jis gaus jų 
dėl jus iš urmo vaistynes.

Garsinkites Naujienose



Ketvirtadienis, rugp. 15, ’29

Tarp Chicagos
Lietuvių

Chicagos Chronika
Rašo Nemunas

Dr. Graičiunas ir Nemunas

Vakacijų laikas — važiuoja 
tyru oru pakviepuoti visi, ku
rie turi atliekamo laiko ir pi
nigų. Bet mudu su daktaru 
Graičiunu esava tikri proleta
rai, mudviejų aplikacijos var
giai butų atmestos bent kurios 
“darbininkiškos” partijos — 
pradedant bolševikais ir bai
giant švento Juozapo darbinin
kų sąjunga. Tiesa pasakius, 
mudu su daktaru esava visai 
skirtingų partijų žmonės — 
jis bolševikiškas republikonas, 
0 aš demokratiškas socialistas, 
bet mudviejų nusistatymas va
kacijų klausime abiejų vieno
das, kad vakacijos yra niekas 
daugiau, kaip buržuazinis iš- 
mislas.

Daktaras Graičiunas, senas 
visuomenės darbuotojas ir lie
tuvis gydytojas Chicagoje. lai
ke 30 metų (arba arti tiek) 
ėra turėjęs nei vieną metą 

atostogų 1 Daktaras visuomet 
užimtas savo profesijos ir lie
tuvių visuomenės darbuotės 
reikalais, o Nemunas, papras
tas knygynis ir laikraštinis pa- 
ckelis, jau 40 metų kaip yra 
šioj ašarų pakalnėj, ir be jo 
žinios ant jos atsiradęs, irgi 
dar nėra turėjęs vakacijų. Tai 
yra svarbi žinia Chicagos lie
tuviams — vertėtų kiekvienam 
j savo “Day Book” pasižymėti.

Galimas daiktas, kad netoli
moje ateityje susilauksime 
Požėlos apsivainikavimo čem
piono laurais, nes pereitos sa
vaitės jo sėkmingos ristynės su 
Mike Romano, Požėlai atidarė 
kelią į atatinkamą garbę spor
to srityje.

Northsidės Darbuotojai
Well, Chicaga, kaip ir viso 

pasaulio miestai, susideda, as
tronomiškai kalbant; o angliš
kai padailinant, iš North ir 
South, Kast ir West. Northsi- 
dė, kaip mes amerikiečiai įpra 
tę vadinti — reiškia šiaurinė 
dalis miesto Chicagos. Čia lie
tuvių apsigyvenę nedaugiausia, 
bėt savo rimta darbuote pa
sižymi gal kai kame geriau, 
negu kitų Chicagos miesto da
lių lietuviai. Darbuotojų skai
čius, tiesa pasakius, čia yra 
didelis, bet tokių, kurie norė
tų darbuotis, gana mažas skai
čius, vienok ačiū dievui, kad 
mes dar turime tokius nemie- 
gančius žmones kaip kad Dr, 
A. Montvidas, X. Saikus, K. 
Čepukas, senis K. Kūgis, Se
maška, K. Kairis ir keli kiti. 
Be jų northsidiečių veikimas 
butų nemažiau apsnudęs už ki
tas lietuvių nausėdijas.

Roseland
LSM. Ratelio išvažiavimas

Karolis Požėla
Chicagiečiai gali tikrai pasi

didžiuoti Karoliu Požėla, jis 
lietuvių vardą amerikoniškos 
publikos akyse sėkmingai ke
lia. Požėla yra ristikas, galima 
sakyti jau sunkiojo svorio — 
sykiu pirmos rųšies atletas. 
Pertat nestebėtina, kad jis j 
amerikonišką VVrestling Match 
sportą įnešė naujo gyvumo. 
Požėla amerikiečių tarpe pra
dėjo įsigyti labai gerą vardą, 
jo pasirodymas estradoj suke
lia didžiausias tūkstančių mi
nių ovacijas. Laike jo ristynių 
publikos simpatija yra visuo
met rodoma jam, nes jis savo 
miklumu, savo gražiu imtynių 
styliumi atsilankiusią publiką 
tarti koks magikas žavėte žavi.

Nuo Šalčio -■» Alkali- 
nizuokit Savo Si

stemą
Daktarai visur prirašinėja šį 

naują gydymą nuo šalčių; ir jis 
tūkstančiams suteikia smagu
mo savo greita pagelba, jei var
tojamas tiksliai.

Pradėkit kai jus jaučiate be
siartinantį šaltį. Paimkit šauk
štuką Phillips Milk of Magnesia 
stikle vandens, ryte, dieną ir 
vakare, pirmą dieną. Padarykit 
tą patį ir antrą dieną. Paskui 
imkit tik vakarais.

šalčiai sumažina alkalinumą 
jūsų sistemoje, štai kodėl jus 
jaučiatės skaudus, karščiuojan
tis, silpnas, pusiau ligonis nuo 
jų. Phillips Milk of Magnesia 
yra alkali nekenksmingoj, skys
toj formoj. Jis pašalina šalčio 
simptomus sugrąžinant alkali
numą jūsų sistemai.

Per penkias dešimt metų šis 
malonus alkalinas buvo garsus 
kaipo prieš-rugštinis vaistas. 
Daktarai prirašinėja Phillips 
Milk of Magnesia; ligoninės j j 
vartoja; milionai žino, kaip jis 
pašalina surugusius vidurius, 
gasus, nevirškinimą ir kitus 
perdaug rūgščių simptomus. Vi
sos aptiekos jį rekomenduoja. 
25c ir 50c bonkos su pilnais nu
rodymais platiems jo vartoji
mams.

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

Naujas Margutis
Jau pasirodė rugpiučio mė

nesio laidos “Margutis.” šiame 
leidiny yra keletas rimtesnio 
turinio straipsnių; kiti raštai 
—dainos, juokai, pastabos, etc.

Gan įdomus yra pirmasis 
straipsnis, būtent “Dzimdzi- 
Drimdzi Penki Metai”. Patarti
na atkreipti dėmesio taipjau į 
straipsnelį “Paslaptys Mene.” 
Tokiame trumpame straipsnely 
daug pasakyti negalima, bet p. 
M. Šileikis, patsai dailininkas, 
visgi sugebėjo nemažai pasa
kyti. t

Eilės, tilpusios šiame nume
ryje, lengvos skaityti. Juoke
liai suprantami. Yra dainų.

Bendrai imant, šis “Margu
čio” numeris, kaip ir kiti, iš
rodo O. K. —Chicagietis.

Vanagaitis su 
Orkestru

Chicagicčiams, nuo daugel 
metų žinomas Lietuvos Valsty
binės Dramos artistas A. Va
nagaitis dalyvauja Ramovės te
atro atidarymo programoj. 
Dainuos ir kalbės. Pirmą kar
tą išgirsime jo juokingas dai
neles simfonijos orkestroj. Tik
rai naujiena: “Vanagaitis su 
orkestrą dainuos.”

L. V. Dr. teatro artistai vi
sokių “šposų“ mums pridaro. 
Kitų tautų, tai tik operos ar
tistai dainuoja, o Lietuvos — 
ir dramos. Gabi tauta.
Gražuolės pasirodo Ramovėj
Kam neteko matyti gražuo

lių “Naujienų” piknike, tas 
pamatys Ramova teatre 18 d. 
rugpiučio specialėse iškilmėse 
bus “Miss Ramova” įteikta do
vana 100 dol. Parodys jos ir 
“muvėse”. Matysime, kaip at
rodo musų lietuvaitės filmoje. 
Ko gero, dar nekurtos pateks į 
Hollywood... —A.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj
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Pereitą šeštadienį įvyko taip 
vadinamas “naktinis išvažiavi
mas” Liet. Scenos Mylėtojų 
Ratelio, kuris jau kelioliką me
tų darbuojasi tarp vietos lie
tuvių scenos menui. Išvažiavi
mas bdvo Doerschers Grove, 
už Crete, III., jaukiame miške
ly, prie ežerėlio.

Išvažiavime dalyvavo virš 50 
žmonių — Ratelio narių, jų 
draugi; ir rėmėjų. Jie visi la
bai linksmai praleido gražią va
saros naktį giriose—žaisdami, 
šokdami (nes buvo ir gera mu
zika) ir pašnekesiais.

Tame pačiame miškelyje bu
vo ir kitas skaitlingas roselan- 
diečių išvažiavimas—privatiš- 
kas. Čia buvo ir North Sidės 
lietuvių, o taipjau ir iš Chicago 
Heights. Buvo muzika, šokiai, 
žaismes. Be to pe,- naktį
linksmino savo dainomis “Kai
rio choras.” —R.

Tautiškų kapinių 
apielinkėje

Graži diena, saulėta, šilta. 
Dabar .užtikrintai atsidūsėjusi, 
pamaniau: išvažiuosiu į laukus, 
kvepiančiu oru pakvėpuosiu, 
paklaidžiosiu po kapines, žiūrė
siu paveikslus, skaitysiu užra
šus, skaitliuosiu metus, grožė- 
siuos gėlėmis, nubrauksiu aša
rą nenuoramą nuo akių priėju
si kelio galą . . . Lindėsiu už
gesusių gyvenimo liepsnelių ...

Bet atsitiko, kad kapines pa
lydėjau tik žvilksniu, važiuoda
ma pro šalį. “Gal mirti ren
giesi”, pastebėjo mano pažįs
tamas, “toki graži diena, o ji 
kalba apie kapines!”

Vienoj pusėj kapinių pikni
kas. Kitoj pusėje — garsi 
ūkė su patogumais. Į kurią pu
sę norite važiuoti? Į ūkę. nu
tarė didžiuma, ir vežėjui pas
paudus mašinos kombinuotę, 
nuplaukėm į parinktą vietą.

Gražių žmonių, gražių maši
nų gana daug. Mat, čia pikni
ko butą garsaus kliubo iš gar
saus Brideporto.

Ištroškę, nuėjome į ūkę van
denėlio gerti. Nespėjau apsi
dairyti, kaip ant stalo atsirado 
visokių lietuviškų valgių. Ma
tyti, įgudusi ranka patarnauja 
svečiams.

Palinksmėjus, pasidarė šilta 
ir ankšta, ir neprašyti įėjome 
seklyčion. čia pilna žmonių: 
kalbų, juokų, džiauksmo, klege
sio nestoka prie ilgo stalo. Vieni 
įeina tiesiai, kiti išeina svyruo
dami, dar kiti užmiršta visai 
išeiti. Vieni pašnybžda kažką 
žmogeliui į ausį, tasai nubėga 
sklepan, atbėga nešinąs kažin- 
ką kliūksiantį susuktą popie- 
roj, apsimaino su pirkėju ant 
kažko, ir pirkėjas eina užgan- 
nėdintas laukan.

Už ilgo, ilgo stalo šluosto pra
kaitą patsai šeimininkas. Jis 
visiems paspėja, visiems įtinka, 
mandagus, linksmas, greitas, 
skaitlines suneša, vikriai išduo
da grąžą, niekur klaidos nepa
daro, darbą kaip vainiką pina. 
Pažiūrėjusi į prakaituotą jo 
veidą užkalbinau:

— Iš prakaito duoną valgysi, 
taip poniute! — šyptelėjo jis, 
parodė baltus sveikus dantis, ir 
tiek.

O žmonių vis daugiau renka
si. Krūtinėj plintantį malonu
mą, galvoje svaigulį — matau 
kaip iš eilės vienas paskui kitą 
kloja penkines, dvirublines, de
šimtines.

— Oje, oje, kaip jiems negai
la skirtis — manau sau pati 
laikydama stiklelį rankoj. Dar 
daug, daug jų bus ant stalo, ry
tas toli dar. Bet palietus jas 
įgudusioms šeimininko ran
koms, tos popierinės kažinkur 
dingsta. Tik mažesnės vertės 
patenka į registerį.

O svečiai; jie taip sunkiai 
dirbo per savaitę — tą liudija 
jų suskirdusios rankos. Bet 
kaip lengvai uždirbęs leidžia! 
O kad, taip širdingai mestų jie 
dėdulio šerno paminklui, kaip 
kad čia meta, tai butų jau se
nai apsidžiaugęs senelis, knd už 
jo darbą jam atsilyginta gra
žiu paminklu. Bet kas, jei ten 
kapinėse žydi gėlės, jei senelio 
kapas apleistas!

žmonių skaičius vis didėja, 
linksmumas auga. Kad dar 
linksmiau butų, šeimininkas 
traukia gražų lietuvišką šokį. 
Gražiai groja. Stebėjaus ne 
tiek žiūrėdama į armoniką, kiek 
į jos savininką.

— čia nearmonika, bet kon- 
stanti’nka — bakstelėjusi pašo
nėm paaiškina man draugė, ir 
pagauta meliodijos ji išėjo šok
ti. Gražu žiūrėti į šokančius, 
graži “kostantinka”, išsaksty- 
ta žybančiais spaugeliais ...

Mano pažįstami toli nueina 
nuo ūkės. Sako,. patinkanti 
jiems ta vieta. Patinka ir 
man. Mano pažįstami nenori 
apleisti ilgą stalą ir manęs ne
leidžia. Gerai ir man.

Matau, kaip ant stalo stipso 
taukuotos penkinės. Gal būt 
šeimininkas neturi laiko atydos 
į ją atkreipti. Kažin kad taip, 
jam nematant, aš tą penkinę 
nubraukčiau? Rytoj neičiau 
darban. Butų vakacijos. Ei
čiau teatran, pirkčiau saldai
nių, o jei ne, tai aeroplanu pa
kilusi žiūrėčiau, kaip atrodo 
miestas, o kad Tie, tai traukiniu 
išvažiuočiau toli, toli ... Gi jei 
patingėčiau važiuoti, tai gal 
paaukočiau tą penkinę ligoniui 
Lapinskui, kuriam esu seniai,, 
seniai pažadėjusi aukų parink
ti. Bet greičiausia nusipirkčiau 
batukus, nes tie, kuriuos tuHu, 
jau gerokai nudėvėti ir kulnys 
nukripusios.

Bet man bedarant planus,

penkinė pražuvo nuo stalo šei
mininko kišeniuje . . Gerai, kad 
jis nežino, kokios mintys kla
jojo mano galvoje!

Pradėjus temti, suvargę, dul
kini, sunkiomis galvomis išva
žiavome ten, iš kur buvo atvy- 
kę.

Kada nors, jei mano pažįs
tamieji paims mane, aš atva
žiuosi čia vėl. Bet į kapines 
eisiu viena. E. Drižaitė.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

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

513 Dausino Karalinai
514 Dadakis E
517 Domijame Andrina
524 Gucevičius Lionginas
541 Mathisius Dr.
543 Mockus Mis M
554 Šeputis Joseph
560 Wibonene Antonija
564 Zelnis Peter
565 Zemeckienė Julijona

METUOSE 52 PIRMA
DIENIAI

—Tamsta sakei, grąžinsiąs 
man paskolą pirmadienį.

—Na ir kas?
—Šiandien pirmadienis.
—Bet už savaitės irgi bus 

pirmadienis.

Phone Virtiniu '2054

JOSEPH VILIMAS
N a m u S t a t y m o . 

r KONTRAK TORIUS “
4556 So. Rockwell St., Chicago, UI

T

5CIII CECHAM
IIOI

130 W. Randolph St., Chicago.

J ir iš

LIETUVOS
■ per Cherbourg ar Bremeną 

didžiausiais ir greigiaučiais Vokietijos laivais

trečios klesos “Round Trip” kainos. — 
ir tiesioginis susisiekimas geležinkeliais 
su kiekviena Europos dalimi.

Reguliariai savaitiniai išplaukimai kitų populiarių 
Lloyd laivų

Del sugryžimo certifikatų ir kitų Informacijų 
pasitarkite su savo vietos agentu, ar ^u

lEEMEMa EUICIA
Tik 7 Dienos j Lietuvą

Nupigintos
Patogus

M Lumber Company
7337 Stony Island Avenue

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

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

Ateikite arba telefonuokite HYDE PARK 1726, o sutaupinsime 
jums pinigų.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

GARSINKI® “NAUJIENOSE”
l JHEUSEFl~B<JSCH~~

Šiandie Budweiser Barley-Malt Syrup yra 

5$^- vienas iš Amerikos populiariškiausių ru

siu. žmones nori kokybės, patenkinimo, pa

sekmių. ;

Budweiser
Barley-Malt Syrup

ANHEUSER-BUSCH—ST; LOUIS

S

Kad pagerinti skoni ir padi
dinti maistingumą duonos, kė- 
ksy, sausainių, donatsų ir tt., 
kepant vartokite Budveiser 
Barley-Malt Syrup. Grosernin- 
kai ir sankrovininkai pardavi
nėja visur.

No Danger of Pop Over Sleeping.
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4.00 
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3c 
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Užsisakymo kaina:
Chfcagoje — paštu:

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

Chicagoj per išnešiotojui:
Viena kopija __________
Savaitei ___ ________ __ _
Mėnesiui______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ---- ----- r , , $7.00
Pusei metu _________ ___ —. 3.50
Trims mėnesiams  _______ 1.75
Dviems mėnesiams_______ 1.25
Vienam mėnesiui',75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ___.. $8.00
Pusei metų   -------------- --- 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigui reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

lios karaliui ir steigia Ispanijoje “aziatišką absoliutiz
mą”.

Organizuotiems Ispanijos darbininkams stojus į 
atvirą kovą su diktatūra, ims prieš ją kilti ir kiti visuo
menės sluoksniai, kurie iki šiol dėl stokos vadovybės 
buvo pasyviai. “Pučai”, kuriuos keletą kartų rengė prieš 
de Riverą armijos karininkų klikos, nerasdavo liaudy
je paramos, todėl visuomet nueidavo niekais. Tik orga
nizuotieji darbininkai šiandie gali — taip Ispanijoje, 
kaip ir kitose šalyse — vadovauti kovoje už demokrati
ją

RUSIJOS BOLŠEVIKU IR ITALIJOS 
FAŠISTU SUSIBROLIAVIMAS

BOLŠEVIZMAS IR FAŠIZMAS
Fašistų oficialis apsilankymas Odesoj ir Bolše

vikų revizitą Romoj. Maskvos pagarba faši
zmui. Fašistų pasveikinimas komunistams.

nos, kur caro kazokai išžudė 
šimtus žmonių, darbininkų. Tie 
laiptai šiandien patapo fašistų 
ir bolševikų susibroliavimo ir 
fašistiškų oficierių su bolševi
kiškomis gražuolėmis “aistrin
gų scenų” vieta...

Fašistų atsiteisimas 
bolševikams.

DVIDEŠIMTASIS AMŽIUS
Pažinkim Pasaulį, Kuriame šiandien Gyvename.

Rašo Juozas Pronskus

Kad Rusijos komunistų valdžia gražiai sugyvena 
su Italijos fašistų valdžia, tai yra seniai žinoma. Sovie
tai laiko savo ambasadorių Romoje, o fašistai savo — 
Maskvoje, ir nebuvo nė vieno atsitikimo, kad Roma su 
Maskva butų susibarusios, — nežiūrint to, kad per vi
sus šiuos metus Maskvos apmokamieji agitatoriai skel
bė fašizmą esant pikčiausiu “proletariatp priešu”, o 
Mussolini nuolatos laikė kalėjimuose Italijos komunis
tų vadus. Sovietų valdžia buvo daug kartų susipykusi 
su Anglija, su Vokietija, Francija ir kitomis šalimis, 
kuriose daugiaus ar mažjaus teisių turi demokratija; 
bet su fašistiška Italija — niekuomet.

Su Italijos fašistais bolševikai ne tik nesipyksta, 
bet atvirai broliaujasi. Šiame “Naujienų” numeryje yra 
paduota aprašymas iškilmingo fašistų aviatorių atsi
lankymo Odesoje ir bolševikiškų aviatorių revizitos 
Romoje. Perskaitykite tą aprašymą. Atkreipkite dėme
sį į karštus sveikinimus ii linkėjimus, kuriuos bolševi
kai išreiškė fašistams ir fašistai bolševikams. Pasigė
rėkite fašistų šulo Balbo komplimentais bolševikams ir 
bolševikų ambasadoriaus Kurskio linkėjimais fašis
tams.

Sovietų aviacijos atstovai, atvykę Italijon, pasiro
do, išmoko net fašistiškai sveikintis, ištiesdami ranką 
sulig galva, ir, atsilankę Mussolinio rezidencijoje, su
rado, kad juodmarškinių “ii Duče” (vadas) esąs kone 
didesnis

Kas 
broliai?

žmogus už patį Leniną!
po to dar gali sakyti, kad jie nėra tikri dvasios

320 MYLIŲ PER VALANDĄ!

Anglai padarė aeroplaną, kuris lekia geitumu 320 
mylių per valandą.Prieš dvejetą dešimčių metų kas ga
lėjo svajoti, kad žmonės tokiu greitumu skrajos ore?

O ko bus pasiekusi lakiojimo technika dar už dvie
jų dešimčių metų!

Bet palyginant su technikos progresu, savo socia
liam ir politiniam gyvenime žmonija slenka “čerepoko” 
žinksniu.

DIDELIS DARBIEįčIŲ DELEGACIJOS LAIMĖJIMAS

Valstybių atstovai, susirinkę į Haagos konferenci
ją, sutiko evakuoti Vokietijos Reino provinciją “be ati
dėliojimo”. Nors evakuacijos diena dar nepaskelbta, bet 
manoma, kad buv. Santarvės valstybių armijos pradės 
trauktis iš Pareinės apie rugsėjo mėn. 1 dieną.

Šitas nutarimas buvo padarytas keturių užsienių 
reikalų ministerių — Anglijos, Francijos, Vokietijos ir 
Belgijos — pasikalbėjime, ir telegramos pažymi, kad 
tai yra Anglijos atstovo laimėjimas. Darbo Partijos 
valdžia iš pat pradžių užėmė tokią poziciją, kad sveti
mos armijos privalo būt tuojaus ir be jokių sąlygų iš
trauktos iš vokiečių teritorijos.

Hendersonui ir jo draugams Haagos konferencijo
je padėjo ta aplinkybė, kad Francija, kuri iki šiol la
biausia priešindavosi Vokietijos paliuosavimui nuo oku
pacinių armijų, jau nebeturi atžagareivio Poincarė prie 
valstybės vairo. Su šituo reakcijos apaštalu darbščių 
delegacija vargiai butų galėjusi susikalbėti.

Kadangi opiausiuoju politikos klausimu Haagos 
konferencija eina prie susitarimo, tai yra vilties, kad 
ji sugebės išspręsti ir kitus dienotvarkės punktus, ir po 
Haagos konferencijos, militaristų ir nacionalistų su
vargintoji Europa gal galės atsikvėpti lengviau.

ISPANIJOS DARBININKŲ PASIPRIEšINIMASj 
DIKTATŪRAI

Ispanų diktatorius Primo de Rivera susilaukė griež
to pasipriešinimo iš tos šalies organizuotųjų darbininkų 
pusės. Generalinė Darbo Sąjunga (Union General de 
Trabajadores) savo konvencijoje Madrido mieste ne 
tik atmetė de Riveros kvietimą išrinkti penkis atstovus 
į naująjį krašto seimą, bet ir išleido .manifestą, kuriame 
aštriai kritikuojama diktatūra ir apgavingos diktato
riaus “reformos”.

Tam pačiam manifeste darbo sąjunga stipriai už
kirto ir pačiam karaliui, pareikšdama, kad de Riveros 
klapčiukų pagamintoji konstitucija duoda perdaug ga-

Iškilmingas fašistų pasitikimas.
Skaitytojai dar atsimena, kaip 

šių metų birželio 9 d. Italijos 
fašistų lakūnų delegacija su bu
riu orlaivių buvo atskridę j 
Odesą, padaryti oficialį fašistų 
vizitą bolševikams.

Dabar gauta Italijos fašistų 
oficiozo “Popolo DTtalia” platus 
to susibroliavimo aprašymas. 
Numeryje iš birželio 11 d. tas 
laikraštis rašo: “Prie Dniestro 
upės įtakos musų jau laukė trys 
rusiški jūrių orlaiviai tikslu 
musų oro eskadrilei garbės sar
gybą padaryti... Rusų orlaivi- 
ninkystės komendantas buvo 
jau paruošęs' vėliavomis išpuo
štų nusileidimo tiltą ir parūpi
nęs musų patogumui puikų au
tomobiliais susisiekimą. Prie 
nusileidimo dalyvavo pasitiki
me: Sovietų Oro laivyno šefas, 
generolas Baranovas, Ukrainos 
orlaivininkystės komendantas...”

Internacionalas ir karaliaus 
maršas.

Toliau “Popolo” rašo: “Poli
tinė vyriausybė vardu savo val
džios išreiškė mums pasveiki
nimą. Karo orkestras sugriežė 
Internacionalą ir( Italijos kara
liškąjį maršą, kurs buvo visų 
dalyvių išklausytas stovint ra
miai (smirno). Momentas buvo 
pilnas jaudinančios kariškos' iš
kilmės. Reikia atiduoti teisybei 
kas pridera, mums rusai pa
puošė tikrai širdingą pasitiki
mą. Rusija... musų eskadrilės 
apsilankymu tikrai jautėsi mu
sų simpatizuota. Mes tikrai dė
kingai atsiminsime širdingą ru
sų valdžios priėmimą.

Italijos karininkai ir žurna
listai šiandien buvo svečiuose 
pas atstovą Cerruti. Vakare 
Raudonosios Armijos palociuj 
kariškoji valdžia suruošė mums 
banketą.”

Apie tuos priėmimus nei apie 
tas širdingas fašistų su bolše
vikais susibroliavimo kalbas jo
kios šalies bolševikai nedrįso 
nieko rašyti...
Širdingos kalbos laike banketo.

Sovietų Oro Laivyno komen
dantas Baranovas tame banke
te pasakė tokią prakalbą:

“USSR oro pajėgų vardu 
sveikinu Italijos oro pajėgas, 
kurias atstovauja jų garsus še
fas, generolas Balbo, kuriam 
iaš išreiškiu savo giliausius pa
sveikinimus... Rusų aviacija lin
ki Italijos aviacijai kuogeriau- 
sių pasekmių jau vien dėlto, 
kad tarpe musų šalių nėra ga
limi jokie ne tik politiški prie
šingumai, bet ir jokia konku
rencijos kova, o tik vien ben
dri interesai.”

Sovietų Rusijos taip iškilmin
gai garbinamasis' “garsus Ita
lijos aviacijos šefas” Balbo yra 
tas pats prieš kurį Sovietų Ru
sijos komunistai nepersenai da
rė demonstracijas. Jis yra tas 
pats Balbo, kurs iš pat pradžių 
buvo žymus kaip pirmasis' fa
šistų politikeris ir vienas iš fa
šistinių vadų laike “maršo į 
Romą”. Jis yra tas pats, kurį 
komunistų brošiūros keikte pra
keikia, kaip vieną iš tų gene- 
ralkomendantų Italijos fašistų 
“nacionalės armijos”. Tam žmo
gui, kurį viso pasaulio komu
nistai keikia, sovietiškoj Ode
soj toastus kelia ir pataikau
jančius. komplimentus žeria,

ki pšų 
mums 
musų

au- 
pu- 
ge- 
net

pernai
Vidur

mačiau

tuotarpu kada Italijos kalėjimų 
urvuose to paties Balbo ir vi
sos/ jo sistemos yra šimtai re
voliucionierių darbininkų ir tų 
pačių komunistų pūdomi.
Rusų revoliucijos išniekinimas.

Dar šlykštes'nį vaizdą piešia 
vienas tos fašistų delegacijos 
narys kitame Italijos fašistų 
laikraštyje “Gazetta dėl Popu- 
lo”:

“Mintyse grįžtame prie tų 
neužmirštinų dienų, kurias mes 
praleidome Sovietų Rusijoj, 
prie to tikrai nesitikėto priėmi
mo ir tos simpatijos, kokią ten 
gyventojai mi^ms visokiais bu
dais reiškė... Neužmirštinas) pri
ėmimas Raudonosios Armijos 
Pialociuj; palydovų svita, kokią 
kiekvienas musų turėjo kada 
laisvas per gatvę ėjo ir fašis
tišką ženklą su savim prisise
gęs nešiojosi, privertė mus už
miršti nuslegiantį ir šaltą įspū
dį, kokį į mus padaręs buvo 
bendras vargas ir neturtas. Tik 
pamanykite, fašizmas buvo pir
masis, kurs su savo sparnais 
pasirodė Sovietų padangėj ir 
kuriam visokia pagarba buvo 
suteikta. Aš daleidžiu, kad nei 
viena užsienių socialistinė de
legacija nebūtų buvusi priimta 
su tiek liuksuso ir tokiomis 
komis iš tų biednų 
sės, kurie, norėdami 
riau įtikti, gavo dėl 
atskirą duoną kepti.

“Sujaudinti tokiu nepalygina
mu geros valios išreiškimu lai
ke tų dviejų dienų, mes neno
romis turėjome padaryti paly
ginimą su tuo šaltu priėmimu 
Marselyje (Francijoj) 
metais', kada lankėmės 
žemio jūrės vakaruose.

“Iki vėlybos nakties
ant Feldmano bulvaro (Odesoj) 
— tai yra milžiniški laiptai iš 
90 žengimų, jungiantys miestą 
su jura, — kur ukrainiškos gra
žuolės mėgsta vaikštinėti, — 
mačiau daugybę jaudinančių, 
aistringų vaizdų kur fašistai 
(karininkai, puskarininkai, la
kūnai ir žurnalistai) turėjo di
džiausio pasisekimo (su tomis 
gražuolėmis).

Francijoj kitaip priėmė.
“Pernai metais, kaip neatsi

minsi, — Marselėj, toje tradi
cinio svetingumo šalyje, mes 
buvome pasitikti švilpimais, ir 
kol mes dar ore tebebuvome, 
dar toli nuo Berre erodromo, 
mes jau turėjome nusiimti nuo 
marškinių savo fašistiškus žen
klus'. Į viešbutį ten mus lydėjo 
skaitlingi policijos automobiliai 
ir motorciklai. Nuo 12 vai. die
nos mes turėjome pasilikti 
Berre erodrome lyg kokie be
laisviai, mums buvo griežtai už
drausta net lauk išeiti, nežiū
rint kokiu reikalu, ir tik vėlai 
buvome nugabenti į visai ne
gyvą neoficialį banketą. Kai nu
vykome į Marselį, ten mums 
patiekė kitą banketą ir nuve
dė gulti.”...

Feldmano bulvaras Odesoje 
yra tie didieji laiptai, kur 1905 
metais įvyko baisioji skerdyne, 
kur kazokai salvėmis klojo ir 
kraujuje skandino beginklę ne
kaltą žmonių minią, ką parodo 
pats bolševikų filmas “Potiom- 
kin”...

Kas tą sceną filme matė, am
žinai neužmirš tos baisios sce-

Liepos 24 d. atskrido į Ro
mų Italijoj,. Sovietų orlaiviu 
“Sovietų Sparnai” Sovietų mi
sija revizituoti’ fašistų apsilan
kymų Rusijoj.

Sovietų misijai tapo po pa
ties Mussolini protektoratu su
rengtas nemažiau iškilmingas 
banketas, kuriame dalyvavo 
pats oro ministerijos pasekre- 
torius gen. Balbo, Sovietų Ru
sijos pasiuntinys Kurski, toliau 
įvairus Italijos valstybės pa- 
sekretoriai, fašistų spaudos še
fas generolas de Pinedo, dau
gelis oro oficierių, fašistų ly
deris atstovas Feretti, skaitlin
gi generolai, fašistų žurnalis
tai ir kt.

Fašistų spauda karštai apra
šinėja savo broliškų svečių ap
silankymą.

Sovietų pasiuntinio kalba.
Pasiuntinys Kurski laike, ban

keto išreikšdamas padėkos' ir 
simpatijos jausmus pareiškė, 
kad rusai niekuomet neužmirš 
savo gautų geriausių įspūdžių 
laike pabuvimo Romoj ir gi
liausio jausmo, patirto laike ap
silankymo pas Mussolini. Kal
bėtojas užbaigė ura šauksmu 
Italijos aviacijai ir Italijai. į 
Kurskio prakalbą atsakė pats 
Balbo. Jis pareiškė esąs laimin
gas Kurskio išsireiškimais ir 
rusų lakūnų išreikštais pasiten
kinimo įspūdžiais.

Pasveikinimas Mussoliniui 
ir fašizmui. i

Rusų lakūnai pasirodė tokie 
širdingi, kad dar išanksto pa
siuntė pačiam Mussolini padė
kos telegramą, melsdami su
teikti jiems progą patį ji pa
matyti, ką, žinoma, Mussolini 
savo broliams bolševikams mie
lai suteikė. z

Kitą dieną, kada Sovietų la
kūnai sugrįžo pavažinėti aplink 
Neapolį, pats “duče’* Mussolini 
priėmė juos savo rezidencijoj 
viloj Torlonia. Vizitas pas Mu
ssolini turėjo nuoširdžiausio pa
sitikėjimo ir atvirumo. Musso
lini teikėsi pasiteirauti apie 
Maskvos-Romos oro kelionės 
įspūdžius, apie Sovietų orlaivi- 
ninkystę ir tada atsisveikino 
fašistišku sveikinimosi ženklu 
(rankos ištiesimu sulig galva). 
Pats Balbo rašo laikrašty “Cor- 
riere dėl la Serą” iš liepos 27 
d.: “...atsisveikino romietišku 
pasveikinimu, į kurį ne lik aš, 
pulkininkas Pellegrini, kap. Ma- 
meli ir leiten. Di Robilant, ku
rie lydėjome rusiškus svečius, 
bet ir dalis rusų tokiu pat budu 
išreiškė atsisveikinimą.”
Mussolini ir už Leniną didesnis

Tas pats Balbo toliau rašo: 
“Vakar vakarą laike banketo 
pas Sovietų atstovą Kurskį man 
Sovietų orlaivio “Sovietų Spar
nai” bendrakeleiviai išreiškė ši
tokį nepaprastai įspūdingą sa
kinį apie savo apsilankymą pas 
duče (Mussolini) gautus įspū
džius, — būtent vienas rusas, 
kurs turėjęs progos pažinti ir 
Leniną, ir Kernai pašą ir Pil
sudskį ir daug kitų paskutinio
jo dešimtmečio vadų, bet nie
kuomet sakėsi dar negavęs to
kios pajėgos ir simpatijos įspū
džio, koks trykštąs iš Duče 
(Mussolinio) veido.

Jis pats man toliau pareiškė, 
kad dabar jis suprantąs, kad 
dėl tokio žmogaus galima ir nu
mirti eiti, žinoma, užbaigia Bal
bo, tokie pareiškimai iššaukia 
naujus širdingus jausmus, ku
rių nebegalima užgesinti”...

Taip tai susibrolavo fašizmas 
ir komunizmas ant Odesos re
voliucijos krauju aplaistytų Fel- 
mano laiptų ir greta Italijos fa
šistų kazematų, kuriuose tų 
banketų ir širdingų kalbų metu 
vyto socialistų ir tų 
munistų aukos.

(Tęsinys) j
Išvedama, kad vabalai turi 

tam itikrą radio pajėgą, ir kad 
jų ilgi “ūsai” yra ne kas kita, 
kaip radio siuntimo prietaisai. 
Iš to išeina, kad mintis yra 
taip pat spinduliavimas arba 
bangavimas, kaip kad yra švie
sa, radio, elektra ir t.t., ir kad 
mintis vargu yra vieno tik žmo
gaus privilegija. Mes sau tą pri
vilegiją palaikėme, kol kuoma- 
žiausia žinojome apie kitus gy
vūnus, ir neperdaugiausia paltys 
apie save. Juk mes dar nemo
kame “kalbos” nei žinome min
ties net sau artimiausių ir iš
tikimiausių gyvulių, kaip bež
džionė, arklys, šuva ir t.t. Tuo 
tarpu fiziologas R. E. Snodgrass 
diskusuodamas vabalų “mintį” 
arba “bendrą jų nervų sistemos 
fiziologiją”, pareiškė; kad ir va
balai labai jautriai reaguoja į 
gravitaciją, šviesą, šilumą, drė
gmę, kvapą ir skonį: “Vabalo 
manera laike jo darbo verčia 
tyrinėtoją įtikėti, kad jis vei
kia su tikrai viršžmogiška inte
ligencija, ir dar daugelis jo vei
kimo fragmentų gali būti visiš
kai nepriklausomi ne tik nuo 
jo smagenų, bet ir nuo viso jo 
kūno, jei tik to vabalo ganglio- 
niškas centras ir nervų sistema 
yra tvarkoje”...

Amoeba yra mažiausias ir 
paprasčiausias, pirmykštis gy
vūnas; taip mažas, kad vargu 
užmatomas nuoga akim ir su
sidedąs tik iš vienos vieninte
lės' celės; neturi nei kojų, nei 
kaulų, nei kitokių prietaisų, ku
rie galėtų jai pagelbėti judėti, 
misti ir daugintis. Tai yra tik
ra palaida celė (narvelis). Tad 
ir spėjama, kad amoeba yra pa
laikąs tos pirmučiausios pirmyk- 
ščios gyvybės, kuri susiforma
vo bilijonai metų atgal iš susi
dariusių karštuose ir tada dar 
labai gaiviuose saulės spindu
liuose colloidalinių skiedinių 
(želatinų). Tačiau amoeba turi 
visas gyvo gyvūno ypatybes: 
amoeba reaguoja į visas svar
biausias gyvenimo sąlygas, iš
skiriant socialius santykius ir 
garsą: ji gimdo sau panašias 
būtybes, daliniimosi keliu, kaip 
kiekviena celė, ji pasirenka sau 
maistą, ir dar parodo savo ga
bumą išmokti ir pakeisti savo 
reagavimą į kaikurius stimulus, 
jei to mokinama...

Tokio pat ar dar didesnio są
moningumo parodo, pavyzdžiui, 
esantieji žmogaus kraujuje ma
žiausi, iš vienos celės, rutulė
liai, vadinamieji “žmogaus kū
no kareiviai”. Jie veikia su sa
vo priešais taip pat kaip ir amo
eba: amoeba, negalėdama savo 
mirtino priešo kitaip nugalėti, 
“apžioja” jį ir suvirškina, su
valgo. Ji neturi burnos, nei dan
tų, tai “apžiodama” ji suvinio- 
ja, arba apsupa savo auką su 
savim, ir viduj sutirpdo, suger- 
dama sokus. Taip pat tie “žmo
gaus kūno kareiviai” naikina į 
kūną patekusius ligų mikrobus: 
patyrę, kad kokioj kūno daly
je įsimetė priešas ir pradeda 
ėsti kūno celes, tie kareiviai- 
rutulėliai vad. polis supuola, ir 
ėda tuos mikrobus tiek daug, 
kiek tik pajėgdami, dažnai pa- i 
tys nuo to mirdami. Kartais 
vienoms armijoms išmirus ko- • 
voj su mikrobais, naujos armi
jos atsiskubina iš kaulų skylu
tėse esančių rezervų. Kitos, ne
lyginant, “artilerija”, vad. lym- 
phocites, pridengia tas atakuo
jančias trupes ir yra svarbiau
si kovotojai ilgose sunkiose Ii- • 
gose. Dar kitos, macrophages, 
anot prof. Mečnikovo, “didieji 
ėdikai” pakįla prasidėjus' rim
tai kovai už gyvybę ar mirtį.1 
Šiaip tie macrophagai ėda viso
kius kūno nešvarumas, — dul
kes, anglies pigmentus, žuvu-

' sias celes, ir abelnai valo or
ganizmą, Visos tos trys celių 
rųšys, vadinasi leucosytes arba 
baltieji rutulėliai, kuomet kiti 
kraują sudarantieji rutulėliai 
vadinasi raudonaisiais.

Mokslas surado beveik visas 
organizmo veikimo paslaptis, ir 
tik ačiū tam jau gali šiandien 
padaryti, kad toks Vokietijos 
Kaiser Wilhelm Institutas Miun- 
chenberge išaugino mėlynas 
beždžiones, geltonas žiurkes ir 
kiškius' su chinchila kailiais ir 
nesuskaitomi eksperimentai vi
sose šalyse parodė, kad galima 
pagaminti tūkstančius pavyz
džių naujų gyvulių ir augalų, 
įvairiai kryžiuojant veisles ir 
gemalus.

žmogus jau ir save rimtai 
ruošiasi pagerinti. Jau susekta 
įvairios ' liaukos, kurios valdo, 
reguliuoja arba iššaukia įvai
rius' fizinius ir psichinius apsi
reiškimus organizme. Pavyz
džiui, įvairus emociniai susijau
dinimai paeina nuo viscerajių 
smagenų veikimo. Tokie jaus
mai, kaip baimė ir pyktis ap
sireiškia, kada tam tikra sma
genų dalis, reaguodama į bau
ginančius arba pykinančius im
pulsus, padaro arterinį spaudi 
mą į vad. saldžiąją liauką. — 
Pituitarinių liaukų hormonai 
žmogui ir gyvuliuose kontro
liuoja augimą ir didumą. Kitos 
liaukos kontroliuoja visokias ki
tas kūno bei dvasios funkcijas. 
Visai nedaug bereikia, kada 
mokslas ras budus, kaip sukon- 
•troliuoti tų įvairių liaukų vei
kimą, ir tada bus galima pasi
gaminti žmonių generaciją, ko
kią tik norint: didelius, gra
žius, atsparius ligoms, aukšto 
intelekto, sumanų ir veiklų, ta
lentingą ir t.t.

Tame tai ir yra žmogaus di
dybė, kad jis' ne tik nori pats 
suprasti savo esimo ir visos ma
tomos ir nematomos gamtos pa
slaptis, bet pats žmogus nori ir 
jau pradeda padėti gamtai jos 
kūrybos ir evoliucijos darbe, 
žmogus yra pats augantis Kū
rėjas', Dievas, ar kaip ji ir va
dintume. Negana to, žmogus 
jau išmoko ne tik iš anksto ap- 
skaitliuoti tolimiausių dangaus 
kūnų judėjimus, bet pats sau 
susitvėrė dangų (Planetarium, 
apie kurį buvo rašyta kiek anks
čiau), ir pats sulig savo valios 
ir noro varinėja žvaigždes am
žiais pirmyn ir atgal, ko gam
ta negali padaryti.

žmogus dar tebėra kūdikis
Kiek anksčiau citavom, kad 

musų pasaulis jau ekzistuoja 
nuo daug seniau, kaip bilijonas 
metų ir kad žmonių veislė ant 
žemės gali dar gyventi kokį bi
lijoną metų, ir kad žmonės kaip 
tokie savo dabartiniame pavi
dale ekzistuoja ant žemės ne
seniai!, kaip kokie 20,000 ar 
50,000 metų, vienu žodžiu, kad 
žmogaus ant žemės' pragyven
tasis laikas yra mikroskopiškai 
mažas ir trumpas su tuo lai
ku, kokį jis dar galės gyventi 
ateityje.

(Bus daugiau)

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

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

čių ko-
Dvi diktatūros

susižiedavo savo žmonių, kapi
nėmis ir kalėjimais. Susižieda
vo gyvenimui ir pražūčiai...

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurancei Nu.'1 
Ugnies, Lanp'ų, Automobilių; Gy 
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Turiu gerų 
bargenų visose Cbicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. DaMed St 
Tek RooeeveJt 85B1
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Dar viena nelaimė dėl 
elektrinio šaldytuvo
Stanley Beck, 8155 Ellis ave- 

nue, dar tebeserga. Jis buvo 
pritroškęs gasu, kuris sunkėsi 
per elektrikinio šaldytuvo dū
das.

sunūs. Jaunasis Hitchcock, sa
koma, prisipažino papildęs ke
letą vagysčių ir įtaręs savo tė
vą.

Areštuoti

Sausieji agentai užpuo
lė East Chicago

Sausieji agentai surengė tokį 
puolimą ant East Chicago, ko
kio šis miestelis nematė jau 
nuo 1923 metų. Tai naktį iš 
antradienio į trečiadienį. Areš
tuota daugiau, kaip 200 ypatų. 
Dar, sakoma, agentai turintys 
apie 100 varantų kitiems.

Pirmiausia buvo areštuoti

Parkirtas darbo depar
tamento galva

Gubernatorius Emmerson pa
skyrė Barney Coheną direkto
rium darbo departamento Illi
nois valstijoj. Cohen kart 
kartėmis turėjo žymias vietas 
Chicagos ir Illinois valstijos 
darbo federacijoj.

Areštuoti Irwin Lewis, 26 me
tų, gyv. 2318 West Madison 
St., ir Stanley Norville, 24 mė
ty, gyv. 2309 West Madison St.

Jiedu važiavo automobiliu vi
sai pamaži. Paskui juos važia
vo William Bustard. Kada Bus- 
tard mėginęs jaunus vyrus pra
lenkti, šie užvažiuodavę ant ke
lio jam. Pagalios Bustard už
protestavo. Tuomet jauni vyrai 
taip sumušę Bustardą, kad šis 
tur būt mirs.

sukelti $349,500. Jei salveišiai 
paklausytų, tai norėtųsi patarti 
jiems atsikreipti į mūsiškius 
komunistus. Komisarai, kaip ži
noma, yra tokie specialistai au
koms rinkti, kad net salveišiai 
galėtų daug ką iš jų pasimo
kinti.

Teatruose

miesto meras Raleigh P. Hale, 
ir jo policijos viršininkas, James 
E. Regan. Areštuotas taipgi 
Nie Sudovich, kurį nužiūrima 
esant Al. Caponės leitenantu.

Policijos' stotys teko aplanky
ti ir nemažam skaičiui moterų 
ir merginų. Kai kurios tų mer
ginų dirbusios kaip patarnauto
jos prie baro užeigose. Sakoma, 
kad jų tarpe buvę mokyklų 
mergaičių.

Areštuotieji ir areštuotosios 
buvo nugabenti į Crown Point. 
Virš 250 žmonių darė kratas.

Areštuotasai East Chicago 
meras buvo tai vietai išrinktas 
pirm ketverto metų. Jisai pas
kui policijos viršininko parei
goms eiti pasikvietė Beganą.

Meras' Hale, jo policijos vir
šininkas ir Sudovich turi užsi
dėti kiekvienas po $25,000 bond- 
są. Puolimas sausųjų padarytas 
buvęs taip netikėtai, kad nie
kas nespėjęs pranešti ir perspė
ti apie jį tiems,, kuriuos pla
nuota užpulti.

Sugautas paskilbęs 
gengsteris

Policija sugavo Willie Doody, 
paskilbusį gengsterį, kuris bu
vo ieškomas jau ilgoką laiką 
rišyj su keletu plėšimų ir gal
va/, udysčių.

Sužeista moteris ir du 
ugnėgesiai

Ugnegesių, skubėjusių į gais
ro vietą 1411-13 West Chicago 
avė., vežimas susikūlė su auto
mobiliu, kuriuo Mary Topolon- 
sky, 26 metų, gyv. 1250 Argyle 
St. Mergina sunkiai sužeista ir 
vargiai beišliks gyva. Sužeisti 
du ugnegesiai. Nelaimė atsitiko 
prie Ogden ir North avės.

Pašautas aptiekoj
Narkotikų inspektorius Elbert 

Donnell pašovė Levi Wardą prie 
47-tos gatvės' ir Michigan avė. 
Ward areštuotas. Iš jo reika
laujama užstato $1,500.

Salveišitj armijos vajus
Salveišių armija Chicagoj ir 

Cook paviete rengiasi vajui, kad

Chicagos teatre — pradedant 
rugpiučio 16 diena bus rodomas 
kalbantysis paveikslas “The 
Argyle Case”. Svarbiausias ro
les jame vaidins Thomas Mei- 
ghan ir Lila Lee. Be to, bus 
scenos produkcija pavadinta 
“Venetian Moon”.

Rcosevelt teatre — ateinan
čią savaitę pasirodys kalbanty
sis paveikslas “Behind the Cur-

tain”; kitokie numeriai.
McVickers teatre — paskuti

nę savaitę eina paveikslas “Ma- 
dame X”; kitokie numeriai.

United Artists teatre — šiuo 
laiku yra rodomas kalbantysis 
ir naturalėmis spalvomis vaiz
duojantis paveikslas “On With 
the Show”. Kaip žinoma, lai
ke pastarųjų kelių metų filmos 
padarė du svarbius žinksnius 
toje pramonėje. Vienas jų tai 
pritaikymas kalbos rodomiems 
paveikslams. Kitas žinksnis — 
tai pastangos parodyti spal
vuotus paveikslus. Spalvuoti 
paveikslai tik pradeda rodytis, 
bet galima tikėtis, kad artimoj 
ateityje ir jie bus žymiai iš
vystyti.

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, UI 
----- o ------

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

ĮvairiasGydytoj ai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So, Ashland Avė.
VALANDOSi

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

Telefonas Canal 0464

________ Graboriai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

Dr. Henry, dentistas 
Danties į d
Ištraukimas * I
BE SKAUSMO 0 
“6319 So. Halsted St.

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

Rez. 3201 Soath Wallace Street

Planuoja sumažinti 
miesto išlaidas 

$10,000,000

Kontrolerius Schmidt laiške 
pasiųstame asesorių tarybai 
paduoda sumanymą sumažinti 
Chicagos miesto išlaidas. Ji
sai siūlo atleisti 1,200 policinin
kų. Tatai, pasak po sutaupin- 
tų daugiau kaip $3.000,000. Su
mažinti gatvių biuro išlaidas 
$1,721,000; sumažinti ugnege- 
sių departamento išlaidas $1,- 
674,000; sveikatos departa
mento — $583,000; municipalių 
teismų — $502,000; gaso ir 
elektros biuro — $78,000.

Gal išeis paslaptis 
aikštėn

Pereitą spalį mėnesį Lake 
Bluff policijos' stoties skiepe 
rasta apdeginta, bet dar trupu
tį gyva, mergina Elfrida Hitlh- 
coca. Ji mirė klejodama. Taip 
ir pasiliko neišaiškinta tinkamai 
jos apdegimo priežastis. Ryšyje 
su tuo įvykiu buvo kamantinė- 
jamas jos meilužis Charles Hit
chcock. Jis kadaise yra buvęs 
aktorius, vėliau mokytojas, o 
dar vėliau naktinis policininkas. 
Šiomis dienomis Hitchcock tapo 
areštuotas ir kaltinamas plėši
mu; areštuotas ir jo 18 metų

Pilna Fizine 
ir Analitine

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialiu litru, viduriu ir 
nervinio pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atjaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 1950

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

w .■■■■■■■„............................ ■■■>

ALENA LORANCAITĖ

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halstcd St.

Chicago. III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. DLACHAVICZ

Ir Dievo tarnų tarpe 
ne viskas

Kunigui Isaak M. Thomas 
grūmoja džėla už niekinimą 
teismo. Thomas yra kunigas 
vienos turtingiausių negrų baž
nyčių. Bet parapijom} dalis 
nepatenkinta juo. Jų byla at
sidūrė teisme. Teismas palie
pė kunigui Thomas atiduoti 
teismo įgaliotiniui (master in 
chancery) rekordus. Thomas 
nenori klausyti, ir už tai gali 
atsiturti belangėj.

Dykai sergantiems 
Astma ir Šienlige

Laisvas metodų išbandymas, kuriuos 
kiekvienas gali vartot nenusto

damas laiko bei patogumų
Mes turime metodu astmai kontroliuoti, 

ii- norime jį išbandyti savo ekspensais. Ne
svarbu. ar just) yra senas keisas ar naujai 
prasidėjęs, ar yra kroniSka astma ar šien
ligė (hay faver), Jus pareikalauki t mu
sų nemokamo metodo. Nesvarbu, kokiame 
klimate Jus gyvenate, taipgi kokio am
žiaus ir užsiėmimo esate, jei tik Jus kan
kina Asthma ar Hay Fcver, musų metodas 
Jus greit išgelbės.

Ypatingai norim pasiųsti tiems vadina
miems bevilties keisams, kur nieko negel
bėjo visokį įkvėpimai, garinimai, opiumos 
prieparatai. žvakutės, “patentuoti durnai’’ ir 
kt. Mes norime visiems savo ekspensais 
parodyti, kad musų metodas yra padarytas 
su tikslu padaryti liuosų kvėpavimų, panai
kinti karkimų, ir visus tuos baisius parok- 
siznius.

Toks nemokamas pasiūlymas butų tikras 
apsileidimas neišnaudoti. Parašykite tuojau 
ir pradėkit ta pat dienų metodų. Nesiųski
te pinigų. Tik pasiųskite žemai pridedamų 
kuponų. Padarykit tai šiandien.

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

Užpuolė alaus Hiatus
“T------------------

Policininkai padarė kratas 
dvylikoje alaus Hiatų. Pasėko
je nugabenta policijos stotin 2 
moterys ir 11 vyrų.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 13 diena, 4:40 va
landa vakare, 1929 m., sulau
kus 3 metų 4 mėnesių am
žiaus. A. a. Alena gimė ba
landžio 7, 1926, Chicao-o, III. 
Paliko dideliame nuliudime mo
tina Antanina po tėvais Kar- 
bauskaite, tėvą Joną, broli Jo
ną, 16 mėn. amžiaus ir Rimi
nes. Kūnas pašarvotas, randa
si 4511 S. Fairfield Avė.

Laidotuves įvyks pėtnyčioj, 
rugpiučio 16 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų j Nekalto Prasidėjimo 
P. š. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta j šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Alenos Lorancai- 
tės Riminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia- |\ 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliukas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnaują gra
bučius Eudeikis, tel. Yards 1741

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

PRANEŠIMAI
PRANEŠIMAS

Pranešu visiems savo pažįsta
miems, draugams ir visiems lietu
viams, kad aš nupirkau nuo P. 
Rashinskio Vyrišku ir Moterišku 
drabužių stora, taipgi laikysiu vy
rišku, moterišku ir vaiku čeveryku. 
Numažjsiu kainas ant visų daiktų.

Kviečiu atsilankyti ir persitikryti 
apie kainas pirm negu kitur eisi.

CARL CLARAS
41)03 W. 14th St., Cicero.

limnboldt Park Lietuvių PI. Kliu- 
l>o mėnesinis susirinkimas atsibus 
ketvirtdaieni, August 15 d., 1929 m. 
at Humboldt Maccabcc svet., 1621 N. 
Califomia Avė. Chicago, III., 7:30 v. 
v. Visi nariai dalyvaukite

Sek r. A. VValskis.

('keros Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendroves dalininku žiniai. Su 17 
d. rugpiučio permainau gyvenamąją 
vieta, ir šiuomi noriu pranešti vi
siems dalininkams, kad turėdami ko-1 
kj nors reikalą, rišy su Bendrove, 
meldžiu kreiptis naujuoju antrašu: 
sekantis, J. K. Stalioraitis, 5204 So. 
Kolin Avė., Chicago. III. L. L. N. 
B-vės sekr. J. K. Stalioraitis.

JONAS ŠEŠTOKAS
Mirė rugpiučio 13 dieną, 11 

valandą ryte, 1929 m. sulaukės 
12 metu amžiaus, A. a. Jonas 
gimė liepos 13, 1917, Chicago, 
UI. Paliko dideliame nuliudi
me motiną Kotriną, tėvą Bal
tramiejų, 2 seseris — Marijo
ną 15 metų, Julijoną 2Vi metų 
ir broli Andrių 5 metu ir pus
broli Izidorių Radzevičių, dėdę 
Joną šeštoką ir gimines. Kū
nas pašarvotas 8849 Houston 
Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj. 
rugpiučio 17 d., iš namų 8 
vai. bus atlydėtas i Šv. Juoza
po parapijos bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Rimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę liekame.

Tėvai, Seserys, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Zolp, Tel. Boulevard 
5203.
———  ......... »

Universal Restaurant
Mušu virtieniai.df^/^^b 
dešros ir kopustaikA />/ J? 
primena mamytės!/ 

valgius. |
A.A. NORKUS, saig

750 West £
31 st St. K

Akių Gydytojai_____
Pastaba: Mano ofisas dabar, randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

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. Halstcd St.

ŽMOGAUS
AKIS

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tek Brunswick 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. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6358

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Ofilt) 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 Stn Chicago 
arti. 31st Street

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

Advokatai

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti -- o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn 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. kiekvieną 

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

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS!

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

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

kampas Michigan Avė. 
Pullinan 5950

KOSTANlCIJA 
JANKAUSKIENĖ 

po tėvais Višmontaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu

rugpiučio 11 dieną, 10 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukus 41 me
tų amžiaus, 
apskr., Kaltinėnų parap 
lių kaime. 
24 metus.
nuliudime vyrą Joną, 3 suims 
— Joną, Algirdą 
seserį Stanislavą 
brolį Feliksą ir 
Lietuvoj motinėlę, 
šarvotas, randasi 
Lincoln St.

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

Visi A. A. Kostancijos Jan
kauskienės Riminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

gimus Tauragės
Sode-

Amerikoj išgyveno
Paliko dideliame

ir Keistuti, 
Okočkiene, 

Rimines, o 
Kūnas pa- 

4407 South

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

L
 Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

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

Lietuviai Gydytojai

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

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

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6611 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletine šviesa ir diathermia

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3111 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Bordėn) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., 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 SaUe St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai 9-4.
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tol. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Telefonas Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 3200

Phone Franklin. 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

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. Maplevood Avė. 

Telefonas Renublic 7S63
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 29 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 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki J 2 v. dieną

Phone Midway 2880

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalie Street 
CHICAGO, ILL.

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

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



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Raudonos ir juodos 
pastabos

Kurie tiktai žmonės skaito 
laikraščius ir kurie neturi su
metimų kitiems pavydėti, tai ži
no, kad gražuolių kontestai esti 
rengiami visame pasaulyje, ir 
net ne viena lietuvaičių yra 
gavusi prizą tuose kontestuose.

“Naujienoms” surengus gra
žuolių kontestą savo piknike, 
kuris įvyko 4 dieną rugpiučio, 
kai kurie lietuviški laikraščiai 
diena iš dienos tauškia nesąmo
nes apie tą kontestą. Tavorš- 
čių organas visą savaitę po 
“Naujienų“ pikniko prirašė 
tiek nesąmonių apie kontestą, 
kad tikrai galėtų pirmą 
prizą, jei butų paskelbtas “Ne
sąmonių Kontestas”. Kuo iš
aiškinti tas nesąmones? Mato
te. visa nelaimė yra ta, kad 
“Naujienos”, o ne komisarai 
surengė gražuolių kontestą. 
Jeigu bolševikai butų jį suren
gę, tai sakytų, jogei viskas yra 
O. K.

Pavyzdžiui, Maskvos “Prav- 
doje” rašoma, kad tūlas atletų 
kliubas turėjęs parodą gatvėse, 
o to atletų kliubo narės, mote
riškės, ant tiek buvusios nuo
gos, kad net policija sarmatiju
si į jas žiūrėti.

Ot, čia tai musų lietuviš
kiems komisarams viskas išro
dė O. K., ba tai buvo pačių bol
ševikų paroda ir pačioje bolše
vikų sostinėje — Maskvoje.

Broliukų Marijonų organas 
“Draugas” irgi kriuksėjo per po
rą dienų nesąmones apie gra
žuolių kontestą. Jisai nct^ rug
piučio 8 dienos laidoje agitavo 
lietuvius “katalikus” nieko, 
bendro neturėti su naujuoju 
lietuvių teatru “Bamova” de- 
liai to, kad tenai bus rodomi 
paveikslai gražuolių nutraukti 
“Naujienų” piknike.

Del šio broliukų raginimo 
prisimena lietuvių pasakis: “Jei 
degloji turėtų ragus, tai visą 
svietą išbadytų”. Musų lai
mei. broliukai tokių “instru
mentų” neturi.

Kampininkas turėtų visus 
savo broliukus su atbulais kal- 
nieriais sueiliuoti prieš veidro
dį, o tada jie pamatytų, kad jų 
blauzdos turi stebėtinai daug 
žymių giminystės su tūlais se
novės ir dabartiniais gyvūnais, 
kuriems sielos nepripažįstama.

šiandien visas pasaulis kalba 
apie du lietuvius katalikų ku
nigėlius, nuogų blauzdų kon- 
testantus. Vienas jų yra ku
nigas pralotas ( ne bet koks 
kunigas!) Lietuvoje. Apie jį 
kalbama ryšyje su nužudymu 
gražuolės, kuriai tekdavo per 
daug tankiai nuogai nuogutėlei 
kontestan stoti. Ir štai kuni
gas pralotas Olšauskas, kaip to 
kontesto “referi”, pasmaugė 
gražuolę — gal būt, kad atei
tyje ji nepasirodytų viešame 
konleste pasirėdžiusį kostiumu 
maudytis. Aš suprantu kuni
go praloto Olšausko ir jo bro
liukų mintys: Kam i-odytis 

gražuolėms, 'dar pasirėdžiu
sioms kostiumais maudytis, mi
niai, iš kurios daugelis mažai 
tenusimano apie gražumą. Kur 
kas geriau, kada ražuolė pasi
rodo prie uždarytų langenyčių 
kur nors klebonijose tikriems 
“specialistams”.

LARVEX 
apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

Dulkant Larvexą apsau
ga neplaujamiems — 
drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant Larvexą — 
apsauga visiems pauja
miems vilnoniams.

Antras gražumo specialistas, 
kampininko broliukas unifor
moje, — tai kunigas Miežvinis 
iš Harrison, N. J. valstijos. Ji
sai bekontestuodamas prie už
darytų langų priėjo tai, kad 
vienai lietuvaitei norėjo paskir
ti prizą. O kadangi ši atsisakė 
tą prizą priimti, tai brolis Chri- 
stuje pašovė ją trimis šūviais, 
ir mergaitė mirė liepos 29 die
ną. Kunigėlis ir pats nusišovė. 
Tokia tad yra dora kai kurių 
iš Kampininko broliukų unifor
moje. Taigi dėl “Draugo” raš
tų norisi pasakyti patiems bro
liukams: “Daktarai, išsigydy- 
kite patys, o jau paskiau gal ir 
kitus galėtumėt gydyti”.

Galėčiau dar daug apie to
kius brolių su atbulais kalnie- 
riais kontestus parašyti, bet už
teks šių poros vėliausių dienų 
pavyzdžių. \ Aš nesistebiu per 
daug1, kad kunigėliai mėgia ir 
daro gražuolių kontestus. Jie 
yra vyrai ir gamta apdovanojo 
juos tokiais jausmais, kaip ir 
kitus/ vyrus. Mat, gamta ne
daro skirtumo, ar žmogus ne
šios kalnierių atbulą, ar tie
siai. šiandien visa bėda yra su 
kai kuriais žmonėmis (taip bol
ševikais, kaip kunigėliais), kad 
kito akyje jie greitai pamato 
mažiausią dulkelę, o savo aky
se nepastebi didžiausio rąsto.

Pasaulio Vergas.

SLA. 6 Apskričio 
išvažiavimas

Praeitą sekmadienį buvo iš
važiavimas SLA. 6 apskričio i 
mišką, Southsidėj, Beverly Ilills 
— ant to garsaus kalnelio, kur 
prieš dešimtį metų buvo skel
biama garsių ir daug žadančių 
pranašų prisiartinanti pasauli
nės revoliucijos gadynė, dėl 
<urios turėjo ir lietuviai kilti 
vienas prieš kitą.

Šiuo kartu tiek svieto nebu
vo, kaip pranašų gadynėj. Bet 
ir tie geroj nuotaikoj sugyveno.

Išvažiavimo rengėjų buvo 
skelbiama, kad išvažiavime ir 
jaunuolių beisbolo jauktai da- 
yvaus su bolės žaidimu. Bet 

ne tik man, ale ir kitiems se
niams norėjosi pamatyt tuos 
musų jaunuolius žaidžiant aky- 
vaizdoje suvažiavimo. Tečiaus 
apsirikom. Musų išvažiavimo 
rengėjai atskyrė jaunuolius, pa
iko juos mieste žaisti, o į miš- 
<ą vienus senius paleido, nei 
nepranešė apie tai. Tad seniai 
maršuoja po tą visą mišką ieš
kodami žaismaviečių ir neradę 
grįžta į ta vietą, kur matė iš
kabą su užrašu “S. L. A. 6 Dis- 
trict”.

Daugiaus neturėtų taip būti. 
Juk pats išvažiavimas dėl to 
nukenčia. Yra vietų, t kur visi 
kartu galėtų dalyvauti, ši vie- 
;a pasirodė tokiam išvažiavi
mui netinkama. Man yra žino
mos dvi tinkamos vietos to
kiems išvažiavimams Northsi- 
dėje: viena tai Jefferson miš
kas, ten ir bolei tinkama aikš
tė yra; antra vieta tai kur 
Milvvaukee Avė. karai pasibai
gia; ten didelis miškas ir bolei 
žeisti net kelios tam tikros vie-
;os padarytos. žinius. Phone Canal 1678

Didelis Atidarymas
SUCCESSFUL REAUTY SHOP

4722 S. Ashland Avė.
Successful wave $3.00
Realistic wave $4.00
Jūsų pasirinkimui kiekvieno 
styliaus ilgalaikis plaukų su- 
garbeniavimas, $9.00 regulia- 

rės' vertės, už $3.00.

Specialis pasiūlymas:
Finger Wave, shampoo ir 
plaukų nukirpimas ar mar- 
cel, shampoo ir plaukų nu

kirpimas — 3 už $1.00.
Manikiūras, Plaukų kirpimas 

Henna, 50c. kiekvienas.
Visas darbas guarantuotas. 

Nereikia susitarimo 
(appointmento)

Prigėrė lietuvių 
vaikas

Pereitą antradienį Wolfs eže
re, Robey, Ind., prigėrė Jonas 
šeštokas, 12 metų vaikas, sūnūs 
Katrinos ir Baltramiejaus šeš
tokų iš So. Chicagos'. Vaikas su 
kitais savo draugais išėjo žu
vauti į minėtą ežerą. Tas eže
ras yra gilus. Ant kranto vai
kas paslydo ir įkritęs ėmė skęs
ti. Jo draugai nei vienas nemo
kėjo plaukti ir nubėgo nuo ne
laimės vietos. Pašaliečiai vai
kutį ištraukė iš vandens, bet 
atgaivinti nepavyko.

Vaiko tėvai gyvena 8849 So. 
Houston avė. ir ten yra pašar
votas. Laidotuvėse patarnauja 
graborius’ Zolp. —R.

Lapinskas sveiksta
Juozas Lapinskas rašo iš 

Manistee, Mich., kad jo sveika
ta žymiai pagerėjusi ir skaus
mai visai sumažėję, ir jei 
įstengsiąs pabūti keletą mėne
sių. tai tikisi visiškai pas
veikti.

Tuo tarpu gavęs aukų iš A. 
Balcevičiaus nuo Liet. Labdar. 
S-gos ir narių sudėtų $13.50. 
Jo adresas: Mercy Ilospital and 
Sanitarium, Manistee, Mich.

Du piknikai 
I -----------------------

“Naujienų” piknike žmonės 
buvo tartum visi vienminčiai, 
visi vienos šeimynos, visi vie
nodai linksmi, visi užganėdinti; 
pas visus matėsi šypsą. Budri
ke kelios radios* grojo apsto
tos minios žmonių, ir net Kun
droto nesimatė, o dėdės Vaitie
kūno, tai ir visai.

Komisarų piknike, tuoj įėjus 
į daržą, pasirodė kas kita. Ne
toliese ant platformos radio 
groja, Kundrotas nusiminęs 
vaikšto, kad niekas juo neįdo
mauja.

Einu toliau, žiūriu į kitus. 
Taip pat ir kiti visi nusiminę 
— tur būt manų, kad biznės 
mažai. Nueinu prie automobi
lio, kuris buvo leistas išlaimėji- 
mui. Čia radau daugiau žmo
nių. Visi apstoję žiuri į maši
ną. Kai kurie šypsosi lyg sva
jodami, kad jie gaus tą maši
ną. Tai tik vienoje vietoje ma
čiau šypsą.

Permaršavau keletą kartų 
skersai ir išilgai daržą. Visur 
matėsi tas pats neužganėdini
mas, visi pikti, susiraukę, už
simąstę; kaip kur vienas kitas

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

Naialii Žukauskas, D.N.
NAPKAPATHB 

Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Parduodam 
l-mus MORGIČIUS 

mokam

'6%
Galit atsiimti pinigus ant 

pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

NAUJIENOS, Chicago, 10.
linksmesnis — tai tik nuo val
stybinės^ tur būt.

Išrodė pilnas nepatenkini
mas šios šalies tvarka: pas 
vienus noras kelti revoliuciją, 
pas kitus — kurti sovietų ro
jų. O kada matai, jog žmonės 
savo gyvenimu nepatenkinti, 
tai iš šalies žiūrint, jie išrodo, 
kaip kankiniai suvaryti į nelai
svę.

Vyriausias komisaras rėžė 
jiems spyčių, tečiaus ir jis bu
vo nusiminęs. Nors ir genero
las, bet ir jis išrodė netekęs 
pasitikėjimo nė savo jėgomis, 
nė pasekėjais.

Pirmą dovaną laimėjo rose- 
landietis. Mat, ten gyvena visi 
komunistų Šventieji su stebuk
lingais Lenino plaukais. Kaip 
iš tokios stebuklingos apielin- 
kės, tai žmogus turi laimėti. 
Kitatp Lenino plaukai nieko ne
reikštų. — Kaunietis.

Į CLASSIFIED APS.
Educational

Mokyklos
SPECIALIAI Vasaros Kursai pra

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

Dr. C. Ferraro — 
Operatinis Tenoras 

Ir vedėjas 
Persikėlė i 904 Kimball Bldg. 

Jackson St. ties Wabash 
Phone Webster 7188 

Apribotas skaičius mokinių 
priimama.

Business Service 
_______ BiznioPatarnavimas_______  

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victorv 7261

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima $280. įrankius skolinam 
veltui. Taipgi plumbing reikmerios. 
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, M r. Bartunek._______________

KONTRAKTORIUS ir karpenteris 
darbam ant naujų trobesiu, pertai
symam, pataisoms, namams iškelti 
ir krautuvių frontams budavoti. Ap
skaičiavimas dykai.

A. ANDĘRSON
7139 So. Rockwell St. 

Hemlock 6140

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
mai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge- 
riaus darbų 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. Prosnect 9856

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kitą vietų ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victorr 2740

CHEVROLET ' SPECIALIS 
PASIŪLYMAS 

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

HAYES AUTO REPAIR 
6241 S Peoria St. Normai 2635

GENERAIJS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki
didžiausio apartmentinio namo

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

Phone Renublic 7869

Financial
Finanaai-Paskolos

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

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė.

Ketvirtadienis, rugp. 15, ’29

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Financial

Finansai-Pąskolos

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas .$500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. l^afavette 6738-6716 

-----o----

----- o——
Be Komiso ir Išlaidų

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermi tage Ava.

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

Automobiles
'29 BUICK coupe 5 pas.........................  $1350
'28 BUICK 5 pas. ...................................   $975
'28 BUICK Sedan—Standard ........ - Bargenae
'29 ESSEX ..............................   $550
'29 ESSEX Sedan—Didelis nuleidimas, naujas 
'27 OAKLAND Landeau Sedan .......  $395
'29 FORD — Tudor .....................   $475

McDERMOTT MOTOR SALES CO. 
7130 So. Halsted . St. 

Triangle 9330

Furnitujre & 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.

SINGER elektr. mašinos $22.50, 3 
šm. miegomojo kambario setas $35, 
gaso pečiai $5, 9x12 kaurai $10, le- 
dauiiės $5, 3 šm. seklyčios setai $15, 
chiffonier $7.50, 2 šm. Wicker setai 
$15,1 buffetai, day lovos, lopšiai, lo
vos Į$2, fireless cooker $3, 7 šm. val
gomojo kamb. setai $10, šėpos kny
goms, grindų lempos $3, pianai, ra- 
dios $25, library stalai $5, strolle- 
riai, kėdės ir rockeriai. Gauger Furn. 
Co., 541-43 E. 61$t St., prie St. 
Lawrense. Atdara ųtarn. ketv. ir 
snb. vakarais.

Furnished Rooms
RUIMAS ant rendos pavieniui vy

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

TURIME keletą gražiai išforni- 
šiuotų kambarių dėl rendos su š. ir 
karštu vandeniu ir vanos visada, 
taipgi telefonas. Tiktai 5 minutės 
ėjimo iki vidurmiesčio. 1019 West 
Monroe St. ,

GRAŽUS, švarus ir dideli kamba
riai, su valgiu, jei norima, 2658 
Washington Blvd. 2 fl. Seeley 2734.

For Rent
PASIRENDUOJA gražus 6 kam

barių frontinis flatas, $25 i mėnesi, 
elektra, maudynė ir tt. 4543 S. 
Union Avė., arti 46 gatvės.

PASIRENDUOJA trys kambariai, 
devyni doleriai i mėnesi. Atsišauki
te po 6 vai. vak. 907 W. Cullerton 
Street.

Personai
Asmenąleiko

IEŠKAU savo tėvo S. Wogertas, 
amžiaus 40-50 metų, gyvena kur- 
nors šioje apielinkėje. Prašau .ii 
pati, ar žinančius apie .ii, man pra
nešti — busiu labai dėkingas, nes 
yra svarbus reikalas. Charles Yuk- 
na, 146 Fillmore St., Phillipsburg, 
N. J.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reilcia 

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 laukiančia labai patrau

kiančia vietą — užsiėmimą. Pilną 
ar dali 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.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanys vyrai gali 
rasti progą padidinimui uždarbio ir 
pažengimui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, 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 iš 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgą 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

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

, ----- o-----
REIKALINGA mergaičių lengvam 

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

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie stubos darbo. Valgis ir 
guolis; turi suprasti angliškai. At
sišaukite Mrs. Weitzman, 4643 
Jackson Blvd. Tel. Estebrook 1533.

Business Chances
Pa r dg vi m ui Bi zniai

PARDAVIMUI KEPTUVĖ, 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.

EXTRA
Parsiduoda delikatessen ir gro

sernė, su ar be namo, labai pigiai 
arba mainysiu ant loto ar bungalovv. 
Biznis cash, visokių tautų apgyven
ta, netoli dirbtuvių.

3744 So. Kedzie Avė.
Lafayette 2763

PARDAVIMUI
GROSERNĖ.
1705 So. Canal St.

PARDUOSIU arba mainysiu gą
sdino stoti ant privatiškos praper- 
tės; gera vieta, Archer ir Avers 
Avė.; priežastis patirsit ant vietos 
4864 Archer Avė.

PARDAVIMUI pilnai įrengta ma- 
chine shapa, 3851 Pamell Avė.

PARDAVIMUI delicatessen Sto
ras, gerai išdirbtas biznis, su kam
bariais pagyvenimui užpakaly. $50 
j mėnesi rendos. Trijų metų ly- 
sas. Kaina $1,500. Parduodamas, 
nes savininkas negali prižiūrėti biz
nio.

Kreipkitės
2446 W. 71st Street

GREITAM PARDAVIMUI — 
KOTELIS

54 kambariai, furnišiuoti, kartu su 
restaurantu ir saldainių krautuve. 
Biznis išdirbtas 45 metai. Savinin
kas turi apleisti Chicaga dar šią 
savaite.

P. GADEIKIS, 
16(fc So. Halsted St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

167 AKRAI
4 mylios i pietus nuo Valparaiso, 

Ind., 115 akrų geros dirbamos že
mės, 52 akrai ganyklų ir miškų; bė
gantis šaltinio vanduo; geras 8 kam
bariu narnasdidele bame ir kitos 
triobos; ideale pienininkystes -ferma; 
$100 už akrą; išmokėjimais. Rašy- 
kitę savininkui

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

210 AKRU, didelė bamė, vištinin- 
kas, garadžius, 11 kambarių namas, 
gražus sodnas, geriausioj padėty. 
Kaina $70,000.

197 AKRAI, 167 dirbamos, sodnas, 
8 kambarių namas, didelės bamės, 
du 300 pėdų šuliniai. Kaina $28,000.

80 AKRŲ pieninė farma $15,000.

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

803 Ridge Avė., Wilmette, III.
Telephone 364

Exchange—Mainai!
MAINYSIU savo biznj-cot- 

tage, dviflatį arba triflatį ant 
farmos, tuščio loto, biznio ar 
kitokios real estate savasties: 
2031 West 35th St. Lafayette 
0909.

Real Estate For Sale
Narna i - žemė Pa r d avi m ui

PARDAVIMUI AR MAINUI
Puiki 49 akrų apaugusi tankiu mišku 

sala ant Diamond Lake, 99 mylios nuo Chi- 
cagos, arti Niles, Mich.; modernia Hotel 
Clubhouae, šokiam pavilionas, Cottages — 
visi fornlšiuoti, 2 mylių vandens frontą* ir 
smiltyno pakraščiai. Ideali vieta Resorto 
bizniui, Kliubui ar Sindikatui. Jau išdalinta 
| 280 didelių lotų. Dideliem pinigam da
ryti pasiūlymas. Rimta pardavimo prieža
stis. Rašykit ar telfonuokit —

E J KLOSS
1134 W. 69th St., Wentworth 8947-----o-----

-----o-----
6 KAMBARIŲ REZIDENCIJA. 

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

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

------ O——

—------ O--------
8 KAMBARIŲ bunga)ow — Grace Street, 

arti Crawford, 2 karų garažas. Žema kaina, 
greitam pardavimui. Karštu vandeniu šildo
ma. ledaunta, nrivatiška aičja. 35 pfdij lo
tas; krūmai, uždangos ant langų.

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

Franklin 4465
—---- O ■ —

---------O---------
VERTI DOMĖS BARGENAI 

30x125 Roekwell, 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. VVestern Avė., 

Republic 9236

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

NIvPAPHASTOS BUNGAL0WS
5-6 didelių kambarių geresnčs rūšies kon

strukcijos ant ištaisytos ir išmokėtos gatvčs.
Kontraktorius paaukos atsakomingierns 

žmonėms už mažą įmokėjimą ir $55 i mė
nesi. iškaitant visus nuošimčius. Karštu 
vandeniu apšildomos, viftkos su grindimis ir 
išmuštos, uždaryti porčiai, lietaus maudynės; 
arti Riis Park golfo lauko ir viešųjų mo
kyklų. Pamatykite pavzdinj namų prie 
2818 N. Merrimae Avė. ar

KREJCI & SONS
SAVININKAI

5708 Diversey Avė. 
Berkshire 3220 •

MILWAUKEE AVĖ., 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 tile frontu namas su 5 karų garažu, 
6 Storais ir 4 flatais; pečiais apšildomas; 
rendos $561.50 su laipsnišku kilimu; inor- 
gičiaus $40,000, 6 nuošimčiu, kaina
$60.00.

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

Humboldt 2243

AR JUS turite išmokstą lotą? Jeigu 
jus turite ir norite tikro namo savo šei- 
minai, mes pabudavosime jums be jokio 
imokėjimo — bungalow. 2 ar 3 flatų bile 
kokio stiliaus ir rūšies. Jeigu jus neturite 
loto, mes pagelbčsime jums j| Įsigyti. Pa- 
simatykit su mumis tuojaus.

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

Indiana 1210-1

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

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 Behnont Avė. 
Tel. Avenue 5411

PARDAVIMUI mūrinė bungalovv, 
2 lotai, arti katalikų mokyklų, Mar- 
puette parko, gatvėkarių, Republic 
1154.

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

PARDAVIMUI 6 kambarių bun
galovv, karštu vandeniu šildoma, 2 
karų garažas, elektrikinė ledaunė. 
6541 S. Rockvvell St.

100 LOTU 
RĖKIA 

UŽ 
PINIGUS 

AR 
MAINUI

B. R. PIETKIEWICH 
2608 W. 47th Street 

4405 So. Fairfield Avė.

PROGA jsi^vti puikų palocių, 
6 kambarių muro bungalovv, ant 
kampo su 2 karų muro garažiu. 
Mainysiu ant seno namo arba pri
imsiu mažą namą ir kituose mies
tuose kaipo pirmą imokėjimą.

,.Tel. Lafayette 5107

PARDAVIMUI pigiai 2 flatų 7 ir 
8 kambariai namas, oriežastis Senat
vė ir liga, 4529 S. Halsted St.

NEGIRDĖTAS bargenas, parduo
du 2 augštų bizniavą namą ir lotą, 
labai geroj vietoj, arba mainysiu i 
privatišką namą. AtsiŠaukit greitai. 
2438 W. 47th St.




