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Pasmerktieji Mirti 
Esą Komunistai

Be to, karo teismas nuteisė 39 asmenis, 
kurių vieną visam amžiui kalėti, o ke
turis — 6 metams sunkiųjų darbų ka
lėjimo

KAUNAS, rugp. 11. [Chi- Visi jie buvo suimti vie- 
eago Tribūne Press Ser- noje slaptoje spaustuvėje 
vicel. - Lietuvos karo teis- ^une, kur jie, sako, spaus- 

, . . . . dinę atsisaukimus, kurstan-mas vakar du komunistus .. , , . . . .. cius darbininkus nausems 
pasmerkė mirties bausmei,! prje§ policiją, rugpiučio 1 
vieną — kalėjimui iki gyvos' dieną.
galvos, o dar keturis kitus i ge į0> j^aro teismas nutei- 
—- šešeriems metams sun-1 (jar 34 komunistus ketu- 
kiųjų darbų kalėjimo. į rįems mėnesiams kalėjimo 

Pasmerktieji buvo kalti- ir pasimokėti po $300 pa
narni dėl konspiracijos prieš baudos už dalyvavimą ne
esamąją Lietuvos valdžią. ) ramumuose.

Didingos socialistų 
vado V. Bergerio 

laidotuvės
Visas Mihvaukee miestas pager

bė žymiausio Amerikos socia
listų darbuotojo atminimą.

1 MILWAUKEE, Wis., rugp. 
11. — Dalyvaujant socialistų 
vadams, suvažiavusiems iš visų 
Jungtinių valstybių, vakar įvy
ko Victoro L. Bergerio, žymiau
sio Amerikos socialistų judėji
me darbuotojo ir vado, laidotu
vės, kuriose, gali sakyt, dalyva
vo visas Milvvaukee miestas.

Tokių iškilmingų laidotuvių 
Milvvaukee dar, tu r būt, nebuvo 
matęs.

Iš rotužės, kame pašarvotą 
kūną per dvidešimt keturias va
landas aplankė daugiau kaip 
šimtas tuksiančių žmonių, kars
tas, vežimų gėlių ir ilgiausios 
procesijos lydimas, buvo gabe
namas svarbiausiomis miesto 
gatvėmis į kapus. Visos krau
tuvės buvo uždarytos ir šaly- 
gatviuose stovėjo be kepurių 
minios žmonių. Bergerio kars
tas buvo apdengtas didele rau
dona vėliava — ta pačia vėlia
va, kuri anuomet dengė mirusio 
Eugene V. I>ebso karstą.

Saksų miestas parduo
da rauodną vėliavą

CHEMNITZ, Vokietija, rugp. 
11. — Vietos vyriausybė Įsakė 
Harthau, Saksuos:e, miesto ad
ministracijai parduoti didelę 
raudoną vėliavą, kuri praeito 
gegužės mėnesio 1 dieną buvo 
iškelta ant miesto rotužės. Gau
ti už ją pinigai eis miesto iždan.

jTd R H Sd
* 1 ■ ■■■ .... ■■■ ■ ■ ■ ■ r*

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

Bendrai gražu, su nedidele 
temperatūros atmaina; viduti
niai ir stipresni mainąsis vėjai, j

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 790 F.

Šiandie saulė teka 5:54, lei
džiasi 7:56. Mėnuo leidžiasi 
11:53 vakaro.

Mussolini užgynė 
garsių rusų rašy

tojų knygas
Tolstojaus, Turgenevo, Uosto

je vskio raštai klikom i pavo
jingais fašizmui.

------------------------r—

BOMA, rugp. 11. — Italijos 
diktatorius Mussolini išleido įsa
kymą, kuriuo užgina skaityti 
garsiųjų rusų rašytojų — Tol
stojaus, Turgenevo, Gorkio ir 
Dostojevskio, o taip pat ir ame
rikiečio' Jack Londono — raš
tus.

Visiems knygų krautuvinin
kams duotas Įsakymas neparda
vinėti minėtų autorių knygų.

Diktatoriaus Įsakymu policija 
įvairiuose miestuose darė kra
tas knygų krautuvėse ir konfis
kavo rastus ten užgintų autorių 
raštus.

Suktybės Francijos 
komunistų banke

Vyriausybė sakos susekus stam
bių neregularumų su banko 
įdėliais.

PARYŽIUS, rugp. 11. — Pra
neša, kad sąskaitininkas, kurį 
teismas paskyrė ištirti komunis
tų banko Paryžiuje dalykams, 
suradęs jame rimtų neregularu
mų.

Pasirodė, kad “Hūmanitė”, 
vyriausias franeuzų komunistų 
dienraštis, “įdėjo” į banką ne
būtus $80,000, o paskui ėmė iš 
banko tikrų pinigų.

Kiti fiktingi įdėlininkai buvo 
žinomi komunistų vadai ir par
lamento atstovai — Marcei Ca- 
chin ir Jacųues Doriot.

Didelės pinigų sumos buvo 
“skolinamos” įvairiems komu
nistų lyderiams be jokių nuo
šimčių, taip kad bankas atsidū
rė kritingoj padėty. Del to ban
ko vedėjai busią atiduoti į teis
mo rankas.

Rusų lakūnai atskrido į 
Krasnojarską, Sibire
KRASNOJARSKAS, Sibiras, 

rugp. 11. — Rusų aeroplanas 
“Sovietų Žemė”, skrendąs iš 
Maskvos Į New Yorką, vakar 
po pietų atlėkė iš Novo-Sibirsko 
į Krasnojarską.

[Atlantic and Pacific Photo]

Grenlandija. — Cape Walsingham Baffin saloj. Tai tolimų šiaurių prieplauka, kur siaučia 
žiauri žiema

Haagos konferenci
jai dėl reparacijų 

gresia pairimas
Britų delegacija nenusileidžia 

nuo savo reikalavimų suma
žinti franeuzų , dalį Anglijos 
naudai.

IIA AG A, Olandija, rugp. 11. 
— Konferencija Youngo repara
cijų planui vykdyti stipriai už
kliuvo ir, kad kokia, gali pasi
baigti niekais. Ji užkliuvo dėl 
britų delegacijos užsikirtimo.

Vakarykščiame posėdy Philip 
Snovvden, Anglijos iždo ministe- 
ris ir delegacijos vadas, atkar
tojo pirmykščius pareiškimus, 
kad Anglija nieku bildu negalin
ti priimti reparacijų sąlygų, 
numatytų Youngo plane, kuriuo 
einant iš $157,080’,000, kuriuos 
Vokietija kas metai turi mokė
ti aliantams, Franci j a gauna 
$119,000,000. Snovvden reikalau
ja, viena, kad franeuzai tenkin
tus mažesne reparacijų sumo
kėjimų suma, būtent, kad čia 
butų laikomasi Spa konferenci
jos nustatytų nuošimčių; antra, 
kad butų paliauti, arba bent 
griežtai sumažinti, reparacijų 
mokėjimai natūra, ir, trečia, kad 
tuojau butų evakuotas Reino 
kraštas.

Francijos finansų ministeris 
Henri Cheron labai užsigavo, 
kai ilgus jo išvedžiojimus ir 
skaitmenavimus, kuriais jis' gy
nė franeuzų poziciją, Snowden 
pavadino “juokingais”.

Kapų darbininkų strei
kas New Yorke

Ded streiko daug kūnų lieka ne
laidotų ; susikirtimai tarp 
streikuojančių ir streiklaužių

NEW YORKAS, rugp. 11. — 
Jau dvi savaitės čia tęsiasi 
duobkasių ir kitų kapų darbi
ninkų streikas. Praeitą penkta
dienį įvyko susikirtimas tarp 
streikininkų ir streiklaužių ir 
vienas streikininkas, Stanley 
Sasadzinski, buvo užmuštas.' Jo 
užmušėjas, Filippo Nunziata, 
tapo suimtas ir laikomas kalė
jime. Del šio įvykio 65 streik
laužiai taip pat metė darbą. Del 
streiko daug mirusių kūnų lieka 
nelaidotų.

Streikininkai reikalauja dides
nės algos ir pripažinimo kapų 
darbininkų unijos.

Milžiniškas vokiečių hi
droplanas bandys skri

sti per Atlantą
FRIEDBICHSHAFEN, Vokie

tija, rugp. 11. — Naujasis mil
žiniškas vokiečių hidroplanas 
D0X, kuris savo bandomuosius 
skraidymus ligšiol darė ant 
Konstancos ežero, žada netru
kus bandyti skristi per Atlanto 
vandenyną.

Hidroplanas' D0X turi dvyli
ką motorų ir gali gabenti 100 
pasažierių.

‘Graf Zeppelin’ par
skrido Vokietijon 

per 55 valandas
Talesnėn kelionėn aplink pasau

lį išlėks antradienį; tikis būt 
Tokio per 4 dienas.

FRIEDRICHSHAFEN, Vokie
tija, rugp. 11, — Dirižablis 
Graf Zeppelin, išskridęs iš 
Lakehurst, N. J., praeito tre
čiadienio vakarą, vakar po pie
tų grįžo į Friedrichshafeną, ŠĮ 
kartą visą kelionę per Atlanto 
vandenyną iš Amerikos į Vokie
tiją, bendrai 4,200 mylių, ke
liavęs 55 valandas ir 24 minu
tes.

Padaryta inspekcija parodė, 
kad po tos kelionės Graf Zep
pelin yra geriausiame stovy, ir 
jo vadas, Dr. Eckener, tikisi 
tolesnę kelionę aplink pasaulį 
galėsiąs pradėti šį antradienį 
[vytoj]. Dirižablis skris rytų 
linkui per Rusiją, Sibirą, ir per 
keturias dienas tikisi pasiekti 
Tokio, Japonijos sostinę. Iš To
kio skris per Ramųjį vandeny
ną Į Los' Angeles, Cal., iš ten 
per Amerikos kontinentą į Lake- 
hursitą, N. J.

Tekstilės Įmonės jveda 
55 darbo valandas, 

vietoj 60 vai.
GASTONIA, N. C., rugp. 11. 

— Combed Yam tekstilės įmo
nės paskelbė, kad su paskelbi
mo diena jose įvedama 55 va
landų darbo savaitė, be jokio 
dėl to sumažinimo algų. Darbi
ninkams bus mokama tiek pat 
algos, kiek kad ligšiol buvo mo
kama už 60 valandų darbo sa
vaitę.

Combed Yarn tekstilės įmo
nėse paprastai dirba apie 25,000 
darbininkų.

Pastangos Anglijos 
medvilnės fabrikų 

streikui baigti
Pats premjenas MacDonald atlė

kė derėtis su Įmonių savinin
kais, su kuriais ligšiol konfe- 
ravo darbo sekretorius.

EDINBURGAS, Škotija, rugp. 
11. — Anglijos ministeris pir
mininkas 'Ramsay MacDonald 
vakar aeroplanu atskrido Į 
Edinburgą bandyti sutaikinti 
streikuojančius medvilnės' Įmo
nių darbininkus su samdytojais.

Atvykęs, jis tuojau pradėjo 
konferuoti su įmonių savininkų 
atstovais, su kuriais per pasta
ras kelias dienas vedė pertrak- 
tacijas Si r Horace Wils'on, dar
bo ministerijos sekretorius.

Oro katastrofos

Keturi asmens skaudžiai užsi
gavo; vienas mirė

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
11. — Netoli nuo miesto vakar, 
aeroplanui nukritus žemėn, pa
vojingai užsigavo pilotas E. 
Thompson ir trys jo pasažieriai, 
W. Leedom, jo žmona ir jų ma
žytė duktė. Pastaroji jau mirė 
ligoninėj.

Pasažierius užsimušė
< ■ i

NEWARK, N. J., rugp. 11. — 
Pasažierius De Roberts' iš Eas^t 
Orange užsimušė, o pilotas L. 
McMillan pavojingai užsigavo, 
jų aeroplanui nukritus žemėn iš 
300 pėdų aukštumos. Nelaimė 
atsitiko netoli nuo Metropolitan 
aerodromo.

Piloto žmona žuvo

WOOSTER, Ohio, rugp. 11.— 
Ties Orrvilie, netoli nuo čia, va
kar nukrito aeroplanas, kuriuo 
skrido jaunas pilotas F. Ham- 
mond ir jo žmona, 23 metų am
žiaus moteriškė. Pastaroji vie
toj užsimušė, o jos vyras pavo
jingai susižeidė.

Brazilijos lakūnas žuvo
PENSACOLA, Fla., rugp. 11. 

— Pensacolos įlankoje vakar 
žuvo Brazilijos laivyno aviato
rius, Įeit. Cardeiro-Sairus, jo 
aeroplanui nukritus į vandeni 
ir paskendus 50 pėdų gilumoj. 
Lakūno kūno nepavyko surasti.

Kautynes tarp komuni
stų ir policijos Berlyne

BERLYNAS, rugp. 11. — 
Penktadienio naktį Berlyne įvy
ko susikirtimų tarp policijos ir 
komunistų, kurie buvo surengę 
neramias demonstracijas. Kau
tynėse vienas komunistas buvo 
užmuštas, o trys policininkai ir 
dar vienas komunistas pavojin
gai sužaloti.

Meksika imasi prie
monių neįsileisti 

komunistų
Gujami iš kitų Pietų Amerikos 

kraštų, komunistų agitatoriai 
norį suburbėti į Meksiką.

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
11. — Vyriausybė gavo žinių, 
kad šimtai komunistų, kurie ta
po išguiti iš kitų Lotynų Ame
rikos kraštų, rengiasi prisi
griebti i Meksiką, kad galėtų 
čia savo propagandos darbą 
dirbti.

Kraštai, iš kurių komunistai 
genami laukan, pranešė apie tai 
visiems kitiems Amerikos kraš
tams, paduodami išgujamųjų 
vardus ir priežastis, dėl kurių 
jie išvejami. Manoma, kad iš
guitieji bandys įsigauti i Meksi
ką, dėdamies paprastais darbi
ninkais imigrantais. Meksikos 
vyriausybė dėl ta imasi priemo
nių nepageidaujamų svečių ne
įsileisti.

Vokietija švenčia 10 
metų respublikos 

sukaktuves
BERLYNAS, rugp. 11.

Šiandie visa Vokietija iškilmin
gai švenčia dešimties metų res
publikos įsteigimo sukaktuves.

Amerikoj klausysimės 
radio iš Vokietijos

Iš Washingtono praneša, kad 
eina derybos tarpe Amerikos ir 
Vokietijos radio kompanijų su
tvarkyti pastovų radio progra
mų pasikeitimą.

Tai butų ne tik įdomus daly
kas', bet ir stambus susiartini
mas tarp tų šalių. Tik vokiečiai 
sako, kad programos nesutiksią. 
“Amerikos publika nemėgsta 
lekcijų, o me$ vokiečiai, nelei
džiame džezo anksčiau kaip po 
10 valandos vakaro”, jie sako.

Kalbama, kad Mažeikiuose 
žada švedai pastatyti geižiui ir 
špižui apdirbti fabriką.

Mažeikiuose sustojo veikęs 
degtukų fabrikėlis. 100 darbi
ninkų neteko darbo. Fabrikė
lis dabar remontuojamas. Iki 
šiol jame buvo dirbama deg
tuko kotas ir cĮėžutės. Vėliau 
manoma pradėti dirbt tikri 
degtukai.

===== 1 —s\

15-kos Metų 
Patyrimas

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

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausi 
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
Už amerikono pinigus 

pasilinksmino ir 
paviešėjo

MAŽEIKIAI. — Birželio 23 
d. į Mažeikių kaimo sk. Joni- 
kių gegužinę dėl blogo oro la
bai mažai susirinko publikos. 
| gegužinę atsilankė šį pavasa
rį iš Amerikos atvažiavęs eks
kursantas, “amerikonas” 1). 
Balys. Jis vienas sumokėjo grie
žikams ir nupirko visą bufetą.

Latvių teritorijoj pavo
gė korespondenciją 

į Zarasus
Iš Zarasų apskr. viršininko 

gauta telefonograma, kad Gry
vos stoty (I^atvijoje) pavogtas 
vienas maišas paprastos kores
pondencijos, adresuotas į Za
rasus.

Gryvos stotis yra netoli Lie
tuvos sienos.

Nuo panų i ligoninę
ANTALIEPTĖ, Zarasų apsk. 

Netoli Antalieptės, Vartiškių 
kaime pas panas R. atėjusį vai
kiną, J. B. iš Bružų kaimo, ki
ti du samdininkai-bernai peršo
vė, ir nuo panų tiesiai nuvežė 
į Zarasų apskr. ligoninę.

Kaltininkai suimti ir vedama 
kvota. —žemdirbio veikias.

MAŽEIKIŲ MIESTAS

šunim Burum iš Mažeikių 
rašo, kad gelžkelio stoty į pe
roną kas vakarą susirenką daug 
panų, kurios kalbinė j ančios prie 
vyrų. Vyrams apginti siūlo po
licijos pagelbą.

Mažeikiuose labai atpigo 
malkos. Kur pirma reikėdavo 
už vežimą mokėti 10-12 litų, 
dabar mokama tik 3-4 litai.
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: Graikų Išminčius Diogenas
P. J. Birinkovas Vertė P. S.

Sokrato mokiniai
protą ir širdį sako, kaip reikia 
gyventi, kaip su kitais elgtis ir 
kas yra tokia laimė.

Taip mokė Sokratas. Jis pri
traukė prie savęs daugybę mo
kinių. Mokiniai jį mylėjo, kaip 
tėvų, ir griaudžiai verkė, kai jis 
mirė. Bet mirdamas mokytojas 
sakė jiems neliūdėti, nes pats 
gerai žinojo, kad nuodų taurė, 
kurią jis išgėrė, negali jame nu
marinti to, kas yra gyva ir ne
mirtinga, — negali numarinti 
tos tiesos, kuria jis suprato ir 
apskelbė žmonėms.

Sokrato mokiniai jį suprasda- 
vo, nes jis kalbėdavo aiškiai ir 
įmanomai, ir kiekvienas, su juo

Graikų mokytojas Sokratas, 
drąsiai ir ramiai teisėjų pasmer
kimu išgėręs nuodų taurę, mirė 
Atėnų mieste. Tai buvo už 400 
m. prieš Kristų. Tie, kurie jį nu
teisė, manė, kad, jį nužudžius, 
busią jiems lengviau be jo gy
venti, niekas nebežadinsiąs jų 
sąžinės, ir vėl, kaip pirma, ga
lėsią pasiduoti ydoms.

Bet Sokrato pasakyti žodžiai 
nepražuvo veltui: daug moki
nių išgirdo jo mokslą. O tas 
jo mokslas štai koks yra.

Žmonės kenčia dėl savo ne
protingumo, dėl to, kad neklau- kalbėdamasis, galėdavo gauti iš 
so sąžinės balso, šis balsas yraij0 išmintingų patarimų. Bet iš 
žmoguje ir visados gali jam pa- j0 pasakytųjų žodžių, iš viso jo 

m. . ......... mokslo, mokiniai geriau, kaip
ką kita, atsimindavo tik tai, 
kas jiems labiau tikdavo arba 
apie ką patys daugiau galvoda
vo, o kitas mokslo dalis užmirš
davo. Ir paskum jiems rodyda
vai, kad jų mokytojas tą pat, 
kas jiems svarbu. I

dėti. Tik tas gali būti laimin
gas, kas klauso to išvidinio bal
so.

Sąžinės balsas sako žmogui, 
kad jis turi ne savo gašlumui 
gyventi, bet kitiems padėti. O 
tai jam kliudo daryti jo ydingi 
geiduliai. Todėl jis turi kovoti 
su jais. Tik kovodamas žmogus 
gali pasiekti didžiausios gerovės 
ir laimės.

Ir tam nereikia daug žinoti, 
nes daug ko ir negalime žinoti. 
Bet, antra vertus, jei žmonių 
laimė ir pareitų nuo daugybės 
dalykų žinojimo, tai kas gi tuo
met galėtų tapti laimingas? 
Tik tas, kas turi daug pinigų, 
kas gali įgyti įvairių mokslų, 
pasisamdyti mokytojų arba lan
kyti aukštąsias mokyklas, kol 
kiti jį maitina ir apvelka. O to
kių turtuolių ir dykinių maža 
tėra; nedaug jų ir laimingų te- 
siranda.

Svarbiausias mokslas — pa
žinti patį save. O tam nereikia 
jokių pinigų aikvoti; reikia tik 
klausyti išvidinio sąžinės balso, 
kuris kiekvienam žmogui per

[Atlantic and Pacific Piloto]

Anglų submarina H-47, kuri paskendo prie St. George kanalo susidurusi su submarina L-12. žuvo 21 žmogus

Turtingi

mintingas ir iškalbus, parašė 
daug knygų. Bet neišpildė savo 
mokytojo svarbiausiojo įsaky
mo — liko turtingas ir garsin
gas, ir todėl netapo beturčiu, 
darbo žmonių broliu.
graikai mėgdavo jo klausyti, 
jam dovanojo atskirų žemės 
plotą, ir pastatė jame namą. Te
nai ateidavo mokytis daugybė 
garsių žmonių, išskyrus betur
čius, kuriems būdavo ten 
rytos durys. Ta mokykla 
nosi akademija.

Kitas Sokrato mokinys, 
tipas, taip pat turtingos
nes, girdėdavo jį dažnai kalbant, 
kad tam, kas gėrisi besaikiais 

saldžiai valgo ir

užda- 
vadi-

Aris- 
gimi-

kas jiems svarbu, kaip tik ir pomėgiais, 
sako. Todėl kur suėję vieni, be Keria, minkštai guli, dažnai lan-

BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

pat sakius. Jr išeidavo, kad So
kratas, tarytum, kartais viena, 
kartais kita, visai ką priešinga, 
butų skelbęs. Ir dėl to įvairus 
jo sekėjai vaidydavos ir ginčy
davos.

Tik daug laiko praslinkus, 
žmonės suprato Sokratų nega
lėjus mokyti to, dėl ko yra gin
čijamasi ir vaidijamasi, ir, tai 
supratę, ėmė ramiai studijuoti 
visa, kas buvo dar likę iš jo 
mokslo.

O tuojau, po Sokrato mirties, 
visai kas kita buvo.

Vienas jo mokinys, Platonas, 
(turtingos ir kilmingos giminės,

Imkite be Baimės kaip pa-1 karštai mylėjęs Sokratą, gerai 
I sakyta “Bayer” Pakeliuose tesuprato tik vieną jo mokslo 

dalį ir ją užrašė. Iš to mokslo 
jam daugiausia patikdavo tie 
žodžiai, kuriais buvo sakoma 

! reikiant gyventi visuotinei 
j aukščiausiai gerovei, t. y. taip, 
j kad savo gyvenimu galėtum ki- 
| tiems kuo daugiausia gera dary
ti. Jis ėmė galvoti apie tai, kas 

! yra gerovė, arba gerybė, iš ko 
ji yra kilusi, kas jų leido, iš kur 
atsirado visas pasaulis ir apie 
daug ką kita. Jis buvo labai iš-

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus“ 
ant pakelio ar ant plyskelčs, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

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

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

1.

perspėjimai
perspėjimai

pcrspėjimai

6

rcn-
ren-

rcn-

ISTOKIT DABAR
Veltui legalis patarimas visuose 
reikaluose.
Veltui 5 dienų 
dauninkams.
Veltui 30 dienų 
dauninkams. 
Veltui 60 dienu 
dauninkams.
Veltui Notaras.
Gaukit sau paskolas pigsne kaina.
Gaukit apdrauda pigesne kaina. 1 
Gaukit sau anglis pigesne kaina. 
Grupė advokatų visuomet patar
nauja nuo 9 iki 9 valandos pa
tarti jums.
METAMS $3 METAMS
City of Chicaffo 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Avenue

8.
9.

$3

KUPONAS
Visi savininkai patiekiantys šiuos j 

kuponus The Landlors Association i 
ofice pirm rugsėjo 1, 1929, gaus na-! 
rystės teises už $2.
Vardas ............ ....................................
Adresas ...............................................

City of Chicago Landlords 
Association

4650-62 So. Ashland Av.

ko įvairius spektaklius, — tam 
greitai visa tai nusibos, ir bus 
nelaimingas žmogus. Tokiam 
žmogui darbas — didžiausia 
sunkenybė, pomėgiai nesuteikia 
džiaugsmo, ir vien tik nuobodu
lys su ilgesiu turi jį surakinęs. 
O tas, kas praleidžia gyvenimą 
bedirbdamas, ir mažus pomė
gius laiko dideliu džiaugsmu ir 
visados randa ką nuoboduliui 
išvaikyti. Bet Aristipas tuos žo- 

Jis ėmė 
bei

savo mokytojo, jie ginčydavos, 
kuris geriau Sokratą supratęs.

Dar Sokratui gyvam tebe
sant, jo mokiniai, išvien jį visi 
mylėdami, gyveno santaikoj; 
bet jam mirus, pakilo tarp jų 
nesantarvė ir ' neapykanta, — 
pakilo ypač tarp tų, kurie, pa
tys nematę ir negirdėję savo 
mokytojo, jo mokslų sužinojo 
tik nuo kitų. Kiekvienas jų vis 
savo sakė ir tvirtino Sokratą tą j 

i džius savaip suprato, 
gyventi savo pomėgiams, 
taip, kad tie pomėgiai butų su 
saiku. Todėl kiekvienam pomė
giui jis ir steigėsi su saiku pa
siduoti ir, kiek galėdamas, daž
niau juos mainyti.

—Kitaip, — sakydavo jis, — 
kaip tik savo pomėgiams, ir ne
verta gyventi.

Buvo ir dar vienas Sokrato 
mokinys, kuris vadinos Antisfe
nas. Jis nebuvo kilmingos gimi
nės. Jo motina buvo iš tolimo 
krašto. O Atėnų mieste buvo 
toks paprotys: įvairios vietos 
tebūdavo duodamos tik tiems, 
kurių tėvai yra arba yra 
tikri to miesto gyventojai. Visi 
kiti galėjo, kuo norėdami, vers
tis: prekyba kr kokiu nors ama
tu; bet į valdybų jų neleisdavo. 
Antisfenas savo kapitalo netu
rėjo, prekyba negalėjo verstis, 
o tinkamo amato iš mažumės 
nesimokė. Tuomet jam teko duo
ną pelnytis juodu darbu. Jis tu
rėjo didelio noro mokytis, ir at
spėjamu laiku ėmė lankytis pas 
įvairius Atėnų mokytojus. Taip 
pas viena kita besilankydamas,

kartų jis išgirdo Sokratą ir, jį 
išgirdęs, tuojau metė visus ki
tus mokytojus ir prie jo prisi
rišo, kaip kūdikis prie tėvo.

Antisfenas gyveno pajūry, 
Pirėjos mieste, 10 varstų nuo 
Atėnų, kur kasdien vaikščioda
vo klausyti Sokrato mokslo apie 
gyvenimą. Jis gyveno vargin
gai, ir todėl didžiai brangino 
Sokratą už tai, kad jis ne ne
kentė beturčių ir vergų, bet mo
kė juos dar mylėti ir laikyti vi
sus žmones — ir garsinguosius 
ir prastuosius — savo broliais. 
Ir iš savo mokytojo jis suprato, 
kad žmonės turi taip gyventi, 
jog neturte ir varge jie galėtų 
būti pasitenkinę ir laimingi. Ir 
tai supratęs, Antisfenas ėmė 
mokyti elgetas, vergės 
beteisius žmones.

Po Sokrato mirties 
nas mokydavo žmones
užtverto j vietoj, kur susirink
davo jo klausyti tie, kurių ne
leisdavo į akademijų, 
graikiškai 
afeh, kas 
šuns vieta.

Antisfenas mokė laimę esant 
ne turtuose ir pagarboj, ne iš
puoštuose rūmuose, ne valgyje, 
ne gėrime ir ne aukštuose pasi- 
vadinimuose. v,

—;Laimė, — sako jis, — yra 
pačiame žmoguje. Laimei ir 
žmogaus sielos ramybei yra rei
kalinga dorybė. Išmintingas 
žmogus tik joj teieško gerovės; 
jis nežiūri, ar jį už tai gerbs, 
ar keiks. Jis tarnauja savo są
žinei, savo Dievui, ir apie kito
kių gerovę negalvoja. Gyventi 
reikia kiek galint prasčiau ir 
neturtingiau, pasitenkinant kuo 
mažiausiu. Tuomet mažiau pri
valai kitų pagalbos ir mažiau

nuo kitų priklausai. Tik tas bus 
ramus ir džiaugsis, kas įstengs 
savy nugalėti , visokią tuštybę 
ir visokius gašlumus. Tai ir yra 
visa žmonių išmintis. Todėl, no
rint tapti išmintingu žmogumi, 
reikia klausyti sąžinės ir proto 
balso. Sąžinės balsas, jei tik 
žmogus jo savy nenustelbs, vi
sados jam parodys nukrypimą 
nuo tiesaus kelio. — Vienu žo
džiu, Antisfenas tikino savo mo
kinius mesti garbinus pagonių 
dievus ir skelbti vienintelį Die
vų, gyvenantį žmogaus širdy.

II.
Diogenas tampa Antisfeno 

mokiniu

ir kitus

Antisfe- 
atskirai

Taip mokė Antisfenas, ir sa
vo gyvenimo pavyzdžiu rodė, 
kaip maža tereikia žmogui, no
rinčiam protingai gyventi. Jis 
neturėjo savo pastogės, ir vaikš
čiodavo kaip elgeta, suplyšusiais 
drabužiais, su terba ant pečių 
ir lazda rankoje. Ir pas ji eida
vo žmonės mokytis tikro gyve
nimo.

Ši vieta 
vadindavosi Kinos- 
lietuviškai reiškia:

Vienas Antisfeno mokinių, bu
vo Diogenas.

Visais laikais ir amžiais, vi
sose tautose buvo išmintingų 
mokytojų, kurie mokė tikrai 
gyventi. Daugelio tokių mokslai 
ir šiandien tebėra užsilikę. Apie 
juos skaitydami, mes dažnai 
užmirštame, per kokį triūsą ir 
per kokius kentėjimus jiems 
yra pavykę tą tiesą pažinti. 
Mums rodosi, kad tie išminčiai 
tokie ir gimė, ir kitą kartų net 
imame pavydėti, kodėl ir mes 
tokie nesame gimę. O tuo tar
pu tų žmonių vaikystė ir pir
mieji metai būdavo audringi, 
visai nepanašus į tai, ko jie 
paskum mokydavo^ Susipažinę 
su jų pirmykščiu gyvenimu, 
mes pradedame suprasti, per 
kokį vargą ir sunkenybes jie iš
ėjo į tikrą kelių ir juo nuėjo. 
Štai kodėl jų istorijos žinojimas 
turi mums pamokomos reikš
mės. Ja skaitydami, mes su-

Garsinkite Naujienose

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance! Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA 
Naujienos 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Rooeemlt 8580

turime dvi krautuves, kuriose

3417 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

Kainos Nužemintos ant

Mes 
parduodam geriausius tajerus, bet- 
teres ir kitas automobilių reikmenis. 
Vulkanizuojame tajerus ir taisom 
betteres.

Tajerų dirbėjai ir krautuvninkai bendrai duoda žmo
nėms progą pirkti gerus tajerus pigiai.

FIRESTONE-OLDFIELD
$5.10

8.90
9.60
5.83
6.65
6.65
8.30
9.85

10.20
13.70

Urban Tire Sales
SAVININKAI LIETUVIAI

4071 Archer Avenue
Virginia 0915

.i i ............................... ................................................................................

creen-Grid
Atavater Kent 

radio 
PUOŠNIAUSIAME CONSOLE

Ideale Radio kombinacija — Atvvater Kent Screen 
Grid Radio, žinoma, Electro-Dynamic, puošniame 
specialiai dėl Budriko darytame Console! Tas se
tas daug daugiau išgauna iš oro! Jautriausias, 
kaip per plauką, nustatymas užtikrina gražiausį 
ir aiškiausi balsų ir geriausį pagavimą.

Pilnai su CUNNINGHAM 
TŪBOMIS 

ir įbudavotu x 

ELECTRO-DYNAMIC 
KALBĖTUVU

Pilnai

f159
$10 įmokėti

Dykai Aptarnavimas Per Dvejus Metus 
Dykai Įvedimas

Didžiausia Lietuvių Radio Sankrova

30X31/0 Ex Size 
31X4 ... 
32X4 ...
29X4.40
29X4.50
30X4.50
30X4.75
30X5.25
31X5.25
33X6.00

Skyrius
1702 W. 47th Street

Nebus daroma pastangų pa
lenkti jus prie kito radio. Ką 
Budri kas skelbia, ta jis ir par
duoda. Jus perkate su pilnu pa
sitikėjimu ir pasitenkinimu, kad 
jus gausite čia geriausias sąlygas 
geriausius radio ir geriausi ap
tarnavimų.

Dykai demonstravimas na
muose.

Telefonuokite Boulevard 4705> *
Stalo Modelio Receiveris
55 be tūbų ' 4>OO
Vartojantis naujas Screen Grid 
tubus.
Electro-Dynamic Stalo 
Kalbėtuvas Geriausia vieta Radio pirkti
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MUSŲ MOTERIMS
b Veda Dora Vilkienė *   ■ ■

GREITA, SKANI IR PIGI 
SRIUBA

Supilk puodan vieną blėkinę 
tomačių sriubos, vieną blėkinę 
žirnių sriubos. Pripilk 2 puodu
ku verdančio vandens, sunkos 
nuo 2 svogūnų (sutarkuok svo
gūnus, idant išspaudos sunką). 
Viską kartu užvirk.

Nuimk nuo pečiaus, pridėk 
virtų ryžių arba makaronų ir 
kam tinka saldžios Smetonos ir 
druskos.

tų visą skauradą. Kepk ant 
karštos ugnies. Pripildyk sli ka
potu kumpiu, sumalta šalta vir
ta mėsa, vaisiu koše, kopūstais, 

■ virtais grybais, arba kuo pa
tinka. Suvyniok blyną ir pake
pink pridėjus daugiaus alyvos 
arba sviesto. Su sviestu bus’ ge
resnis skonis. Kas nenori var
toti sviesto, gali labai gerai 
vartoti taukus. Paduok karštus.

ITALIJONIšKAI TOMATĖS SU 
KIAUŠINIAIS

3 dideles tomates
3 kiaušiniai
1 mažas svogūnas
žalių petruškų
•/> puoduko baltos duonos

trupinių
4 šaukštai sviesito*
1 puodukas ryžių
Pipirų ir druskos.
Perpiauk tomates pusiau ir 

su aštriu peiliu išimk vidurį.
Sumalk svogūnus, s'umaišyk
gerai išplaktais kiaušiniais, pri
dėk išimtas iš vidurio tamatės

PRIKIMŠTAS OMLETAS

4 kiaušiniai
l/}t puoduko karšto vandens
2 šaukštai miltų
Druskos
Pipirų
1 šaukštukas baking pauderio 
Virimui alyvos.
Persijok baking pauderį, mil

tus ir druską. Išplak kiaušinius 
pakol gerai susimaišys. Pridėk 
prie kiaušinių miltus ir pripilk 
karštą vandenį. Paimk storą ge-t 
ležinią skauradą, užpilk ant 
karštos skaurados alyvos ir to 
mišinio tiek, kad gerai apsem

PUDINGAS Iš KORNŲ

Ant 2-jų puodukų kornų iš 
kenų dėk 1 puoduką pieno, 2 
kiaušiniu, 1 šaukštą sviesto, 
druskos’ ir pipirų.

Sumaišyk kiaušinio trynius, 
pieną, kornus ir tarpytą svies
tą. Paskui išplak baltymus ir 
pridėjus prie pirmojo mišinio, 
lengvai išmaišyk. Supilk iš- 
sviestuotan indan ir kepk ne
karštame pečiuje 45 minutes. 
Jeigu vartosi šviežius kornus, 
tai reiks vietoj vieno du puodu
ku pieno vartoti.

Paduok karštą. Sveikas ir 
maistingas vaikams valgis. Prie 
pudingo gali paduoti pieno arba 
saldžios Smetonos.

dalis ir pusę duonos trupinių, 
taipgi tarpytą sviestą, druską 
ir pipirus. Supilk viską Į karš
tą puodą ir kaitink įtik pakol 
kiaušiniai sukietės, Mišinin pri
dėk tomates; viršų apiberk li
kusiais duonos’ trupiniais. Su
dėk tomates skauradon arba pa- 
plokštan puodan. Jei mišinio 
liks, padėk į skauradą kur su
dėjai prikimštas tomates. Pri
pilk keletą šaukštų vandens; 
kepk nekarštame pečiuje 20 mi- 
nutų. Virk ryžius, nusunk ir 
apdėk aplink tomates. Kai ro- 
mates padėsi ant torielio, kad 
paduoti stalam Ištarpyk svies
to. Jeigu s’kauradoj liko sunkos, 
kurioj tomates virė, tai sumai
šius su sviestu, užpilk ant ry
žių. Ir ryžius ir tomates apiberk 
sukapotom petruškom ir paduok 
stalan.

MADOS.
EGGPLANT IR TOMATĖS

(Atlantic and Pacific Photo]

James A. Stillmano jachta, kuri ekspliodavo New Yorke. Jachta kainavo $280,000.

šinių baltymus’. Sumaišyk iš- 
lengvo ir sušaldyk.

RIEŠUTŲ PYRAGAIČIAI

2 šaukštu sviesto, y2 puodu
ko rusvaus cukraus ir vienas, 
gerai išplaktas kiaušinis. Su
maišyk gerai.

Persijok 2 sykiu vieną puo
duką miltų, IMj šaukštuko bak
ing pauderio, ’/z šaukštuko dru
skos.

Pripilk prie pirmojo mišinio 
iš sviesto, cukraus ir kiaušinio 
2 šaukštu pieno ir šaukštu
ko vanillijos. Paskui dėk % 
puoduko sukapotų riešutų. Dėk 
Dėk ant išsviestuotos blėties su 
šaukštu toli vieną nuo kito. 
Kepk nekarštame pečiuje 15 mi
nutų.

JUOKAI
Iš DELNO NEPAŽINTA, KAD 

ŽENOTA

—Ir ką jus dar daugiau ma
no delne įstebite?

—Aš matau, kad jus netru
kus susipažinsite su turtingu 
ponu. Įsimylėsite ir susituok
si te. Paskiau laimingai gyve
nate.

—O ką pasakys dėl to mano 
vyras?

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

_____ __________________________

Itchlng Skili
(įufckly Relieved
Don t suiler with DandruH, Pimplea. 
Blemlshes and other annoying aki n irti- 
tations. Žemo antiaeptic liquid is the sala 
jure way to r eilei. Itchlng oi ten disappcu* 
cvenšght. Splendid for Sunburn and Poisou 
Ivy. Ali druggista 35c, 60c, $1,00.

žemo
FOR RKIN IRRITATIONI

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25(

3489 — Praktiška sporto suknelė. Tinka prie kiekvienos progos. 
Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40, 42 ir 44 per krutinę.

Norint gauti vien* ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blanku t e arba priduoti pa- 
vyzdžio numeri, pažymėti mierą lx 
aidkial paradyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
MaLsted St.. Chicagc. JU.

-----------------------------------------
NAUJIENOS Pattern Dept 

1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd} No ----------- -----------

Mieros -.... ........... ....  per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir vaistj 
s_______________________________ J

1 eggplant
6 dideles tomates ,
Druskos ir pipirų.
Nulupk eggplant ir supiaus- 

tyk į plonas riekeles. Nulupk 
tomates’ ir supiaustyk storom 
riekutėm. Ištepk sviestu arba 
taukais molinį bliudą, dėk eilę 
eggplant, eilę tomatų iki viską 
sudėsi. Apiberk kiekvieną eilę 
druska ir pipirais, o visą api
berk duonos trupiniais ir apdėk 
sviestu arba tapkais. Kepk 
karštame pečiuje 40 minutų. 
Paduok karštą su virtom bul
vėm arba makaronais. Sveikas 
ir lengvai suvirškinamas valgis.

PUSRYČIAMS BLYNAI

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

RAS 
MADE GOOD wfth 

millions!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ouncei for 25/

TUBBY

1 puodukas saldaus pieno
2 kiaušiniu
l>/2 puoduko miltų 

šaukštuko druskos
1 šaukštas tarpyto sviesto
1 šaukštukas cukraus.
Išplak kiaušinio trynius kar

tu su pienu ir sviestu. Persijok 
miltus sumaišius’ su druska ir 
cukrum. Pridėk išplaktus bal
tymus. Ištepk skauradą taukais, 
sumaišytais su sviestu, pripilk 
tik truputį, daug-maž kaip pu
sę skaurados tešlos ir kepk 
karštame pečiuje 15 minutų. 
Paduok karštą su keptais laši- 
niukais’, ryžių koše arba rūgš
čia smetona. Sočiau ir sveikiau 
negu mėsa.

Specialistas gydyino chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti ncgalftjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išcgzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų litru ii* jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzatninavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 'RAUDONŲ AVIEČIŲ 
DESERTAS Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 

pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 
lio.j nuo 10 ryto ki 1 po pietų.

Virk kvortos vandens su 
1 puoduku cukraus 5 minutes. 
Sumaišyk šaukštu 2 puoduku 
aviečių, pasaldink, žiūrėk, kad 
nebūty daugiau smaigytų avie
čių ir siropo kaip 2 puodukai. 
Kai siropas atšals, pridėk cit
rinų sunkos ir 3 išplaktus kiau

P Kone V irgi n i a 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo i 

c KONTRAKTORIUS i
_______________________________________________ I

4556 So. Rockwell St„ Chicaso. T1L
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| Ar Karšta? | 
| Ar norėtumėt atvesti? Į
■ . . B

Skaitykit šias knygas, o karščio nejusit
■ —šaltas prakaitas ir šiurpas jus atvėdins Į
■ Tai yra knygos pilnos nepaprastų prietikių, pilnos įdo- ■ 

minusių vaizdų, kuo aiškiausia piešiamų gražia lietu
vių kalba. Kiekvienas skyrius, kiekvienas epizodas ap
glėbs jus bangomis naujo susidomėjimo ir šalto šiurpo.
Ir jus dažinosit dalykus, kurie dar nebuvo jums ži-

■ nomi. ■
B B
■ B
B No. 126—Karaliaus Saliamono Kasyklos.

Medžiotojų prietikiai Afrikos dykumuose.
b , Kaina ..............................   80c. ■

No. 127—Skalpų Medžiotojai.
Romanas iš gyvenimo ir kovų baltųjų su 
indėnais “Laukiniuose Vakaruose.”

■ Kaina ........................ ,........................... $1.00 ■
B B

No. 128—šauliai Meksikoje.
Romanas iš Jungt. Valstijų karo su Mek
sika, kaina .............................................. $1.00

No. 129—Negyvenamoje Saloje
Prietikiai penkių jurininkų laivui sudužus.

Kaina ..... ................................. ,..... ........... 50c
■ 

REIKALAUKIT

L Naujienų Knygyne =
■ 1739 South Halsted St., - - - Chicago, III. ■
■ ■
BBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBB

Pure—Econotnical 
Efficient

MILLIONS OP POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

/
pražuvęs
Daugeli* pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra piuku jeigu gali taip 
1 J padaryt, joj? kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas. *

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmaca) Co, Saint 
Loris, U. S. A.

r DNA/Y OP? \
i caug^t Yčo \ 

TRYIIO' To -SMEAK 
OOT TA THERE- YoU 
GOTTA Go'HALUERS ' 
< FoR-THAT /

Hurt Pride

Alt GlGHT ?
LEMME 

SEAfcCHYA

HA,YOU(2.E Toq ) 
LATE-I ATE TAE 
LAŠT OAJE - 'F You 
DOM'T BELIEME IT 
You SEAPe# HE

/ JOST FOR.THAT I 
LETCHA, |F YOU DOUT TAKE 
MT F0(2 'T YOU DQK)T 
HfcFTA, AKiYtNAV i 
AK>0THE(2 ONE* LEPT AK)' VM

MOKYKLOS NBBSB. 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURft- 

TU tINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukkteante mc ■ 
kyklos merginoms apie aamel 
nln, hlffiene, patyrusi diatrik-| 
to nur«< naaakl: j

“Viena pagrindinių taisyk* 
llų dėl merginų sveikatos, rei
kia atlaikyti ilstema norma
liam. stovyje. Normalia manio* 
itinimaa ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nae Jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo- 
mat nujol turėtų būti varto* 
James. Paimk taukšta kiek
viena vakaru- Joe nepadarys 
nesmagumo.“

Nujol galit vartoti nHln* 
rint kaip Jus Jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turttl 
buteli narni..

.u Lt.Y.. _______________
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ją į elektronus, protonus. Med
žiaga yra energijos vienetų 
struktūra, kuri su nepaprastu, 
šviesos, greitumu sukasi erdvėj 
ir laike. Medžiaga kaip ir gyvy
be yra intensingai veikli, nors 
ir techniškai fiziškoj prasmėj. 
Bendru ir panašiu veiksmu me
džiagos ir gyvybės laukai susi
lieja per vieną, skirtumas' pra
nyksta. Medžiagos Radio-aktin- 
gumas yra tolygus organiškai 
gyvybės kilmei. Radio-aktingu- 
mo veikimas atomų budavojime 
yra panašus celių dalinimuisi 
gyvo organizmo budavojime.

Dabar ryšys tarp pirmykš- 
čios medžiagos ir aukščiausio 
organizmo, nuo atomo ligo žmo
gaus proto arba minties, laips
niuojamas tokia lentele:

Saulės systema, arba laiky
mosi kūnų pačių savo gravita
cijos savybėmis.

Chemiškas mišinys, arba mo
lekulė

Celė
Organizmas
Sąmonė
Socialė mintis. Sąmonė jau 

reiškiasi pirmykščioj gyvybės 
formoj, protoplazmoj, o celė jau 
pareiškia aukščiausias socialės 
minties savybes'. Atomas taip 
pat funkcionuoja, laikydamasi 
visapasaulinio tvarkos ir takto 
įstatymo. Viena tampriai rišasi 
su kita, viena paeina iš kito. 
Nėra daugiau rubežio tarp gy
vo ir negyvo.

(Bus daugiau)

DVIDEŠIMTASIS AMŽIUSUžsisakymo kaina:
Ghicagoje —' paštu:

Metams ...................   $8.00
Pusei metų ...... _...................... 4.00
Trims mėnesiams ..........    2.00
Dviem mėnesiam ____   1.50
Vienam mėnesiui .................  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ........   3c
Savaitei _____  18c
Mėnesiui ___________________ 75c

f

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams _____ $7.00
Pusei metų _______________  3.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams .....  1.25
Vienam mėnesiui _________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams _______________  $8.00
Pusei metų _______________  4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

TEGYVUOJA RAUDONASIS 
IMPERIALIZMAS!

Pažinkim Pasaulį, Kuriame šiandien Gyvename.

Rašo Juozas Pronckus

Mūsiškių neva kairiųjų ko
munistų “Aidas” yra toks pat 
aklas’ rusiško bolševizmo gar
bintojas, kaip ir “centristiniai” 
raudonųjų biznierių organai. 
Savo straipsnį apie rusų-kinų 
konfliktą Azijoje jisai baigia 
tokiais žodžiais:

“Tegyvuoja Sovietų Sąjun
gos koncesinis geležinkelis I zidentas, kuris atsakė į bolše- 
Mandžurijoj — žūt ar būt!” vikų notą.
Na, ar tai ne žiopla? Ekstra- . ------ ------

komunistai kelia j padanges jau Galjma n ko
ne vien bolševikišką Rusiją, bet karo ]auko te.
, .k0”l ffe! + : kur kaltinamieji neturi jokios

Skaitant Lietuvos laikrascius, atrodo, kad Lietuva Llait> kaip kad tamsios davatkė. p™gOs gint1®! ,^ks. be.ls™as 
šiandie dar tebeina pradinę mokyklą politikoje. Kauno iėS ne tik meldžiasi “švientiem- ^J° surastl viską’ ką tlk no’ 
laikraščiai diena iš dienos gvildena tokius politikos siems”, bet ir “šventųjų relik- lej0‘ 
klausimus, kurie kitose šalyse yra aiškus ir mažiems | vijoms”. ............ | --------------—
vaikams. Opozicijos ir valdžios spauda, pav. veda gin
čus dėl to, ar reikalinga žmonėms laisvė, ar geras daik
tas yra žmonių renkami seimai; ar politinė laisvė yra I ~“ikk*, gird^ ginti 
naudinga kultūriniam krašto gyvenimui; ar turi I 
valstybėje toleruojamos partijos, ir t. t.

“L. žinios” vedamam straipsnyje šitaip bando įti
kinti valdančiosios partijos žmones, kad politinės par
tijos esąs teigiamas reiškinys valstybėje. Sako:

“Partijos, kol jos gyvos ir kol jos dirba visuo- I komunistų boseliai, matyt, ren-| sijos ^bolševikai
menės priešaky, jos kuria dinamiškąją tautos jėgą. L. - - „ - - < ... . „ .... .... „
m x x j. ’ • -i i • • x giaus “valymų”, nes “Wor- ditais”, “imperialistų lekajais”Tuomet tauta žengia pnękyn, kuria naujas yerty- kel.,js„ gmC detį rezoliucijas> kuJ ir ‘-pikčiausiais pasaulio prole- 
bes, stato tvirtą tautini gyvenimą, laitiju vieši ii pįose reikalaujama “veikimo*’ tariato neprieteliais“, 
visuomenės kontroliuojami ginčai, neatsižvelgiant prieš dešiniuosius Lovestone’o Tokius pat biaurius kursty- 
į jų įvairius pakrypimus, yra visur laikomi daug bendradarbius. Vienoje rezoliu- mus prieš Kiniją ėmė savo spau- 
vertingesni, negu tylus pritarimas. cijoje skaitome: doje dėti ir kitų šalių komunis-

“Paftijų veikimas tai yra garbinga kompetici-l “Lovestone, kuri partijai tų partijos, nes Maskva jas vi
ja krašto politinio gyvenimo statyboje.

“Partijoms besiginčijant pilietis seka jų suma
nymus ir darbus, ir jis, rinkimų metu, vienų darbus 
sankcionuoja, kitų 
sprendžia...” 
Išimant “aukštus” 

tuose išvadžiojimuose 
“sankcionuoja”), visa, kas čia pasakyta, tai abėcėlinės 
tiesos, seniai žinomos laikraščius skaitantiems žmonėms 
visose kultūringose šalyse, ir yra koktu žiūrėt, kad Lie
tuvos spauda dar turi tokius dalykus gvildenti. Tarytum 
Lietuva butų koks tai nemokšų ir tamsunų kraštas!

Tautininkų diktatūra sudarė Lietuvoje tokias sąly
gas, kad žmonės tenai, užuot žengę pirmyn kartu su vi
su civilizuotu pasauliu, yra priversti gaišinti savo laiką 
svarstymu to, kas jiems buvo aišku jau prieš dvidešimt 
su viršum metų.

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia '‘Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. llalsted St., Chi
cago, 111. Telefonas Roosevelt 8500.

[Pacific and Atlantic Photo]

Chang Kai-shek, Kinijos pre-

POLITIKOS A-B-C

Vardan bolševikų geležinke
lio Mandžurijoje “aidiečiai” pa
siryžę ir karą pateisinti, nes jį

būt Tikra dvasios ubagyste!

atmeta. Pilietis ne aklai tuomet

žodžius, kurie yra vartojami ši-
(“dinamiškas”, “kompeticija”,

VĖL PRALIETAS KRAUJAS

vė- 
de- 
ko-

Vokietijos respublikos konstitucijos sukaktuves 
švenčiant, Berlyne vėl įvyko kruvinos riaušės, kurias 
surengė komunistai.

Komunistai nepripažįsta respublikos ir nebrangina 
Weimaro konstitucijos, suteikusios kraštui demokrati
nę tvarką. Todėl jiems rūpėjo ne švęsti sukaktuves, bet 
trukdyti kitas organizacijas, kurios jas šventė.

Kai socialdemokratų vadovaujama respublikos 
liavos sąjunga (Reichsbanner) suruošė milžinišką 
monstraciją Berlyno gatvėse, tai kokia tūkstantis
munistų ėmė maršuoti linkui demonstrantų tikslu iš
šaukti jų eilėse suirutę. Policijai mėginant komunistų 
gaują išsklaidyti, ši puolė policininkus ir dešimtį jų su
žeidė. Policija turėjo pavartoti ginklus, gindamasi nuo 
užpuolikų, ir rezultate tapo du asmens užmušti.

Šitokiais provokatoriškais žygiais komunistai, ži
noma, nori pasigaminti medžiagos savo agitacijai. Jo
kiu konstruktyviu darbu jie nesugeba pritraukti minias, 
todeLjie kelia triukšmą, skandalija ir iššaukia ginkluo
tus susirėmimus su policija, kad publika kreiptų į juos 
savo dėmesį.

Bet tokia savo taktika komunistai patarnauja re
akcijai ir ypatingai pikčiausiems reakcijos gaivalams, 
fašistams.

Kur fašistai viešpatauja (kaip, pav. Italijoje) ir ne
duoda žmonėms jokios laisvės, tenai komunistai nedrįs
ta ir nosį iškišti į gatvę. Ir kadangi komunistai viską 
daro “darbininkų” vardu, tai toks jų skirtingas elgi
mąsi demokratiškose ir despotiškose šalyse duoda kapi
talistams argumentą prieš darbininkus. Kapitalistai ir 
jų pakalikai sako: Darbininkai esti ramus tiktai tuomet, 
kai atimi jiems laisvę — kaip Italijoje; bet jeigu jie 
gauna laisvę, tai jie kelia riaušes. Iš to išvada ta, kad 
duot laisvę darbininkams yra kenksminga.

Prieš trejetą metų tokia išvada buvo padaryta Lie
tuvoje, ir šiandie demokratinės tvarkos Lietuvoje ne-

i

BEGĖDIŠKA KARO PRO
PAGANDA

Susipykus rusams su kųiais 
dėl Rytų Kinų geležinkelio, so- 

BUS DAUGIAU “VALYMŲ” I vietų spauda pradėjo varyti 
----------- piktą šmeižtų kampaniją prieš 

Išmetę iš partijos buvusį sa- kinus. Tie patys kinai, kuriuos 
vo vadą Lovestone’ą, Amerikos prieš dvejetą-trejelą metų Ru- 

1 kėlė į padan- 
giasi daryti partijoje dar dau-|ges, dabar staiga pavirto “ban-

cijoje skaitome:
“Lovestone,

teisingai išmetė už priešini-1 sas šeria ir jos todėl šoka pa- 
mąsi Kominternui, dar vis [gal Maskvos muziką. Stengda- 
tebeturi savo organizatorių miesi atsidėkavoti savo duonda- 
ir propagandistų., partijos vi- viams, komunistai kai kur per- 
duje. Jie tęsia Lovestone’o ėjo visas padorumo ir išminties 
liniją, platindami jo platfor- ribas, taip kad patys pasistatė 
mą, agituodami prieš jo iš- save ant juoko. Vokietijos ko- 
metimą ir sėdami tarpe narių munistai, pav. štai kokį šposą 
panieką K. I. (komunistų in-Į iškirto: 
ternacionalui) 
skleidžiamais paskalais,
K. L išsigimąs ir t. t.” I įdėjo šlykštų straipsnį apie me- 
Toliau rezoliucijoje reikalau- namą kinų žiaurumą ir nekul- 

jama, kad už aukščiaus pažy- turingumą ir papuošė jį atvaiz- 
mėtus griekus butų pašalinti iš du, kur parodoma žmonių lavo- 
partijos “draugai” Benjaniin ir|nai nukapotomis galvomis, ir po 
Levitch. Taip pat reikalaujama 
“stipresnių priemonių” prieš 
Gitlow’ą, Wolfe’ą ir kitus Lo
vestone’o sėbrus'. Kitoje rezo
liucijoje siūloma tiesiog, kad 
jie butų pašalinti.

Vadinasi, irimo ir puvimo 
procesas pas komunistus eina 
vis tolyn ir tolyn.

sąmoningai Savo centraliniam organe 
kad “Rote Faline” jie liepos 21 d.

PASMERKIMAS IR “SUSI- 
MYLĖJIMAS”

šiau-
Gali- 
bylų.

Prieš kiek laiko telegramoje 
iš Lietuvos buvo trumpai pra
nešta apie 14 socialdemokratų 
pasmerkimą mirčiai ir “susimy- 
lejimą”. Kauno laikraščiuose da
bar užtinkame kiek smulkesnių 
žinių apie tą žiaurią bylą. “El
itą”, būtent, praneša:

“Karo lauko teismas 
liuę&e nagrinėjo Vinco 
nio ir kitų kaltinamųjų
Visi buvo kaltinami baudžia
mojo statuto papildymu ir 
pakeitimu ir ypatingų valsty
bės apsaugos įstat. §14, 
punkt. 1—2. Teismo metu 
paaiškėjo, kad Galinis ir kiti 
priklausė ‘Respublikos gyni
mo sąjungai’, kuri ruošėsi 
prie ginkluoto sukilimo ir 
rengė eilę teroristinių aktų, 
gabeno iš lenkų ginklus ir 
sprogstamąją medžiagą. Be 
to, per kurjerius vedė su 
plečkaitininkų organizacija 
Vilniuje, tariant Paplausku ir 
kitais, šifruotą koresponden
ciją savo organizacijos rei
kalais. Teismas, išklausęs liu
dininkus ir apsipažinęs su 
materialistiniais įrodymais', 
rado visus kaltais ir jų eilę 
pasmerkė mirti, o kitus nu
teisė mažesnėmis bausmėmis. 
Visi nuteisti mirti įteikė p. 
Respublikos Prezidentui ma
lonės prašymus, kurie visi 
buvo patenkinti ir mirties 
bausmė pakeista sunkiųjų 
daibų kalėjimu iki gyvos gal
vos.”

atvaizdu padėta paaiškinimas: 
“Šitaip siunta čiankaišek, ‘Vor- 
waerts’o’ talkininkas prieš Kinų 
revoliucinius darbininkui ir ūki
ninkus”.

“Vorwaerts” tai — Vokieti
jos socialdemokratų cen tralinis 
organas. Dedami tokį parašą po 
paveikslu, komunisitai norėjo ne 
tik atvaizduot, koks baisus su
tvėrimas esąs Kinų tautines vy
riausybės prezidentas' (kurį pir- 
miaus jie garbino, kaip kokį 
didvyrį), bet taip pat ir apdrčp- 
ti purvais Vokietijos socialde
mokratus. Bet kas pasirodė ?

Pasirausę knygyne, “Vorwa- 
erts’o” redaktorihi surado tūlo 
Joseph Kuerschner parašytą 
knygą apie Kinus, kur tarpe ki
tų iliustracijų įdėta ir tas pats 
paveikslas, kurį dabar patalpi
no komunistų organas Berlyne. 
Ta knyga buvo išėjus iš spau
dos jau 1901 metais ir iliustra
cijoje su lavonais be galvų pa
rodoma grupė kinų plėšikų, ku
rie buvo nugalabinti, kuomet 
jie bandė užpulti vieną aukso 
kasėjų disitriktą.

Tai šitą paveikslą, tilpušį 
1901 m. išleistoje knygoje, ko
munistų centralinis organas da
bar persispausdino su tikslu pa
rodyti, ką darąs Kinijos gen. 
čiankaišekas!

Visai panašiai elgdavosi di
džiojo karo metu įvairių šalių 
militaristai, kurie parūpindavo 
neva fotografijas, parodančias, 
kaip priešingos šalies kareiviai 
durtuvais bado mažus kūdikius, 
piausto krūtis nuogoms mote
rims ir kapoja rankai vyrams, 
šita melaginga propaganda mi- 
litaristąi stengėsi palaikyti ne
apykantą vienos tautos prieš ki
tą, idant žmonės neatsisakytų 
kariauti.

Dabar gi tokią, pat žemiau
sios rųšies karo propagandą va
ro prieš kinus Maskva ir jos 
užUikomieji agentai svetimose 
šalyse.

(Tęsinys)
1) Pozityvių ir negatyvių 

elektronų begalinė galybė ran
dasi tarpžvaigždinėj erdvėj 
(taip įrodo spektroskopas).

2) Tie elektronai kondensuo- 
jasi į atomus, kadangi erdvės 
sąlygos tam yra palankios (yra 
aukščiausio laipsnio retybė ir 
nėra jokios temperatūros).

3) Atomai, gravitacijos įsta
tymu traukiami, grupuojasi į 
žvaigždes (įrodo teleskopas).

Toks amžinos kūrybos proce
sas eina aeonų aeonus metų. 
Iš kur universui užtenka tų 
“plytų” tokiai amžinai kūry
bai. aiškinama, kad jos nuolat 
yra surankiojamos danguose, 
kondensuojant su pagelba dar 
nežinomo mechanizmo į pozi
tyvius ir negatyvius elekro- 
nus.

Ar ilgam pakaks tos dangų 
energijos tokiam pasauliui iš
laikyti? Į tai irgi atsako ato
mų mokslas. Neapsakoma ener
gijos atsarga yra sukrauta 
atomuose ir paleidžiama elek
tronams ir protonams susidau
žiant į krūvą. Iš tų susidauži- 
mų gimstantis karštis milijo
nus tūkstančių metų palaiko 
saulės radiavimą. Musų žemė 
gauna tik pusę bilioninės dale
les karščio radiavimo, einančio 
iš saulės, taip kad saulė eikvo
ja kas sekundę tik po 4 svarus 
savo medžiagos žemei apšildyti, 
o su 170 tonų ji šildo ir švie
čia žemę ištisą dieną. Kokia 
milžiniška energija yra paslėp
ta atomuose, Dr. Aston, Angli
jos fizikas išrokavo, kad gana 
butų paliuosuoti vieno vandens 
stiklo energiją, kad pakaktų 
laivą Mauretania du kartu iš
varyti skersai Atlantiko pilnu 
greitumo tempu. Nebe reikalo 
kai kas pradeda rimtai prisibi
joti, kad kas nors gali, išmo
kęs suskaldyti atomus, suplai- 
šinti visą pasaulį.

Gamta gyvena amžiname ri
tme, kurs periodiškai kartoja
si negyvuose ir gyvuose daik
tuose. Begales pavyzdžių yra 
suradę fizikai, chemikai ir bio
logai, kaip tai vienodas elek
tros, radio ir kitų spindulių 
bangavimas, elementų periodiš
kumas, kurį surado Mendeleje
vas; augimo ir gyvenimo funk
cijų rytmas. Tas pats darosi ir 
musų intelekte (prote), kurio 
funkcijos tikslingai laikosi 
phosphoro ir nitrogeno perio
diškų variacijų smagenyse.

Kaip pamatysime toliau, da
rydami apžvalgą naujųjų pa
žiūrų į medžiagą, paaiškės, 
kad šiandien nebėra griežto 
skirtumo tarp gyvo ir negyvo, 
tarp kūrėjo ir kurinio. Mes 
patys, musų kūnai yra išaugę 
lygiai iš tų pačių elementų, 
kurie randasi musų žemėj, 
saulėj ir tolimiausiose žvaigž
dėse. Norime ar nenorime, mes 
esame kosmos daleles. Nors 
lemta mums gyventi ant tos 
dulkelės, užmestos kur tai Pau
kščių Tako užkampyje ir šil
domos bei šviečiamos musų 
mažutės saulės, tačiau būdami 
iš tos pat medžiagos, 
visas pasaulis, esame 
gus.
Ryšys tarp gyvos ir 

gamtos

Kaip namas yra pastatytas iš 
plytų, taip kiekvienas gyvas ir 
negyvas kūnas susidaro iš ma
žyčių dalelių: negyvoji medžia
ga iš atomų, gyvoji iš celių 
(narvelių). Atomas ir celė yra 
pamatinės, mažiausios medžia
gos vienetos, viena ir kita nuo
ga akim neįmatomos: celė ma
toma tik per mikroskopą, o ato
mas ir per mikroskopą nemato
mas, tik teorijoj ir praktikoj 
ištirtas, kaip tikrai esanti ener
gijos vienetą, iš kurios stato
ma medžiaga.

Atomas' yra tačiau labai su
dėtinga kombinacija, kiekvienas 
atomas yra atskiras pasaulis,!

kaip ir 
jam ly-

negyvos

panašus j musų saulės syste- 
mą... Atomas turi savo centri
nį rutuliuką (nucleus), proto
ną, pozityviai arba teigiamai 
elektrizuotą, kurio rolė yra kaž 
kas panašu musų saulei; aplink 
tą rutuliuką protoną su šviesos 
greity be šokinėja negatyviai ar
ba neigiamai elektrizuotos ki
tos energijos dalelės, vadina
mos elektronai, kurie yra kaž 
kas panašaus musų planetoms. 
Todėl dabar pamatine medžia
gos vienetą vadinama nebe vi
sas atomas, o tik viena jo da
lis — protonas. Visas atomas 
yra savaimi mažutis, visai ne
matomas pasaulis.

Visi daiktai yra pastatyti iš 
tų mažyčių pasauliukų atomų 
šitokiu keliu: atomai sulig elek
tronų skaičiaus jungiasi j tam 
tikras grupeles, molekules. Nuo 
tų molekulių kombinuotės pa
reina, kokiame stovy yra med
žiaga: kieta (akmuo, plienas, 
stiklas), skysta (vanduo, para
finas, pentoliejus) ar gazinčf 
(oras, gazai).

Tikrasis tiltas iš negyvosios 
gamtos į gyvąją yra colloidai, 
tai yra tokia molekulių kombi
nuoto, kur vienos rųšies med
žiagos dalelės yra praskiestos 
kitos' medžiagos dalelėse. Iš col- 
loidų darosi protoplazma, o pro
toplazma jau yra gyvos celės 
(narvelio) medžiaga. Pati pro
toplazma, nors yra ne kas ki
ta, kaip atomų molekulių mi
šinys, jau parodo visas gyvy
bes savybes ir gamina iš savęs 
pamatines, gyvų organizmų sub
stancijas, kaip tai chlorofilą ir 
haemoglobiną, kurie yra butini 
kiekvienai augalų formai.

Dabar cele, ta gyvųjų orga
nizmų pamatinė vienetą. Celė 
skiriasi nuo atomo arba atomų 
molekulės' tik tuo, kad ji labiau 
koplektuota savo struktūroj ir 
funkcijoj (sudėtim ir veikimu), 
ir turi lyg ir daugiau sąmonin
gumo, pritaikindama savo at
skiras daleles specialems ir ben
droms funkcijoms.

Celė taip pat turi vidurinį 
kūnelį, gumuliuką, vadinamą 
nucleus, kurio viduj dar yra 
mažesnis nucleolus ir šalę jo 
iš oro pusės mažytis kūnelis, 
centrosomas. Aplink tą nucleo- 
lų grupuojasi taip pat nucleus 
viduj kitokios dalelės, -vadina
mos chromosomai. Visa šita 
kombinacija plaukosi skystime, 
vadiname cyctoplasma. Nucleus 
su visomis' jame besisukančio
mis dalelėmis, nueleolu ir chro- 
mosomais turi celių dalinimosi 
(kūno augimo) pareigą, o cy
ctoplasma nucleus maitinimo 
pareigą. Visas stebuklas yra ta
me, kad cele apreiškia visas gy
vybės savybes;ir parodo didžiau
sio s'ąmoningumo savo funkci
jose. Celė gimsta, kvėpuoja, 
maitinasi, virškina, gydosi, gim- 
dd ir miršta. Cele pati gamina
si maistą, tai yra perdirba med
žiagą į gyvas molekules, pati 
juda ir pati dauginasi, atlikda
ma labai kombinuotą pasidali
nimo procesą. Kiekvienas orga
nizmas, augalas ar gyvūnas, 
prasideda iš vienos celes, kuri 
pasidalina į dvi dalis, tos dvi 
vėl į dvi ir taip toliau. Celėms 
besidalinant, jos pačios su ne
paprastu tobulumu prisitaiko 
savo pareigoms, sakysim gyvū
no celės, vienos statydamos iš 
savęs kaulus, kitos kraują, tre
čios' raumenis, dar kitos smage- 
nis ir tt. Kaip mažos yra kai- 
kurios celės, bus suprantama, 
kad kraujo laše yra 185 mili
jonai raudonųjų rutuliukų — 
celių! Celė visa savo struktūra 
ir funkcijomis primena atomą, 
tai yra medžiaga ta pati, tik 
kitokiose proporcijose, funkci
jos artimos.

šiandien medžiagos fizinė ir 
cheminė konstitucija belieka tik 
struktūros dalykas. Chemija pa
dalino ją į atomus ir moleku
lių bei substancijų kombinaci
jas. Naujoji fizika išanalizavo

PASTABĖLĖS
KINIJA GREIT LIETUVĄ 

PASIVYS

“Liet. Aidas” rašo:
“Kinijoj karo stovis.

•NEW YORKAS. (Elta). Ra
dio praneša iš Šanchajaus, kad 
visoj Kinijoj paskelbtas karo 
stovis. Spauda griežtai cenzū
ruojama. Daugely Kinijos 
miestų sumažėjo prekyba.”

Lietuvoj visi šitie “pag^ Ani- 
mai” jau arti 3 metai kaip įve
sti, tad Kinija turės paspausti, 
jei nori Lietuvą pavyti!

POPIEŽIAUS VALSTYBĖS 
PILIEČIAI

“L. A.” rašo;
Popiežiaus valstybėje yra .500 

piliečių, kurių tarpe 25 kurijos 
kardinolai, popiežiaus sargybos 
gvardija, įvairus dvasininkai, 
valdininkai ir tt.

Popiežius ir Lietuvos “tauti
ninkai” geriausi statesmanai — 
abieji tveria svietą į save pasi
žiūrėję.

IR TAS EKZAMINŲ 
NEIŠLAIKĖ

Lietuvos oficiozas “L.‘ Ai
das” rašo:

Naujas “Sandaros” redakto
rius.

Pasitraukus J. Pronskui nuo 
“Sandaros” redagavimo, jo vie
tą užėmė Mikas Vaidyla.

Naujam redaktoriui vadovau
jant randame net tokių “in
formacijų” iš Lietuvos:

“Tautininkų partijos suva
žiavimas. Viso su svečiais at
silankė virš 200 asmenų. Suva
žiavime dalyvavo visas tauti
ninkų partijos centras, “Lietu
vos Aido” redakcijos nariai, 
Neo-Lithuanijos korporacijos 
studentai ir keliolika kaimie
čių”.

Tiesą sakant, ir prie senojo 
redaktoriaus tam tikro infor
macijų “tikslumo” nevengta, 
bet čia tai jau per daug nai
vus “iš piršto čiulpimas”.

Tai ir Mikas gali būti “šiur”, 
kad atsidūrė žvalgybos reist- 
ruose. kaip “priešvalstybinis”.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Visam amžiui kalėti

•Trys prigėrė ežere
Trys jauni vyrai prigėrė eže

re šeštadienį. Prie 41 gatvės 
maudėsi Matthew Rozgay, 18 
metų, gyv. 649 West North avė. 
Jo draugas buvo Arthur Hol- 
mes, 15 metų, gyv. 817 East 41 
st. Arthur Ilolmes buvo geras 
plaukikas. Bet jį pagavo mėš
lungis. Kozgay, matydamas, 
kad jo draugas skęsta, puolė 
gelbėti. Abudu paskendo. Iš
traukus juos mėginta atgai
vinti, bet nepavyko. Trečias 
prigėrusią buvo Charles Mur- 
ray, 23 metų, gyv. 2230 Cot- 
tage Grove avė.

64 metų moteris kalti
nama nusižengime 

blaivybei
P-nia Catherine Kearns, 64 

metų airišė, traukiama atsako
mybėn ir kaltinama nusižengi
mu Joneso įstatymui. O tas 
įstatymas, kaip žinoma, grūmo
ja $10,000 piniginės bausmės ir 
kalėjimu. Moteris pardavė 
paintę alkoholiaus prohibicijos 
agentui Cliffordui B. E\ving. 
Moteriškė gyvena adresu 521 
West 63rd st.

Patrick Joyce, 21 metų, nu
teistas visam amžiui kalėti. 
Jisai buvo kaltinamas tuo, kad 
nušovęs policininką Earl Leo
nardą, kuris mėgino areštuoti 
jo, Joyce, draugą. Joyce gi 
tvirtina, kad ne jis. bet kitas 
nušovęs policininką.

Holdapas traukiny
Trys banditai įėjo vagonan 

Illinois Central priemiesčių 
traukinio, kai traukinys ką tik 
pradėjo važiuoti iš stoties, kuri 
randasi prie Roosevelt Road. 
Banditai nušovė buvusį polici
ninką, kuris tarnavo kaip sar
gas prie gelžkelio kolektoriaus. 
Išraustę kišenius 17 pasažierių, 
banditai iššoko iš traukinio ties 
27-ta gatve. Jie pelnę apie 
$4,000. Holdapas padarytas 
penktadienio vakarą.

Traukiniai susikūlė; 
trys užmušti

Chicago, Milwaukee, St. Paul 
ir Pacific traukinys, į šiaurę 
nuo Wadsworth, įvažiavo į bė
gius, ant kurių stovėjo tavori- 
nis traukinys. Užmušti du 
traukinio tarnautojai — inži
nierius ir pečkuris — ir vienas 
pasažierius. Sudaužyti loko
motyvai. Nelaimė atsitiko vė
lai penktadienį.

Perkelta 10 policijos 
kapitonų

VViliam F. Russelio, policijos 
komisionieriaus patvarymu, 
perkelta į kitas stotis 10 poli
cijos kapitonų.

517 mirčių
šeštadienį policijai raportuo

ta dar viena mirtis automobilio 
nelaimėje. Nuo pradžios metų 
iki pereito šeštadienio viso už
mušta autų nelaimėse 517 žmo
nių.

sios informacijų apie kelius, 
apie vietas išvažiavimams, ke
lių užsukimus, viešbučius ke
liauninkams, etc. Chicago Motor 
Club prezidentas kviečia visus 
apielinkių gyventojus koope
ruoti su kliubo skyriais trafi
ko klausimais ir apielinkių ge
rinimui.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo:

25135—Onai Paltinavičienei 
25138—Juozapui, Darni n i n k o, 

Brūzguliui
25139—Marijonai Ihizarienei 
25140—Marcijonai Platakabtei 
25141—‘‘Socialdemokrato” Ad

ministracijai,
25144—Rozalijai Juškevičienei 
56636—Kun. Antanui Janasev- 

skiui
56637—Agotai Vilimienei
56638—Onai Žakienei
15618—Julijonai Krasnickienei 
15631—Onai, Vincento, Lupei- 

kaitei ♦
15628—Elzbieati Juknevičienei 
23661—Agotai Kasparavičienei 
25191—Stasiui Šimkui 
15627—Cipri jonui Vilaviči.ui 
25196—Pranciškai Valionienei 
25016—Zuzanai Ežerskienei

15661—Juozui Bubinui
15656—Marijonai Petunienei
15652—Elenai Matulaitei
15659—Onai Marmaitei
15694—Adelei Kairienei
15647—Julijonai Šniukienei
15645—Domicėlei šaukštienei 
15654—Kazimierui Vastantui 
15655—Karoliui Mintkiui 
15643—Jonui Rudinskui, tėvui 
15646—Juozapui, Malioriui 
15682—Kazimierai Skerstonai- 

»tei
15684—Kazimierui Jušk'evičiui 
15663—Stasiui Ambrulevičiui, 
15679—Antaninai Daunienei

________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.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

PRANEŠIMAI

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 

ir Balsamuotojas
Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Chioagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos susirinkimas atsi
bus utarninke, rugpiučio 13 d., North 
West Masonic Temple svetainėj, 1547 
N. I/evitt St. ir North Avė., 7:30 
vai vakare Tad nariai malonėkite 
susirinkti laiku, nes reikės aptarti 
svarbių dalykų X. šaikus, rast.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

15678—-Barborai Daukšienei 
15671—Juozapui Balčiūnui 
15673—Aleksandrai Mandri j su

skaitei
Išmokėta per kitus bankus

1118 Mykolui, Skrobutenui 
1119—Vladis’low Ezerniavvski

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

pr^JHenry, dentistas 
Danties į J
Ištraukimas *
BE SKAUSMO I
6319 So. Halsted St.

Universal Restaurant
Musų vir t.i e n i a 
dešros ir kopūstai!^ 
primena mamytesLte

valgius. jJ,
A.A. NORKUS, RavBk

750 West S

J?
-į,

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

Natalii Žukauskas, D.N. 
NAPRAPATHfi 

Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th Pluce 

CHICAGO

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.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, O. D.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
. Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:80 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St Chicago, UI

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street

Res. tol. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunsvvick 0624

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

valandai po pietų

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

.........

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

Telefonas Canal 0464

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--

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

Atidaro aviacijos mo
kyklą

Curtis Flying Service kom
panija praneša, kad 16 rugsėjo 
busianti atidaryta vidurmiesty 
aviacijos mokykla ir aviacijos 
labaratorija. Kompanija ma
no šiam tikslui pasamdyti 7 
aukščių trobesį. Ji tikisi tu
rėti iš karto apie 500 mokinių. 
Mokykla bus paruošimu prak
tiškam bandymui lekioti.

Chicago Motor Club 
įsteigia skyrius

Kad arčiau dirbti kartu su 
gyventojais Cook paviete visa 
tai, kas liečia trafiką, Chicago 
Motor Club nutarė atidaryti 
Chicago j e ir visame Cook pa
viete 30 skyrių, šie kliubo sky
riai rūpinsis tokiais dalykais, 
kaip gatvių taisymas, gatvių 
apšvietimas, tratino kontrolia
vimas, trafiko ženklai, ir tp.

Kalbamuose skyriuose gali
ma bus gauti įvairių įvairiau-

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

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akiu įtempimų, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Aveme 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayetta 4146 
VALANDOS:

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

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

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

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

KINIJA
šimtai žmonių iš Amerikos 

ir kitų kultuiingų šalių dažnai 
keliauja į Kiiiją, idant paten
kinti savo žinJeidumą — patir
ti Kinų savybes.

Kinija yra nepaprastai įdomi 
šalis. Savotiškas Kinų gyveni
mas, žavėjanti gamta ir kiti 
nepaprasti dalykai suindomau- 
ja visus. Pažinkit ją.

Jums nereikia nei ilgą kelio
nę atlikti, nei pinigų daug iš
leisti — parsigabenkit Kiniją į 
savo namus ir patirsit.

Katalogo No. 48. Kaina 40c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI.

DVI KNYGOS
šios dvi knygos reikalinga tu

rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rą atneš; prisisapnavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.50

MĮSLIŲ knyga
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mįslių ‘
Jei nori būt mėgiamas drau

gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
į tave tuo jaus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviui.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

Chicago, III.

AMERIKOS PILIETIS

Klausimai ir atsakymai, ku
riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

. 1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom SU Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

A A
PADĖKAVONĖ 

A. A.
POVILAS MARTINAITIS 

kuris mirė rugpiučio 6 diena, 
1929 m. ir palaidotas rugpiučio 
10 d., o dabar ilsis Šv. Kazi
miero kapinėse, amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutini patarnavimų ir palydėjo 
ji i tų neišvengiama amžiny
bės vietų.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinima iš musų 
tarpo, reiškiame giliausia pa
dėka dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vai
nikus draugams. Dėkavojame 
musų dvasiškam tėvui. Kun. 
Vaitiekaičiui už gražų pamok
slų bažnyčioj, kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sie
lų; dėkavojame graboriui Eu- 
deikiui, kurs savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo ji i amžinastj, o 
mums palengvino perkošti nu
liūdimų ir rūpesčius, dėkavoja
me gėlių aukautojams, gėlių 
nešėjoms, granešiams, gimi
nėms, draugams, pažįstamiems 
ir kaimynams ir pagalios dė
kavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musu mylimas vyras ir tė
velis sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje

Nuliudusi šeimyna,
Martynaičiai.

--- " 9 ..... ........ ...

METINĖS SUKAKTUVĖS
VIKTORO ALIJOŠIAUS

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

Tegul tau būna lengva šios 
šalies žemelė ilsėtis.

Paliko motina, patėvi, broli 
Stanislovų, seserį Marijonų, 
švogerj Pilypų ir gimines.

Ilsėkis musų mylimas Vikto-/ 
rėli. o mes liudėsime ir neuž
miršim tavęs.

Nuliūdę liekame
Motina ir Patėvis 
Zeveckis.

22 and Green Bay Rd., 
Rt. 2,

No. Chicago, III.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

JONAS SULSKIS
GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse už labai 
prieinama kainų.

Koplyčių duodu veltui
Mano užduotis užganėdinti žmones. 

Atdara dienų ir naktį.
8757 Houston Avė.

Tol. So. Chicago 9360 
SO. CHICAGO. ILL. ,

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimų
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89'

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar- 
nauju geriau ir pi- 

* ■£) • fiau, negu kiti to- 
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir-

- J&A 1 bystSs.
OFISAS: 

jjT.-/ 668 W. 18th Street 
Tek Canal 6174 
SKYRIUS: 

1238 S. Halsted St, 
T©1. Victory 4038

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

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.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimų, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų i 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 Kcnwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vak: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Map!ewood Avė.

Telefonas Renublic 7868 
CHICAGO. ILL.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer A ve. 

CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

J. P. WAITCHUS ’

ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Fran’klin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pulliuan 5950

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Milwaukee Avė.

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

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 Tek Hyde Park 3395

Įvairus Gydytojai

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 G iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3116 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

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 rvta. Tel. Republic 9600

v7w. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.

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. Nedėk nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 8200

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 2® metai 

OFISAS
4729 South Ashland AveM 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS j 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
va! po metų ir nuo 7 iki 8:b0 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną i

Phone Midway 2880

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North La Šalie Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 ilki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Uni<m A*.e, 

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

/IMPERFECT IN ORIGINAL
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side

Važiavo i svečius, pakliuvo 
i čypę

Pirmadienį, rugpiučio 5 d., 
atsikėliau eiti i darbą. Bet kad 
po “Naujienų'’ pikniko, kuria
me prisiėjo gana smarkiai dirb
ti, jaučiausi kaip ir pavargęs, 
tai sumaniau eiti i parku t j pa
sėdėti bent porą valandų. Prie 
kampo pasipirkau laikraščių ir 
atėjau į Wicker panką. Be
skaitant man rusišką laikraš
tį prislinko prie manęs žmo
gus, kuris bisikį toliau sėdėjo. 
Matyti, buvo pusėtinai paėmęs 
ant drąsos ir užkalbinęs ma
ne rusiškai pradėjo išmėtinėti 
kam aš tą laikraštį skaitau, 
nes tas laikraštis, girdi, ren
gtasis užpulti proletarišką Ro- 
siją ir esąs labai priešingas dar
bininkų k lesa i.

Na, ir pradėjo visą litaniją 
apie visokius išdavikus taip, 
kaipir musų lietuviški “kukuo- 
mai”. Išklausęs tas litanijas, 
užklausiau to savo “oponento”, 
kokiu gi būdų tas laikraštis 
gali užpulti ant Rosijos — juk 
laikraštis tai ne valstybė, tas 
laikraštis ir ginkluotos kariuo
menės neturi; prie to, šis laik
raštis kaip tiktai ir gina dar
bininkų reikalus, ir mano su
pratimu, tai geriausias rusų 
laikraštis, kuris yra palaiko
mas rusų progresyviškų orga
nizacijų ir kuris yra vedamas 
darbininkų anarchistų.

Paprašiau, kad parodytų bent 
vieną sfera ipsncdį, kuris butų 
priešingas dahbininkam arba 
užpultų Rusiją. Mano oponen
tas atsakė, kati jisai visai pra
stai tegali skaityti ir jokių 
laikraščių neskaito. Bet jis vis
ką žinąs iš komunistiškų kalbė
tojų. Tada užklausiau: jei tam
sta neskaitai laikraščių, tai kaip* 
gali žinoti, kuris laikraštis apie 
ką rašo? O, girdi, jam viską 
pasako komunistų kalbėtojai, ir 
to laikraščio, girdi, proletarai 
turi bijoti, kaip velnias kry
žiaus.

Paskiau užklausiau: jei tam
sta taip didžiuojiesi Rusijos, 
komunistišku rojum, tai kodėl 
nevažiuoji tenai, bet čia dirbi 
kapitalistams, .kurie ir taip jau 
turtingi? O tai, girdi, jisai tu
rįs šviesti nesusipratusius’ dar
bininkus.

Na, ir mum taip beargumen- 
tuojant, žmogelis prisipažino, 
kad jisai turi didelio nesmagu
mo, nes subatoj, rugsėjo 3 d., 
pas jį iš Detroito atvažiavo sve
čias. Na, ir pradėjo linksmin
tis. Ir nedėlioj, gana linksmi bū
dami, sumanė jie pasivažinėti 
po Chicagą su svečio mašina. 
O kad besivažinėjant neišga
ruotų linksmumas, tai dar ge
rokai pasiėmę su savim tos link
smintojos. Ir taip nusilinksmi- 
no, kad nepamatė, kaip užva
žiavo ant merginos, kuri tapus 
sunkiai sužeista ir nuvežta į li- 
gonbutį. Jie su svečiu buvę areš
tuoti ir pasodinti i čipę.

Bet jisai buvęs išbeiluotas, o 
jo svečias dar sėdi čipėj. Iš sve
čio reikalaujama didelio bond- 
so, nes jis yra apkaltintas bent 
už kelius dalykus, taipgi sykiu 
ir už vežiojimą kanadinės. Tai 
dabar žmogelis nežino, pas kurį 
advokatą kreiptis, nes' visi jio 
esą buržujai ir parsidavę kapi
talistams už pinigus.

žinoma, aš juokaudamas pa
tariau kreiptis i Maskvą prie 
proletariško advokato Krasnoš- 
čiokovo, kuris kadaise Chicagoj 
būdamas vadinosi Tobenson. Tai, 
sakau, jisai patarnaus už dyką 
•taip, kaip jisai patarnavo Boši- 
jos darbininkams ir valstie
čiams.

Taigi, matote ką girtumas pa
darė. Bet, žinoma, kaip dabar
tiniu' laiku, tokiame susigrūdi
me mašinų, tas atsitinka ir vi
sai negėrusiam. Tai apgailėtinas 
dalykas. Kiek reikės panešti

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Pat Crowe, kuris prieš 25 metus pagarsėjo 
kaip “kidneperis”. Jis išvogė Omahos milionierių Cudahy. šio
mis dienomis jis aplankė Chicagą.

kaštų, o gali prisieiti ir pabūti 
gerokai čipėje.

Northsaidietis.

Chicagiečiai atosto
gose

Iš Kanados chicagiečiai, pp. 
Daračiunai, siunčia linkėjimus 
pasilikusiems Chicagoj e drau
gams. Laiške, rašytame p? 
Jurgelionienei, pp. Daračiunai 
praneša, kad atostogas jie turi 
abai smagias, bet neužmiršta 

nė Chicagos. Ir, girdi, jei pa
sitaiko kartais stiklelis į ranką 
paimti — o žinote. Kanadoj to 
ne draudžiama, — tai vis chi- 
cagiečių sveikata primenama. 
Pp. Daračiunai atsiuntė visą ri
tu rį paveikslų — atviručių su 
vaizdais žymesnių Kanados vie
tų. Naujienietis.

Marųuette Park
Vėl holdapai šioje apielinkėje.

Jau buvo pranešta pereitą 
trečiadienį “Naujienose“, kad 
plėšikai padarė holdapą p. G. 
Greggo aptiekoje, 2346 W-est 69 
Street.

Pereito gi penktadienio va
karą holdap buvo padarytas 
ofise, kuris randasi prie 69-tos 
gatvės ir Damen avenue. čia 
buvo trys plėšikai. Kiek žalos 
jie padarė, neteko sužinoti.

Taipjau penktadienio vakarą 
du jauni vaikėzai — dar, gali
ma sakyti, piemenys — mėgino 
atimti iš moteriškės ridikiulį su 
pinigais. Moterys tečiau pasi
rodė tvirtesnė ir atsigynė. Vai
kėzai pabėgo.

Ketvirtadienio rytmetį, taip 
apie 11 valandą prieš pietus, 
negras apiplėšę lietuvę moterį, 
kuri gyvena Campbell gatvėje, 
tarp 69-tos ir 70 gatvių. Mo
teris dirbo namų ruošą, regis 
skalbinius skirstė. Namų du
rys buvo atrados. Moteriškė 
pakėlusi galvą, staiga pamatė 
prie savęs negrą, kuris taikė 
revolverių į ją. Moteris iš iš- 
gąščio apalpo. Negras pradėjo 
šeimininkauti namuose. Atsi
peikėjusi, moteris ėmė šaukti 
pagalbos. Negras išbėgo iš na
mų. Moteriškės balsą išgirdo 
kaimynai ir praeiviai. Negras 
kitame bloke buvo sugautas. 
Jisai atiduotas policijai.

Reporteris.

drabužių streikieriams. Orga
nizacinį vajų Amalgameitai va
rą gana plačiai draugelyj mies
tų ir su geromis pasekmėmis. 
Chicagoj kriaučiai dirba gana 
prastai; išskyrus kėlės dides
nes firmas. Prie to, dar delega
tai pranešė, kad Joint Board 
žiemos sezone nori atidaryti 
pamokas, jei atsiras norinčių 
klausytis arba mokytis. Biznio 
agento raporto visai nebuvo, 
nes biznio agentas dabar yra 
išvykęs atatstogoms.

Tai toks tik buvo šis lokalo 
susirinkimas. X. S.

Lietuvių bylos 
teismuose

Anna C. Brazdas prieš Jo- 
sepli Drazdas, bylos No. 504095. 
Superior Crt., divorsas.

Antonia Ondrus prieš Frank 
Ondrus, bylos No. 504098, Su
perior Crt., byla reikalaujanti 
atskiro užlaikymo.

B. Yunglas ir kiti prieš Ti
tus ir Lena ir Pauline Ilaffa, 
bylos No. B. 185391, Circuit 
Crt., byla dėl $10,000.

K. Stulgis ir kiti prįeš Cicero 
St. B k. gam., bylos No. B. 
185395, Circuit Crt.

Donald S. McWilliams prieš 
Zigmas S. ir Helen Mickevich 
ir F. B. Starms, bylos No. B. 
185450. Čireni Crt., byla dėl 
$7,500.

August Pocius ir kiti prieš 
Peter ir Petronela Branson, by
los No. B. 185451, Circuit Crt.

Emil Kausch prieš John A. ir 
Joseph Jakantas, Chicago Lawn 
St. Bk., bylos No. B. 185456, 
Circuit Crt., byla uždaryti trust 
dydą sumoj $4,000.

Apolonia Jakavich prieš Ju
lius Jakavvich, bylos No. B. 
185462, Circuit Crt., divorsas.

Peter Comis prieš N. Leven- 
tis, Jas. Leventis. Morse Wayne 
Fru it Market, bylos No. 504200, 
Superior Crt.

L Bondzewičius prieš Joseph 
Wilkas, bylos No.’ 504212, Su
perior Crt., byla dėl $10,000.

James Vidunas prieš Thomas
Filas ir Suburbau Real Estate

" B.R ^75 
7<PlETKIEWICZ&(ęrj'

CONTRACTORS

REAL ESTATE
2608 W. 47th St.

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

Improvement Co., bylos No. 
504186, Superior Crt.

Tris B. Nugent prieš John T. 
Nugent, bylos No. 185504, Su
perior Crt., ieško atskiro užlai
kymo.

SPORTAS
POŽĖLA LAIMĖJO

Pagarsėjęs' italų ristikas Mike 
Romano negalėjo atsilaikyti 
prieš Požėlą. Tiesa, pirmame su
sikirtime per neatsargumą Po
žėla pakliuvo, bet kitus du su
sikirtimus laimėjo 
italą Romano.

Publikos buvo daug. Daugu
ma simpatizavo Požėlai.

Steinke paguldė Komarą.
— N.

paguldė

Namų Apšildymo
IR

PLUMBING0
MATERIOLAS
RETAIL Už OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

J*BW*«ri!fWWWa ■— M — —

ĮgLASSIFIED 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
Persikėlė i 

Jackson 
Phone 

Apribotas

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

priimama.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka 
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washjngton Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO, ILL.

ir

IŠMOKIT murininkystės, pliaste- 
riavimo su statybos kontraktoriais. 
Matykit mus, ar dirbdami ar be dar
bo. Illinois Building Trades, 2000 
So. Clark St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Fainting

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER
Painters & Decorator*

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

Tel. Victory 7261

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima 
veltui.
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr, Bartunek.

$280. įrankius skolinam 
Taipgi plumbing reikmenos.

CLASSIFIED ADVE.RTISE.MEN
Business Service

Biznio Patarnavimas
For Rent

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu { 
kitą vietą ir duodu patarimu* dy
kai. Prirengiu morgičiu* ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
-------0-------

CHEVROLET SPECIALIS 
PASIŪLYMAS

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

HAYES AUTO REPAIR 
6241 S Peoria St. Normai 

------ 0-------

i 30^

2635

GENERALTS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo 

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

Phone Renublic 7869

Finandai
Finansai-Paskolo*

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

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama 
j vieną diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ir

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Be Komiso ir išlaidų
Me* paskoliname jums $11)0, $200 

arba $300, imame legali nuoiimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampa* Flermitage Ava. 

i i. —-...................   i—. .... -i.......
Automobiles

28
28

'27
’29

BUICK coupe 5 pas. ....................  $1350
BUICK 5 pas. ..........   $075
BUICK Sedan—Standard   Barmenas 
ESSEX ... ...........    $550
ESSKX Sedan—Didelis nuleidimas, naujas

OAKLAND Landeau Sedan .............. $305
FORD — Tudor ............................ $475
McDERMOTT MOTOR SALES CO. 

7136 So. Halsted St. 
Trianglo 0330

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

storas tinkamas bile 
i. Randasi 2051 West 
Atiduosiu pigiai žmo

nes 
4

RENDON 
kokiam bizniui 
Coulter St. 
gui, kuris prižiūrės namą gerai, 
aš ant vietos negyvenu. Yra 
kambariai pragyvenimui.

1613 So. 50 Ct.
\ Cicero.

Matyti savininką

PASIRENDUOJA tinkama vieta 
dėl štoro ,sykiu ir 4 ruimai gyveni
mui. Taipgi pasirenduoja 6 ruimų 
flatas. Vieta: 3703 So. Halsted St. 
Kreipkitės, Republic 10565.

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

RENDON didelis Storas, tinkama 
vieta dėl drug store arba chain 
store ar bile kokio kito biznio. 
2659 W. 43 St. Lafayette 5540. ------- o-------

PASIRENDUOJA 5 
namas, visi patogumai; 
nuo Archer gatvėkarių 
5131 S. Tripp Avė.

kambarių 
pusė bloko 
Renda pigi.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

Kreipkitės greitai. Pamatykit

J. Stankus
2341 W. 95th Street

Beverly 9102

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

9

VICTOB J. LĖKIS,.
31 So. Clark St.

Room 870

Randolph 7400

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

Energiški 
rasti proga 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, hrie 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
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausiu būdų juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
PERLEISIU dėl sveikatos 

flat janitoriaus darbą geram 
gui Ątsišaukite gerita. 1101 So. 
St. Basement

iš/

savo 
žmo-
Troy

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

Ateikite tuojaus.
GRAHAM EMPLOYMENT 

AGENCY . 
833 Milvvaukee Avė. 

kampas Elston Avė., 2 fl.

Gera

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė, ice 
creain, cigarų, tabako ir minkštų gė
rimų krautuvė, taipgi rūkytos mė
sos, 1621 S. Union Avė.

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

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

BEKEBNĖ pasirenduoja ar parsi
duoda, ant biznio gatvės. Du pe
čiai kepimui. Senai {steigtas biznis. 
Pullman 6922.

PARSIDUODA barbernė. Parduo
siu, rendavosiu arba mainysiu ant 
loto. Atsišaukit i Nau {ienas, Box 
1115.

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI AR MAINUI
Puiki 4!) akrų apaugusi tankiu mifiku 

sala aut Diamond Lake. 00 mylios nuo Chi- 
cagos, arti Niles, Mieh.; modernia Hotel 
Clubhouse, šokiam paviljonas. Cottages — 
visi fornišiuoti, 2 mylių vandens frontas ir 
smiltyno pakraščiai. Ideali vieta Resorto 
bizniui, Kliuhui ar Sindikatui. Jau išdalinta 
j 280 didelių lotų. Dideliem pinigam da
ryti pasiūlymas. Rimta pardavimo prieža
stis. Rašykit ar telfonuokit —

E. J. KLOSS.
1134 W. 09th St.. Wentworth 8947

PRIEŠAIS MARQUETTE PARKA
Pusė bloko nuo gatvėkario, arti 

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

Esbey Realty Co.
Phone Graceland 1200 

3156 Lincoln Avė.

6 KAMBARIU 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.

PROGA geram bučeriui įsigyti 
puiki buėernė, parduosiu pigiai, ar
ba priimsiu mainais kaipo pirma 
{mokėjimą lota, automobiliu, arba
cottage.

IŠSIMAINO 6ių kambariu muro 
bungalow, mainysiu ant cottage, lo
to, arba kas turit kituose miestuose 
nedideli namą, priimsiu kaipo pirma 
imokėjima.

IŠSIMAINO Storas, su 4 flatąis. 
namo kaina $7,950, priimsiu kaipo
pirma imokėjima, bučerne, restau- 
ranta, lota, arba nedidelę farmą.

Atsišaukit pas
F. G. LUCAS & CO.

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

8 KAMBARIŲ bungalow — Grace Street, 
arti Crawford, 2 karų garažas. Žema kaina, 
greitam pardavimui. Karktu vandeniu šildo
ma, ledaunės, privatiAka alėja. 35 pėdų lo
tas; krūmai, uždangos ant langų.

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

Franklin 4466

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

arti 73 gt. $7,500. Jūsų pačių sąlygos.
7131 S. Western Avė., 

Republic 0230

PARDAVIMUI mūrinis 5 kamba
rių bungalovv, Bellwood, III., 60 pė
du lotas, geroje vietoje, mažu {mo
kėjimu už $7,500. Savininkas St. 
Druseika, 517 S. 22 Av. Bellwood, 111.

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

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

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

Chicagos kriaučiai
Lietuvių kriaučių 269 lokalo 

susirinkimas įvyko pėtnyčioj, 
rugpiučio 9 d. šiame susirinki
me, galima sakyti, jokių svar
bių nutarimų nebuvo, tik priim
tas protokolas ir išklausyta 
Joint Board delegatų raportai. 
Taipgi jokių svarbių įvykių ne
buvo, tad ir susirinkimas visai 
mažas buvo.

Joint Board delegatai prane
šė, kad Chicagos Amalgameitai 
paaukavo penkis tūkstančius 
dolerių New Yorko moteriškų

£Made by
f —b—t 1 Co., Sahx Laafe, U. S. A.

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

frontams budavoti. 
dykai.

A. ANDERSON
7139 So. Rockvvell St. 

Hemlock 6140

Ąp-

PARDAVIMUI grosemės fikče- 
riai ir maži kambarių fomišiai, taip
gi Hupmobile šių metų tik j mėnesį 
vartotas, sykiu arba atskirai. Par
duosiu pigiai iš priežasties, išvažiuo
ju i Lietuvą.

Atsišaukite rytais iki 10 vai.

REIKALINGA patyrusių operator- 
kų prie šilkinių dresių. Graceline 
Dress Co., 309 W. Jackson Blvd. 
Room 401.

PARDAVIMUI nauja 6 kambariu 
bungalow, plieno konstrukcijos, karš
tu vandeniu Šildoma, 6338 South 
Richmond St.

NEPAPRASTOS 1 RUNGĄ IX >WS
5-0 didelių kambarių geresnės ruAies kon

strukcijos ant ištaisytos ir išmokėtos gatvės.
Konrraktorius paaukos atsakomingiema 

žmonoms už mažą (mokėjimą ir $55 i mė
nesi. įskaitant visus nuošimčius. Karštu 
vandeniu apšildomos, viAkos su grindimis ir 
išmuštos. uidaryti porcini, lietaus maudynės; 
arti Riis l’nrk golfo lauko ir vieAųjų mo
kyklų. Pamatykite pavzdinl namą prio 
2818 N. Merrimac Avė. ar

KREJCI & SONS
SAVININKAI

5708 Diversey Avė. 
Berkshire 3220

3145 S. Normai Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Business Chances
/ Pardavimai Bizniai

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

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

Furnished Ruonis

PARDAVIMUI restauranas, geras 
biznis, iš priežasties, išvažiuoju Lie
tuvon. Biznis išdirbtas per 22 me
tu; nedėliomis ir visomis šventėmis 
būna uždarytas. Atsišaukite i Nau
jienas, Box 1114.

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

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

2506 W. 69 St.
Tel. Prospect 9856

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

PARSIDUODA pigiai soft drink 
parlor. Biznis senas, gera vieta, lis- 
tas ilgas, lietuviu apgyvento] apie- 
linkėj. Išeinam i kita bizni savo na
me, y919 W. 35th St.
■ \ " 1 —■

PARDAVIMUI grosernė priešais 
dirbtuves. Parduosiu pigiai iš prie
žasties ligos, 4235% S. Kedzie Avė.

MIIAVAUKEE AVĖ.. 3423-7—Ir 3427-37 
Kodvale Avė.; priekiai 50 pčdų prie Mil- 
vvaukee Avė.; 70.8 pčdų prie Kedvale Avė. 
ir 102.83 prie Newport Ae.; dviejų aukštų 
balto tile frontu namas su 6 karų garažu, 
(i Atoraia ir 4 flataia; pečiais apšildomas; 
rendoa $501.50 bu laipsrtišku kilimu: mor- 
tričiaus $40,000, O nuošimčiu, kaina 
$00,00.

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

Humboldt 2243

RENDON šviesus kambarys su 
valgiu ar be valgio. Yra maudynė. 
4359 S. Maplevvood Avė., 2 lubos. 
Tel. Virginia 0817.

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

AR JUS turite itmokčtą lotą? Jeigu 
jus turite ir norite tikro namo gavo Aei- 
minai. mes pabudavoBime jums be jokio 
(mokėjimo — bungalow. 2 ar 3 flatų bilo 
kokio HtiliaiiH ir rūšies. Jeigu Juh neturite 
loto, mes pagelbčnime jums j| įsigyti. Pa- 
ai matyk i t bu mumis tuojaus.

STANLEY C. CHADWICH & CO.
3231 Bryn Mawr Avė.,

Indiana 1210-1




