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Hagos Konferencija 
užkliuvo pat pradžioj
Anglijos atstovas Snowden griežtai su

kritikavo Youngs planą
HAAGA, Holandija, rugp. 6 mas, kad Italija ir Francija

d. -r- Tarptautine reparacijų ir 
karo skolų likvidavimo konfe
rencija prasidėjo šiandien, da
lyvaujant Francijai, Anglijai, 
Japonijai, Belgijai, Vokietijai, 
Italijai, Grekijai, Lenkijai, Ju
goslavijai, Portugalijai, Rumu
nijai ir Čekoslovakijai.

Įžangines kalbas’ pasakė Go- 
landijos užsienių min. van Blok- 
land, Francijos Aristidas Brian- 
das, Vokietijos Stresemanas ir 
Anglijos Philip Snovvden’as. 
Snovvden pačioj pradžioj smar
kiai užpuolė ekspertų raportą

gaunančios iš Vokietijos daug 
daugiau atlyginimų negu jomš 
buvo nutarta taikos konferenci
joj, o Anglija ir kitos mažesnės 
valstybės esančios nuskriaudžia- 
mos, -todėl Anglija nebegalinti 
daugiau aukotis ir reikalausian
ti iš Vokiečių sau prideramų 
atmokėjimų.

Spėjama, kad Anglijos užsis
pyrimas turi tikslo, kad tuo bū
du lengviau galėjus priversti 
francuzus pasitraukti iš vokiš
kojo Reino krašto, kurį francu-

karo skolų klausimu, pareikšda-j zai valdo jau 10 metai. Albanijos valstiečiai
Argentina reikalauja nacionalizuoti 

aliejaus pramonę
Pietų Amerika pradeda 

priešintis Jungtinių 
Valstybių kapi

talistams
BUENOS AIRES, Argentina, 

rugp. 6 d. — Argentina skubina 
savo senatą išleisti tam tikrą į 
įstatymą apsaugoti petroleumo 
pramonę prieš Jungtinių Valsti
jų kapitalistų išnaudojimą ir 
kitus’ svetimtaučius,. .

‘‘Raukime lauk iš savo tarpo, 
visagalio dolerio valdovus ir J

Šluok ją lauk, drau
guži Litvinove

Komisaro žmona užsi
krėtė buržuiškais no
rais ir gresia bolševiz

mui

BERLYNAS, rugp. 5 d.
Jei moteris yra bolševiko žmo
na, ji neprivalo kalbėti apie 
buržuaziškus papuošalus nei in
teresuotis kitokiu gyvenimu, 
kaip tik bolševistišku. Bet di
džiausias bolševikės nusidėji
mas, jei ji randa ką nors girti
na pas buržujus. Kitais žodžiais, 
tikra bolševike turi nustoti būti 
moteriškė.

Ivy Low Litvinova, anglų kil
mės moteriškė, Sovietų komi
saro Litvinovo žmona, sunkiai 
nusidėjo ir jos laukia bausmė 
visu bolševikiško teismo griež
tumu. Tokį sprendimą jau išne
šė Vokietijos komunistų orga
nas “Rote Fahne” (Raudonoji 
Vėliava). Vienintelis bolševikų 
apsivalymas yra tai skubiau
sias divorsas tarpe Litvinovo ir 
jo žmonos.

Kaip ji nusidėjo?
O tai taip buvo. .Prieš kurį 

laiką Ivy Low Litvinova para-

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

Nepastovu; daugiausia debe- 
siuota, temperatūra be žymes
nių permainų; švelnus’ vidutinis 
vėjas.

Vakar temperatūra siekė 70.
Saulė teka 5:28; leidžias 8:03.
Mėnuo teka 9:28 ryto.

Kaina 3c

į plėšrius imperialistus bei kapi- 
! talistus, kurie jau užvaldė Ni- 
j caragua ir Haiti, kurie yra taip 
jau musų priešai”, sakoma Ar- 

! gentinos atsišaukimuose. “Vie
nintelis kelias, kuriuo galime 
apginti savo tėvynę nuo tų im
perialistų, yra išvyti jų trustus 
iš musų krašto ir paimti petro
leumo laukus j tautos globą, 
kuriai jie priklauso. Lauk im
perialistus.” Kongrese vedama 
propaganda ekspropriuoti visas 
dirbtuves, valdomas Amerikos 
ir kitų svetimtaučių interesų.

■ šė į buržuazišką “Beri i nėr Ta- 
geblatt” laikraštį straipsnį, kur 
ji išreiškė savo įspūdžius iš jos 
pabuvimo Berlyne. Ji aprašė 

: gatves, Berlyno miesto turtin
gumą, ir kaip moteris, žinoma, 
greit pasiduodanti buržuaziš- 
koms pagundoms, ji prisiminė 
apie jodinėjančius’ po Tiergar- 
teną gentlemenus su šauniomis 
moterimis. Ji, viešnia tiesiai iš 
Sovietų rojaus, rado ką girti 
tame buržujų mieste ir dar gi 
pasisakė žiūrėjusi į krautuvių 
langus.

Šluok ja lauk, drauguži
To buvo gana, kad sukėlus 

dantų griežimą visame bolševi
kų pasaulyje. Kaip dabar ga
lės bolševikas smerkti buržujų 
pasaulį, kaip nelaimių ir aša
rų klonį, jei net paties’ komisa
ro, aukščiausio Sovietų viršinin
ko, žmona atrado jame girtinų 
dalykų?

Padėtis, anot Rote Fahne, 
yra tokia, kad be griežčiausios 
pabaudos’ negali būti praleista, 
ir vienintelis komunizmo išgel
bėjimas yra divorsas. “Jau atė
jo aukščiausias laikas, kad bu 
tų padarytas pamatinio apsiva
lymas komunistų partijoj ir 
kad draugai bolševikai visoj 
Sovietų Rusijoj divorsuotų sa
vo tas “mažas sovietiškas’ leidu- 
kės, kurios žemina Sovietų uni
ją po visą Europą”, šaukia 
Rote Fahne: “šluok ją lauk, 
šluok ją lauk, draugas Litvino
ve”, užbaigia savo pasipiktini
mą Vokietijos komunistų orga
nas.

NEW YORK, rugp. 6 d.— 
Vaikas’ pasiuntinis James Waltz, 
16 m. eidamas su $200,000 ver
tybes bonais ir kitokiais popie
riais, apsistojo atsigerti van
dens. Tuo tarpu vagis pagrobė 
pakelį ir dingo. Vertybes nesu
rastos.
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Amhertsburg, Ont. — Degtinės sandėlis Kanadoj, iš kur “uždraustas vaisius” gabenama į Ameriką

reikalauja žemės
Prasidėjo judėjimas 
prieš viduramžių feo-

dalizmą Albanijoj
TIRANA, Albanija, rugp. 6 

d. — Albanijoj pradėta gyvai 
, diskusuoti reikalą išleisti že
mės reformos įstatymą, kuriuo 
butų nusavinta žemės', valdomos 
labai mažos stambių dvarinin
kų grupės ir dirbamos, baudžiau
ninkų valstiečių.

Ligi šiol dvarininkai yra vie
ninteliai žemės ponai visoj Al
banijoj. Valstiečiai, kurie 
tiems ponams žemę apdirba, gy
vena tokiose sąlygose, kad vos 
gali savo gyvybę išvilkti. Viską 
suėda feodalai dvarponiai. Al
banijoj yra viso 900,000 gyven
tojų, didžiausia dalis baudžia
vos sąlygose gyvenanti valstie
čiai.

Anglijos audėjai at
metė derybas už 

nusileidimą
Nenumatoma greito 

streiko likvidavimo
i -------------------------------------

LONDONAS, rugp. 6 d.
Greitos streiko pabaigos nebe
laukiama po to, kai Operative 
Spinners Amalgamation, kuri 
atstovauja 250,000 audėjų at
metė visokias derybas, kur bu
tų tariamasi dėl nusileidimo už
darbio klausime.

Lietus užgesino dalį 
Amerikos miškų 

gaisrų
SPOKANE, Wnsh. rugp. 6 d. 

Šiandien Užsidegė miškai Chelan 
ir Rainier, Wash. giriose. Ties 
Lake Chelan 10,000 akrų plo
tas dega, kitoj daly vėl ugnis 
padegė 2000 akrų. Pereitą 
naktį ties Cascades užsidegė 
dar 1,100 akrų.

8000 akrų apie Sand Point 
vėl užsidegė. Montana valsti
joj skelbiama visa eilė gaisrų 
Wisconsin valst. lietus gaisrus 
prigesino. Taip jau Minnesota 
Superior national miškų gais
rai lietaus sulaikyti.

Su radium gaudo žuvis
' jūrių dugne
NĘW YORK, rugp- 6 d. At- 

vykę iš Bermudų praneša apie 
pasekmingą vartojimą radium 
žvejoti žuvis jūrių gelmėse. Su
gautas keistas aštunpėdis vie
nos mylios gilumoj.

76 žmonės žuvo maino- 
se Japonijoj

TOKYO, rugp. 6 d. — Hok- 
kaido saloj anglių kasykloj įvy
ko sprogimas, kur užmušta 52 
darbininkai ir dar 24 spėjama 
bus žuvę užversti. Iš 13 išsigel
bėjusių 5 sužeisti.

58 užmušta ir šimtas 
sužeista Rumanijos 

kasyklų riaušėse
BUiCHAREST, Rumunija, 

rugp. 6 d. 5$ žmonės užmušti 
ir šimtai sužeista šiandien susi
rėmime tarp Lupery kasyklų 
darbininkų ir kariuomenės.

Streikas, kuriame dalyvauja 
virš 4000 darbininkų, prasidėjo 
vakar trijose mainose. Streiko 
priežastis algų ginčas.

Praneša, kad nakties laike 
streikieriai užvaldė elektros 
stotį ir atkirto kasyklų distrik- 
tui šviesą, tokiu budu sudarant 
pavojų ten dirbusiems darbi
ninkams.

Atvykęs šį rytą viešasis pro- 
sekutorius bandęs tarpininkau
ti, bet be pasekmių. Tada jis 
paskelbęs sterikierius riauši
ninkais, į ką streikieriai atsakę 
šūviais. Tas sukėlė suirutę ir 
kareiviai paleidę šaudyti į dar
bininkus.

Amerika didins ka
lėjimus

Perpildymas prasidėjo, 
kaip prohybicija ėmė 

smarkiau spausti
.— ------------------------------ ' )

WASHINGTON, D. C., rugp.
6 d. — Prezidentas Hooveris 
paitiekė naują reikalavimą pa
didinti apie $5,000,000 fondą 
kalėjimams praplėsti, ypatingai 
Atlanta ir Laevenworth, ir sta- 
tyti naujiems kalėjimams Ame
rikos rytuose ir šiaurėj.

Kalėjimų persipildymas paei
nąs nuo kriminalų padaugėjimo 
abelnai, bet ypatingai nuo to 
laiko, kada pradėta griežčiau 
persekioti prohibicijos nusikal
timus’. Atlanta ir Laevenworth 
padaugėjo ant 33 nuošimčių ka
linių vien tik už sausųjų įstaty
mų ^sulaužymą ir 14 nuošimčių 
už kitokius nusikaltimus prieš 
prohibiciją.

---------- ,,,«■■ , ■

Surado naują kometą

JOHANNESBURGH, Pietų 
Afrika, rugp. 4 d. — Vienas 
tnėgėjas astronomas susekė pie
tų danguje naują kometą ir 
pranešė observatorijai, kur su 
pagelba teleskopų padaryta tos 
kometos fotografine nuotrauka.

Julės Verne fantazi
ja išsipildė tikrumoj
Aplink pasaulį eina lenktynės 
vandeniu, sausumomis ir oru.

LAKEHURST, N. J. rugp. 6 
d. Graf Ceppelin išskrenda ke
lionėn aplink pasaulį dar šį tre
čiadienį naktį ir žada aplėkti 
aplink žemę vėliausiai per 30 
dienų. Jame skrenda daug 
keleivių, kurie moka po $9000 
už visą tripą. Jei viskas ge
rai seksis, Ceppelin tikisi būti 
vėl Amerikoj, aplėkęs žemę, 
rugpiučio 29 d.

Vokiečių naujasis laivas Bre- 
men paėmė greitumo rekordą, 
perplaukdamas Atlantiko van
denyną per 5 dienas su kelioli
ka vai. Dabar laivas Maureta- 
nia rengiasi atimti rekordą iš 
Bremeno. Taip jau Anglija 
paleidžia naują moderniškiausį 
laivą Britanic, kurs žada atimti 
rekordą iš Bremen ir Maureta- 
nia. Be to Jungt. Valstijos 
stato du naujus jūrių milžinus, 
kurie turės atimti rekordus iš 
visų esamų ir dar busimų grei
tųjų laivų.

Vos neiškilo Lenki
jos karas su Dan

cigu
Susibarė, kiek kartų 

reikia šauti saliutą
Italijos laivui

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
6 d. — Karas tarpe Lenkijos ir 
Dancigo išvengtas tik po to, 
kada tarpe tų dviejų šalių pa
sikeista labai įžeidžiančiomis 
notomis. Lenkija įžeidė Danci
go miesto garbę.

Vakar dieną atvažiavo vienas 
Italijos karo laivas, ir kilo klau
simas', kaip Dancigas turi tą 
svečią pasveikinti; ar kaip ne
priklausoma valstybė su 21 ar- 
motos šuviu, ar kaip tautų Są
jungos pavaldinis.

Dancigo burmistras nuspren
dė, kad Dancigas yra nepriklau
somas miestas, tad šaus iš ar- 
motų 21 kartą, bet lenkai už
protestavo, pareikšdami, kad 
Tautų Sąjungos' atstovas Dan
cige yra vyresnis už burmistrą.

Karo išvengta tik tokiu budu, 
kad kažkas įvežė Italijos laivą 
j uostą taip arti krašto, kad ne
bebuvo galima visiškai iš armo- 
tų šaudyti. Tačiau dėl konflikto 
ir Dancigas ir Lenkai abieji 
skųsis Tautų Sąjungai. \

WARšAVA, rugp, 5 d. — N*- 
tol Lwovo kaimiečiai rado seną 
karo laikų bombą, kuriai spro
gus 7 valstiečiai tapo užmušti 
vietoje.

Žemės reformos įstaty
mo pakeitimas

žemės reformos įstatymas 
papildytas paragrafu, kuriuo 
svetimšaliams leidžiama pirkti 
žemę miesto rajone.

Iš vienuolynų galima 
padaryti naudingi 

kraštui ūkiai
Sovietų generalis apsivalymas 

nuo zokoninkų

MASKVA, rugp. 6 d. — Prav- 
da skelbia Maskvos sovietų cen- 
tralinio ekzekutyvo parėdymus 
prieš pasilikusius Rusijoj vie
nuolynus.

Caro laikais visoj Rusijoj bu
tą tūkstančiai vienuolynų su 
šimtais tūkstančių zokoninkų ir 
zokoninkių visokios lyties. So
vietų Sąjungoj belikę viso 292 
vienuolynai, iš kurių jau 211 
vienuolynų ir devyni synodai 
esą uždaryti. Iš tų 64 paversti 
į valstybines farmas, 33 į kliu- 
bus ir teknikos mokyklas, 21 
naudojami kaip gyvenami na
mai ir 27 perduoti vietų sovie
tams valdyti, o iš dviejų pada
ryti stiklo fabrikai.

Vienuolių celėse rasta 
“arsenalai”

Pravda rašo, kad pasilikę vie
nuolynai esą vartojami kaip 
kontrrevoliucionierių sandeliai 
draudžiamiems daiktams susi
krauti. Viename Riazaniaus sy-j 
node rasta 600 pūdai grudų, ke
lios “angliškos bombos”, nuodų, 
dinamito ir begalinė daugybė 
gėralų, 330 baksai su audiniais, 
labai daug persiškų kilimų ir 
75 siuvamosios mašinos.

Bernard Shaw supyki
no bolševikus

Pasakė, kad jie sapnuoja ir 
šlamšta kalba

LONDONAS, rugp. 6 d. Gar
susis šių dienų anglas George 
Bernard Shaw Nepriklausomos 
Darbo partijos mokykloj pasa
kė prakalbą, kurioj išsireiškė 
apie komunistus kaip žmones, 
kurie “amžinai sapnuoja ir kal
ba perdaug visokio šlamšto apie 
darbininkų klasę”. Anglijos 
darbo žmonės balsavę už dar
bo partiją, kad visos kitos bu
vusios perdaug be vilties.

15-kos Metų
Patyrimas

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

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

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

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

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

Pabaltijos ugnagesiij 
konferencija

Liepos gale Kaune prasidėjo 
trijų Pabaltijo valstybių: Lietu
vos. Latvijos ir Estijos ugna- 
gesių konferencija.

Lietuvos biznis su 
Alžiru

Finansų ministerio įsakymu, 
prekėms, kilusioms iš Alžiro, 
bus taikomi paprasti įvežamieji 
muitai. Alžiras yra šiaurės 
Afrikos kraštas. E.

Aukštesniųjų mokyklų 
programos

Jau paruoštos ir įteiktos 
spausdinti aukštesniųjų moky
klų lietuvių kalbos, matemati
kos, fizikos, chemijos, lotynų 
kalbos ir kosmografijos progra
mos. Kitų mokslo dalykų pro
gramos dar ruošiamos.

Nebe naujiena
“L. A.” rašo:
Amerikiečiams svarbu.
Ministerių kabinetas pakeitė 

tvarką Amerikos lietuviams pa
davinėti prašymus, kad leistų 
žemės Lietuvoje įsigyti.

Ligšiol amerikiečiai turėdavo 
tokius prašymus padavinėti tie
siog ministerių kabinetui. Dėl 
to ilgiau užtrukdavo kartais tų 
prašymų išsprendimas.

Dabar A norikus lietuviai že- 
mės Lietuvoje įsigijimo prašy
mus gali paduoti vidaus reikalų 
ministerijai, kuri juos be eilės 
ir spręs. Ministerijos sprendi
mus ministerių kabinetas tiktai 
tvirtins.

Dvilytis gyvulys
DEGUČIAI, Zarasų apskri

ties.—Netoli Degučių Alekse- 
jaukos vienk. pas ukinink. A. 
Petrauską, kiaulė atnešė 10 par
šiukų iš kurių vienas yra dvi
lytis «ir auga draug su kitais, 
žmonės iš to labai stebi si, nes 
apylinkėj iki šiol tokių reiški
nių nebuvo.

Atvyko Andrius Oleka
Į Kauną atvyko iš Maskvos 

artistas Andrius Oleka, kuris, 
kaip žinoma, pakviestas į dra
mos teatro režisierius. Reiškia, 
“dramos tėvas” Vaičkus taip ir 
liko užmirštas.
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KORESPONDENCIJOS
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Atostogos Michigane Namo grįžome ant pietų. P- 
nas Lapenas žadėjo vakare nu-

Liepos 29 d. buvo gana šil
tas’ oras. Po pusryčių p.p. La
penų sunai Kaziukas ir Turpis 
parodė mums kaip nuvažiuoti į 
Devil’s Lake. Susėdome į autą 
ir išvažiavome.

Gražus ežeras: krantai pu
šimis apaugę. Yra daug lietu
viškų paparčių, mėlynių — 
“black berrys” ir griepsų, ku
rie dar nenunokę.

Maudėmės ežere iki pietų, šil
tas vanduo neit perdaug.

Po pietų nuvažiavome į Lu- 
dingtoną. Ludingtonas stovi ant 
pat Michigan ežero kranto. Iš 
Scottvillės j Ludingtoną yra 12 
mylių, o iš Scottvillės į Custerį 
— 2 mylios. Visos- šios koloni
jos yra lietuvių farmerių cen
tras. P.p. Lapenų artimiausi lie
tuviai kaimynai yra šie. Žukas, 
Juodka, J. Juodaitis, Maulis, 
Burgis ir kiti.

Bet p. Lapėno ūkis yra gra
žiausioj vietoj netoli Pere Mar- 
quette upės, 2 mylios nuo Scott
villės i pietus. Ypatingai p.p. 
Lapenų gražus miškai: medžiai 
aukšti, tiesus kaip žvakės, o 
tankumas miško, kad nė saulė 
nepereina pro lapus. Tai labai 
puiki vieta vasarotojams.

Ūkininkai čia net gyduoles 
augina. Tos rųši-es augalus iš
auginti reikia daug priežiūros. 
Reikia jiems pavėsio, ant sau^ 
lės neauga. Čia sėja rugius ir 
visokius kitus javus. Šiuo laiku 
čia pats rugiapiutis’ — visi 
piauna rugius, avižas ir mie
žius.

Ant rytojaus su žmona nu
vykome j Scottvillę, “išmeilin- 
ti” laiškus ir atvirutes. Sugrį
žę vieni ėjome bulvių kasti, o 
kiti bulvių “sprejyti” su arse
niku. Koks buvo mano “nusi
stebėjimas, kaip pamačiau “po- 
tatoe bugs”. Bulves purkščia 
'nuodais todėl, kad kirminai’ne
ėstų. O tų kirminų daugybė ir 
didumas’! Spalva jų yra raudo
na. Kol jie esti raudoni, tai len
gvai galima juos užmušti nuo
dais, bet kai išauga jiems spar
nai ir pasidaro kerši, tada jie 
nebijo nuodų.

Po to “sunkaus darbo’’, su 
žmona ėjome uogauti. Be rei
kalo nusivilkau “overauzes”. 
Kaip įėjau i krūmus, tai mano 
šlubinės kelinės tik drikst! ir 
“splitino”, mat už šakos už
kliuvo.

Liepos 30 d. po pusryčių, sė
dome į autą ir važiavome susi- Į 
pažinti su apielinkėmis. Visur

vežti mus į ežerą žuvauti. Iš
baigę bulves “sprejyti’’, susė
dome į p.p. Lapenų Nash ir nu- 
tratėjom į Devil’s Lake. P-nas 
Lapenas tuoj užmetė meškerę 
ir, kaip bematant, įkybo dide
lis’ “basas”. Jis pradėjo trauk
ti “basus” vieną po kitam. Ma
tome, kad jam taip sekasi žu
vauti, mes nutarėm maudytis. 
Kol maudėmės, tai p. Lapenas 
prigaudė žuvų, kad vos bega
lėjome pakelti.

Svarbiausia musų ekspedici
ja buvo liepos 31 d. Mat, suta
rėme su p.p. Lapeliais važiuo
ti į “pušcias”, net už Fountaino, 
rinkti mėlynių. Besirengiant at
važiavo chicagiečiai p.p. Janke
liūnai. Prisidėjo ir jie prie mu
sų kompanijos’. Vadinasi, susi
darė trys mašinos: Nash, Fal- 
con ir Essex. Diena buvo labai 
šilta, o kelias kalnuotas ir be
galo smilčiuotas. Jankeliūnas 
yra susipažinęs su ta Michiga- 
no Brazilija. Gąsdina mus, kad 
prapulsime smiltynuose ir duo
bėse. Pavažiavus kokį desėtka 
mylių, kelias pasidarė bloges
nis, — smėlys išpjautas vago
mis, autai svyruoja, ratai su
kasi ant vietos, o šiltumas, dul
kėj imas kelio! Vargais nega
lais dasigavome iki p. Mačuno 
farmos, kuris čia gyvena jau 17 
metų. Netoli jo randasi Kara
liaus farma, prie pat Big Bass 
ežero.

Šioj “puščioj”, kurios nesi
mato nė galo, nė krašto dau
giausia ūkininkauja lietuviai. 
Kiti dar mišką kerta, kad ga
lėjus arti dirvą. Miškas čia kaip 
ir Lietuvoj, — pušys, beržai, 
drebulės, alksniai, karklai ir 
dideli paparčiai bei samanos. 
Badome daug lietuviškų grybų.

Pauogavę ėjome į Big Bass 
ežerą maudytis. Besimaudant 
užėjo lietus.

Papietavę, ką p. Lapenienė 
buvo įsidėjus, grįžome vėl ko
kią 20 mylių per “pušcias”, per 
smėlį namo.

Vakare p.p. Juodkos, mano 
parapijonai, muš ir p.p. Lapė
mis užkvietė ant vakarienės.

Reikia pasakyti, kad šios apie- 
linkės ūkininkai turi ir draugi
jų ir jaunuolių draugijėlę. 
Pas p. p. Juodkas yra'laiko
mos repeticijos vaikų dra
mos draugijėlės. Yra ir Grand 
pianas, mokoma vaikai ir dai
navimo. — M. Šileikis.

Paieškoma
važinėjomės, kai kur sustodami 
giriose uogų pasiraškyti. O tų PRANEVIČIŪTĖ - LEONA-
uogų, kokių tik nori: “black VIČIENĖ, STASĖ, Jurgio žmo- 
berry”, aviečių, mėlynių, “gir- na, seniau gyvenusi So. Sixth
tuoklių” ir bruknių. St., Jersey City, N. J. Einant

gandais, ji išvažiavusi su FE
LIKSU LEONAVIČIŲ į Bridge- 
port, Conn., ar į Boston, Mass.

BORISEVIČIUS, KAZYS, Bal
traus sūnūs, apie 56 metų am
žiaus, Amerikoje apie 25-80 m., 
gyvenęs iki 1923 m. Shenan- 
doah, Pa., kilęs iš Čekiškės mie
stelio, Kauno apskr. Paieško 
brolis Simonas.

JURKŠAITIS, STASYS, iki 
1927 m. gyvenęs Firestone ar 
tai Goryen St., Akron, O., P. O. 
Box 258. ieško sesuo Marcelė.

LUKOŠIUS arba LUKOŠEVI
ČIUS, AELKSANDRAS, Anta
no sūnūs, kilęs iš Raudonės v., 
Raseinių apskr., gyvenęs Ken- 
tucky valstybėje ir neva miręs. 
Svarbu tą faktą patikrinti.

MITKEVIČIUS, EDVARDAS, 
Amerikon atvykęs 1906 m. iš 
Mintaujos, ir seniau gyvenęs 37 
Partition St., Hudson, N. Y.

JARAS, PETRAS, seniau gy
venęs 1030 E. Pine St., Maha- 
noy City, Pa., Amerikoje apie 
22 m. Ieško sesuo Lucė.

DARGIS, PRANAS, kilęs iš 
Telšių miesto ar apskr., Ame
rikoje nuo 1893 m., iki 1924 
m. gyvenęs 323 Carie St., Sche- 
nectady, N. Y. 1924 m. sunkiai 
susižeidęs fabrike ir spėjama 
miręs’. Ieško sesuo Zofija.

STASIŠKIS, KAZYS, kilęs iš 
Kamajų v., Rokiškio apskr. se
niau gyvenęs Big Four, W. Va., 
Bax 23. Nuo 1928 m. sesuo ne
gauna laiškų ir spėjanti, jog 
brolis miręs.

MARTINAITIS, NAPOLEO
NAS, apie 60 m. amžiaus, iki 
1924 m. gyvenęs 601 Third Av., 
Brooklyn, N. Y.

JACKEVIČIUS, J E R O N I- 
MAS, kilęs iš ar nuo Jonavos, 
Kauno apskr., Amerikoje apie 
18 m., seniau gyvenęs 146 Fer- 
ry St., Newark, N. J. ir Boston, 
Mass. Motina neturi žinių nuo 
pat karo laikų.

BAZILIAUSKAS, JUOZAS, 
kilęs iš Višinskiu kaimo, Gel
gaudiškio valse., šakių apskr. 
Ieško tėvas Antanas.

BRAZAIČIAI, K A ZM I E- 
RAS, JUOZAS ir rfOTTEJUS, 
kurį laiką gyvenę pas V. VEN-. 
G RAITU, 32 Morris St., West 
Lynn, Mass. ir vėliau grįžę 
dirbti į anglies kasyklas Maha- 
noy City ar Shenandoah, Pa. 
Ieško brolis Pranas.

KALAŠAUSKA1, JUOZAS ir 
MATUOŠIUS, kilę iš Veiverių 
valščiaus, Skriaudžių km., Ma- 
riampolės apskr., Amerikoje 
apie 30 m. Ieško brolis Kazys.

PERMINĄS, ANTANAS, ki
lęs iš Rubikų km., Sedos’ valšč., 
Mažeikių apskr., Amerikon at
vykęs dar prieš karą, bene į 
Shenandoah, Pa. Ieško tėvas 
Stasys.

PERMINIENĖ, MARIJONA, 
kilusi iš Raseinių apskr., prieš 
karą gyvenusi Glasgow, Angli
joje, po karo išvykusi Ameri
kon.

STASIULIS, JUOZAS, apie 
30 m. amžiaus, kilęs iš Šaukė
nų valšč., Šiaulių apskr., iki 
1923 m. gyvenęs Adah, Pa., 
Box 54. Ieško sesuo Olesė.

SINKEVIČIUS, IGNAS, Ame
rikon atvykęs 1907 m., tarnavo 
Amerikos’ armijoje, sužeistas 
kare, 1921 m. gyvenęs 356 
Hanover St. ar 475 Mitchell, 
Milwaukee, Wis. Nuo 1921 m. 
nėra jokių žinių.

SLABOŠEVIČIAI, A N T A- 
NAS, VACLAS ir JUSTINAS, 
kilę iš Raseinių apskr. Anta
nas gyvenęs Pittston, Pa. ir žu
vęs anglies kasyklose ar tai nuo 
gatvekario sužeidimo 1912 m. 
Vadas gyvenęs Manipold, Pa., 
Washington Co., irgi mainieris. 
Justinas “SHELŠKIS” buvęs 
policininku Pittsburgh, Pa. ir 
Westville, Pa., vėliau pastojęs 
kariuomenėn, dalyvavęs ekspe
dicijoje į Meksiką. Reikalinga 
tikrų žinių apie juos. Ieško se
suo Adolfina.

PŠEVORSKAITĖS,' ELENA, 
STASĖ ir ZOFIJA, kilę iš Bra- 
čiulių km., Seirijų valšč. Elena 
ištekėjusi už ŠIAULIO. Ameri
kon išvykę 1911 ar 1912 m. 
Ieško giminaitis Juozas čereš- 
ka.

ANTANAS RAČYS, gimęs 
apie 1906 m., ir ANELĖ RA- 
ČYTĖ, gimusi apie 1904 m., ki
lę iš Būdviečių km., Kėturva- 
lakio v., Vilkaviškio apskr. Tė
vų vardai Martynas ir Uršulė. 
Seniau gyvenę Baltimore, Md. 
Juos pažinojęs JOHN GREB- 
LIAUSKAS, 425 S. Paca St., 
Baltimore, Md. Ieško sesuo Ona.

leškomiejei arba apie juos ką 
nors žinantieji maloniai kviečia
mi atsiliepti šiuo adresu:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA,

15 Park Row, 
New York City.

K. Jurgėla, 
e. Sekretoriaus p.

Kaip darbininkai gyvena Sovietų Rusijoj
Kas dedasi užtvaro viduj?. “Bol
ševikiškos dvasios” penas namie

Esant tokiomis sąlygomis, 
nesunku yra leisti fantastiš
kiausius burbulus ir apgaudinė
ti liaudį. Komunistai taip ir 
daro.

Kad tik kaip nors palaikyti 
savo rankose valdžią, komunis
tai mitinguose ir laikraščiuose 
apie užsienius skelbia tik nei
giamas žinias, be to jas “pa
gražina” arba tiesiog kartais 
sufabrikuoja. Ko gi varžytis, 
žinoma, jei to reikalauja prole
tariato diktatūros reikalai, o 
ypač lengva tatai padaryti, pa
saulinės revoliucijos dėliai. Juk 
visas “pasaulis— buržuazinis ir 
kontrrevoliucinis”, tai ne tik 
varžytis nereikia, bet tai “prie
volė kiekvieno sąmoningo par- 
tijeo.”

Ir taip skelbiamos žinios, kad 
ten ir ten komunistus sušaudė, 
ten ir ten buvo^komunistų su
kilimas, ten ir žmonės ba
dauja ir t.t., ir kad visur diena 
iš dienos laukianįa pasaulinė ko
munistinė revolitidja.

Viltimi apie tą revoliuciją, 
kuri, anot jų, sujungs juos su 
visu pasauliu, penima liaudis 
jau visa dešimtis metų, žinoma, 
dabar jau niekas tam netiki, 
bet tas ir dabar nepaliaujamai 
tvirtinama, kalte kalama. Ko
munistinės revoliucijos laimėji
mai sovietuose ir burbulai apie 
pasaulinę komunistinę revoliuci
ją ir šiandien sovietuose vie
nintelė rusų liaudžiai ir mitin
gų, ir teatrų, ir kino filmų te
ma. Joki kiti klausimai ne
svarstomi ir tik kartojama ir 
kartojama tas pat. Visą gyve
nimą apgalėjo burbulokratija, 
visas gyvenimas eina burbulų 
monuose.

Ką reiškia “7 valandų darbo 
diena” ir kas yra ta “darbo 

norma”?
Burbulų monai yra leidžiami 

ir užsieniams, štai vienas rea
liškiausias tokių burbulų pavyz
dys.

Pernai buvo paskelbta, kad 
sovietuose įvedama

7 valandų darbo diena
“Štai, žiūrėkit užsienių dar

bininkai, kaip mes, komunistai, 
lengviname darbininkams dar
bo sąlygas—rėkė komunistai,— 
Mes jau galvojame apie 6 dar
bo valandas į parą! Kurį gi ka
pitalistinė šalis taip rūpinasi 
darbo žmonėmis?”

Ir tikrai 7 vai. darbo diena, 
ne visur, bet buvo įvesta, o kai 
kur įvesta net 6 vai. darbo die
na. Bet kaip?

Reikia žinoti, kad komunistai 
labai greit įsitikino, kad pla
tonišku laikom nustatymu nieko 
nepeši, todėl' buvo

įvesta darbo normos
Darbininkas per tam tikrą 

laiką turi nudirbti tam tikrą 
darbo kiekį. Jei jis normą pa
dirba, gauna paskirtą, atlygini
mą, jei nepadirba, procentiškai 
atlyginimas mažinamas.

Įvedus 7 vi. darbo dieną pa
sirodė keistas dalykas. Pav., 
vagonų iškrovėjas per 8 vai. 
turėdavo iškrauti 225 pudus 
sunkumų, o dabar per 7 vai. 
jau paskirta iškrauti 275 pū
dai. Taip yra fabrikuose ir ki
tuose darbuose. Tokitį budu, 
šis darbo laiko sutrumpinimas 
yra tiktai darbininkų nenaudai 
ir yra aiškus jų išnaudojimas, 
paskutinių jų jėgų čiulpimas.

Tai yra jau išnaudojimas, 
nes darbininkas per 7 vai. no-

rmos nudirbti nepajėgia ir gau
na žymiai mažesnį atlyginimą.

Jei įsigilinti į to “naujo dar
bininkų laimėjimo” turinį, ne
sunku bus pastebėti, kad šis 
“laimėjimas” sunkiausio ekono
minio būvio rezultatas. 7 vai. 
darbo diena (juokas ir vadinti 
ją taip) įvesta, kad gelbėtųsi 
iš susidariusio ekonominio fi
nansinio krizio. * Neišneša iždo 
resursai, nesusibalansuoja pa
jamos su išlaidomis—todėl lieka 
panaudoti tam darbininką. Bet 
kaip?

Jei šiaip padidinti darbo nor
mą arba sumažinti atlyginimą, 
tai gali kilti neramumų streikų, 
kuriuos malšinant “darbininkų 
valdžia” (ar ne likimo ironi
ja?!) ir taip turi daug nema
lonumų. Komunistai todėl su
manė įvesti 7 vai. darbo laiką, 
kad padidintų darbo normą ir 
sumažintų darbininkams atlygi
nimą.

7 vai. darbo diena rusų dar
bininkams—tai lyg visai nuvar
gintam arkliui botagas.

Naujas būdas nukapoti darbi
ninkams uždarbius

Štai pavyzdys. Kai komisarai 
—nauji ponai fabrikantai —ne- 
suveda galų su galais, tai iš
galvojo judošiškai gudrų daly
ką.

Vieną dieną darbininkai skai
to laikrašty: tokio tai fabriko 
darbininkai nusimažino kainas, 
nes jie tiek neišdirba, kiek ima 
atlyginimo. Manot tą skelbia 
darbininkai? Nieko panašaus. 
Darbininkai sužino tik iš laik
raščio, kad jie “nusimažino at
lyginimą”. Tą padarė fabriko 
valdyba—fabrikantas, komunis
tas “daugas”. Keikia, kaip tik 
rusas gali ir moka keikti, bet 
ir tiek. Jei streiką pakelia, jau 
pasakyta, kaip elgiasi.

Įdomus dalykas tai
“sorevnovanije”

Kai jau kuris cechas paskelbė 
“sumažinęs kainas”, kitame 
fabrike pradedama agitacija: 
kaip gi mes pasiduosime. Var

dan revoliucijos ir socializmo 
ir mes turime nusimažinti kai
nas. Vadinasi, prasidėjo var
žytinės, lenktyniavimas— “so
revnovanije”, kurią, kaip matot, 
taip pat ne darbininkai daro, o 
sovietai, “komunistų” apsėsti.

(Bus daugiau)

DIDELIS
IŠPARDAVIMAS

Naujų Radio
Philco Radios ........... ......... $50.00

iki .................................. $175.00
Fada Radios ......................  $50.00

iki .................................. $245.00
Majestic Radios .............  $80.00

iki .................................. $175.00
Radiolos 62 už ..................  $325.00

kur buvo $400.00
Zenith Radios kur buvo $510.00

dabar pirksite už ........... 325.00
Patarnavimas po kontraktu, ga

rantuojame per 2 metus.
Lengvais išmokėjimais duodame 

visiems be jokio nuošimčio.
Pirkite dabar sau puikiausia Ra
dio ir sutaupikite daug pinigu.

GENERAL RADIO
STORE

Elektros ir Radio 
InžinieriaiLIETUVIAI SAVININKAI

3856 Archer Avė.
Phone Lafayette 6195

Namų Apšildymo
IR

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MENESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

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

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.

RAMOVA TEATR
ATIDARYMAS

3518 So. Halsted St. — Chicago

Sekmadieny, Rugpiučio-August 18 d., 1929 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

grandiozine programa
Littlc Symphony Orchestra of Chicago Vilnies Pikniko Krutamieji Paveikslai Krutamieji Paveikslai Imti 1919 Metais — Lietuvių
Hovvard Preston — Chicagos Operos Baritonas Vitafonas — jMovietonas Laisvės Varpo Laikais.
Antanas \ a nasrai t is
Naujienų Pikniko — Gražuolių Kontesto Krutamieji Specialiai Suorkestruotos Lietuvių Liaudies Dainos, Ir Kiti Siuprizai Apie Kuriuos Bus Pranešta 

Paveikslai Kurias Grieš Simfonijos Orchestras Vėliau.

Tikietų Kainos $3.00 -— TiKiety Kainos $3.00



Trečiadienis, rugp. 7, 1929 —. •___ ___ __  ** ‘ » <a^v t _  3L NAUJIENOS, Chicago, IU
-u—-.r. •■■r —u.—.f t ri- —T1 rr

Unės Babickaitės 
laurai Europoje

Per skausmus i garbę
(Musų korespondento iš 

Paryžiaus)
Paryžius, liepos 16 d.

Prisiunčiu Jums keletą iškar
pų iš Paryžiaus vadovaujamų 
teatro laikraščių ir keletą pa
veikslų su scenomis, kur musų 
Une Baye (Unė Babickaitė) už
ima vadovaujamą rolę ir jau 
spėjo visam Paryžiuj pasidary
ti dienos sensacija. (Gavome iš
karpas iš “L’Intransigeant”, 
“New York Herald” priedo Pa
ryžiuj ir “Teatr i žizn” No. 11, 
i? autoritetingiausi Paryžiuj te
atro žurnalo ‘‘La Rampe” nr. 
birželio mėn, kurs pašvęstas p. 
Babickaitei-Graičiunienei. Red.) 

žinomame Paryžiaus teatre 
“Femina”, Eliziejaus Laukuose, 
kurs laikas kai vaidina pagar
sėjusi anglo-amerikoniška artis
tų trupė, vadovaujama lietuvai
tės Unės Babickaitės-Graičiu- 
nienės. Vaidinama Vienos jumo
risto Zigfrido Geiero pieša ang
lų vertime ‘‘Prie žvakių švie
sos” (By Candle Light).

Apie tą piešą rašo “Teatr i 
Žizn” vedamajam straipsny, pa
švęstame Unei, be kitko: “Ang
lų svečiai piešą veda tikrai pa
gautoje, lengvos komedijos 
dvasioj. Jų tarpe išsiskiria pui
ki artistė Une Baye, mažutė 
tarnaitė, lošianti aukštos kla
sės ponios rolę.

Visa pieša iš tikrųjų laikosi 
tik ant nepalyginamo talento 
tos puikios artistės, kuri ne lo
šia, bet gyvena scenoj. Visa 
svetimtaučių spauda Paryžiuj 
pašvenčia Une Baye gastrolėms 
Paryžiuj ilgus straipsnius, ku
riuos vienbalsiai pažymi talen
tingos' artistes vaidinimą ir ati
duoda prideramą garbę jos me
no gabumams’.’

Jūsų korespondentui teko ma
tyti pas Unę dvi storas knygas, 
priklijuotas kupinai iškarpų ir 
paveikslų iš visų Paryžiaus 
laikraščių ir žurnalų, kur re
cenzuojamas jos vaidinimas, ir 
visos recenzijos tik iš geriau
sios pusės, vieni komplimentai, 
šiandien ji jau viso Paryžiaus 
pripažinta viena didžiausių ar
tisčių. Trys Paryžiaus teatrai 
kviečią į savo sąstatus vaidinti, 
taip pat trys New Yorko teat
rų manegeriai siūlė kontraktus: 
Arthur Hopkins, Lee Shubert 
ir McCarrow. Unė žada kontrak- 
tuotis tik su New Yorku, ir ki
tam sezonui rengiasi vykti Ame
rikon vaidinti.

šiandien su jos vardu Pary
žiuj ir Lietuva pradeda labiau 
populiarėti. Kai kas sako, kad 
viena Unė padarė daugiau, kaip 
visas Lietuvos diplomatų korpu
sas. Bet manau Jums nemažiau 
įdomu t>us girdėti, kaip tokie 
laurai yra pasiekiami.

Maironis, rašydamas savo po
emą “Per Skausmus į Garbę”, 
tinkamiausiai užvardino Unės 
karjeros istoriją. Tai buvo tik
rai erškėčių kelias. Pernai me
tą Une apleido Lietuvą ką tik 
palaidojusi savo motinėlę, ir pa
ti nesveikuodama, pairusiais 
nervais. Atvažiavus į Miunche
ną, Vokietijoj, norėjo gauti pas 
anglų konsulą vizą į Londoną,

bet konsulas vizos nedavė. Tąi 
Voldemaras supopuliarino Lie
tuvą...

Atvažiavusi į *Paryžių padarė 
debiutą rusų kalboj. Sąlygos 
buvo sunkios, o ir ūpas ne koks, 
taip staiga motinai mirus. Po 
to pasisekė gauti Londonan vi
zą, bet nepasisekė gauti leidi
mo Anglijoj lošti. Nuvažiavusi 
vis tik lošė, kad ir be leidimo, 
ir vis su didesniu pasisekimu, 
kol vieną kartą visą teatrą pra
virkdė, ir dvi moterys publikoj 
apalpo.

Tas vakaras pralaužė Unei 
ledus. Apie dvidešimt kartų ta
po publikos iššaukta, nuo rankų 
plojimo teatras lūžo. Ant ryto 
meto, ateina policija ir atneša 
100 svarų pabaudos už tai, kad 
svetimtautė, nežinodama, lošia 
Anglijoj be leidimo, dar anglų 
kalboj.

Tačiau kitą dieną pats polici
jos komisaras grąžino apmokė
tą pabaudą, tą 100 svarų, ir 
pats atėjęs atsiprašė, pareikš
damas, kad pats’ teatre buvęs ir 
pats verkęs. Dar kitą dieną ru
sų kolonija surengė Unei di
džiausią puotą, kurioj jai už ta
lentingą vaidinimą įteikė Rusų 
Dramatiškos Mokyklos medalį. 
Unė tampa labai populiari. Jau 
dabar pradeda versti j anglų 
kalbą lietuvių eiles ir kviečia 
per radio deklamuoti visai Ang
lijai.

Čia vėl susiduria su policija. 
Uždraudžia. Negalima. Kas ta 
tokia Lietuva? Reikia 6 savai
čių laiko, kol cenzūra patik
rins, kokio tai krašto eilės bus 
deklamuojamos Anglijoj. O ka
da padeklamavo, tai “most fa- 
mous Lithuanian actress”, tai 
buvo vienbalsi kritika.

Po to jau Unė pati pradeda 
konkurenciją su teatrų direkto
riais. Nupirko vieną geriausį 
Londono veikalą “By Candle 
Light” ir rengiasi lošti anglų 
kalboj Paryžiuj, kurio pasek
mėmis dabar gėrisi visas Pary
žius. —Studentas.

P. S. Unė Babickaitė tapo ar
tiste ačiū Dr. Graičiuno pastan
gomis. Ji yra Dr. Graičiuno se
sers duktė. Ją Dr. Graičiunas 
išleido mokslus. Jis taipgi išlei
do mokslus Unės tris brolius, 
kurie šiandien Lietuvoj yra vie
nas karininkas', kitas inžinie
rius, trečias aviatorius.

Kas Dedasi Lietuvoj
Nejaugi pritruko 

savųjp?
Kybartų muitinė turbut bus 

didžiausia ir svarbiausia Lietu
vos muitinė. Buvęs tikras lie
tuvis valdininkas Puniška išvy
ko į užsienį gydytis ir maža 
vilties tėra, kad jis grįš. Nors 
gal ir grįš, tai vargu ar betar
naus, nes plaučių liga jį labai 
yra nukamavusi. Dabar pasi
žiurėjus į Kybartų muitinę pa
sijusi tarsi Eitkūnuose esąs, 
nes ką reiškia štai šitokios pa
vardės: )1 Zaksa§—viršininkas; 
2) Kelertas—padėjėjas; 3) Kre- 
meris—kasierius; 4) Brekštei- 
nas— pasiuntinys— tikrai “in- 
domi kompanija”. Indomu butų 
žinoti, ar daug musų Eimučių, 
Siparių, Dudučių, Galindų ir 
Gendručių ir t.t. Eitkūnų mui
tinėje tarnauja? Tai yra dide
lė skriauda. Daugybė mūsiškių 
ir pasižymėjusių ir užsitarna
vusių ir šiaip daug vertų vyrų 
kiurkso kur juodą plutą grauž
dami susitraukę, o tokiose svar
biose vietose svetimi baltą py
ragą valgo ir brangvyną geria. 
Reikėtų pirma savuosius vieto
mis ir darbais aprūpinti, o pas
kui svetimuosius glausti. Kitaip 
negali būti visuomeninio paten
kinimo !—Amicus.

laiko, nė iėgų nereikėtų, tik rei
kia, kad kas palieptų ar įsakytą 
ir būt pabaigta. Tegul jau ver
čiau stovi tušti plotai, bet ne 
griuvėsiai, štai kad panorėjo 
pabažnieji kybartiečiai bažny
čios, tai tik šast ir pastatė. 
Jau visai baigiama. Visai nau
jas statybos stilius. Tokių 
bažnyčių neteko niekur kol kas 
matyti Lietuvoje. Beje, žibu
rio gimnaziją taipgi pastatė. O 
nuo griuvėsių apsivalyti kybar- 
tiečiams tik nusispjauti. Tik 
turbut reikia, kad juos kas prie 
to pakuburkštintų. -—A.

Vas į šaulius rašytis. Prisirašė 
net ir toki, kurie su šauliais ir 
Šaulyste nieko bendra neturėjo. 
Mat, ką daro ta svietiška nau
delė! Gražus ir kilnus yra šau
lių idealas, bet kai jis kergia
mas su kasžin kokiais išrokavi- 
maiš.bei pasinaudojimo tikslais, 
tada visas idealas kasžin kaip 
kreivai puola į akį ir sako se
ną priežodį: “Kur dešros, ten ir 
katinai!”■—Kibąs.

Lietuvos laivininkystė

Kybartai
Visame pasaulyje žinomi var

du Vieržbolovo dabar yra labai 
svarbi Lietuvos gelžkelių stotis 
ir pereinamasis į Vokietiją 
punktas—muitinė. Jeigu tokia 
stotis būt kur nors kitoje vals
tybėje, tai būt stotis, kaip reik 
stotis. Dabar kaip užsiliko nuo 
ri|sų laikų stotis, taip ir tebe
stovi, net be didesnio remonto. 
O tai visai nedaug garbės Lie
tuvai daro. Pačiuose Kybar
tuose dar daug yra karo nelai
mių palaikų—griuvėsių. Nuo tų 
griuvėsių reikėtų miestelį apva
lyti, nes blogą įspūdį daro. Jau 
kad kas neatstatė naujų namų 
per 10 metų, tai nebeatstatys 
ir per 20 ir per 50 metų, ir vis 
taip tie biaurųs griuvėsiai taip 
darkys miestelį. O tiems griu
vėsiams nuvalyti nė rodos daug

r • •

sius jau pervežta į Pietų Ame- Jei nori išmokti 
riką, Afriką, Australiją ir Pa- gerai rašyti — 
lestina apie 700 keleivių. nusipirk typewriterį

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

Naujas Victor

gydyme chrontžką ir naujų li
rą. Jei klU negalėjo Jumis išgydyti. atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas Isegzamlnavl- 
mas atidengi Jusą tikrą liga ir jei ai apat
ini «in Jus gydyti, sveikai Jums aurryi. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuria neklaua Juaą 
kur ir kaa Juma skauda, bet pats pasakys po 
galotlao iiegsamlnavimo—kas Jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvdn netoli State St 
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Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedilioj

ĮSTOKIT DABAR
Veltui legalis patarimas visuose 
reikaluose.
Veltui 5 dienų 
dauninkams.
Veltui 30 dienų 
dauninkams. 
Veltui 60 dienų 
dauninkams. 
Veltui Notaras.
Gaukit sau paskolas pigsne kaina.
O ik vi Įeit a 13 ei rauda, pigesne kaina. 
Gaukit sau anglis pigesne kaina.
Grupe advokatų visuomet patar
nauja nuo 9 iki 9 valandos pa
tarti jums.
METAMS $3 METAMS
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City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Avenue
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Kaina $155
1.
2.
3.

4.

5.
6.
81
9.

$3

perspėjimai
perspėjimai

perspėjimai

ren-
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KUPONAS
Visi savininkai patiekiantys šiuos 

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

City of Chicago Landlords 
Association

4650-52 So. Ashland Av.

Pamatyk pas
Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705
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Pirmoji Lietuvos laivininkys
tės akc. b-vė “Lietgar” įsistei
gusi pereitų metų rudenį, turi 
dabar du nuosavu laivu: “Klai
pėdą” — 2,000 tonų ir “Palan
gą” — 1,100 tonų talpos. Abu 
garlaiviu aptarnauja 37 juri
ninkai, beveik visi Lietuvos pi
liečiai.

Pradėjusi veikti prieš 5 mė
nesius. b-vė sugebėjo pervežti 
nemažą krovinių tarpe įvairių 
užsienio uostų. Vežama dau
giausia miško medžiaga, ang
lis, granitas, javai, cukrus ir kt. 
Viso per 5 mėnesius pervežta 
apie 20,000 tonų.

Be to “Lietgar” turi įsteigu
si savo keleiviams ir emigran
tams į Pietų Amerikos 
vežti biurą “Laivą”, 
Keleiviai ir emigrantai 
per Genujos ir Triesto 

dalykas pelningas ir ateitis tur-| italų keleivinio laivyno 
tinga. Tad suskato kas tik gy- viais. ' Per penkis

Kybartų šauliai 
pakilo...

Kasžin ar kur Lietuvoje ra
si, kad šauliai taip daug akty
vumo reikštų, kaip Kybartuose. 
Pirmiau Kybartų šauliai buvo 
toki pat žmogeliai, kaip ir vi
sur. O dabar—toli nesulyginsi: 
ir uniformas įsitaisė, ir su šau
tuvais vaikščioja, ir mankšty- 
nes daro, ir viešai demonstruo
ja ne tik šauliai, bet ir šaules, 
žodžiu, dabar šauliai visą 
bartų miestelį dekoruoja.

—Kas per priežastis?— 
klausite...

...O
venimiška, materiališka, šaulių 
žmones paėmė Kybartų muiti
nės eksporto kontorą, žinoma,

priežastis svarbi,

Ky-

pa-

gy- kraštus 
Kaune, 
vežami 
uostus 
garlai- 
mėne-

Naujas Parankamas
NEREIKIA vaikščioti iš vieno galo apart- 
mento į kitą, arba, jei gyvenate rezidencijoj, 
laipioti iš vieno augšto į kitą, kad vartoti, ar 
atsakyti telefoną.

Priediniai telefonai seklyčioje, rniegamą- 
jame kambaryje, virtuvėje— kur tik jie yra 
reikalingi — tarnaus jums kur jus nė būtu
mėt.

Laikas ir žingsniai yra sutaupinami, o ir 
parankamas namuose labai padidėja delei 
priedinių telefonų. Kainuoja . gi jie mažai.

Pašaukite musų biznio ofisą. i
5^ ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

/j BELL SYSTEM
One Policy • One System * Universal Service

Cinderella
ir Trys išdidus Cigaretų Ženklai

Moderniška Pasaka
Kartą, praeity, Galingas Kunigaikštis pa
siryžo surasti tobulą cigaretą. Būdamas 
labai išmintingas, jis apsiribavo ieškoji
mą tarp keturių Nacionalių favoritų — tą 
kvartetą, kuris žinomas kaip ”20 už 15c.” 
šeimyna.
Trijų senesniųjų cigaretų ženklai pasisku
bino pirmyn Kunigaikšti pasitikti su vi- 
s n. vi i k i j o. pompa pasauly . vi<
per kita, siūlydami jam savo burtus.

“Rūkyk mane!” tarė seniausias. “Aš 
parinktinis šioj srity”.
“Rūkyk mane!” tarė antrasis, “Nes 
manim niekas nesusilygins”.
“Rūkyk mane!” tarė tretysis, “Visas 
saulis pripažįsta mane geriausiu”.
Bet štai iš toliau, jauniausias ženklas... 
šeimos Cinderella... tykiai prabilo. “Jei
gu Jūsų Didybė malonėtų”, patarė ji, “ko-

esu

su

pa-

OLD 
GOlD'

labiausia?”
sveiko proto idėja!” sušuko 
Jis tuojaus uždengė vardus 
ženklų popieros kaukėmis; 
ir išrūkė tėmydamas, visus

dėl ne parūkyti visus keturius iš musu 
... ir palyginti teisingai ir bešaliai, lei
dus jūsų skoniui spręsti, kuri iš musu 
tamsta mėgi 
“Ale tai juk 
Jo Didenybė, 
visu keturių 
užsidegė juos
ženklų prietarus pašalines.
Vienas cigaretas, išrodė, pagavo jo vai- 
dentuvę kur kas labiau, ne kiti. “AŠ ne- 
žinau kuris iš cigaretų tai yra”, pareiš
kė jis, “bet aišku, kad tas cigaretas ma
no skoniui.”
Po to jisai nuėmė kauke ir rado jį esant 
... Well, Cinderella yra knygos pasakos 
vardas, bet Amerikoj šiandie šis laimė- 
jąs ženklas yra žinomas kaip Old Gold.

Pamoka: Lengva yra didžiai išgirsti, bet 
pagirų negalima rūkyti. Vienatinė prie
monė patirti, kuri cigaretą jus mėgiat la
biausia, tai leisti jūsų skoniui spręsti. © P. Lorillard Oo., »«. 1?M

“not a cough in a carload”
JL’8V RADIO: PAUL WHITEMAN, Džiazo Karalius, su pilna savo orkestrą, kiekviena antradieni, O iki 10 P. M. Kastern Da.vlight Savlng Time, (oltimbia Hroad- 
ciiHting Sistema.
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MASKVOS ŠELPIAMA KOMUNISTŲ PARTIJA

Seniai buvo žinoma, kad Amerikos komunistai — 
taip pat, kaip ir kitų šalių panašios partijos — gyvuoja 
tiktai ačiū toms pašalpoms, kurias jie gauna iš Mask
vos. Seniai buvo žinoma, kad visi komunistų laikraščiai 
yra užlaikomi kominterno subsidijomis, o kom^nternas 
(komunistų internacionalas) savo keliu yra užlaikomas 
Rusijos sovietų valdžios pinigais.

Bet tuos faktus, pagaliau, pripažino ir patys komu
nistai, besipešdami tarp savęs.

Amerikos komunistai šiandie yra suskilę į tris frak
cijas (nekalbant apie ketvirtųjų “ekstra-kairiąją” komu
nistų srovę, kuri atskilo nuo partijos jau prieš keletu 
metų). Oficialiai komunistai, arba “stalincai”, neperse
niai išmetė iš partijos vadinamuosius “trockistus”, kurių 
.vadas yra James P. Cannon. Šie dabar leidžia savo laik
raštį “Militant”, kuris kelia aikštėn įvairias “stalincų” 
šunybes. s !A-«

Kiek vėliau tapo iš partijos pašalintas už “dešinįjį 
nukrypimų” Lovestone, iki tol buvęs daugumos vadas 
partijoje. Ir dabar, sulig įsakymu iš Maskvos, partijai 
vadovauja William Z. Eoster, kuris pereitam partijos 
suvažiavime (šį pavasarį) gavo tik vienų (paties savo) 
balsų. Nors už Lovestone’ų balsavo partijos suvažiavime 
didelė dauguma delegatų, bet jisai šiandie yra išmestas 
iš partijos centro ir iš pačios partijos; nors Fosterio 
niekas nerėmė, išimant jį patį, bet šiandie jisai yra par
tijos bosas.

Maskva galėjo vienu plunksnos pabraukimu pada
ryti šitų perversmų Amerikos komunistuose tiktai dėl 
to, kad ji yra tos partijos maitintoja. Kas duoną duoda, 
to reikia klausyt!

Aukščiaus paminėtasai “trockistų” vadas šį dalykų 
iškėlė aikštėn savo organe “Militant”, rugpiučio 1 d. nu
meryje. “Draugas” Cannon, kuris buvo vienas Ameri
kos komunistų partijos steigėjų ir puikiai žino visas jos 
paslaptis nuo pirmųjų jos gyvavimo dienų iki dabar, pa
šventė ištisų puslapį savo laikraštyje griežtai kritikai 
taip oficialės partijos, kaip ir Lovestone’o vadovaujamos 
“dešiniųjų nukrypėlių” srovės. Išrodęs visus jų griekus, 
jisai baigia savo atakų šešiais pasiūlymais pūvančio ko
munistų judėjimo atgaivinimui.

Punktai 4 ir 5 šituose jo pasiūlymuose yra įdomus 
tuo, kad juose komunistų partijos steigėjas viešai pripa
žįsta, jogei Maskva šelpia komunistus ir kad tos Mask
vos pašalpos juos ištvirkino. Iš Cannono pareiškimų pa
tiriame nuostabų dalykų, kad 10 nuošimčių narių komu
nistų Partijoje turi apmokamus “džabus”! Štai 
ba tuodu 
čius”:

skam- 
punktu, kur kalbama apie “Maskvbs sendvi-

a Perorganizavimas ir sumažinimas partijos apa- 
kuris, įskaitant pagelbinių organizacijų funk-rato

cionierius (apmokamus darbuotojus) ir už algų dir
bančius žmones, šiandie sudaro daugiau, kaip dešim
tų nuošimtį Partijos narių, šitie apmokami tarnau
tojai (“paid officials”), nutolę nuo klasių kovos tik
renybės, yra pluta ant partijos kūno, troškinanti jos 
normalų gyvenimų ir monopolizuojanti diskusijas 
partijoje ir jos vadovybę. Griežtas šito štabo suma
žinimas ir šviežių darbininkų išrinkimas įkvėps jė
gos ir energijos į partijos gyvenimų.

"“5. Visokių rųšių pašalpos turi būt absoliučiai pa
naikintos ir Partija turi būt taip sutvarkyta, kad ji 
veiktų savomis lėšomis, gaunamomis iš narių mo
kesnių ir aukų. Priešingumas pašalpų ėmimui nėra 
principas. Revoliucinių partijų vienos kitai teikiama 

» parama suvaidino teigiamų rolę praeityje ir, be abe
jo, suvaidins ateityje. Bet dabartinėse sųlygose tos 
pašalpos pavirto įrankiu korupcijai, biurokratizaci- 
jai ir nepriklausomo gyvenimo smaugimui, šitose 
sųlygose priešintis pašalpoms reiškia kovot už Par
tijos švarumų.”
Šitie Cannon’o žodžiai nepalieka vietos jokiai abe

jonei, kad Amerikos komunistų (“vvorkerių”) partija gy
vena pašalpomis, gaunamomis iš Rusijos bolševikų. To
liais — kad tų pašalpų dėka komunistai užlaiko milži
niškų apmokamų viršininkų, agitatorių ir kitokių sam
dinių štabų, kuris sudaro net daugiau, kaip dešimtų nuo
šimti visų partijos narių!

Vadinasi, jeigu visoje Amerikos komunistų partijo
je yra keturi ar penki tūkstančiai Aafių, tai ji turi dau-

DVIDEŠIMTASIS AMŽIUS
Pažinkim Pasaulį, Kuriame šiandien Gyvename.

Rašo Juozas Pronskus

giaus, kaip 400 ar 500 apmokamų žmonių. O lietuvių ko
munistų “frakcija”, susidedanti iš kokių 500 narių, už
laiko ne mažiaus, kaip 50 “revoliucionierių”, gaunančių 
algas iš partijos. ; ’ 1

Ant kiekvienos dešimties paprastų komunistiškų 
“pieškų0. — vienas apmokamas viršininkas!

Ar reikia tuomet stebėtis, kad komunistai nuolatos •
rengia demonstracijas ir prakalbų maršrutus, leidžia la- Lebejęg> kaip jdomu yra se^ 
pehus ir kitokią “literatūrą”, kad jų agitatoriai zuja iš greitai judanti daiktai. Dėlto, 
miesto į miestą po visą plačiąją Ameriką? Juk jie turi daugelis net sustoja pasižiūrėti 
ką nors veikti, turi parodyti savo maitintojams Maskvo- į viršuj galvos lekiantį orlaivį, 
je, kad algos jiems yra mokamos ne uždyką. prabildantį ekspresinį traukinį,

Ir visai teisingai Cannon’as sako, kad šitokia pade- Į zvaigzdę ir trenkian-
tis komunistus galutinai tvirkina. Gyvendami Maskvos 
almužnomis, skaitlingi komunistų “vadai” ir “darbuoto
jai” pavirto pastumdėliais ir lekajais, kuriems niekas 
daugiau pasaulyje nerupi, kaip tik įtikti savo ponui ir 
nepražudyti savo mizernos, parazitiškos vietelės.

Protaujantiems žmonėms jau seniai buvo aišku, kad 
komunizmas tai — biaurųs šašai ant darbininkų judė
jimo kūno. Cannon’o atidengimai šitą tiesą pilniausia 
patvirtina.

Apžvalga
—ii i, m mniBiianift/

TERLIOJA DR. K. GRINIŲ

bendradarbis sako

Grinius visai kitoks 
Tiesa, jis taip pat, 

ne ideologas.

Kauno oficiozo Nr. 165 įdėta 
koks iten neva “laiškas iš pro
vincijos”, kame biauriai išnie
kinamas vai. liaudininkų pirmi
ninkas, Dr. Kazys Grinius. Ly
gindamas jį su buv. pirminin
ku, p. Vileišiu, kuriš, girdi, 
“eina su gyvenimu, partinių 
dogmų perdaug nebodamas”, 
“L. Aido” 
taip:

“D-ras 
žmogus,
ne teoretikas, 
D-ras Grinius jokios teorijos 
nesudavė, jis jokios' ideologi
jos, tegu ir partinės — nesu
kūrė: jis paprastas gyvenimo 
žmogus, iš daugelio neišsiski- 
riąs provincijos gydytojas, 
gydytojo praktiką apleidęs ir 
į politiką nuėjęs. Jokių ypa
tingų budo, valios, proto sa
vybių iki šiol neparodė. Iki 
šiol jis yra parodęs daug par- 
tiško fanatizmo (? “N-nų” 
Red.), nemaža cinizmo, nelo
giškumo ir nihilistinio (! 
“N.” Red.) radikalizmo. Kiek 
mums žinoma, ne kas kitas, 
o jis yra ištaręs labai cha
rakteringus žodžius: ‘c’est la 
guerre. Et la guerre, comme 
la guerre’. Mūsiškai — tai 
karas. O karas yra karas. Tai 
buvo pasakyta, p. Griniui bū
nant ministeiru pirmininku, 
apie partinę kovą. Jo nuomo
ne, partinėje kovoje visai ne
reikalingas nei kiekvieno 
žmogaus prigimty glūdįs' pa
dorumas, nei etiškumas. Par
tinėje kovoje nei padorumo, 
nei etikos nėra, čia papras
čiausia .zoologiška kova, ku
rią Darvinas vadino kova už 
būvį. Kovoje už būvį nugali 
stipresni arba galingesni. 
Laikydamasis zoologiškos ko
vos, kurioje laimi galingesni, 
tai yra kiekis, d-ras Grinius 
ne kartą anuomet “Lietuvos 
žiniose’ rašė, ne be paniekos 
apie ‘išsortuotą partiją’, ja 
suprasdamas tautininkus. Štai 
šitas žmogus dabar valstiečių 
liaudininkų yra pastatytas jų 
partijos pryšakyje. Tai reiš
kia, kad valstiečių liaudinin
kų partijos viduje yra pra
dėję reikštis išcentrine link
me einą procesai. Jiems su
laikyti yfa reikalingas seny
vo žmogauš autoritetas. D-ro 
Griniaus autoriteto mes ne
identifikuojame su partijos 
vadovybe. Ne jis partiją ves, 
o partija jį paskui save 
temps. Juo šiandien apirusiai 
partijai reikia prisidengti. 
Tad ėmė ir prisidengė. Ir ne
apsivylė juo prisidengę. D-ras 
Grinius, gyvenimo jau ne 
nuo šiandien pasireiškusių 
naujų Srovių nežinodamas, 
paties gyvenimo nebodamas, 
■tur būt, sugebės būti suak
menėjusios partines dogma
tikos sargyboje.”
Aišku, kad tautininkai labai 

neapkenčia Dr. Griniau^, jeigu 
jie savo spaudoje jį šitaip nie
kina. Jie žino, kad jisai žiuri į site, ponas viršininke?

juos su panieka, kaipo į saumy- 
lius, veidmainius ir karjeristus. 
Kada Smetonos pasiųstieji lei
tenantai anąmet nakties laiku 
įsilaužė į Griniaus butų (kai ji
sai buvo prezidentu) ir, atstatę 
pištalietus', šoko jį areštuoti, tai 
jisai jiems piktai pasakė: 
“škurnikai esate ir škurnikais 
pasiliksite”, “škurninkais” šian
die Rusijoje vadina tuos gaiva
lus, kurie tik savo kailiu rūpin
damiesi, plakasi tenai, kur tiki
si sau daugiau naudok.

Tiesa, kad Dr. Grinius nėra 
didvyris. Jisai yra lėtas ir daž
nai perdaug nuolaidus. Bet ma
žai rasite Lietuvoje žmonių, ku-j 
rie yra taip atsidavę visuome
nės labui ir kurie yra tiek daug 
jai pasidarbavę, kaip Dr. Gri
nius. Kiek kartų jam teko nu
kentėti už tai, kad jisai dar ca
rizmo laikais raštu ir žodžiu 
švietė ir organizavo Lietuvos 
liaudį!

O kų, palyginti su juo, yra 
nuveikę Voldemaras ir kiti (tau
tininkų šulai, kurie šiandie lai
ko savo naguose Lietuvos val
džių ir mirtim bei katorga bau
džia visus, kurie drįsta pasiprie
šinti jų despotizmui?

Grinius nėra nei fanatikas, 
nei nihilistas. Padorumo ir eti
kos atžvilgiu tautininkų parti
jos vadai nėra verti nuvalyti 
jam batus. Visa, kų “L. Aidas” 
jam prikaišioja, priklauso jiems 
patiems. Nes tautininkai tai, iš 
tiesų, veda “zoologiškų kovų” 
su priešingomis partijomis, pa
niekinę dorų, logikų ir žmoniš
kumų.

Bet tautininkai yra viendie
niai didvyriai. Jų žiauraus vieš
patavimo “era” praeis, ir jie iš
nyks iš gyvenimo paviršiaus, 
kaip burbulas.

i tį žaibą.
Mokslas šiandien yra ne tik 

priežastis daugelio tų greitai 
judančių daiktų, bet ir pats yra 
nepaprastai pagreitinęs savo pa
žangą. Tikrai nustatyta, kad pe
reitais 25 metais yra daug dau
giau atsiekta mokslo lauke, kaip 
per ištisus tūkstančius metų pir
ma to.

Mokslas, kaip ir žmogaus vei
ksmas, nuolat juda kurion nors 
kryptin, iriasi į vis naujas, dar 
nežinomas sritis, nešdamas į 
šviesą daugybes dar nežinotų, 
nematytų ir nemanytų dalykų, 
Stebina pažangų žmogų vis nau
jais stebuklais ir kelia bendrą 
žmogaus vertybę.

žmogaus gyvenimo dramos, 
kokias skaitome kasdieninėse 
novelėse ir laikraščiuose ir ste
bime gyvenime, yra dažniausia 
sudėtos iš labai panašių vienas 
kitam įvykių, įvykėlių, kurie 
amžinai kartojasi iš generaci
jos į generaciją, su labai mažo
mis permainomis. Todėl labai 
dažnai žmogus ligi tam tikro 
amžiaus pasiskaitęs, pasižiure- 

I jęs, išmoksta visas tas dramas 
atmintinai ir nusibosta.

Tačiau moksle, išradimuose, 
industrijoj ir filosofijoj kiek
viena naujiena yra 
niekuomet nebuvusi 
na yra pirmą kartą 
Mokslo kelias gali 
dintas tikruoju progreso keliu 
į amžinai naujus atradimus ir 
dar neregėtas sritis. Chemikas 
daro naujus junginius, biologas 
išvysto naujas gyvulių ir auga
lų formas, kurių niekuomet li
gi tol nebuvo. Astronomas Su
randa naujas žvaigždes ir ati
dengia ištisus naujus pasaulius. 
Fizikas formuluoja naujus ne
pajudinamus įstatymus ir kei
stus nelavintam protui suprati
mus. Mokslas' diena iš dienos 
atskleidžia naujus paslapties 
knygos lapus.

Gamtos Knyga yra parašyta 
visiems paskaitoma kalba, 
mokslininkai ją šifruoja la
po lapo ir garsiai skaito, 
mes visi girdėtume. Mes

tikrai dar 
ir kiekvie- 
girdžiama. 
bu'ti pava-

Oras ir debesiai pilni 
bacilų

Padaryti bandymai aukštai 
pakilus orlaiviuose parodė, kad 
įvairiausios ligų bacilos, germai, 
persikelia iš vietos į vietų 
aukštai oru. Cambridge tyri
nėtojai padarė tokius bandy
mus: aptepė plonu vazelino 
sluoksniu stiklo gabalų, ir iš
kėlė j padanges tų stiklų išsta
tė j orų, po to žiūrėdami per 
mikroskopų rado, kad aAt stik
lo yra prikibę milijonai įvairių 
ligų germų. Be to dar darė 
tokį bandymų: pakėlė į padan
ges pagamintų skystimų, ku
riame bacilos mielai auga. Pa
laikius tų skystimų nudengtų, 
rasta, kad jame atsiranda galy
bės gfermų ir bacilų.

Patirta, kad debesiuose ran
dasi didžauisios keliaujančių ba
cilų kolonijos, kurios su lietum 
krinta ant žemės paviršiaus. 
Tokiu budu bus išspręsta, kodėl 
epidemija, nežiūrint didelių at
sargumų, dažnai iš vienos vie
tos greit persikelia į kitų.

— Tikiuosi, mes su tavim ne
pasimatysime!! sako kalėjimo 
viršininkas, išleisdamas atsėdė
jusį nusikaltėlį.

— Kaip, argi jus iš čia išei-

ne 
Tik 
pas 
kad
negalime jiems' padėti. Bet mes 
dažniausia to ir nedarome, už
siėmę savo kasdieniniais bar
niais ir šiokiadienės rinkos er
geliais. Mes negalėtume jiems 
padėti, jei ir norėtume, bet 
priešingai, mes tik trukdytume 
juos darbe, jei susigrūdę per
daug arti tųsytume juos už al
kūnių. Mes tik galinde žiūrėti 
per jų pečius ir pasiklausyti 
juos skaitant tas stebuklų kny
gas, nes patys skaityti nemo
kame ir gamtos knyga vis dar 
reikalauja gerų vertėjų, nes yra 
parašyta svetima kalba.

Kiekvienas inteligentiškesnis 
žmogus trokšta kų nors suži
noti, kas' dedasi kitoj pusėj jo 
kasdieninio darbo ir rupesnių. 
Jei jis neseka naujausių judė
jimų politikoj, ekonomijoj, so
cialiame gyvenime, mene ir li
teratūroje namie ir užsienyje, 

pradeda jausti, kad jis ko 
nustoja, ir jis tikrai nusto- 
Bet kada žmogus jau taip 
pasilieka, kad ne tik nebe-

jis 
tai 
ja. 
toli
siinteresuoja, bet ir noro nebe
jaučia interesuotis, tai jis* yra 
ne daugiau, kaip gyvas numi
ręs, nes jis yra aklas dėl to, 
kas pro jo akis slenka ir kur
čias savo gadynės gyvenimo ai
dams. O kiek daug turime mu
sų visuomenėj tokių žmonių...

Dar gal būt daugiau ta tiesa 
reiškia 'ten, kur žmonės neseka 
mokslo progreso, čia žmogus 
kaip žmogus netenka svarbiau
sio gyvenimo tikslo, nes kas ir 
gyvenimas, jei nežinai, kas esi, 
kam esi ir kur gyveni bei kas 
dedasi tame pasauly, kuriame

gyveni. Musų dvidešimtasis am
žius, kaip joks kitas, pasirem
damas realybe ir patirtim sten
giasi mums atrasti, kas ir ko
kios rųšies yra tas pasaulis, ku
riame gyvename ir kas yra pats 
musų, kaip žmonių, gyvenimas.

Filosofija, kaip būdas' speku
liuoti mokslo atrastomis tieso
mis ir analizuoti jas, besisten
giant suglausti į tam tikras 
protui aprėpiamas bendras for
mas, pradeda vis labiau suras
ti, kad pati žmogaus vertė ta
me pasaulyje yra kur kas di
desnė, nei mus mokino senų 
tradicijų ir mitų pasekėjai. Di
di pažanga atsiekta mokslo te
orijose ačiū realizmo kilimui, 
kosmologijoj (pasaulių moksle) 
ačiū atidengimams, ir vertybių 
bei humanizmo pakilime ačiū 
evoliucijos mokslui ir natūra
lizmui.

Amerika ir kitos kultūringos 
šalys pradeda visose srityse są- 
monėti. Tradicijų ir padavimų 
autoritetai sykiu su pasakomis 
ir mitais eina j užmarštį, ar
ba paliekami nuošaliai, kaip ne
berimti senovės žmogaus fanta
zijos išmislai. Kultūringi žmo
nės vis labiau patys pradeda 
sau statyti klausimus ir pa/tys 
stengiasi rasti j juoš atsaky
mus, pasinaudodami realiais mo
kslo atradimais. Tradicinės pa
žiūros, platinamos iš supelėju
sių biblijų ar kaž kaip tijaruo- 
tų galvų, belaikomos tik kaip 
suprantamos' nors niekuo nepa
teisinamas stabdys kelyje į pro
gresą ir tiesą.

Šiandien mokslas ir filosofija 
iškėlė paties žmogaus vertybę 
į priešakinę vietą. Mokslas su
formavo ir patį dvasios klausi
mą natūralizmo ir humanizmo 
prasmėj, taip kad jau lengvai 
galima atmesti prietaringąjį 
“kūno ir dūšios” supratimą ir 
pilnai . patenkinti protaujantį 
žmogų. Tradicines religijos švie
siose tautose skubiai žengia į 
senų daiktų ir primityvių žmo
nių kultūros muziejus. Nors ob- 
skurantizmas ir konservatizmas 
dar juntamai stabdo tą žmo
gaus pažangą, tačiau sykį išsi
vadavęs žmogus niekuomet ne- 
bepasiduos suvaromas į dvasios 
nelaisvę. Naujasis Renessansas- 
Atgimimas prasidėjo plačiausiu 
frontu, ir jo nemato dar tik tie, 
kuriems lemta yra mirti savo 
gadynėj nei negyvenus.

Jaunoji Amerika ir Vakarų 
Europa turi skaitlingas draugi
jas, begales žurnalų ir popu
liarių lekcijoms salių, kur tie
sos ir savo amžiaus pažinti no
rintieji, gali pigiai ir prieina
mai arba visai dykai dalintis 
su mokslininkais naujausiomis 
tiesomis ir gyventi sykiu su pa
žangiuoju pasauliu savo amžių. 
Mes, lietuviai, kad ir čia pat, 
gyvendami po šono įvairiau
sioms progoms, jų neturime pa
tys sau, nemokame, nestengia- 
mės surasti kelius į tas' mok
slo bei tiesos žinyčias.

Dar daugiau; jei vienas ki
tas pasiima drąsos ieškoti, ki
tas gatavas tuojau įtarti ir iš
gąsdinti, kad grįžtų atgal j ben
drą masę. Jei vienas laikraštis 
šalę mūsiškų korespondencijų 
apie piknikus, monkey biznį ir 
“partijas” įdeda šį tą iš aukš
čiau visa to esančių sričių, ki
tas skubinasi tokį sukritikuoti 
ir įspėti nuo savo “programos” 
atsitraukus.

Prisipažinkim, kad šiaip ar 
taip musų lietuviškoji visuome
nė nei čia Amerikoj, nei ten 
Lietuvoj, nėra pakilusi aukš
čiau už daugelį moderniškųjų 
tautų, nors kai kurias' ultrabar- 
bariškas jau ir butų pralenku
si. Tad rasime, kad labai dar 
daug nauja trūksta pas mus ir 
labai daug klausimų gali ir tu
ri rasti vietos musų kasdieni
nėj ir kas savaitinėj spaudoj. 
Kol kas bent meę visi libera
lai, pažangieji, progresyviai ir 
kitokį be savo kelių laikraščių

kitokių priemonių neturime, 
kaip su savo lygios dalies drau
gu platesniais klausimais padis- 
kusuoti.

Iš musų bažnyčių, vienuoly
nų, parapijinių mokyklų bei vi
sų tų pulkų juodai ir rudai ap- 
sivalksčiusių ir iš musų pačių 
visuomenės daugumos tebemin- 
tančių “tėvelių”, “brolių” ir ,‘s’e- 
selių” nei nelaukime, nes jų 
tikslai yra ne į laimės ir švie
sos ateitį mus vesti, bet į gi
lią gilią senovę grąžinti, ne mo
kslo tiesą mums parodyti, bet 
kaip galima ilgiau mus nuo jos 
atbaidyti ir kuodidesnį skaičių 
žmonių nuo susipratimo a/tgai 
prilaikyti, ne žmogaus asmeny
bę pakelti, bet ją kuonužemin- 
čiausiai nulenkti, o tokiu budu 
ne laisvei siekti, bet dvasios ir 
su tuo kūno vergijai ant žemes 
palaikyti.

Ir dvidešimtame amžiuj vis 
dar tebesame vieni, atsilikę, 
trukdomi ir prilaikomi ir vis* 
dar prieš mus tebesilaiko stora 
viduramžių “šventoriaus” siena. 
Tad kiekvienas atrastas' ir pa
tiektas teisybės žodis turėtų bū
ti bent musų pačių vertinamas 
ne tiek, per kokią priemonę jis 
paskelbiamas, bet kiek jis yra 
faktais, patirtim, mokslo atra
dimais paremtas ir kiek jis tar
nauja musų asmenybei kelti ir 
išliuos'uoti tikrojo humanizmo 
prasmėj.

(Bus daugiau)

Atėjo Kultūra No. 6 ir 7. 
Galima gauti Naujienose. 
Kaina 45 centai.

Ten ir ii

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

$r A SI A I«NEWYOR y Iri ko iki kau- 
LU U NO IR ATGAL

Trečia Klesa 
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai

Kelioni greita ir pildą kaina 
Del permito ir Ikitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hunburg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicago

Temykite
1) APDRAUDA (Insurance! Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy* 
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriauaiaa kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tunų gerą 
bargeną vilose Chicagoa dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

173$ So. Halsted St 
TeL Roosevelt 860D

Lietuvos Laisvės 
Bonų

vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Naujienų” piknikas
Pora tūkstančių (o gal dau

giau) automobilių. Keturi ar 
penki tūkstančiai žmonių. De- 
setkai darbininkų dirba sušilę. 
Komisija bėgioja šen ir ten ir 
dažnai negali susirasti tarp mi
nios. Išrodo, kad ne komisija 
tvarko pikniko eigą, bet pati 
minia paėmė didžiulį Cernausko 
daržą į savo rankas.

Trečia-ketvirta valanda. Ir 
vis dar publika renkas. Vis dar 
atvažiuoja automobiliai ir gat- 
vekariai išleidžia burius.

Orkestras groja. Poros suka
si paviljone. Būriai apspitę vie
tą. kur šinkuojama ledai. Dar 
didesni būriai prie baro, kur 
“prezidentuoja” Garbukas, ap
link jį sukinėjasi “Naujienų” 
draugai čepukas, Vilis, Narbu
tas ir kiti, stengdamieji patar
nauti ištroškusiems. štai Morn- 
ing Star Kliubo narys varto 
kažkokią dėžę ir ką ten barš
kina. Jam “kostumerių” nesto- 
ka net tuo laiku, ' kai estradoj 
pasirodo gražuolės’. Valgio ga
mintojos sušilusios., Prakaituo
ja. Piknikas pikniku, bet ir val
gio neužmiršta “Naujienų” sve
čiai, ir šeimininkės turi suktis 
ytin smarkiai, kad pasotinus iš
alkusius arba draugus, norin
čius duoti biznio piknikui.

Kitoj daržo pusėj, kur gyve
na daržo savininkas, černaus- 
kas, p. Jurgelionienė išveda bu
ri merginų. Jos maudytis siu
tais pasirėdžiusios. Net aštuo
niolika jų — viena gražesnė už 
kitą. Pasirodo pora vyrų su 
aparatu imti krutamuosius gra
žuolių paveikslus Ramova teat
rui.

Gražuolės sustoja pusračiu 
saulės spinduliuose. Kaspinai 
per pečius. Vienos geltonplau
kės, kitos brunetes. Vienos la
biau augalotos, kitos smulkes
nės'. Bet visos — gražuolės, vi
sos statulos, i visas malonu žiū
rėti.

Ir supranti žmogus, kodėl kai 
kurie rašytojai, piešėjai ir tapy
tojai tvirtina, jog nieko pasau
lyj nėra dailesnio už žmogų. 
Suklypusi davatka gali pasipik
tinti žmogaus kunu. Minyška 
užsidengs akis. Kunigas veid
mainingai sugniauš rankas ir su
šuks: “Papiktinimas!” Bet svei
ko proto ir neiškraipytų jaus
mų žmogus tars: “O visgi yra 
ir lietuvaičių gražių!”

Ir prisimins jas, tas gražuo
les, kaip dailų, malonų vaizdą. 
Tai bus sveiko žmogaus prisi
minimas . Juk malonus yra 
mums gamtos vaizdai — van
denys, miškai, kalnai ir kloniai. 
Malonu ir smagu žiūrėti į gra
žius paukščius ir kitokius gy
vius. Kodėl galima žiūrėti į pui
kios merginos paveikslą arba 
stovylą, o nevalia žiūrėti į ją 
pačią ?

“Pagunda!” sušuks kartu ir 
davatka, ir minyška, ir kunigė
lis. Pavelykit priminti dėl to 
žodžio vieną įvykį iš pačios Chi
cagos gyvenimo. Keliolika me
tų atgal davatkos mėgino už
drausti pardavinėti krautuvėse 
ir rodyti languose reprodukci
jas paveikslo “September Morn- 
ing”. Byla atsidūrė teisme. Vie
na moteris liudijo, kad tas pa
veikslas iššaukiąs joje “nesvei

kų” jausmų. Pagarsėjęs meno 
kritikas’ pastebėjo tai moterei: 
“Jeigu tas paveikslas iššaukia 
pas tamstą nesveikų jausmų, 
tai reikia pasakyti, kad tamstos 
jausmai yra nenormalus, yra 
iškrypę.”

Pasakė teisybę kritikas. Tą 
paitį galima pasakyti ir apie lie
tuviškas Chicagos’ davatkas. 
Faktas yra tas, kad ir tėvams 
(tur būt pirmiausia) ir pačioms 
gražuolėms, dalyvavusioms sek
madienio konteste, priklauso 
didelis kreditas. Gal būt, kad 
ne vieną šeimyną tų gražuolių 
pasirodymas paskatins’ auklėti 
savo vaikus taip, kad malonu 
butų žiūrėti į juos. Tdgul au
ga lietuvių jaunuomenė juo 
tvirtesnė, juo gražesnė.

Ale užteks apie tai. Paveiks
lai nutraukti. Gražuolės veda
ma prie estrados. Patuštėja au
tomobiliai. Gauna progos atsil
sėti pikniko darbininkų rankos. 
Iš višų pusių minios renkasi 
prie estrados. Noriu prasispaus- 
ti arčiau. Veltui — neprasispau- 
si. Mėginu eiti į kitą estrados 
pusę. Gal čia bus mažiau žmo
nių. Kur tau — vis tiek pat.

Pasirodo pirmoji gražuolė. 
Apeina estradą. Plojimas, šauk
smai. Pasirodo antroji — pub
lika ir ją pasitinka taip jau 
prielankiai, kaip pirmąją. Ir vi
sos iki paskutiniosios yra šio 
pikniko karalaitės — lietuvai
tės.

Karšta minioj. Bet niekas ne- 
siskirsto. Traukiama krutamieji 
paveikslai Ramova teatrui. Nu
traukiamos gražuolės, nutrau
kiama publika. Prasideda balsa
vimai. Prasideda ir sakysiu, sa
votiška agitacija. Kiekviena 
gražuolė turi draugų. Daugeliui 
viena išrodo gražiausia; kitiems 

kita, dar kitiems — trečia, 
ir t. t.

“Už kurią balsuosi?” girdisi 
klausimas. “Kodėl ne už aną?” 
“žiūrėk, užrašyk šį numerį!” Ir 
gal būt publika išrinko gražiau
sią, gal ji neišrinko gražiau
sios. Kada visos 18 merginų yra 
gražios, tai tikrai sunku išrink
ti gražiausią. Bet imu drąsos 
tvirtinti, kad tapo išrinkta la
biausia populiari, ir tai parodo 
skaičius balsų, kuriuos ji gavo.

Pikniko svečiai. Jų buvo jau
nų ir senesnių, vyrų ir moterų, 
merginų, vaikinų ir kūdikių. 
Buvo darbininkų, biznierių ir 
profesionalų. Didžiulė minia, 
graži minia.

Kreditas tenka pirmon gal
von patiems lietuviams kartu ir 
“Naujienoms”. Per 15—16 me
tų “Naujienos” kalba į Ameri
kos lietuvius. Per 15—16 metų 
Amerikos (ir ypač Chicagos) 
lietuviai pažįsta “Naujienas”, o 
šios lietuvius ir sudaro kartu 
lietuvišką visuomenę.

Gal būt, kad kai kurie nesu
tiks tais ar kitais klausimais su 
“Naujienų” pakraipa. Bet žiū

rint į jų darbą bešališkai, ten
ka pasakyti, kad jos nesisten
gia pavergti Amerikos' lietuvių, 
kad jos parodo daug daugiau 
tolerancijos, nei kitų pakraipų 
laikraščiai; kad neatsisako nuo 
to, kas joms išrodo teisinga, 
bet ir nešimoj a diktuoti ki
tiems. Ir ot tatai, man rodosi, 
yra vienas pamatinių tamprių
jų ryšių tarp Amerikos (ir 
ypač Chicagos) lietuvių ir 
“Naujienų”.

Kaip stambi organizacija ir 
kaip plačiausia pasklydęs dien
raštis Chicagoj — didžiausioj 
Amerikos lietuvių kolonijoj — 
“Naujienos” pajėgia suruošti to
kius programus, kuriuos kitoms 
organizacijoms sunku paruošti.

Prie to, jų draugai ir skaityto
jai yra inteligentiškiausioj i lie
tuvių dalis. Todėl ir pasireiškia 
šių lietuvių sueigose, kaip šia
me piknike, toks gražus ūpas', 
toks draugiškas jausmas ir toks 
įdomus susirinkimas.

Dar pora žodžių. Kiek teko 
patirti, į šį “Naujienų” pikniką 
suvažiavo ne tik chicagiečiai. 
Atvyko svečių iš Detroito, iš 
Pittsburgho, iš Grand Ra- 
pids, jau nekalbant apie 
svečius iš artimesnių Chi- 
cagai miestų. Man pačiam teko 
sutikti St. Bakaną iš Pitts-

burgh’o, Tarną / Aleksyną (Susi
vienijimo Lietuvių kuopos pir
mininką) su šeimyna—iš Grand 
Rapids, jo brolį, gerą “Naujie
nų” draugą Naudžių — taipjau 
iš Grand Rapids, ir kitus.

Taip, tai buvo paminėtinas 
piknikas. —Buvęs Piknike1.

Universal Restaurant
Musu vir t i e n i a i.rf^ 
dešros ir kopūstai 
primena mamytėsLj^i^Gxa 

valgius.
A.A. NORKUS,

750 West £

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, UI

PRANEŠIMAI
ŠIA. 36 kp. susirinkimas įvyksta 

seredoj. rugp.-aug. 7 diena Lietuviu 
Auditorijoj, Visi nariai, prašomi da
lyvauti. nes greitu laiku turėsime 
du dideliu parengimu. — Valdyba.

Susivienijimo Liet. Namų Savinin
kų ant Bridgeporto mėnesinis susi- j 
rinkimas įvyks rugpiučio 7 d., 7:30 
v. v., Chicagos Lietuvių Auditorijos 1 
mažojoj svetainei. Namų savininkai 
kviečiami prisirašyti, gali priklausy
ti vyrai ir moterys. — Valdyba.

20 VV'ardo Lithuanian Political and 
Benefit Club susirinkimas įvyks; 
rugpiučio 7 d.. 7:30 vai. vak., 1750' 
So. Union Avė. Malonėkit atšilau- Į 
kyti. nes turim daug svarbiu reika-I 
lų apsvarstyti. — Valdyba. •

________ Grabo riai________
Phone Boulevard 4139

POVILAS MARTINAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 6 diena, 11:15 valan
da prieš piet, 1929 m., sulau
kės 40 m. amžiaus, gimęs Kau
no rėd., Šiaulių apskr., Žaga
rės parap., Minkių kaime. A- 
merikoj išgyveno 18 metų. Pa
liko dideliame nubudime mote
li Cecilija, po tėvais Orencaitę, 
du sūnūs — Francišku ir Sta
nislova, dukterj Ona, tris bro
lius — Kazimiera, Mykolą ir 
Francišku ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 2546 West 
45th St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
rugpiučio 10 diena. 8 vai. ry
te iš namų j Nekalto Prasidė
jimo P.. Š. parapijos bažnyčia, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio siela, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Povilo Martinaičio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna- 
vima ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Simai, Duktė, 
Broliui ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boritis Eudeikis, tel. Yards 1741

V

RAYMOND TAMOŠIŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

rugpiučio <3 diena, 6:30 valanda 
vakare, 1929 m., sulaukės 3 
metu 2 mėn. amžiaus, gimęs 
Chicagoj (mirė netikėta mirti
mi — užmuštas automobilio 
ties namais, kur gyveno). Pali
ko dideliame nuliudime motina 
Petronėle, tėvu Antanų, brolį 
Petrų, dėde ir dėdienę Juozapa 
ir Elzbieta Bukantai, dėde ir 
ciocę Joną ir Veronika Bud- 
drius ir gimines. Kūnas pašar
votas, randasi 3746 Union 
Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
rugpiučio 7 diena, 10:00 vai. 
ryte iš namų į Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Raymond Tamo
šiūno giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti iam paskutini patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Tėvai, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Mažeika, Tel. Yards 
1138.

Dvimetmės Sukaktuvės

Barboros Budrikienės
(Iš namų Razmaitė)

Mylėjome Mes Ją Gyvą, Nepamirškime Nei Mirusios. 
Mirė Rugpiučio-August 8 d., 1927 m.

Jau dveji metai sukako, kaip musų mylima Barbora, 
žmona ir motina likosi ištraukta iš musų gyvųjų tarpo. 
Nerandam tinkamų žodžių, kad butų galima išreikšti tą 
gilų skausmų širdies, tą baisią žaizdą gyvenimo ir liū
desio pas vyrą ir vaikus. Tegul suteikia jai Visagalis 
lengvą šios šalies žemelę Jos širdingam atminimui, už 
vėlionės sielą atsibus Šv. Mišios su ekzekvijoms šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje. Ketverge, Rugpiučio-August 8 d.. 
7:30 vai. ryte. Nuoširdžiai kviečiami visi pažįstami 
draugai ir prieteliai, ypačiai tie, kurie dalyvavo vėlionės 
laidotuvėse nepatingėti atvykti į virš minėtas pamaldas.

Liekam giliai nuliūdę, VYRAS IR VAIKAI.

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.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

•P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PL 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
. Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

JONAS SULSKIS
GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse už labai 
prieinamų kuinu.

Koplyčių duodu veltui
Mųno užduotis užganėdinti žmones. 

Atdara dienų ir naktį.
8757 Houston Avė.

Tel. 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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
byst&L

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

B238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiškų 

patarnavimų 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virgnua 1290

O

DR. HENRY
________ DENTISTAS 

Danties į J
Ištraukimas y |
BE 
SKAUSMO B
6319 So. Halsted St.

Vienos durys l Šiaurę nuo elevatorlo. 
Atdara nuo 8:80 ryto iki 9 vakaro. 

NedSUonila Iki 12 valandai dienos.
PHONE NORMAL 6100

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street 
—— o -------

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Suite 206, 1579 Miiwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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

---- 7—0
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

Tel. Brun8wįck 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletine šviesa ir diathermia

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

Tel. Kcnvrood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Rapublic 7S68 
CHICAGO, ILL,

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. 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
■■■ 0

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DANTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

ĮvairinaGydytoĮai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So Ashland Avė.
VALANDOS!

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

Telefonas Canal 0464

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

-VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Milwaukee Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3111 
Rezidencijos telefonai

South £>hore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 8200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 2t metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

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 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, 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.
Pullman 5950

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St 
Arti Leavitt St. 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHNB.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 rvte. Tel. Republic 9600

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

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin* 2460 

Leonas S. Mikelonis 
Advokatas

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

“Naujienų” piknikas
Vienu žodžiu, dideliausia mi

nia žmonių! Visas puškąs ar 
daržas užlioduotas autais ar 
mašinomis. Daugybė visokių 
biznių — vieni pikniko nuosa
vybė, kiti pašaliečių.

Teko sutikti daug senų drau 
gų ir pažįstamų — seniai ma
tytų. Susitikau porą pažįsta
mų net tokių draugų, su ku
riais nesimatęs esu daugiau, 
nei 10 metų. Mačiau porą se
nų senovės laikraštininkų, bū
tent poną Olšauską, Buvusios 
“Lietuvos” leidėją ir Karalių 
senovės “Kardo” leidėją.

Gražuolės
Atėjus skirtam laikui, 

žuolių kontesto pradžiai, 
iria apsupo estradą, kurioj tu
rėjo pasirodyti gražuolės. Pir
mi atsirado, su mašina, paveik
slų traukėjai. Paskui pasigirdo 
orkestro muzika, kurie ėjo ve
dini gražuoles nuo Černausko 
palocių. Po to, ėjo gražuolės, 
kontesto komisija ir jų palydo
vai iki pat estrados, ir kruta
mu jų paveikslų traukimas. 
Gi paskiau ir visa ratu aplink 
daržą minia buvo traukiama į 
paveikslus. Toliau sekė gražuo
lių demonstravimas. Kurios 
drąsios, tos apeina estradą pa- 
sisukdamos; kurios nedrąsios, 
tos skubi estradą perbėgti ir 
į eilę stojo. Drąsiosios sukelia 
publikoj linksmą trukšmą, o į 
baugiąsias ramiai žiūrint juo
kiamasi. Viena, eidama i min
dą, estradoj davė tokį kiką į 
orą, kad publikoj kilo toks 
trukšmas, jog, rodos, ji butų 
visiems užkulniu už ausiu už
kliudžiusi.

Po depionstravimo nulipo 
gražuolės nuo estrados. Užlipa 
ant estrados anglų laikraščio 
“ 1 Ierald-Examiner” reporteris, 
prieina prie kontesto komisi
jos nario, užsirašo trumpraš- 
čiu gražuolių vardus ir ant ga
lo prisipažįsta, kad ir jis lietu
vis esąs. — Žinius.

gra- 
mi-

SLA. 6 to Apskričio 
išvažiavimas septin- 
tadieni, rugpiučio 11 

d., Beverly Hills
ir nepaprastas šešto 
išvažiavimas jau vi- 
Jis bus tuo Įdomus,

Pirmas 
Apskričio 
sai arti, 
kad mes įturėsime savo beisbo
lo dviejų jauktų imtynes tarp 
Univers'al Lodge ir Marųuette 
Maroons SLA. jaunuolių kuopų. 
Mes dažnai džiaugiamės kita
taučių jauktais, bet dabar turė
sime progą pamatyti savuosius, 
kurie yra pasižymėję lošime.

Grand Rapids SLA. jauktas 
atvažiuoja

Chicagiečiai susilauksime ma
lonių svečių, kurie šešto Ap
skričio išvažiavime ims daly- 
vumą. Minėtas jauktas Grand 
Rapids’e savo laiku yra suplie
kęs ir pasižymėjusius svetim
taučių jauktus. Kitaip sakant, 
musų jaunieji vyrukai yra ap
sukrus ir gabus sporto lauke.

Musų kolonijos, Chicagos, lie
tuviai turime rimtai tuomi do
mėtis. čiagimiai jaunuoliai tai 
musų ateities vietininkai. Jeigu 
norime lietuvybės idėją palai
kyti pas' čiagimius ir kad jie 
gerais lietuviais butų, tai neuž
mirškime dalyvauti

Tokie parengimai, kaip šešto 
Apskričio, duoda mums progos 
juos paremti morališkai.* Į to
kią olimpiadą privalėtų susi
rinkti keletas tūkstančių vieti
nių ir apielinkės lietuvių. Vietoj 
privatiniais reikalais kur Į gi
rias vykti, tai šį sykį labai gra
žiu ir idealingu tikslu geriau 
atvykti į Beverly Hills. Čia vie
ta graži, kaip tik Birutės kal
nelis' Palangoje. Ne tik kad ty
ru oru pakvėpuosime, bet sau

ir kitiems suteiksime draugin
gumo sueigą. —Senas Narys.

Rado užmuštą 
žmogų

Prie Archer ir Central 
ei j a rado užmuštą žmogų. At
rodo, kad jį užmušo automobi
lius. žmogus galėjo būti apie 
50 metų amžiaus’. Jis buvo 5 
pėdų ir 7 colių ūgio ir svėrė 
maždaug 160 svarų. Jis turėjo 
gana itankius tisus. Iš išvaizdos 
atrodo lyg jis butų lietuvis.

Del platesnių informacijų 
kreipkitės į Eudeikį, kurio įs
taigoj randasi užmuštojo kū
nas. Eudeikio telefonas: 
1741.

poli-

Yards

Tokios minios nie 
kas niekados nesu- 

šauks
Niekur savo gyvenime, o jau 

turiu 60 metų, nesu matęs to
kio didelio pulko žmonių ir tiek 
automobilių, kaip “Naujienų” 
piknike. Net širdis džiaugiasi, 
kad “Naujienoms” žmonės pri
taria. Linkiu, kad kitą vasarą 
susirinktų dvigubai tiek žmo
nių. Jonus Katei i anas.

Burnside
G aso ledaunė padarė nemažo 

sujudimo ligoninėje, kuri ran
dasi prie 95-tos gatvės ir Lan- 
gley avemie. Norsė užuodė ga- 
so smarvę. Ji nuėjo j skiepą 
pažiūrėti. Bet jau negalėjo įei
ti vidun, ba skiepe prisirinko 
daug gaso. Ligoninėje kilo su
mišimas. Tuojau duota žinot ug- 
negesiams. šie, atvykę, išvėdi
no gasą ir viską sutvarkė. Nie
ko blogesnio neatsitiko, ba ga- 
sas pajausta i laiką.

Jonas černas, gyvenąs 9431 
Champlain avenue, išėjo darban 
palikęs' namie dvi dukteris 
vienų 12, o kitą 9 metų. Mer
gaitės išėjo iš namų ir duris 
užrakino. Joms išėjus iš namų, 
vaikėzas įlindo vidun per įtoi- 
leto langą. Jisai paėmė mergai
čių bankelę pinigams taupinti, 
dar rado keletą dolerių ir pra
sišalino. Kitų dalykų, kuriuos 
jisai rado name, neėmė. Viso 
pasipelnė apie $10. Išeinant iš 
namų reikia visus langus tvir
tai užrakinti, tuomet vagiliams 
bus sunkiaus' įsibriauti vidun.

B.

Burnside

B.

Netikėtos vestuvės.

Liepos 20 dieną buvo 
šaunios vestuves Pranės Bunis 
(Miliūnas) su Stanley Tutulis. 
Abu jaunuoju čia augę ir gerai 
lietuviškai kalba. Jaunoji — 18 
metų, jaunasis — 19 metų. Jie
du manė apsivesti kada nors 
apie apeinančių metų pabaigą, 
bet nusitarė ir apsivedė anks
čiau. Vestuvės buvo skaitlingos. 
Svečių suvažiavo net iš toli
mesnių kolonijų ir iš paties 
New Yorko. Visus svečius ponai 
Miliūnai gražiai priėmė. Miliū
nams buvo daug darbo tokias 
vestuves iškelti.

Linkiu abiems jaunavedžiams 
laimingo šeimininio gyvenimo.

Svetys.

Burnside
Užsimušė

labai

Jonas Bakaitis buvo išvažia
vęs pas ūkininką Raibužį į Wil- 
low Springs padirbėti. Ūkė j e 
bedirbdamas jisai lipo kopėčio
mis, paslydo ir nugriuvo galva 
žemyn ir nusilaužė sprandą. Ve
lionis buvo 78 metų amžiaus. 
Paliko tris’ dukteris šioje šalyje 
ir dvi dukteris Lietuvoje. Ba
kaitis trys ar ketveri metai at
gal atvažiavo, čia pas dukteris 
į svečius. Amerika jam ne la
bai patiko kaip vieta gyventi, 
ba, žinoma, tokio amžiaus žmo
gui sunku ką nors pradėti šio-

j e šalyje. Velionis buvo links- 
maus budo žmogus ir vis troš
ko grįžti Lietuvon. Gal butų ne- 
įtolimoj ateityje ir sugrįžęs, bet 
atsitiko nelaimė ir teko pasilik
ti Amerikoje ant visados.

‘ K. A.

Laiškai Pašte

Burnside
til- 
nu- 
kad

Šie laiškai r yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausjjj paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus 
tam tikrą laiką, 
naikina. '

paštas laiko 
o paskui SU'

kaip ir visos kitos 
paimtos į komisarų

netiesa. 28-tą lie

Patėmijau “Naujienose” 
pusią korespondenciją 179 
meryje, kuri skamba, 
Burnsidės Apšvietos ir Dailės
Draugystę kontroliuoja komu
nistai ir kad ji tarnauja ko
munistams, 
draugystės, 
rankas.

* Tai visai
pos buvo parengtas išvažiavi
mas Apšvietos ir Dailės drau
gijos Į Willow Springs ant Rai
bužio farmos. Oras pasitaikė 
gražus tą dieną, žmonių atsi
lankė apie du šimtus, o gal ir 
daugiau; ištikrųjų aš neskai
čiau. Bet išvažiavimą, galima 
skaityti pavykusiu, kadangi 
toks tolimas kelias, ir daugu
mas net nežinojo kelio. Ir tai 
atsilankė žmonių iš visų apie- 
linkių, kaip tai iš Softiatos Chi
cagos, iš So. Chicagos, iš Bose- 
lando ir taip toliaus.

Viskas buvo labai gražiai. 
Svečiai su savo draugais ir pa
žįstamais šnekučiavosi, užkan
džiavo, ir taip laikas bėgo 
greitai žinoma, kožnas jautėsi 
esąs ant tyro oro.

Po pietų, apie 4 valandą, 
prasidėjo programas, kuris tę
sėsi kelias valandas. Pirmiau
sia draugas pirmininkas J. 
Pakaušis pasistojo biskį aukš
čiau ir pradėjo aiškinti apie 
draugystės stovį, kaip ji paren
gia teatrus, koncertus ir šiaip 
visokias pramogas, ir viską 
nuveikia savomis jėgomis ir 
kaip draugystė sparčiai auga 
nariais ir turtu. Viską tinka
mai apibudino kas link draugy
stės labo, bet ne angliškai, o 
tiktai lietuviškai.

Toliau& buvo perstatytas pa
kalbėti kelis žodžius draugas 
Bimba. Jisai pasakė kelis žo
džius apie didįjį karą, tai yra 
1914 metais kaip daug, jaunuo
lių žuvo, kaip daug kraujo 
pralieta. Ir ta visa tragedija iš
tikus buvo už turčius. Toliaus 
aiškino, kaip dabar kinų ir ru
sų iškylo kivirčai už turtus, ir 
gali įsivelti ir vėl visos valsty
bės į karą. Tik tiek ir kalbėjo.

štai vyras sušunka: “Nešne
kėkite- apie govermen, ba aš ži
nau govermen ir aš buvau ka- — • »» reje.

—Draugijos Narys.
Pastaba. Iš pačios Draugijoj 

Nario korespondencijos maty
ti, kad teisybė buvo pasakyta 
“Naujienų” 179 numery, jogei 
Burnsidės Apšvietus ir Dailės 
Draugystę kontroliuoja komu
nistai. Pakaušis pirmininkas, 
Bimba sako “pamokslus” drau
gystės išvažiavime ir t. p. V. P.

Laiškai Naujienų 
Ofise

Ascilla, J.
Aukosakaitė, B.
Bertulis, Wm.
Jarkin, N.
Kučinskas, Mary 
Kyrmycauk, N. (2) 
Kavaliauskas, J.
Klovaų, D.
Kracmauni, A.
Geruliui, J.

Paulekaitei-Gumauskienei 
Naveckienė, St.
Sluz, T.
Skurkui, P.
Stakus, M.
Stanis, Agnės
Šimkus, Chas.
Tamošiūnas, Stasis 
Venskus', J. (2) 
Wasilienej, P.
Žukas, A.
Žalis, J.
Zmuidzinas, Dr. S. (2)

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

Natalii Žukauskas, D.N, 
NAPRAPATHB 

' Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO
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RASTI RAKTAI

Naujienų piknike rasti pames- 
du raktai. Kas pametė, galiti 

atsiimti “Naujienose”.

SPORTAS

Požėla risis su 
. Romano

Ant galo, Požėla pasirodys 
vyriausioj poroj. Jis risis iki 
galutinos pergalės su pagarsėju
siu italų ristiku Mike Romano. 
Ristynės įvyks sekamą pėtny- 
čią, rugpiučio 9 d., Logan 
Square arenoj, 2233 Mihvaukee 
Avė.

Kartą Požėlai jau teko susi
kibti su Romano. Tada buvo 
laikas aprubežiuotas. Bet šį 
kartą laiko aprubežiavimo ne
bus: risis tol, kol vienas ar ki
tas nelaimės ristynių. Iš to tad 
galima spręsti, kad tai bus Įdo
miausios ristynės, kokias Chi
cagos lietuviams kada nors te
ko matyti.

Bet tai dar nė viskas. Tą. pa 
tį vakarą risis Steinke su Juo
zu Komaru, Jim McMillan su 
Jack Washburn ir kiti. —N.

REAL ESTATE
2608 W. 47th St.

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

LARVEX 
apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

Dulkant Larvex& apsau
ga neplaujamiems — 
drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant Larrexą — 
apsauga visiems niauja
miems vilnoniams.

Įclassified APS
Educational

SPECIALIAI Vąsaros Kursai pra
dedant Liepos 22. Žadantys balsai 
)riruošiami Koncertams ir Operai 
Numažintomis Vasaros Kainomis. 
Nustatymas balso yra Specialumas. 

3also 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.

—-----o ------
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 

SCĘOOL 
2040-42 WasMn<ton 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; 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu 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.

Business Service
Biznio Patarnavimas

ir

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS A 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 

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

Tel. Victory 7261
------ o-------

-------o--- —
PILNAS šildymo plentas, visais 

atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima $280. įrankius skolinam 
veltui. Taipgi plumbing reikmenos. 
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr. Bartunek.

------- o------—
KONTRAKTORIUS ir karpenteris 

darbam ant naujų trobesiu, pertai
symam, pataisoms, namams iškelti 
ir krautuvių 
skaičiavimas

7139

frontams budavoti. 
dykai.
ANDERSON
So. Rockwell St. 

Hemlock 6140

Ap-

KONTRAKTORIUS
Statau namus mažus ir didelius. 

Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kita vieta ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

3230 So. Union Avė.
Phone Victorr 2740

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

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, 
ma

porčius, garadžius. Prieina- 
kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prosnect 9856

CHEVROLET SPECIALIS 
PASIŪLYMAS 

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

HAYES AUTO REPAIR
6241 S Peoria St. Normai 2635

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo

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

Phone Renublic 7869

Financial
Flnansai-Paskolos

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 
į vieną dieną •

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
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Ava. 
Kampas Efarmitagv Ava.

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

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

Automobiles

Co.
PARDAVIMUI restaurantas, rusų- 

lietuviu apielinkė. Arti dideliu 
dirbtuvių, nebrangiai, 1400 So. Jef- 
ferson St. '

'29
'28
28
29
29
27
29

BUICK coupe 5 pas...................  $1350
BU1CK f> pas............................................. $975
BUICK Sedan—Standard ......... Bargenas
ESSEX    $550
E8SEX Sedan—Didelis nuleidimas, naujas

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

7136 So. Halsted St.
Triangle 9330

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

PARSIDUODA Barber Shop trijų 
baltų krėslų. Verta $1000. Parduo
siu už $500. Priežastis: apleidžiu 
miestą, 4355 Wentworth Avė.

B'urniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

KAURAI $5, gasiniai pečiai $5, 
lovos $2, dreseriai $7.50, seklyčių se
tai $10 ir aug., valgomojo kamb. se
tai $10 ir augš., 6 šmotu saulės se
klyčios setai $25; skrynios $5, bufe
tai $10, ledaunės $5. Radio, pianai, 
day beds $6, kėdės ir supamosios 
kėdės $1, lopšiai, stroleriai. Gauger 
Furn. Co., 541-43 E. 61.st St., prie 
St. Lawrence gt

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

. —o-------
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.

Burnished Rooms
RUIMAS ant rendos pavieniui vy

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

i
RENDON kambarys, $7 i savaite 

su valgiu. Kreipkitės i bučerne, 
4550 S. Marshfield Avė.

KAMBARYS ant rendos . dėl vai
kino. šviesus su visais patogumais, 
G. W. Miller, 3328 Emerald Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

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

iŠ

DARBININKAS reikalingas far- 
mos darbui. Geo. Bratts, 3500 So. 
Union.

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

Kreipkitės greitai. Pamatykit

J. Stankus
2341 W. 95th Street

Beverly 9102

REIKALINGI trys real estate par
davėjai, John F. Mc Guane, 2959 
So. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA lietuvaitė mergai
tė už pagelbininke dentisto ofise. 
Amžiaus tarp 18 ir 25 metų. Vieta 
nuolatinė. Atsišaukite asmeniškai. 
Peoples . Dentists, 1735 S. Halsted 
Se.

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

Ateikite tuojaus.
GRAHAM EMPLOYMENT 

AGENCY 
833 Mihvaukee Avė. 

kampas Elston Avė., 2 fl.

Gera

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS naktinis virėjas 
vyras ar moteris, gera mokestis. 
1917 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimai Rimini

GROSERNĖ pardavimui. Renda 
$20.00, geras biznis, nėra konku
rencijos* 6236 Wentworth Avė.

EXTRA — EXTRA!
Iš priežasties dvieju bizniu, par

duosiu arba išmainysiu groserne ir 
bučerne, ant nedidelio namo arba 
gero automobilio.. Gero j vieto j, ge
rai išdirbtas cash biznis.

Tel. Lafayette 0591
Tel. Lafayette 9809

PARDAVIMUI valgykla ir “Roo- 
ming house” — geras biznis, pigi 
renda, ilgas lysas. — Cash af ant iš
mokėjimo. Priežastis pardavimo li
ga. 2204 Blue Island Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

ZUIKIS SU 9 GALVOM
Ar matei zuikį su 9 galvom? Ne. 

Ar girdėjai tokį bargena ? Gal irgi 
negirdėjai, bet dabar gali matyti ji 
čia.

40 akrų ūkis, geri budinkai, gy
vuliai, padargai, viskas $2,700.

80 akrų, geri budinkai, gyvuliai, 
javai, padargai, $4,500.

80 akrų, geri budinkai, sudna upė, 
miškas, $2,500.

53 akrai, geri budinkai, miškas, 
$1,200.

P. D. AND RĖKUS, 
Pentvvater, Mich.

40 AKRU FARMA
PARSIDUODA labai pigiai 40 ak

ru farma su budinkais, gyvuliais ir 
visomis mašinomis ir padargais. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
serga, paliegęs. Plačiau klauskit 
per laišką, arba atvažiuokit ir pa
tys viską pamatysit. Farma geroj 
vietoj, netoli Big Bas Lake.

ANTON MACHUTA
R. 2, Box 42.' 
Branch, Mich.

Real Estate B^or Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI AR MAINUI
Puiki 49 akrų apaugusi tankiu miSkn 

sala ant Diamond Lake, 96 mylios nuo Chi
cagos, arti Niles, Mich.; modernis Hotel 
Clubhouse, fiokiam pavilionas, Cottages — 
visi fornifeiuoti, 2 mylių vandens frontas ir 
smiltyno pakraščiai. Ideali vieta Resorto 
bizniui, Khuhui ar Sindikatui. Jau išdalinta 
j 280 didelių lotų. Dideliem pinigam da
ryti pasiūlymas. Rimta pardavimo prieža
stis. Rašykit ar telfonuokit —

E. J. KLO8S.
1134 W. 09th St.. Wentworth 8947

PRIEŠAIS MARQUETTE PARKĄ
Pusė bloko nuo gatvekario, arti 

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

Esbey Realty Co.
Phone Graceland 1200 

3156 Lincoln Avė.

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

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

6 APARTMENTU KAMPAS — 
8301 So. Throop, moderniškas. Lie
tuviu apielinke. Pamatykit ji kaip 
gerą bargeną. Gera transportacija. 
Shalloo — Vincennes 7346.

PARDAVIMUI 5 kambarių mo
derniškas cottage su extra lotu, 2 
karu garadžius. Gražiai apsodinta 
medžiais. Yra obuolių ir grepsu. Su 
ar be rakandų. Greitam pardavi
mui. Apleidžiu Suvienytas Valsti
jas.

6049 So. Kiįdare Avė.

5 KAMBARIU bungalow, perdėm 
vėliausios mados, puikiausi transpor- 
tacija, arti mokyklos ir bažnyčių. 
^Pastebėtina^pirkinys. 3457 W. 60 St.

PARDAVIMUI moderniškas 2 
flatų mūrinis namas. Kaina $11,500. 
Cash ar lengvais išmokėjimais. John 
F. Mc Guane, 2959 S. Halsted St.

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

IŠSIMAINO 6ių kambariu muro 
bungnlovv, mainysiu ant cottage, lo
to, arba kas turit kituose miestuose 
nedideli narna, priimsiu kaipo pirma 
i mokėjimą.

IŠSIMAINO štoras su 4 flatais, 
namo, kaina $7,950, priimsiu kaipo 
pirma {mokėjimą, bučerne. restau- 
rantą, lotą, arba nedidele farma.

Atsišaukit pas
F. G. LUCAS & CO.

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

8 KAMBARIŲ bungalow — 
arti Crawford. 2 kari) tarifai, 
greitam pardavimui. Karštu vandeniu filldo- 
ma, 
t an:

• Graco Street, 
kari) garaii*. Žema kaina.

iedatinSa. privatiAka alflja. 35 pėdu lo- 
krumai. uždangos ant langų?

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

Franklin 4405

VERTI DOMFS BARGENAI 
tarp 70 ir 71 irt.

............  ‘ ■ 5 Kt.
kambarii) garas, bungalovv. Cįeirmont.
73 k(. $7,500. Juhij ) 

7131 S. WesUrn Av 
Rrpublic 9236

39x125 Roekwell, 
30x125 Moznrt, tnrp 71 ir 72 
5 ' 

arti b^lygoH.




