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Haagos konferencijai 
gresia pairimas

Prancūzai sakosi negali sutikti su Anglų 
reikalavimu didesnės reparacijų dalies, 
o Anglai atsisako nusileisti

LONDONAS, rugp. 15. —I kitoms reparacijų konferencijoj 
šiandie vakarą gautas iš mta- dalyvaujančioms valstybėms, 
gos Reu torio pranešimas sa- kad anglai laikosi savo ultima- 
ko, kad reparacijų konfcrenci- tumo, ir Youngo plano nepri- 
ja veikiausia galutinai pair-.ims, jei negaus didesnės, nc- 
sianti- Skvarbiausių finansinių kaip Youngo' plane numatyta, 
Franci jos, Italijos, Belgijos ir reparaci jų dalies.
Japonijos delegatų susirinkime' Philip Snovvden, Britų iždo 
francuzų delegatas Louis Lou-! ministeris, žada taipjau reika- 
cheur pareiškė, kad Francija Jauti, kad konferencija nebeati- 
visai negalinti sutikti su Ang-! dėliodama pasisakytų dėl jo pa- 
lijos reikalavimu didesnės vo-į siūlytos rezoliucijos Youngo re- 
kiečių reparacijų dalies, nekaip paracijų planui peržiūrėti; 
numatyta Youngo plane. Snovvden jau nekartą yra pa-

[ Atlantic and Pacific Photo I

SENIAUSIAS TAMMANY TIGRAS.
čia matomas John B. Voorhis, New Yorko Tammany Hali

Anglai laikosi ultimatumo
HAAGA, Olandija, rugp. 15.

reiškęs, kad ilgai gaišti Haa- 
goj jis neturįs laiko.

Manoma, kad jo rezoliucija

draugijos seniausias lyderis, kurs šventė savo 100 metų sukak
tuves.

— Per pastaras dvidešimt ke- bus svarstoma finansų komisi- 
turias valandas anglų delega-j jos susirinkime ateinantį šeš- 
cija raštu ir kitaip davė žinot tądien}.

Hoover patenkintas Aeroplanu per At- 
pasikalbe jimais ju- lanto vandenyną per 
ros nusiginklavimu j 24 valandas

Tikis, kad dar šių metų gale Francuzų lakūnas padirbo nau- 
įvyks penkių valstybių kon- ją lėktuvą greitam susisieki- 
ferencija karo laivynams su- mui tarp Europos ir Ame- 
mažinti 1 rikos

----------  \ I —>----- -- 
VVASHINGTONAS, rugp. 15 PARYŽIUS, rugp. 15.

— Valstybės sekretorius Stim-jLouis Bleriot, garsus francuzų 
son oficialiai pranešė, kad pa- lakūnas, kuris prieš dvidešimt 
s ik aibėj ima i tarp .Jungtinių Vai- metų buvo nustdbinęs pasaulį 
stybių ir Anglijos juros gink-! tuo, kad pirmutinis aeroplanu 
luotės sumažinimo •klausimu perskrido Lamanšo sąsiaurį, 
gerai progresuoja ir preziden- padirbo naujo ti|X) greitąjį ae- 
tas Hoovcris esąs tuo labai p> roplaną kelionėms per vande- 
tenkintas. Prezidentas turįs į nyną. Naujuoju aeroplanu, sa
vinies, kad penkių valstybių ka- k0 Bleriot, busią galima per- 
ro laivynų sumažinimo konfe- ‘skristi Atlanto vandenynas iš 
rencija įvyks šių metų gale, ar-1 Paryžiaus i Ncw Yorką per 21 
ba 1930 metų pradžioj. j valandas.

Aercplanas yra taip padary- 
I nkniiHc Anirliina tas’ kad jeigu .jis bulV priYer'luUK<lU.l/<ib 2VllgllJUb, s(as nusileisti juroj, jis galėtų
medvilnės pramonėj1’1' automatiškai paverstas vai- 

timi ir pluduriuoti, kol SOS 
signalais prisišauks pagalbos.

Anglijos

pasibaigė
MANCHESl'ER, Anglija, rug- 

piučio 15. — Krizis Lankaširo! 
medvilnės pramonėj, kur 1,800 
įmonių buvo išmetusios iš dar
bo arti miliono darbininkų, 
šiandie pasibaigė, samdytojų ir 
darbininkų atstovams sutikus 
savo ginčą išlyginti arbitražu.

5 darbininkai žuvo 
dėl sprogimo alie

jaus Įmonėje
WILMINGTON, Cal„ rugp. 

15. —Slioll Oil kompanijos įmo
nėj čia įvyko sprogimas, kurio 

Dr. Snook kaltas pirmo'penki darbininkai buvo vietoj 
I užmušti, o šeštasis taip baisiai 
apdegė, kad irgi vargiai beiš
liks gyvas.

laipsnio galvažudybe
COLUMBUS, Ohio, rugp. 15.

Dr. James II. Snook, buvęs 
Ohio valstijos kolegijos profe
sorius', kaltinamas dėl užmuši
mo savo meilužės, studentės 
Theoros Hix, prisaikintųjų po- 
sėdininkų (jury) vakar tapd 
pripažintas kaltas pirmo laips-| 
nio galvažudybe, — nusikalti
mas, baudžiamas mirtim.

Stalinas išvyko Į 
Kauzazą atostogų

įpaikinai jo vietą Maskvoj už
ims kiti du komisarai

ORH
pra-

apie
šil-

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

Didėjąs debesį uolumas; 
vakarą gali būt lietaus;
čiau; vidutiniai pietų ir pietų 
vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 54° ir 74° F.

šiandie saulė teka 5:58, lei
džiasi 7:51. Mėnuo leidžiasi 
1:57 rvto.

Kalendoriaus refor
mavimas randa Ame-
rikoj platų pritarimą
Tą parodo Kalendoriaus Refcr- 

mo3 Komitetas savo raporte, 
Įteiktame valstybės sekreto
riui

WASHiINGTONAS, rugp. 15.
Nacionalinis Komitetas Ka

lendoriaus reformai, kurio pir
mininku yra Roęhesterio, N. 
Y., 1 fotografijos khmerų fabri- 
kininkas George Eastman, įtei
kė valstybės sekretoriui Stim- 
sonui savo raportą kalendo
riaus reformos reikalu. Valsty
bės sekretorius galės tą rapor
tą pavartoti, rengdamas savo 
atsakymą Tautų Sąjungai, ku
ri prcponuoja šaukti tarptau
tinę kalendoriaus reformos kon
ferenciją.

Praeitcj kongreso sesijoj bu-

BERLYNAS, rugp. 15. — Iš 
Maskvos praneša, kad “Polit- 
biuras” oficialiai paskelbė, jo- 
gci diktatorius Juozas Stalinas 
išvykęs į Kaukazą trims savai
tėms atostogų.

Jo vietą Maskvoj tuo tarpu 
užims Kaganovič ir Molotov.

Sprogimas Portugalijos 
karo laive

LISBONAS, Portugalija, rugp. 
15. — Duoro upėj, netoli nuo 
Oporto, portugalų karo laive 
Guadiana įvyko garinio katilo 
sprogimas. Vienuolika Įguloj 
žmonių, jų tarpe inžinierius, du 
oficierai ir aštuoni jūreiviai, 
pavojngai apdegė.

vo pasiūlyta rezoliucija, kad 
krašto prezidentas butų auto
rizuotas priimti pakvietimą da
lyvauti tarptautinėj kalendo
riaus reformos konferencijoj. 
Rezoliucija nuėjo Į atstovų bu
to komisiją užsienio reikalams. 
Komisija ilgai ją svarstė, ka
mantinėjo, bet kadangi tikybi
nės organizacijos aitriai rezo
liucijai priešuos, tai ji nieka
dos ir nebuvo referuota.

Nacionalinis Komitetas Ka
lendoriaus Reformai savo ra
portą remia ištisų metų tirinė- 
jimu. Buvo išsiuntinėti atsi- 

klailsimai daugybei visuomeni
nių, industrinių ir profesinių! 
organizacijų. Iš 1,433 organi
zacijų, davusių atsakymą, 1,151 
pritarė kalendoriaus reformai 
ir Jungtinių Valstybių dalyva
vimui tarptautinėje konferen
ci joje. Atsakiusiųjų, 98 nuoš. 
stojo už kalendoriaus reforma
vimą taip, kad metai butų pa
skaidyti Į tryliką lygių mėne
sių. , ,

i Kinu bandymai susi- 4, V
taikinti su sovietų 

Rusais nevyksta
Susikirtimai tarp rusų ir kinų 

kareivių; trys sovietų kare 
laivai išsodino savo kareivius 
Mandžuriyij

TOKIO, Japonija, rugp. 15. 
— Japonų žinių agentūros te
legramos iš Mandžudi praneša, 
kad aukštumose Į vakarus nuo 
Mandžuli įvyko susikirtimų tarp 
rusų ir kinų kareivių.

Iš Hartbino praneša, kad trys 
sovietų Rusijos karo laivai iš
sodino savo kareivius trijuose 
kinų miesteliuose Amūro upėj, 
netoli nuo Sungari upes įta
kos.

Bandymai taikintis su 
sovietais nevyksta

Visi Kinų bandymai susitai
kinti su sovietų Rusais dėl Ry
tų Kinų geležinkelio nesiseka. 
Pranešimai sako, kad tie ne
pasisekimai pareiną daugumoj 
dėl rimtų nesutikimų pačių ki
nų diplomatų .tarpe. Sako, kad 
ču šao-Yan'k, Nankino valdžios 
pasiuntinys, ir Tsai Yun-šeng, 
Mukdeno atstovas, ėmę kivir
čytis dėl budo, kaip geriau gin
čą su rusais baigti. Kivirčai 
nuėję taip toli, kad Ču įsakęs 
areštuoti Tsai, kaltindamas jį 
dėl lošimo rusų atstovų nau
dai.

Kinų suimti rusai pas
kelbę bado streiką

Rengo pranešimas iš Harhi- 
no sako, kad 39 rusų piliečiai, 
kurie buvo kinų vyriausybės su
imti generaliniame rusų kon
sulate gegužės 27 dieną, dėl 
protesto, kad jie taip ilgai lai
komi kalėjime be teismo, pa
skelbę bado streiką.

Indianos farmeriai 
kuria $2,000,000 

kooperatyvą
INDlJANAiPOIJS, Ind., rugp. 

15. — Tam tikra Indianos lai
melių ir biznierių grupė orga
nizuoja Farmers Gc-operative 
kompaniją su $2,601),000 kapi
tale. Jos tikslas bus prekyba 
visais žemės ūkio produktais ir 
aprūpinimas savo narių visais 
ukiui reikalingais daiktais.

Islandija - vaisin
giausias gražių mer

gaičių kraštas
LONDONAS, rugp. 15;

Jaunos Islandijos moterys yra 
vienos gražiausių pasauly, ir 
pats kraštas yra nelyg Utopi
ja, jeigu šiandykščiame pasau
ly galima kalbėti apie Utopiją.

Taip pasakoja Hugh S. Ro- 
bertsonas, garsus Orpheus 
Choir vedėjas, kuris lankėsi 
Islandijoj ir dabar ką tik iš 
ten grižo-

Robertsonas sako, kad viso
se savo kelionėse po pasauli jis 
dar niekur neradęs tokių vai
šingų žmonių, kaip islandiečiai. 
Be to, jie esą tikri.ų tikriausi 
demokratai. Savo parlamentą 
jie turi jau nuo 931 metų.

Zeppelinas perskri
do per Lietuvą kelio 

nėj Į Japoniją
RYGA, Latvija, rugp. 15. — 

Milžiniškas vokiečių dirižablis 
“<Graf Zeppelin”, skrendęs iš 
Friedrichshafcno į "Lokio, Japo
nijoj, šiandie vakarą perskrido 
perz Lietuvą ir kaip 9:30 vai. 
vakaro perlėkė ties Daugąv- 
pile (Dinaburku) per sieną į 
sovietų Rusiją.

Bandymai susisiekti radi.o su 
Zeppelinu, kai jis iš Tilžės skri
do per Lietuvą Daugavpilės 
linkui, nepasisekė.

Telegrafo pranešimais, “Graf 
Zeppelin” išlėkė iš •Friedrich- 
shafeno 4:34 ryto (Chicagos 
laikrodžiu — trečiadienį 9:34 
vakaro). Jis keliauja per Ru
siją, Sibirą į Japoniją. Iš Ja
ponijos skris per Ramųjį van
denyną į' San Francisco, per 
Ghicagą Į Lakehurstą, N. J.

Kalinių neramumai 
lenkų kalėjime

Riaušės kilo dėl blogo maisto; 
vienas kalinys užmuštas

VARŠUVA, rugp. 15. — Lo
dzės kalėjime šiandie Įvyko ka
linių riaušių. Vienas kalinys 
buvo užmuštas, o trylika ka
lėjimo sargų sužaloti.

Neramumai kilo dėl blogo 
maisto, kuris kaliniams duoda
mas.

Anglijos karaliaus sū
nūs busiąs paskirtas 
Indijos vicekaralium

LONDONAS, rugp. 15. — 
Girdėt, kad lordo Irvvino vie- 
toj, darbiečių valdžia žada In
dijos vicekaralium paskirti 
princą Jurgį, trečią karaliaus 
Jurgio sūnų. Be to, busiąs pa
skirtas dar generalgubernato
rius, kuris busiąs visas Indijos 
administracijos galva. Viceka- 
raliaus gi galia busianti stip
riai apkarpyta.

Kinai protestuoja prieš 
rusų kareivių šau

dymus .
ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. i 

15. — Kinų vyriausybe telegra
favo savo ministeriui Berlyne, 
Langui Tso-Pingui, kad jis pa
darytų per Vokietijos užsienio 
reikalų ministerį Stresem'anną 
stipry protestą Maskvai dėl at
sinaujinusių sovietų kariuome
nės šaudymų Mandžurijos sie
noj.- j’

Telegramoj sakoma, kad Ki-; 
nų kareiviams pasieny duotas 
įsakymas nieku budu neatsa
kyti šaudymais į rusų šaudy
mus, bet jeigu toki incidentai 
nesiliausią, tai Kinų vyriausy
bė busianti priversta imtis ati
tinkamų priemonių.

Bandė išsprogdinti Al- 
len A kompanijos san

dėlių trobesį
KENOSHA, W;is., rugp. 15. 

— Anksti šį rytą rado penkių 
svarų dinamito bombą, padė
tą Allen A kompanijos sandė
lių trobesio duryse. Bombos 
knatas buvo užgesęs per de-. 
šimt colių nuo sproginio, dėl 
to sprogimo neįvyko.

Allen A kompanijos megstu- 
vių darbininkai streikuoja jau 
devynioliktas mėnuo.

GAYS MILLS, Wis., rugp. 
15. — čia siautė didelis gais
ra?, sunaikinęs penkis biznio 
trobesius. Nuostoliai siekia apie 
$100,000.

Amerikos biznierių 
partija grįžta iš 

Sov. Rusijos
MASKVA, rugp. 15. — Tris

dešimt šeši amerikiečiai, nariai 
neoficialios prekybinių delega
cijos, kuri per mėnesį laiko va
žinėjo po sovietų Rusiją, išvy
ko iš Maskvos per Varšuvą j 
Berlyną. Visa la Amerikos biz
nierių partija pradžioj susidė
jo iš arti šimto asmenų, bet 
sovietijoj ji iškriko atskiromis 
kuopelėmis.

Amerikiečki neveltui važinė
jo: kai kurie jų padarė ir biz
nio su sovietais. Taip antai 
vienas jų, G. A. Bryant, clcve- 
lando Austin kompanijos vice
pirmininkas, padarė kontraktą 
su rusais įsteigti Nižny-Novgo- 
rede automobilių fabriką, ku
ris gamins po apie 109,000 au
tomobilių per metus.

Vyrą anan pasaulin 
iškraustyti moka 

vežimas šieno
BUDAPEŠTAS, Vengr., rugp. 

15. — Ryšy su suėmimu Szol- 
noko apskrity 98 moterų, kalti
namų dėl nunuodijimo savo vy
rų, tardymuose pasirodė, kad 
vengrų moterėlėms, trokštan
čioms dėl šio ar to atsikratyti 
savo vyrų, iškraustyti juos į 
aną pasaulį pareidavo arba ve
žimas šieno, arba pinigais nuo 
$30 iki $40. Bent tokią kainą 
imdavo, kaip tardymai parodė, 
madam Fa^ekas’ienė, viena dvie
jų pribuvėjų, rupindavus'ių mo
terims nuodų vyrams nuodyti.

Madam Fazekas’ienė ir antra 
jos tame bizny konkurentė, pri
buvėja Papai’iene, suskubo pa
sikarti pirmiau nei tapo suim
tos. \

Indijoj cholera mirė 
1,300 žmonių

LONDONAS, rugp. 15. — 
Iš Bombėjaus, Indijoj, prane
ša, kad Bombėjaus provincijoj 
ėmė smarkiai siaut i choleros 
epidemija. Ta liga jau paplo
vė 1,300* žmonių.

MONTlREAL, Kanada, rugp. 
15. Vienas šešių aerbplanų, 
išskridusių ieškoti lakūno C. R- 
Troupo, prieš devynias dienas 
prapuolusio, praneša, kad Troup 
tapo surastas 200 mylių į žie
mius nuo Sevcn Islands, Que- 
bec. Jis buvo priverstas ten 
nusileisti žemėn, aeroplano mo
torui sugedus. M

LIETUVOS ŽINIOS
Nubaustas už “neteisin

gų gandų” platinimą
KAUNAS. Kauno komen

dantūra nubaudė už melagingų 
gandų platinimą J. Sabaliauską 
500 litų ar 1 mėn. arešto. Nu
baustasis kilęs iš okupuotos 
Lietuvos, kur buvo tremiamas, 
bet vėl sugrįžo. Sabaliauskas 
buvo teismo baustas už vagy
stę.

Sulaikė koinunistų lite
ratūros platintojus

KAUNAS. — Kriminalinė po
licija sulaikė Kaune bolševikų 
literatūros platintojus Lipmaną 
Giršą, Ormaną Micheli ir Se- 
galytę Zeldą. Pas juos kišenė
se rasta daug literatūros: “Bal
sas” “Raudonoji dieta” ir at
sišaukimai.

Komunistų bylos ka
riuomenės teisme

KAUNAS. — 19 rugpiučio 
Kariuomenės Teisme bus’ nagri
nėjamos Juozo Daukšos byla ir 
D. Mačiulio ir J. Vingelevičiaus 
byla. Visi kalti komunistų li
teratūrą platinę, o Daukša kal
binamas priklausęs kompartijai.

Policijos agentas pa
šovė Kauno pilietį

KAUNAS. — Liepos 28 d. 
apie 23 vai. Kriminalinės poli
cijos ašutas pančiuose VI 
Kranto g-vėj pamatęs einant 
įtartiną asmenį norėjo patik
rinti jo dokumentus. 'Tačiau 
agento stabdomas tas asmuo 
nesustojo, leidosi bėgti. Tada 
agentas šovė iš revolverio ir 
sužeidė nepažįstamą. Nustaty
ta, kad sužeistas — VI Kranto 
g-vės gyventojas Pranas švar- 
cas>

Kriminale policija veda tuo 
reikalu kvotą. Švarcas padė
tas miesto ligoninėn.

“Naminės” bravoras
šakių apskrity, Lekėčių vals

čiui, Autoliškio kaime pas ūki
ninkus Laurinaitį Praną ir 
Paukštį Juozą, gyvenančius vie
nam ūky rasta labai pelningą 
įmonė — “naminės” bravoras, 
ir šiek tiek* visai paruoštų var
tojimui to bravoro išdirbinių. 
Bravorininkai dargi laikė pas 
save rusų karo šautuvą.

Iš “imonininkų” atimta visa 
“naminės” atsarga ir šautuvas. 
Jie traukiami atsakomybėn.

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 trumpiausj 
laiką.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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! Graikų Išminčius Diogenas
P. J. Birinkovas Vertė P, S.

grobe iš kitų ir rijo, ir rijo 
tol, kol susiveme. Ką pasakys 
šeimininkas apie tokį svečių ir 
kaip su juo pasielgs?

(Bus daugiau)

korespondencijos!
McNaughton, Wis

(Tęsinys)
—Tikrai taip yra, mokyto

jau, — tarė vienas jaunikaitis, 
vardu Kratesas. -— Tu tuo gali 
didžiuotis, ir mes tau pavydime. 
Bet kiek tu turėjai visokių pa- j 
sityčiojimų ištverti! Nejauku! 
esti, kai pasiryžti ką nors da
ryti ir staiga pamanai, ką apie 
tai kiti pasakys.

—Taip, Kratesai, tai yra di
delis papiktinimas. Saugokis jo! 
Vargas tau, jei pradėsi galvoti 
apie tai, ką kiti apie tave pa
sakys. Kas norės būti žmonių
garbinamas ir šlovinamas, tąsi 
turės daug ir kentėti, žmonių; 
garbės nepavysi, o prie jų pa
skalų neprisitaikinsi. Tik pa
žiūrėkite, ką musų žmonės gar
bina ir kam lenkiasi? Turtuo
liui. Už ką? Už pinigus, bet ne 
už jo dorybes; didikui — už jo 
orumą, iš baimės, bet ne iš mei
lės jam. Kokiam gražuoliui mei
likauja už jo paviršutinumą, 
bet ne už protą arba gerą gyve
nimą. Muzikantui arba tapyto
jui lenkia galvas už jų mokėji
mą linksminti dykinius. Daugy
bę nešlovingų žmonių malonina 
ir slaugo, norėdami pasinaudo
ti iš jų gudragalviavimų. O už 
skaidrų protą, už teisumą, už 
meilę — nelauk iš žmonių gar
būs ir šlovės, nes tavo skaidrus

SLA. 341 kuopos “basket” 
piknikas

tai, manau,

Kvailybės! Bet juk visas 
Korintas pilnas žalingiausių 
kvailybių, tai koęlel man negali 
atleisti vienos kitos kvailybes, 
kurios man naudingos ir ki
tiems nekenkia? Argi tu norė
tum, gerasis Kseniadai, kad ne
būtų tų mano kvailybių? Juk 
tada man butų kur kas sunkiau.

jTesijuokia iš manęs dėl mano 
įpročių, — tik teleidžia jie man 
ramiai gyventi. Jei many nie
ko juokinga nebūtų, tai jie, ne
galėdami manęs patverti, tur 
būt, tuojau butų mane ištaraba- 
niję iš šio pasaulio.

—Dar apie tave sako, Dioge
nai, kad tu taip keistai gyvenąs, 
vilkįs ir elgiąsis — tik iš pasi
didžiavimo, kad prieš žmones 
pasižymėtum.

—Kodėl iš pasididžiavimo ? 
Aš taip elgiuos iš savo įsitikini
mų. Argi korintiečiai yra tokie 
akylus, jog gali žinoti net ma
no ketinimus, kodėl aš taip elg
siuosi arba kitaip? Bet, pade- 
kim, kad ir iš pasididžiavimo; 
jie juk taip pat nėra be tos 
silpnybės; vadinas, šiuo atžvil
giu mes esame lygus. Antra 
vertus, jei aš taip ir gyvenčiau 
iš pasididžiavimo,
vis dėlto yra kur kas naudin
giau gyventi taip, kaip aš gy- 

_ .. _____,__  ___________ venų, nekaip jų gyvatai pana-
protas iškels aikštėn visą jų ne-'šauti. Naudingiau prastai val- 
tiesą, tavo teisumas sutrukdys j gyti, nekaip gėrėtis riebiais val- 
jų klastingus sumanymus ir ta- giais, kuriais nemačiomis juos 
vo meilė privers juos sarmaty- nuodija jų virėjai. Taip pat 
lis dėl savo geidulių. Bet vis į naudingiau nešioti prasius dra- 
delto, doringai gyvendamas, bu-1 bužius ir gyventi prastame bus- 
si laimingas ir turėsi bičiulių. Į te, nekaip panašauti turtuo- 
Tavo bičiuliais bus tie, kurie ta-iliams. '
ve supras ir pamils. O nuo ki- Aš jau įpratau į tą saikumą, 
tų žmonių išgirsi tik pašiepimų taip kad jis manęs jau nebesun- 
ir plūdimų, gausi dar mušti ir j kiną, bet, priešingai, suteikia 
busi spiaudomas. Bet dėl to ne-i man dar didelės naudos, kurios 
nusimink, tik džiaukis, ųes tat! nemainyčiau ant pomėgio sal- 
rodo, kad teisingai gyveni. įdžiai gerti ir valgyti. Nuo to 

Taip kalbėdavo Diogenas su' laiko, kaip aš pradėjau prastai 
savo mokiniais, ir, atėjus vaka- • ir neturtingai gyventi, aš tapau 
rui, jie išvaikštinėdavo po na-i linksmas ir viskam gerai nusi- 
mus, kiekvienas vis galvodamas teikęs; mano dvasia pasidarė 
apie tai, ką girdėjo iš savo mo-j skaidri, protas aktingas, širdis 
kytojo. jautri, visos mano pajėgos man

VII. | paklusnios, ir mano elgesys ne-
' pareina nuo skilvio. Gamtos 

Kaip Diogenas sutinka žmonių į gražybčs mane džiugina, o su 
paskalas ■ oro atimamomis esu apsipra-

Teisingai sakė Kratesas, Dio- tęs: galiu patverti ir saulės 
geno mokinys, kad sunku pra- < kaitrumą, ir šaltį, ir badą, ir 
dėti prastai gyventi, kad daug i troškulį; patveriu vėją ir dar- 
reikės pasityčiojimų ir šarma- ganą, kiek tik gali žmogaus pri- 
tos iškentėti. Ir visa tai, iš tik- gimtis patverti. Teateina jūsų, 
rųjų, teko Diogenui patirti. I kaip mergaitės, išlepinti, sugle- 

Kseniadas, Diogeno šeiminiu- žę turtuoliai, kuriuos įskaudina 
kas, labai jį mylėjo, ir todėl mažiausia jų minkštų patalų 
jam sunku buvo klausyti viso- raukšlelė, ir teįsitikina tuo iš 
kių pasityčiojimų ir pokalbių, manęs. Pagalvok pats, Kscnia- 
kurie pilte pylėsi ant jo bičių-Idai: ai gi reikia didžiuotis, no- 
lio. Ateidavo jis pas Diogeną rint taip gyventi, kaip kad aš 
ir verdavo jam savo širdį, skųs- į gyvenu ?
darnusis žmonių neteisybe. Ir jie > —Gal būt, kad ir tavo tiesa, 
ilgai tarp savęs kalbėdavos. — atsakė Kseniadas. — Tik aš 

—Ką gi apie mane sako žmo-|vis galvoju, kas butų, jei visi 
nes? — Kartą paklausė Dioge
nas Kseniadą.

—Sako, kad tu apsimetęs 
kvailiu.

Pasakyk jiems, kai pama
tysi, — atsakė Diogenas,' — kad 
jie apsimeta labai gudrus.

—Dar juokiasi iš tavęs, kad 
tu numetei puodelį ir geri iš

McNaughton lietuvių ''koloni
ja skiriasi nuo kitų kolonijų tuo, 
kad ji beveik išimtinai yra lie
tuvių ūkininkų kolonija. Ši ko
lonija yra, taip sakant, geogra
fiškai atskirta nuo kitų lietu
vių kolonijų keliais šimtais my
lių atstu. Beno arčiausia kita 
lietuvių kolonija, kuri irgi ne- 
didžiausia, yra Milwaukee, Wis. 
Nežiūrint į visa tai šios kolo
nijos lietuviai rodo daug veik
lumo ir gana dažnai rengia vie
nokius ar kitokius parengimus, 
kuriuose jie skaitlingai daly
vauja. Už visus tuos parengi
mus ir visą 'šios kolonijos lie
tuvių viešą, gyvenimą kreditas 
tenka SLA. 341 kuopai. Apie 
šią kuopą ir sukasi visas šios 
apielinkės lietuvių judėjimas.

Pereitą sekmadienį, rugpiu-. 
čio 18 d. SLA. 341 kuopa su
rengė “basket” pikniką, kuria
me dalyvavo ne tik vietiniai 
kuopos nariai, bet ir atostogi- 
ninkai, daugiausia chicagiečiai. 
Piknikas atsibuvo pp. ?šimkų 
“dvarely”, ant Wisconsin upės 
kranto. P-nai šimkai, kurie yra 
geri ir veiklus’ šios kuopos na
riai davė veltui savo farmą 
šiam piknikui. Ir reikia pasa
kyti, kad smagiai ir gražiai lai
ką praleidome. Ypatingai ato- 
stogininkai gali paačiuoti pp. 
šaltienei, Juodsnukienei ir Vi- 
lutienei, kurios sumanė sureng
ti šį pikniką. Mat, atostogini li
kai tai tik ir laukia tokių pa
rengimų,' kad .ąavus progos, 
kur nors išeiti. McNaughtonie- 
čiai nuoširdžiai vaišino visus 
skaniais užkandžiais ir gėri
mais. Piknike buvo žaista lie
tuviškos žaismės, šoko lietuviš
kus šokius ir dainavo lietuviš
kas dainas. Nuo lietuviškų dai
nų aidėjo Wisconsino upės pa
krantės.

Šis piknikas ne dėl pelno bu
vo rengias, bet dėl draugišku
mo, ir pilnai savo tikslą pasie
kė. Taip gražiai ir draugiškai 
gyvendami McNaughtoniečiai ir 
apielinkės' lietuviai, jeigu kada 
ką rengia, tai turi gan gerų pa
sekmių ką parodo jų parengi
mai, praeity.

Juozas Pius Milčiunas-Milton.
Pirma negu Juozas Milei ti

nas patapo graborium, jam te
ko daug pamatyti ir patirti, ir 
čia bus ne pro šąli paduoti ke
letu įdomesnių faktų iš jo gy
venimo.

Dar jaunas būdamas Lietu
voj prieš 1905 m., tebesimokin- 
damas, jis atsižymėjo kitų sa
vo draugų tarpe kaip didelis 
idealistas ir svajotojas. Jau ten 
pradėjo, kiek tada sąlygos lei
do ar neleido, sandarbininkau- 
ti lietuviškų raštų platinime ir 
šiaip priešrevoliucinio laikotar
pio judėjime.

Atėjus 1905 metų revoliuci
jai, Juozas' su savo mokyklos 
draugais jau .smarkiai šoko į 
revoliucinį darbą, — nuversti 
carą ir išvaduoti Lietuvos liau
dį iš priespaudos.

Revoliucija buvo kazokų kul
komis ir nagaikomis numarin
ta, daugelis ir Juozo draugų 
pateko, o keli ir žuvo. Atsira
dus šnipų-išdavikų iš pačių lie
tuvių tarpo, ir sušaudžius Juo- 
zo gerinusį draugą Andrių Bal
trušaitį iš Buktiškių kaimo, 
Griškabūdžio parapijos, mirties 
pavojus pakibo ir ant kitų to 
būrelio likučių, ir Juozas Mil- 
čiųnas' su keliais kitais pabė
go i užsienius.

■HIli
1906 motais,; jis atkeliavo į 

Jungtines Valąjjjąs į Wilkes 
Barrę, Pa, pas,,.savo dėdę M. 
Milčiunų, kni s nusivedė j j i an

glių- kasyklas duonos pelnytis. 
Išdirbęs gerą pusmetį, su su
taupytais centais, p. Milčiunas 
apleido kasyklas 
Philadelphia, Pa., 
amato mokintis.

Išmokęs amato,
kės Barre, manydamas čia įsi
steigsiąs fotografijos kabinetą, 
bet neradęs vietos’ nuvyko į 
Pittsburgh, Pa. Bet ir čia ne
radęs vietos, ir reikalaudamas 
pragyvenimo, stojo į bučernę 
pas lietuvį, bet vėl — ten rei
kėjo mokėti gerai anglų kal
bą, o tos dąv nepakankamai 
mokėjo.

Vėl išvykęs jį kasyklas, sy
kiu dirbdamas ,tuo pačiu laiku 
mokinosi anglų kalbos, o kada 
jau pramoko gerokai, 1908 m. 
atvažiavo į Illinois valstiją mie
stelį Herrin, I|l., vėl į anglių 
kasyklas. Padirbęs metus lai
ko, pagaliau tame pat mieste
ly atidarė savo fotografijos ga- 

14,000 gyventojų 
vienų angliakasių 
sunku 
kuomet 
nelabai

gali dūšias iš keplos prašyte 
prašinėti, vietoj kad pačioj kėp
io j pragarą ir revoliuciją sukė
lus. Tad 1915 metais nusivil
kęs drėbė Juozas šalin kuni
gišką sijoną įr atbulą kalnie- 
rių, ir kaip buvęs grįžo į juo
dą darbą pas darbininkus drau
gus ir visu uolumu atsidavė 
Socialdemokratų partijos veiki
mui lidtuvių tarpe.

1917 metais atvykęs į De
troit, Mich. išsimokino šaltkal- 
vystės (phimbing) ir iki šiam 
laikui dirbo svetimoj šapo j, 
svajodamas kada nors nuosavią 
dirbtuvėlę užsidėti.

Draugijoms J. P. Milčiunas 
priklauso, ,— SLA. 352 kuo
pai, jaū nuo pąt 1908 metų. 
Yra ir pats sutvėręs 
kuopas: Bush, III.;
III. ir Herrin, III.

Amerikoniškoms 
Eagles, Herrin, III. 
metų. Taip pat nuo 
yra pilnas narys Zion Lodge, 
didžiausios pasauly masonų or
ganizacijos, kurioj iš viso De
troito tik du lietuviai tėra.

Rep.

iš

iš

tris SLA. 
Royalton,

priklauso: 
nuo 1911 

1926 metų

Ashland Avė., Chicagoje.
Danta, Pranas. Kilęs iš pičiu- 

šių k., Skaisgirio vai., Šiaulių 
apskr. Gyveno Chicagoje.

Galkus, Kazys. Iki 1924 m. 
gyveno 1120 Front St., Grand 
Rapids, Michigan. Atsiliepė jo 
žmona, Kristina Galkuvienė.

Griciunai, Vincas ir Kamile 
Iki 1917 m. gyveno Duluth, 
Minn.

Gotautas, Dominikas. Kilęs 
Sierijų vai., Alytaus' apskr.

GUSTAS, Boleslovas. Kilęs
Vilkijos vai., Kauno apskr. Gy
veno kadaise Wilkesbarre, Pa., 
o vėliau Chicagoje.

Jocius, Jonas. Gyveno kadai
se 115 Cook St., Westville, III., 
pas Kazį Ašmį.

Karosas, Petras. Kilęs iš Bir
žų vai., ir apskr. 1921 metais 
gyveno San Francisco, Califor- 
nia.

Kaušys, Dominikas. Kilęs iš 
Skuodo vai., Kretingos apskr. 
Gyveno sulig adresu 
33rd Place, Chicagoje.

Legačinskas, Jonas. 
Amerikon 1905 metais
gyveno Chicagoje. Atsiliepė jo 
brolis Stasys- Legačinskas.

Liaugauda, Pranas. Kilęs iš 
Telšių vai. ir apskr. 1927 me
tais gyveno 3011 W. 40th Place, 
Chicagoje. '

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti, ir kiek
vienas kas ką nors apie juos ži
notų yra prašomi suteikti ži
nių. Bet kokia žinia bus bran
giai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas.,

83C W.

Išvyko 
ir apsi-

Paieškoma
asmenys gyvenę Ameri-Šie 

koj yra ieškomi:
Bubinas, Dominikas^ Kilęs iš 

Troškūnų vai., Panevėžio apskr. 
Gyveno kadaise Chicagoje.

Dalangauskas, Juozas. Kilęs 
iš Baisiogalos vai., Kėdainių 
apskr. Prieš karą gyveno 3011 
W. 22nd Street, Chicagoje.

Dambrauskas', ’ Bolesl. Prieš 
trejus metus gyveno 4602 So.

Rm. 1032—608 S. Dearborn St., 
Chicago, Illinois.

ir išvyko į 
fotografijos

grįžo i Wil-

Lietuvos Laisves 
Bonų 

vertė vėl pakįlo. 

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien. 

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

PAMATYKITE SAVE KRUTAMUOSE PAVEIKSLUOSE 
IMTUOSE DABAR IR DEŠIMTS METŲ ATGAL

s AMOVA
-?

—Bet jie juk nežino, kodėl 
aš numečiau puodelį; gal būt, 
dėl to, kad jis jau buvo nebeti
kęs, o naujo man nebereikėjo 
įsigyti, kadangi nuo vaiko bu
vau išmokęs iš delno gerti. Bet 
padėkim, kad visa tai negerai, 
tad kas iš to? Aš pažįstu tur
tuolį Kleoną, kuris geria iš auk
sinės stiklinės. Bet jeigu jis 
mokėtų ir norėtų gerti iš delno, 
lai jam, norint savo auksą išlai
kyti, nereiktų visaip kraipytis 
ir bjauriai šliaužioti prieš pa
saulio galiūnus.

—Dar sako, kad tu žmonėms 
sakąs tai, ko jie nemėgstą klau
syti.

—Ko aš kaltas, kad jie ne
mėgsta tiesos klausyti?

—Jiems netinka tavo įpro
čiai, tavo kvailybės, kaip jie jas 
vadina.

žmones pradėtų taip gyventi? 
Juk pati gamta tiek mums 
suteikia pomėgių ir miklina mu
sų protą puošimos ir gėrėjimos 
dalykams išrasti. Jei tai tiesa, 
ką tu sakai, tai kas bus su 
mokslu ir menu ? Kas gi tada 
jais naudosis? Juk 
kas leista.

—Jei tu ką nors, 
prisisavini, tai dar

mums vis-

Kseniadai, 
nereiškia, 

kad tas tau yra leista. Aš pasa
kysiu tau palyginimą: vienas 
turtingas žmogus iškėlė didelį 
pokylį ir į jį prikvietė visokių 
svečių iš įvairių šalių, tautų ir 
kalbų, visokio mokslo, lyties ir 
ūgio. Del savo dosnumo jis vai
šino savo svečius kuo beturėda
mas, su perteklių, ir, be to, kiek
vienam dar davė tai, kas buvo 
jam naudingiausia. Visi valgė, 
gėrė ir dėkojo šeimininkui. Bet 
štai tarp svečių atsirado vienas, 
kuris, nesitenkindamas tuo, kas 
ties juo buvo, ėmė ir užgrobė 
tolimiausius dubenius, nieko ne
pagalvodamas, kad ne viskas 
jam vienam yra patiekta, kad 
jis tik vieną skilvį teturi arba 
kai kurie valgiai buvo padėti 
tik silpniems ir ligotiems sve
čiams. Ir tas svečias visa tik

Atcstogininkai McNaughtane
Pereitą šeštadienį, rugp. 17 

d. atvyko iš Chicagos daininin
kas p. Stogis pas J. Varekojus 
atostogoms praleisti. P-as Sto
gis atvažiavo automobiliu kar
tu su pp. Rakščiais, aptiekinin- 
kais. P-ai Rakščiai nuvažiavo 
į Three Lakęs. P-as Stogis ža
da čia būti apie keturias' sa
vaites laiko.

Pereitą sekmadienį atvažia
vo iš Chicagos: p-ia Kemėšie- 
ne, Universal Club manageris, 
p. Ambrozevičius, p. šilimas ir 
p. Mankus. Jie visi apsistojo 
pas J. Varekojus ir žada 
būti apie savaitę laiko.

Jau apie savaitė laiko 
atostogauja p. Jonkus iš 
nosha, Wis'. P-as Jonkus
dalininkas Kenosha Iron Works. 
Jis leidžia atostogas p-ios Juš
kienės ūky j. — Svečias.

fotografui 
aųgliaka- 

tesirupina 
to jau ten

čia

kai
Ke- 
yra

Detroit, Midi
Naujas lietuvis biznierius.

detroitie- 
P. Milton- 
labai ma- 
ir mėgia-

Neseniai čia atidarė laidoji
mo įstaigą plačiai 
čiams žinomas p. J. 
Milčiunas. Jisai yra 
lonaus budo asmuo
mas visų, kurie turėjo progos 
arčiaus jį pažinti, todėl galima 
tikėtis, kad biznis jam seksis. 
Jo įstaiga randasi po numeriu 
2252—24th Street.

TEATRO
ATI DAR Y E

3518 So. Halsted St, Chicago

SEKMADIENY
Rugpiucio-August 18,192b

I

leriją, bet 
miestely, iš 
darbininkų 
pragyventi, 
šiai žmonės
fotografijomis, o be 
gyveno Vienas fotografas nuo 
senovės. Tad pardavęs tam fo
tografui savo galeriją, p. J. Mil
čiunas vėl gavo ieškotis dar
bo. Dirbo porą metų vienoj par
duotuvėj, kur Susipažinęs su 
vienu Episkopalų bažnyčios šv. 
Jurgio klebonu, kun. Oresto Cal- 
cini, ir prikalbintas į kunigus, 
1912 metais* pabaigė jų semi
nariją ir patapo kunigu.

Vyskupo 
Springfield, 
švęstas, J. 
skirtas tam
Calcini vikaru į Freemont Spur, 
114. Turėdamu dvi bažnyčias, 
Herrin ir Freemont, jiedu jau
tėsi turį pilno “darbo” su dū
šiomis, bet po keturių metų ku
nigavimo, vyskupas iškėlė kun. 
Cąlcini į Chicago, o Milčiuną 
vieną paliko “dūšias ganyti” 
abiejose parapijose.

Nusibodo senam revoliucio
nieriui toks darbas, kur tik te-

H. W. Osborn, 
III. formaliai pa- 

Milčiunas tapo pa- 
pačiam kun. Oresto

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

Tikietų kaina $2.00 ir aukščiau

Programa prasidės 7:30 vai. vakaro

!

■■■■■■■

Graži, Pilna Įvairumo Programa
Little Symphony Orchestra of 

Chicago
Howard Preston — Chicagos

Operos Baritonas
Antanas Vanagaitis
Naujienų Pikniko — Gražuolių

Kontesto Krut. Paveikslai
Vilnies Pikniko Krutamieji 

Paveikslai

Vitafonas — Movietonas
Specialiai Suorkestruotos Lie

tuvių Liaudies Dainos, ku
rias grieš Simfonijos Or
kestras

Krutamieji Paveikslai imti 
1919 metais — Lietuvių 
Laisvės Varpo Laikais

lt
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yra musų tuoj autiniai reikalai, 
kuriuos užrašykit sau į knygą, 
o kurie nemokat rašyti išsi- 
kirpkit iš “Naujienų” ir prie 
kiekvieno Valgio kalbėkit. Ne 
tik kalbėkit, draugai ir drau
gės, bet ir pildykit kaipo šven
tus komunizmo tezius'.

1. Neužmirškit, draugai ir

Atlekia ;iš Odesos 
Italijos fašistų 

lakūnai

Inai apspinta lyg-musės medų, 
pasisekimas nesvietiškas. Aiš
ku, ir prabaščiaus širdis ne 
avies uodega, pavydas paima. 
Štai jis kelintas kartas raudo- 

i ja savo kampely susitūpęs, kad

draugės, rugpiučio/ pirmos die
nos, kurioje tie kapitalistiški 
Chicagos policmonai musų revo- 
liucijinį ūpą išblaškė su bana
nų kotais.

2. Aukaukit ir kitų prašykit
Velnio štabe ant Bridgeporto socialistai paveržę jo gražuolę.

.ruošiamas .širdingas prieini-Į— Kadangi toks pavydas, nors 
mas. Rimtas atsišaukimas Į natūraliai yra sveikas ir patei- 
visus staravierus. | sinamas, bet trukdo kunigiš-

 kam stonui, tai Padaužos ir no- 
Klausykite, klausykite, klau- ri gerb. prabaščiui jeiti į pa

šykite... • Į dėtį. ,
Ką tik atvyko i raudonąją' 

Maskvą Italijos fašistų svečiai 
lakūnai, kuriems buvo iškeltas 
širdingas susibrolavimo priėmi
mas ir pats batiuška Stalinas 
pasakė, kad Mussolini yra pir
mas po Lenino nabašninko did
vyris.

Taip pasakė pats batiuška 
Stalinas. Todėl visi tikintieji 
staravierai klausykite, klausy
kite, klausykite. Duokite komi
sarams pinigų. Daug pinigų, bo 
Bridgeporto raudondvary bus 
didelis balius’. Komisarai gers 
už fašistų sveikatą ir bus di
delis susibrolavimas ant viso 
Alstryčio. Tegyvuoja bolševiz
mo ir fašizmo ženybos ant gy
venimo ir minties.

Amerika paskelbė 
karą!

Padaužų Generalio štabo 
pranešimas.

Camp Grant, III. 50,000 
musų žiniomis, o baimės aki
mis žiūrint gal būt kokia pen
kios dešimts milijonų tautinės 
gvardijos, infanterijos, • artile
rijos ir aviacijos vakar pradė
jo visų rūšių ginklais atakas 
prieš “valstijos raudonuosius 
priešus”. Pėstininkų dalys jau 
ima raudonuosius ant durtuvų, 
skersai Kišvakee upę.

Raudonieji krašto priešai sa
koma yra apsikasę Bridgeporto 
“raudondvary j e” ir tupi blinda-1 
žuose. Ar pasieks juos durtu
vai nuo Kišvakee upės, dar ne
žinia. bet matyt raudondvary 
raudonųjų smarkus sujudimas. 
Raudonas rašalas pilstomas į 
rašalines, “Velnio” popieriai 
spausdinami nublukusia spalva. 
Kimisarai duoda proletarams 
griežtus kariškus Įsakymus pil
ti rekvizijas į karbonkas, ir pa
tiems nesti į raudondvarį. Yra 
ir sužeistų, kuriems už gavimui 
pylos nuo policijos, Bridgepor- 
te rengia bankietą. Visą ko
misarų štabą užpuolė labai ne
maloni kinkų virpėjimo epide
mija ir be to draugui Nadruliui 
kaž kas įsimetė Į lupą, o drau-

Raudonai bolševikiš
kas atsišaukimas

Raugai ir raugės,
Ar jums žinoma, kad mes 

šiandien tik dėlto dar turime 
musų komisarus iš pono Leni
no malonės, kad tam (tikras bu- 

| rys lietuviškų čiornarabočių ir 
vorkerių ištiesė jiems savo gau- 

i šią ranką ir nutraukę nuo sa- 
vo burnos vos dar pradėtus val- 

, gyti s'endvičius, kielbasus ir 
kleckus, jiems atidavė suėsti. 
Kad ne tie susipratę pavaldi
niai, butų amžinai po komi- 

,sarų.
Ar žinote, raugai ir raugės, 

, kad su Maskva šiandien veik 
i visiškai nebegalima susikalbėti, 
į Jie ten šnekasi su visokiais čan- 
solangais, kikirikais ir kitokiais 

' dainiais, o musų Bridgeporto 
raudondvarį miršta užmiršo. Ar 
žinote, kad ir su aukomis nebe 
taip gerai dalykai, kaip pir
miau, kad geraisiais metais bu- 

| davo. \
Geraisiais metais būdavo, — 

tik kepurę pakišk, kiek reikia? 
— Penkinę, rauguti, raugute, 
ir tuojau kepurė pilna. Ne ko
kių nors ’spiaudalų ar sušvin- 
kusių kiaušinių, kaip šiandien, 
bet tikrų tikriausių buržujiškų 
notų ir dolerių! šiandien ne 
įtik su kepure, bet ir su tikra 
karbonka nebes’urenka tokių pi
nigų.

Šiandien Mandžurijoj raudo
ni debesiai renkasi, ir Budinąs 
su arkliais padangėmis jodinė
ja. Ar mes, raugai ir raugės, 
pasiliksime ? Rrreeevvolliuuuci- 
ja, karalaus! Duokite pinigų, 
duokite pinigų, tik doleriais, 
grynomis notom!

Workeris nei dienos neišgy
vena, jei workeriai neatiduoda 
savo visos dienos' uždarbio. 
Workeris yra vienas, o musų 
komisarų visa ruja. Tad pagal
vokit kiek burnų, o visos ėsti 
nori, ir dar karts nuo karto 
išsigerti reikia.

Raugai ir raugės, tuštinkite 
mašnas!

pinigų Gastonijos darbininkams, 
bet žiūrėkit, kad pinigai niekur 
kitur nebūtų siunčiami, kaip į 
musų Buliotino kanceleriją.

3. Iš visos širdies neapkęskit 
kinų nacijonalistų; draugavi
mas' su kinais skaitysis prole- 
tarijato išdavyste.

4. Aukaukit Tarptautiniam 
Užkandžių Fondui.

5. Pakelkit nusileidusi musų 
meną.

6. Rengkit musų Buliotinui 
piknikus, kol dar ne vėlu, ir 
kviesk i t mus už kalbėtojus pri- 
siųsdami ant lunčiaus ir kelio
nės, “round trip”. Stengkitės 
pastatyti musų kalbėtojus, kur 
tik susirenka būrelis' žmonių.

7. Steigkit nematomų reikalų
fondą ir duokit, duokit be pa
sigailėjimo. — P. K.,

neatbokit piktų priešų — 
diktatūra musų ginklas 
ir jačeikų platus' tinklas 
te išgąsdina visus.
Ką prieš mus gudrus bankie-

[riai? 
Ką prieš mus visi biznieriai? 
Niekai...

“Vakarienę mes surengsim, 
o buržujai mus parems: 
kas penkinę, kas kumpiuką, 
kas dešrų, kas šiolderiuką — 
kits iš baimės ir dešimkę 
į karbonką įvarys; 
kitas doleri duos vieną, 
kitas sviesto, lašinių, 
kits agurkų, kitas pieno — 
o jeigu katras išdrįs 
išvaryti jus kurį, 
tas nedžiaugsi s, 
tas gailėsis...

“Taigi, draugės ir draugai, 
dirbkite visi!”

Supliauškėjo delnų delnos, 
sutraškėjo sausos grindys, 
pritarimas didis buvo, 
pritarimas vienabalsis. 
Ir pasklydo tarp biznierių 
visa kumpių brigada: 
ėjo, lindo prie kiekvieno 
su karbonkoms, su tarboms. 
Raukėsi biznieriai, pyko, 
sunkius laikus minavojo, 
bet bijodami jačeikų 
davė ką katras galėjo. 
Ir pririnko daug gerybių: 
kumpių, dešrų, brangenybių 
ir alaus namie daryto, 
munšaino dus'yk varyto 
išviliojo dėl smagumo.

—>  ----------------- ------- ---------f-"" r 'r

Ir surengė vakarienę. 
Susirinko daug žmonių: 
baliavojo, uliavojo, 
garsius spyčius karštai rėžė, 
muziką griežė.
Vienus gyrė, kitus peikė, 
bet buržujų čia nekeikė 
veidmainiavo 
ir dainavo.
Pinigų prašė, 
vardus užrašė 
kiekvieno, kas davė.

Išsiskirstė, išvažiavo 
svarbi kumpių brigada, 
su karbonkoms, su tarboms 
išsisklaidė kam kur reikia; 
o oficieriai suėję 
kramtė kumpiių likučius 
ir alaus namie daryto, 
munšaino dusyk varyto 
užsigerdami kalbėjo: ,

“Pavyko, oronai, pavyko! 
viens, ki'ts, kad ir supyko, 
mes vis-vien pasipelnėm. 
Ak kaip gerai, 
kad durnių nemažai 
randasi ant žemės!”

— Jurgis širšė.

uaiiiy 
in every dtmcei

BlueRibbon 
MaltFxtract

Linksminkitės iki paskutinės minutės

gas Kvailoms nupuolė ant strė
nų.
Didelis komunistų laimėjimas 

Anglijoj

Del “tuojautinių” 
reikalų

Birkenhead, Anglijoj. čia Komunistų Buhotmas prašo 
viena komunistų divizija, atė. musų atsišaukti | visus' kas su- 
jusi j skautų kempę su propa- I interesuotas, ypatingai kas au- 
gandos ir literatūros amunici-Aai|ja’ tuojautinių reikalų, 
ja, tapo užpulta žmonių mi- į Fa.da.tizu Kancelerija pavėlina 
nios, kuri grėsė jau visus komu-, draugams komunistams kalbėti 
nistus nulinčiuoti, tik skautai savo r©U<alais.
apynė ir atidavė visus komuni-■ Draugai ir draugės, sekami
stus j policijos rankas. Padau
žų generalinis štabas skelbia tą 
įvykį milžinišku komunistų lai-j 
mėjimu. Jie kiekvienas parsi-j 
nešė po sveiką skalpą, tai yra 
parsinešė sveikus savo kailius, 
nenuluptus.

“Draugo” prabaščių pavydas 
vargina

Prabaščius Kampininkas pa
rėjo į Padaužas. Tai yra ne jis 
pats parėjo, bet padaužos jį 
parsivedė, ir žada padaryti ma
žutę operaciją prieš vyrišką pa
vydą, kurs jį pradėjo kankinti 
nuo pat tos dienos, kai jo gra
žuolė pareiškė norą dalyvauti 
gražuolių konteste. — Padau
žos gerai supranta prabaščiaus 
pavydą. Kaip tik gražuolė pa
sirodo konteste, taip ją vaiki-

Kumpių brigada
Susirinko, suvažiavo 

svarbi kumpių brigada, 
su karbonkoms, su tarboms 
Velnio užpečkin suėjo, 
čia viengungiai kavalieriai, < 
komisarai su pačioms 
ir rinkikai paprasti, 
susisėdo prie kits kito. 
Ir ant galo generolai 
ir oficeriai atėjo.

“Draugai!”. tarė vienai 
generolas riebaus kūno — 
“svarbiu reikalu suėjom: 
vakarienę draugai, draugės, 
vakarienę rengti reijkia. 
Vardan Lenino garsaus, 
vakarienę skanių valgių, 
vakarienę atminimui, 
vakarienę užbaigimui 
musų darbo pasekmingo.

“Tyko mus praryt buržujai, 
musų kraujo priešai geidžia, 
kunigai mums pavydi, 
darbininkai mus apleidžia.

“Nenuliuskit draugai, drau-
[gės! 

nebijokitės biznierių,

LAXATIVAS DEL NEGA- 
LIUOJANČIO KŪDIKIO

Opi kūdikio sistema nepaken
čia ricinos aliejaus ar stiprių 
liuosuotojų; bet štai yra vais
tai, kurie kaip tik jam atsako. 
Ir jie atlieka darbą greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis nė ne
pajaučia. Fletcher’s Castoria 
nuramina piktus, neramius vai
kus ir juos užmigdo, o turin
čius karščio, konstipaciją ir 
pakrikimą padaro sveikais ir 
linksmais milionuose namų šian
die. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikalės profesijos. Šalinkis 
imitacijų. Chars H. Fletcher 
parašas reiškia tikrą Castoria.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

REAL estate
2608 W. 47th St.

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGKIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization 
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.
i__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

jums nereikia skirti laiko 
susigrūdimams ant atdarų
geležinių vieškeliu

ŠEŠĖLIAI ilgėja . . . vakarų padangėj pradeda reikštis spal
vos . . . vakarinis vėjalis šnabžda medžiuose. Pasilikit — 

tai paskutiniai gražiąjai valandai vakaro prieblandoje!
Atvažiuokit anksti — išvažiuokit vėlai greitaisiais elektrikiniais 
užmieščio traukiniais. Nereikia gaišuoti prie sustojimo šviesų, 
delei flat tairų, ar susigrūdimų. Atsisėsk patogiai berupestin- 
game komforte. 70 mylių į valandą pro šalį vos slenkančių, rė
kaujančių automobilių! Visuomet rasite patogų traukinį.

Tvarkraščiams, fėrams ir kitokipms informacijoms gauti 
dėl visų trijų linijų, skambinkite RANDOLPH 8200

CHICAGO NORTH SHORE CHICAGO SOUTH SHORE
& MILWAUKEE RAILROAD & SOUTH BEND RAILROAD

CHICAGO AURORA AND ELGIN RAILROAD
(The Sunset Lines)

Naudokis musų Outing and Recreation Bureau. 72 West Adams 
St., Randolph 8200. Dykai informacijos išvažiavimams, tripams, 
piknikams, ir auklėjimo kelionėms po visa Chicago Metropolijos ploti

Į Rytus I šiaurę Į Vakarus

ORĮyR
■BfČHIČAGO 'Wi 
Į‘ĄŪ R OPA A*? £ L G I N 
■■h RAILROAD/jflBI

Well, That’s Some ConsolatioiTUBBY
/ GEE VNHIZ, MOM. ARE \ 
7 YOU GOAJAJA AAAKE ME 
VJEAR THAT OLE HAT AGAIM? 
EKIER TIME I co OUT WiTH 
IT OA) THE KIOS ALI GUV 
THE LIFE OUTTA ME AA) 

CALL ME*SISSY‘AA) MA.MES
LIKĘ THAT - GEE ! C AMT 

I STOP \NFARia)' IT ?

/MOKA) CHESIER, STOP VOUR > 
FuSSlMš VOUMvSTWEXR 
ThiS HAT AUbTHAT 
SETTLES n ' ROM OUT NOVU

PlAV lAbAGOlA)Gt>OWN 
STREET FOR AvjMILE AND 
\F YOV ARE A GOOD BOY 
AMD AR H VILGIVE 
\oo SObAETHIAJG NIC.E 

K V) H E N) I COME HOME

VJELl. IF t CANT G ET RlD’V 

OF IT IGUESS t MIGHT 
AS VJELL S IT KERE A N)' 
VjAvt T|LL mom comes 
HOME AN’ SEE VjHAT 
SIAE'S 
FOR. BEING A G 
AM' VJEARIA) 

OLE HAT

K *rts and

^OLh



»
/

.NAUJIENOS, Chicago, m. Penktadienis, rugp. 16, 1929

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

, Publisbed Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago. III.

Telephone Roosevelt 8500
Editor P, GRIGAITIS

Subscrlption Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy_________________

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

t

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .............. ...............
Pusei metų........................
Trims mėnesiams „J..... ...
Dviem mėnesiam______
Vienam mėnesiui ....... ......

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _________
Savaitei ___ ____________
Mėnesiui______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams..... .... &___
Pusei metų ____ _
Trims mėnesiams .
Dviems mėnesiams
Vienam mėnesiui .*

Lietuvon ir kitur užsieniuose
[Atpiginta]

Metams_________________ $8.00
Pusei metų ___ ________—— 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00
4.00
2.00
1.50
.75

3c 
18c 
75c

$7.00
3.50
1.75
1.25

.75

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

NIEKŠIŠKAS KERŠTAS

Supykęs už tai, kad iš Lipari salų pabėgo Franci- 
jon trys žymus politiniai kaliniai, diktatorius Mussolini 
ėmė areštuoti jų gimines, gyvenančius Italijoje. Fašis
tų vyriausybė jau suėmė vieno pabėgusiųjų, Carlo Ros- 
selli, brolį ir rengiasi ištremti i Ustica salą, kuri yra 
blogiausia iš visų trijų kalėjimo salų. Suimta tapo taip 
pat serganti Rosselli žmona.

Keršyti savo politiniems priešams, kankinant jų 
šeimynas ir gimines, tai žemiausios rųšies barbarų dar
bas. Net žiaurusis Rusijos carizmas nebausdavo brolių 
ir žmonų už politinių prasikaltėlių nusidėjimus. Prasi
kaltėlių giminės turėdavo net privilegiją matytis su 
jais, kuomet pašaliniai žmonės nebūdavo prie 
prileidžiami.

Bet, deja, ne vienas Mussolini šiandie taip 
elgiasi. Rusijos bolševikai dažnai ima, kaipo
šeimynas tų įtariamų asmenų, kuriems ji leidžia išv&* 
žinoti į užsienius. Jeigu toks asmuo užsieniuose ima ką 
nors daryti prieš sovietų valdžią, tai už tai atsako jo 
šeimyna . Rusijoje. O Lietuvoje už studento Vosyliaus 
pasikėsinimą prieš Voldemaro gyvybę 
adv. Andrius Bulota, ir jo žmona tapo 
centracijos stovyklą Varniuose.

Po didžiojo karo valdžios pasidarė

kalinių

nedorai 
įkaitus,

Vosyliaus dėdė, 
ištremti j kon-

žiauresnės.

DAR KARTĄ SUSKILO

“Vieninteliai” Amerikos rrrevoliucionieriai dar kar
tą suskilo. Prieš keletą mėnesių komunistai išmetė iš 
savo partijos kairiosios, arba “trockistų” srovės vadus, 
Cannoną ir kitus. Dabar jie pašalino už “oportunizmą” 
ir “dešinįjį nukrypimą” buvusį daugumos lyderį Lo- 
vestone’ą ir kartu su juo dar devynis 
nizmo šulus.

Kiek skilimų buvo pas Amerikos 
visą dešimtį metų jų gyvavimo, butų 
skaityti. Po kiekvieno tos ar kitos “heretikų” srovės 
pašalinimo iš partijos komunistai vis skelbdavo, kad 
dabar jų eilės tai jau visai ir galutinai apsivaliusios 
nuo nepageidaujamo elemento, dabar partijoje žydė- 
sianti tyriausio “bolševikiško vieningumo” dvasia. O 
betgi partijos “valymai” ir skilimai nepasibaigia iki 
šios dienos.

Fosteris, kuris šioje valandoje, Stalino valia, yra 
pilnas diktatorius Amerikos komunistų partijoje, tik-ką 
iššlavęs į “renegatizmo pelkę” ištisą buri savo stam
biausiųjų oponentų, pareiškia, kad toliaus busią išmesta 
dar daugiaus vadų ir vadukų, jeigu jie tuojaus jam ne
nusilenksią. Vadinasi, visas Amerikos komunistų judė
jimas — nežiūrint, koks jisai buvo — virsta skeveldro
mis. O kaip čia seniai tie žmoneliai svajojo apie ^prole
tariato suvienijimą” po savo vėliava! Ar ne juokai?

stambius komu-

komunistus per 
sunku čia ir su-

Apžvalga
ISAKYMAS, IŠMETIMAS 

ULTIMATUMAS.
IR

Nemser. Pirmieji, šeši užėmė 
atsakomingas vietas centrali- 
nėse partijos įstaigose, o pas
tarieji trys buvo New Yorko 
distrikto pildomojo komiteto 
nariai.

netrukus galima 
“renegatų pelkėn” 
didesnis “pasaulio

“workerių” 
kuriuo da- 
paminėtieji 
komunistų 

14 d. laido-

in-

nio centro valiai, o kad ne, ta 
jie busią be ceremonijų iššluo
ti lauk.

Vadinasi, 
laukti, kad 
pateks dar
revoliucionierių” būrys.

Maskvos prakeikimo bulla.
Viršuj Amerikos 

centro pareiškimo, 
romą aukščiaus 
partijos “valymai”, 
organas savo rugp.
j e išspausdino “ECCI ICC” te
legramą. “ECCI” reiškia ekze- 
kutyyis komitetas komunistų 
internacionalo, o “ICC 
tcrnacionalė kontrolės komisi
ja. ši komisija yra ekzekuty- 
vio (vykdomojo) komiteto da- 
lis. ,

Savo telegramoje ta Maskvos 
įstaiga galutinai prakeikia a- 
merikietį Lovestone’ą už tai, 
kad jisai ne tik atsisakė vyk
ti į Maskvą pasiaiškinti, bet 
dar drįso pasiųsti kominterno 
bosams laišką, reikalaudamas, 
l<n<l pati Maskva jam pasiaiš
kintų. kodėl ji iškrypusi iš tik
ro bolševikiško kelio! Po šituo 

, “imperialistišku” Lovestone’o 
laišku padėjo savo parašus 
ir keletas jo artimųjų vienmin
čių, būtent: Gitlow, Miller, 
Meyerscough, Welsh, White ir 
Wolfe. Baisiai tuo pasipiktinu
si, Maskva reikalauja, kad bu
tų “sudisciplinuoti” ir šitie 
“komunizmo renegatai” (juos, 
kaip aukščiaus matėme, ameri
kinis centras 
te).

Kominterno 
gai pareiškia, 
Lovestone’ui 
čiams esąs 
buvimu partijoje ir 
kai” liepia amerikinės 
sekcijos vadams:

“plėtoti partijos eilėse ko
vą prieš oportunizmą ir taip 
pat prieš visas frakcionaliz- 
mo ir grupių dvasios lieka
nas, prieš pasyvumą, prieš 
chvostizmą (!! “N.” Red.), 
už bolševikišką vadovybę...” 

(žiur. “Daily Worker”, rugp.
14'd., 1929 m.)

Ir, pagaliau, “ICC” liepia tą 
jos telegramą be atidėliojimo 
paskelbti spaudoje.

Nauja komunistų liga — 
“chvostizmas”!

tuoj aus ir išme-

. “ICC” iškilmin- 
kad pritarimas 

ir jo vienmin- 
nesutaikomas su 

kategoriš- 
savo

“chvostizmas,” 
aišku. Anglįš- 

telegramos tekste pasa- 
“khvostism”; anglų kal- 

tečiaus tokio žodžio visai 
Jisai, be abejonės, yra

ti 
ar 
si

(geriausia, pasičiupiriėjant) 
kartais ir juos nėra apniku- 
ta “chvostizmo” liga!

LATVIŲ SOCIALDEMOKRA
TŲ PROTESTAS

Latvijos socialdemokratų par
tijos laikraštis “Socialdemo- 
krats”, paskelbdamas, kad ka
ro lauko teismas Šiauliuose, Lie
tuvoj, iš 29 teisiamų socialde
mokratų, 14 pasmerkė s'ušau-

dyti, rašo: “Ir musų krašte, ka
da 1906 metais caro budeliai 
nuslopino laisvės judėjimą, šau
dė ir korė socialdemokratus. Bet 
nebenuslopino. Caro budeliai 
dingo ir demokratija laimėjo.

Protestuodami prieš žudymus 
.ir laisvės kovotojų persekioji
mus Lietuvoje, mes drąsiai gą- 
lime pasakyti, kad ir Lietuvių: 
tautos ilgai nebekankins juodie
ji gaivalai. Tauta atkariaus sa
vo laisvę ir' atsistatys demokra
tišką Lietuvą.”

Susi vienijimo Lietuvių
Amerikoje Reikalai

Narių reikalai ir partijos inte
resai nesutaikomi

Kad 
rikos 
šiandien neginčys,' niekas ir 
nebebando ginčyti. SLA istori
ja parode, kad jame .grali sutil
pti visi lietuviai, kaip tokie, 
nežiūrint kokių asmeninių įsi
tikinimų jie butų ir kokiai par
tijai priklausytų.

Kad SLA tą savo viršpartinę 
ar tarppartinę poziciją supran
ta ir moka ją ginti, parodo pa
mokinantis faktas, kaip jis nu
sikratė klerikalų, kurie susior
ganizavę paties SLA viduj j 
skirtingą grupę bandė patį 
SLA padaryti partiniu vienpu
sišku ir klerikalų partijos dik
tuojamu.

Pastaraisiais metais visai pa
našią rolę, kaip tada klerika
lai. pasiėmė kita SLA viduj tu
rinti dalį narių, komunistinė 
grupė. Kaip tada klerikalai, 
taip dabar komunistai yra dik
tuojami iš lauko, svetimos 
SLA reikalams partijos centrų.

Kaip tada klerikalai, taip 
dabar komunistai SLA reika
luose vartoja politinės partijos 
taktiką, ir naudoja taktiką tą 
pačią, kokią politinės partijos 
vartoja kovoje užz valstybės

savo 
val-

SLA yra centriniu Ame- 
lietuvių stulpu, niekas

kar-

tima lietuviams tautybės sudė
tim, aišku ji yra svetima ir 
lietuvių reikalams.

Kad taip yra, dar patvirtina 
tas faktas, kad ta partija Ame
rikoj ir tos partijos lietuviš
koji “frakcija” yra palaikoma 
svetimais pinigais. Tas faktas 
ir jau dokumentaliai nustaty

tą. Būtent nesenai išmestieji 
ar pasitraukusieji iš Amerikos 
komunistų partijos lyderiai, 
reikalaudami “sušvarinti” 
partiją, 
visiškai

Neseniai šioje vietoje nuro
dėme. kad Amerikos komunis
tų (“vvorkerių”) partija ren
giasi, sulig įsakymu iš Mas
kvos, daryti didelį “valymą” 
savo jau ir taip pusėtinai pra- 
retėj tįsiose eilėse. Dabar iš ko
munistų spaudos pranešimų 
matome, kad “valymo” darbas 
jau eina visu smarkumu. Mas
kva šiomis dienomis atsiuntė 
telegrafu naują paliepimą, ame
rikinis partijos centras tuojaus 
susirinko ir — ūžt! — apie de
šimtis stambiausiųjų komunis
tų lyderių išlėkė į sąšlavyną.

Tarpe išmestųjų yra sekan
tys Amerikos komunizmo šu
lai: Benjamin Gitlovv (buv. 
partijos kandidatas į Jungtinių 
Valstijų vice-prezidentus), 
Wm. Miller, Tom Meyerscough, 
Edvvard Welsh, Wm. J.BWhite, 
Bertram D. VVolfe, Herber 
Zam, D. Benjamin ir Morris

Jie tapo pašalinti už tai. 
kad jie išreiškė savo pritarimą 
buv. vyriausiam partijos vadui 
Jay Lovestone’ui, kuris prieš 
kiek laiko jau buvo išmestas už 
kominterno neklausymą.

Komunistų centro komitetas, 
pašalinęs šituos “oportunis
tus”, “likvidatorius”, “renega
tus” ir “imperializmo agen
tus,” kartu skelbia ultimatu
mą da ir visai eilei “slaptų” 
Loveslone’o simpatizatorių, ku
rie, girdi, viešai neva remią 
Maskvos ir amerikinio joą* cen
tro liniją, bet praktikoje neda
rą nieko tai linijai pravesti. Iš 
šitų “oportunizmo” slapukų ofi- 
cialis centro pareiškimas pami
ni vardu kolkas tik Lifshitz’ą, 
bet jų, matyt, esama partijoje 
daug, kadangi centras griežtai 
įsako visoms partijoms organi
zacijoms pareikalaut, kad “tie 
gaivalai” (“these elements”) 
tuojaus be jokių sąlygų pasi
duotų kominterno ir ameriki-

Kominterno telegramoje iš- 
rokuota tiek visokių nuodėmių 
.Amerikos komunistų partijoje, 
kad sunku ir įsivaizduoti, kaip 
j j galės jų nusikratyti, neiš
barsčiusi visų savo narių. Vie
ni jos nariai, pasirodo, serga 
“oportunizmu.” kiti “frakcio- 
nalizmu,” treti “grupių dvasia,” 
ketvirti “pasyvumu,” o penkti 
net — “chvostizmu”!

Kas yra tas 
mums nevisai 
kam 
kyta 
boję 
nėra.
paimtas iš rusų kalbos. Bet ką 
Stalino klapčiukai turėjo gal
voje, kuomet jie savo telegra
moje, dėstydami Amerikos ko
munistų griekus, parašė “chvo- 
stism”? t

Rusiškai “chvost” reiškia 
uodega. Todėl “chvostizmas” 
tur būt yra tokia komunistiška 
liga, kurioja sergantiems auga 
uodegos! Kadangi kitose kalbo
se tokio termino iki šiol dar vi
sai nebuvo vartojama, tai, ma
tyt. toji liga yra grynai rusiš
kos kilmės. Tie, kuriems pri
simeta ši “chvostizmo” liga, 
matyt, pergyvena atbulą evoliu
ciją, Vystydamiesi atgal iš 
nių į beždžiones!

Įdomus dalykas, kad 
komunistų internacionalas
cialiam savo dokuniente pažy
mi, jogei ši keista “chvostiz
mo” liga yra išsiplatinus jau 
ir Amerikos komunistų parti
joje. Šis faktas gal išaiškins tą 
daugeliui žmonių nesupranta
mą reiškinį, kodėl komunistai 
(neišskiriant ir mūsiškių) daž
nai elgiasi labiau, kaip uode
guoti sutvėrimai, o ne kaip 
protingos žmogystos.

Todėl patariame Vidikams, 
Rruseikoms, Bimboms ir ki
tiems “draugučiams” apsižiurė-

zmo-

pats 
ofi-

vairą, tai yra paimti į 
rankas valdžią ir su savo 
džios pagelba* įvesti savo poli
tinę platformą praktikoj.

SLA nariams reikia dar
tą pasimąstyti, kas yra SLA? 
Partinė ar nepartinė organiza
cija? — SLA konstitucija ir 
jos ilga gyvenimo praktika pa
rodė, kad jis yra nepartinė, 
bet visiems lietuviams lygiai 
prieinama ir lygiai patelpama 
organizacija. Tuomet lieka ant
ras klausimas, kaip žiūrėti ; 
tokius narius, kurie, imdami 
įsakymus iš svetimo SLA po
litinės partijos centro, nori pa
tį SLA padaryti tos partijos į- 
rankiu ?

Nepersenai pagautas komu
nistų partijos įsakymas savo 
nariams SLA viduje su išdės
tytu planu, ką ir kaip komu
nistai turi veikti, kad SLA tap
tų užvaldytas komunistų par
tijos, atidengė aiškų nebedvi- 
prasmį partijos pasikėsinimą j 
SLA nepriklausomybę. Ir be to 
aplinkraščio kiekvienam buvo 
aišku, kad komunistai SLA vi
duj nesijaučia kaip SLA nariai, 
bet jaučiasi tik kaip komunis
tų partijos nariai ir tai parti
jai dirba.

Jau pereitame SLA seime, 
kur komunistai išėjo su kan
didatų į SLA organus grynai 
partiniu sąrašu, buvo gana ai
škus įrodymas, kad jie eina į 
SLA rinkimus visai ta pat tak
tika, kaip 
mus, kad 
gumą, jų 
tyti savo
džią. Bet Amerikos Komunis
tų partijos Lietuviškosios 
Frakcijos įsakymas komunis
tams nariams, esantiems SLA, 
jau dokumentaliai parodė, kad 
bepartivj SLA yra pasikėsinu* 
si užvaldyti viena partija.
SLA nori užvaldyti nelietuvių 

partija
Tas r komunistų “lietuviško

sios frakcijos” aplinkraštis ir 
tos pačios frakcijos praktika 
parodo, kad tu partija visiškai 
nėra lietuviška, o tik yra ma
žutė sekcija svetimos partijos. 
Jei komunistų partija yra sve-

į parlamento rinki- 
laimėję atstovų dau- 
balsais galėtų pasta- 
partijos žmonių val-

tą 
praneša, kad ji yra 

demoralizuota, nes 
kiekvienas dešimtas tos parti
jos narys yra apmokamas ne 
savo kasos pinigais, bet iš 
svetur, reiškia iš Rusijos. Ko
kia pati partija, tokia jos “lie
tuviškoji frakcija”. Kad taip 
yra, vėl jie patys patvirtina, 
rėkdami taip, kaip jų maitin
tojai iš Maskvos reikafauja.

Taigi Amerikos lietuviai ir 
SLA turi reikalo ne su kokia 
nors lietuviška komunistų par
tija, bet tiesiai su pačia Mas
kva. “Lietuviškoji frakcija” ir 
los frakcijos leidžiamieji lietu
vių kalba rusiški laikraščiai 
“Laisvė” ir “Vilnis” tik dėlto 
yra “lietuviški” ir vartoja lie
tuvių kalbą, kad maskoliškai 
lietuviai nesupranta, o jei ir 
suprastų, tąi apgaunami nepa
siduotų.

Maskvos komunistų ai' tei
singai sakant bolševikų parti
ja nėra net tarptautiška, o 
yra grynai rusiškai nacionalis
tiška partija, Kad taip yra, 
tik reikia pažiūrėti į bet kurį 
kad ir vieną “Laisvės” ar 
“Vilnies” numerį. Tiek lietu
vių laikraščiuose rasi apie 
tuvą, tįek lenkiškuose 
Lenkiją, tiek itališkuose 
Italiją, tiek vengriškuose
Vengriją, ir tt. ir tiek bolševi
kiškai komunistiškuose apie 
Sovietų Rusiją.

Dar daugiau. Bolševikiškieji 
laikraščiai ir bolševikiški ly
deriai, kaip apmokami Sovietų 
Rusijos agentai ir valdininkai, 
nepalyginamai karščiau gina ir 
reklamuoja savo metropolijos 
Rusijos reikalus, kaip bet ku
rios kitos tautybes tautinin
kai. Kur kitur rasi, kad kas 
su tokiu patosu girtų savo 
krašto geruosius ir su tokiu 
pykčiu gintų bloguosius reiški
nius, kaip Amerikos bolševikai 
komunistai giria ir gina Rusi
jos. Tik pasekite šių dienų 
Sovietų barųius su Kinais. Jei 
musų komunistai turėtų Ame
rikoj valią, senai jau butų pa
skelbę karą 
Rusijoj tiek 
jie čia.
Gindami SLA

giname nuo Rusijos
Kas nors pasakys, kokia 

nauda tolimai Sovietų Rusijai 
valdyti Amerikos lietuvių Su
sivienijimą? O taip, nauda la
bai didelė.

Yra trys priežastys: 1) Mas
kvos komisarų samdiniai Ame
rikoj turi kuo norint pasiro
dyti. kad jie neveltui maitina
mi ir algas mokami; 2) Lietu
vių Reikalų komisariatas pa
čioj Maskvoj nemažiau suinte
resuotas pasirodymais Ameri
koj, nes pats Kapsukas yra 
buvęs amerikietis, _ir beabejo 
mėgsta savo rusiškiems tavor- 
ščiams pasigirti savo įtaka A- 
merikos darbininkų tarpe, ir 
3) Amerikoj gyvena arti treč
dalio visos lietuvių tautos, ku
rių įtaka Lietuvos gyvenimui

Skaitytojų Balsai
Čiučelis ir Lietuvių 
^Socialistų Organi
zacija Argentinoje

Butent, 
žinoma,Kiek man 

gyveno Šiauliuose ir

bet

Lie- 
apie 
apie 
apie

galbut mums patiems to nejau- 
čiaht, yra labai didelė. SLA 
kaipo centrinė ir didžiausioji 
Amerikos lietuvių organizacija 
daro didelės moralinės įtakos 
į visų Amerikos lietuvių sa
vijautą.

Nebūk tokio SLA, čionykš
čiai lietuviai pasijustų lyg lai
velis jūrėse svarbiausio vairo 
metekę. Įdėk tam SLA bolše
vikišką vairą, visą lietuvių gy
venimą pradės vairuoti “ma- 
tuškos” Rusijos link.

Amerikos lietuvių užvaldy
mas Sovietų Rusijai tiesiogi
niai nieko nereiškiantis, labai 
daug reiškia netiesioginiai, tai 
yra 'dėl įtakos j Lietuvą. So
vietams labai svarbu Lietuvą 
turėti sau daugiau ar mažiau 
palankią, kaip priešingą, kad 
ir Sovietų santykiams su Len
kija, Vokietija ir Pabaltės val
stybėmis. Taigi politikos ma
šinerijoj labai dažnai vienas 
mažutis ratelis suka didelius 
aparatus. Mes patys nejsivaiz- 
diname kaip kartais musų, ro
dosi, maži, naminiai reikalai 
yra dideli diplomatų politikų 
intrigoms.

Vienybėje galybė
Negana žinoti pavojų,

reikia nuo jo ir apsisaugoti.
Kad bolševikų komunistų 

tikslai SLA yra pražūtingi ne 
tik pačiam SLA, bet ir visam 
Amerikos lietuvių -gyvenimui, 
dėl to, rodos, dviejų nuomonių 
nebėra. Kas tad reikalinga?

Praktika sako, kad- miegantį 
kad ir didžiausį milžiną gali 
net nykštukas užmušti. Tad 
nereikia miegoti.

Kita, jau musų pačių prakti
ka rodo, kad žmonės, kurie 
patys neturi blogų minčių gal
voje arba blogų tikslų užpaka
ly, tie mažiau ir nuo kitų te
sisaugo. Pavyzdžiui kaip Lietu
voj tapo nuversta demokratinė 
valdžia. Daugumas ten net per
spėjami netikėdavo, kad galėtų 
atsirasti' tokių lietuvių, kurie 
kėsintųsi taip niekšingais ke
liais valdžios siekti. Tačiau pa
sirodė, jau yra ir musų lietu
vių tarpe tokių niekšų, ir kodėl 
negali būti jų daugiau?

Tegul Lietuvos pavyzdys 
bus nors mums amerikiečiams 
perspėjimu, kad laisvės priešas 
nemiega ir kad nuo jo reikia 
gintis visiems, bendromis pajė
gomis.

Į SLA'įeina nariais .visos 
žangiosios musų partijos, 
kaip partijos, bet kaip tam 
ro nusistatymo nariai. Tie
riai gali sudaryti savo frakci
jas ir sulig tų frakcijų propor- 
cionaliai išsirinkti pildomuo
sius SLA organus. Jei lietuviš
kieji komunistai butų lietuviš
ka partija, kas butų priešingas 
jiems pripažinti 
proporciją SLA
Bet jie ir ne lietuviška partija 
yra ir ne propprcijos reikalau
ja. Jie yra rusiška partija ir 
siekia užvaldyti visą SLA. Ka
dangi taip, tai lietuviams su 
jais nepakeliui.

Mes nebenorime daugiau 
būti nuo Rusijos priklausomi. 
Užteko vienos rusiškos vergi
jos apie 200 metų išneštos. Ki
tos nebereikia. Mes taip pat ne
norime daugiau rusiškos “kul
tūros”, ar ji butų cariška ar 
staliniška, nei mes leisime kad 
Maskvos komisarai tvarkytų 
musų organizacijas.

Visi nariai ne “bolševikai” 
pamąstykime. — Narys.

“Naujienų” No. IžA) tilpo ži
nutė iš . Argentinos, kurioje 
pranešama, kad ten įsikūrė Lie
tuvių Socialistų Organizacija, ir 
kad pasirašę po laišku asmens, 
apart K. Norkaus, nėra žinomi. 
Tuo pačiu laiku “Laisvė” No. 
182 net begėdiškai išniekina vi
są įniciatorių grupę. Todėl aš 
čia noriu nors trumpai paminė
ti vieną iš tų asmenų, 
čiučelį. 
čiučelis
priklausė L. S. D. Partijai. Tai 
yra jaunas, gabus rašytojas; jo 
daugelį parašytų dalykėlių teko 
man skaityti, kaip tai: “Bater- 
Noster”/“Kalėdos” ir tt. Jo 
kuriniuose aiškiai pasireiškia 
darbininkiška idealo^i ja, ir to

dėl Lietuvos darbininkai čiuče- 
lį myli ir gerbia už jo gražius 
rašinius. Matyt, drg. čiučelis 
ir Argentinoje būdamas pasiry
žęs eiti tuo pačiu socialistiniu 
keliu, kovojant prieš fašistus ir 
taipgi prieš revoliucijos išdavi
kus komunistus. Todėl patar
tina Šiaurės Amerikos Lietu
viams socialistams padėti jiems 
įvykinti užsibrėžtus siekius.

J. Jokubynas.
Kanada.

ĮVAIRENYBES
$18,000,000 IŠLEISTA 

PALESTINAI.

pa
pe 

tik- 
na-

atatinkamą 
atstovybėje.

Kinijai. Pačioj 
nesisieloja, kiek

nuo komunistų,

Sionis'tų žydų informacijo
mis, jau yra išleista ligi per
nai metų žydams Palestinoj ko
lonizuoti daugiau kaip 18 mi
lijonų dolerių. '

Daugiau, kaip trys penktada
liai tų sumų yra sukelta' Ame
rikos žydų. Didžiausia dalis iš
leista žemės kultūrai pakelti ir 
ūkių kolonizacijai, tai yra 1,- 
180,065 svarų. Miesto gyvento
jams paremti išleista 775,341 
svaras.

Švietimas' žydų Palestinoj jau 
daug aukščiau stovi, kaip Ara
bijoj, ir sionistai turi nuosa- 
vią mokyklų sistemą. Tam rei
kalui išleista 646,687 svarai.

Perkėlimas kolonistų iš Py
tų Europos i Palestiną kaina
vo 344,566 svarai, žydai turi 
taip jau savo sveikatos aprū
pinimą, kurs yra prieinamas ir 
nemokamas visiems Palestinos 
gyventojams. Viešajai sveikatai 
išleista 259,871 svarų.

Religijos reikalams taip pat 
žydai nesigaili: išleista 233,533 
svarai.

PARYŽIUJ DINGSTA PO
4000 MERGAIČIŲ.

JUOKAI
LIETUVOS ŪKININKŲ 

SĄJUNGOJE

—Girdėjau, visas jūsų centro 
komitetas išbėgiojo...

Kas gi veda dabar reikalus?
—Kaip, kas?... Revizoriai 

teismo antstoliais!...

MUSŲ RAŠYTOJAI

su

norsLeonai, ar tau kada 
patirti kūrybos kančias,teko

kaip sako Šileris?
— O kaipgi, nesenai už vie

ną straipsneli šaltojoj 2 mėne
siu iškentėjau.

Kasmet po ketvertą tūkstan
čių mergaičių pradingsta be ži
nios iš Paryžiaus. Oficialiniais 
rekordais nustatyta, kad ma
žiausia. pp 1000 tampa aukomis 
baltųjų vergių gaudytojų. Tai 
daugiausia gabenamosios į Pies
tų Amerikos pritonus.

Kitas 1000 mergaičių pasi
lieka policijos juoduosiuose re
korduose, kaip įvairiai dingu
sios požemių gyvenimo urvuo
se, nusižudžiusios, dingusios be 
žinios, nužudytos. Tai yra kas 
met po 2000, kurios niekuomet 
daugiau nebegrįžta. Kita 2000 
dažniausia pavyksta surasti ar
ba sugrįžta iš kur nors pačios.

Policija nustatė, kad ir Pa
ryžiuj kasdien yra bent po vie
ną žmogžudystę, apie kurią 
niekas niekuomet nesužino. Jio 
sako, kad ant kiekvieno plau
kiančio Seines upėje lavono iš
puola po 12, kurių niekas nie
kuomet nesuranda.

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

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį
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DVIDEŠIMTASIS AMŽIUS
Pažinkim Pasaulį, Kuriame šiandien Gyvename.

Rašo Juozas Pronskus

(Tęsinys)
Kitais žodžiais, žmonija tebė

ra dar tik kelių menesių kū
dikis daugiausia, o tie trejetas 
šimtų metų nuo Galilėjaus, ka
da žmogus pradėjo dairytis' po 
pasaulį, yra tik, palyginant su 
ateitim, kelios minutės. Ligi tol 
žmogus, kaip mėnesio kūdikis 
tebegulėjo savo istorijos lopšy, 
tebežaide savo pirštais, tebe- 
brazdino žaisliukais, tebegyveno 
savo pirmųjų pojūčių ir funk
cijų pasaulyje, veltui besidairy
damas’ ir nieko nesuprasdamas, 
kas aplink jį dedasi.

Tik minutė atgal žmogus pra
dėjo pirmą kartą savo istorijos 
amžiui išsilenkti pro savo lop
šio gardus, stebėtis ir bandy
ti pažinti, kas tas per pasau
lis, kurs yra kitoj pusėj jo lop
šio, kas tas’ yra pasaulis, ku
riame jam lemta gyventi atei
nantį bilijoną metų. Atsaky
mas į tuos klausimus, nors to
li gražu dar nepakankamas, ta
čiau yra paties žmogaus daly
kas. Jau jis pamatė, kad jis yra 
vienas čia, kaip toks, ir kad 
viską patirti 
jam pačiam 
pastangomis.

Laike tos
sako prof. Millikan, jis nekar
tą atkrito atgal į savo lopšį, 
sumušė savo galvą i savo 
šio gardus, matė žvaigždes, 
ras ir netikras, — ir jis 
vis neišmoko tikrai atskirti 
kurios tikrai yra nuo tų,
rios tik rodosi, kad yra, kadan- 

daiktų 
ir jis

ir išmokti teks tik 
savo pajėgomis' ir

patyrimų minutės

lop- 
tik- 
dar 
tas', 
ku-

ir tik

gi nuo daugybės naujų 
jo akys buvo apraibę, 
daug sykių bandė tiesti 
pagauti iliuzija (vylių),
tada palengva, skausmingai pa
tirti, kad yra išorinis pasaulis, 
fizinis ir biologinis, kurį gali
ma yra pažinti, išmokti, kad 
galima pasitikėti, jog tas- pa
saulis, gerai išmoktas ir pažin
tas, yra pastovus ir nėra kap
rizingas; kad tame pasauly yra 
amžinas gravitacijos įstatymas, 
kad nėra reikalo kiekvienų kar
tų susibraižyti ir nusidaužyti 
tų įstatymų užmirštant; kad 
yra energijos šusitaupymo prin
cipas, ir kad todėl visoki kon
strukcijos darbai ir pastangos 
turi būti daromi atsižvelgiant 

įstatymų ir sulig jo; kad 
reikalo perdaug gaišinti 
su sentimentalistais, ku-

nėra 
laiko 
rie nori, kad tokio įstatymo ne
būtų ir kartais stengiasi net sa
vo įstatymais nuginčyti jo esi- 
mą; kad vėl, yra paveldėjimo 
įstatymas (heredity) ir kad 
tuščias darbas butų priešintis 
jam ar nusidėt, kad musų pa- 

visas 
tuos
gy- 

žod-
• yra

reiga yra verčiau padėti 1 
pastangas pažinti visuš 
amžinuosius įstatymus ir 
venti sulig jų; kad, vienu 
žiu, žmonijai ateityje dar 
galimybių išmokti kaip gyven
ti per ateinantį bilijonų metų 
mažiausia milijoną kartų išmin
tingiau, negu dabar gyvena-
me...

Mums reikalingas todėl auk
lėjimosi mokslas, daug daugiau, 
nei jo turime jau. Ir ne tik ruo
šti teknikus industrijai, nors ir 
tai svarbu, bet duoti kiekvie
nam galimybės kad ir po tru
putį pažvelgti į moksliškų me
todų gyvenimo problemoms pa
žinti, duoti kiekvienam galimy
bės susipažinti nors su vienu 
lauku arčiau ir geriau, kad ga
lėtų atskirti korektiškų nuo ne
korektiško, leisti kiekvienam 
suprasti, kad pirma Galilėjaus 
laikų buvo nemadoj ir nemok
sliška kalbėti apie kūnų sun
kumų ir lengvumų (gravity & 
levity), tačiau kad po Galilė
jaus laikų daiktų lengvumo te
orija patapo juokinga, kad mie
stas, kurs nubalsuodavo, kad 
“žemė yra plokščia, plokštesnė, 
negu mano kepurė”, galėjo ek- 
zistuoti ligi 1400 metų po Kr., 
bet nebe po to laiko; kad mes 
palengva mokinamės ačiū šimt
mečiais surinktiems patyri
mams, ypatingai nuo 1600 m. 
po Kr. daug išmokome apie iš
orinius įstatymus, kuriais vaf- 
dosi pasaulis kuriame gyvena
me. Ir kas’ mane liečia, aš nei 
minutei netikiu, kad tie amži
nieji įstatymai vien tik fizi-

pe, bei panaikinti tautų savi- 
vi-•tarpes’ žudynes, pažinę, kad 

si esame lygus ir panašus.

slenksčiu žmonijai į 
ir žinojimą žengti.
sarmatydamies remtis 
pavyzdžiu, aiškina, kad

niam pasauliui tora pritaikyti”.
Kaip ir keista, bet dar ir 

šiandien yra žmonių rųšis, ku
ri priešinasi, kad žmonės gau
tų mokslo ir prisibijo, (kao 
žmones perdaug nepataptų mo
kinti) reiškia, žinanti. Mokslo 
ir pažinimo baimė pas tam tik
rų žmonių rųšį yra taip sena, 
kaip sena yra pasaka apie Ro
jų ir Adomo nubaudimų už no
rėjimų žinoti. Ta primityvių 
žmonių pasaka, įkūnyta į reli
ginius kredus (katekizmus) ir 
yra, kuri dar šiandien tebėra 
Sunkiu 
mokslų

Kiti 
Adomo
mokslas yra nesutaikomas su 
grože, menu, aukštosiomis emo
cijomis, suprask, religija ir ki
tais tokiais dalykais. Tačiau, 
gana kiekvienam pažiūrėti, kų 
mokslas’ ir patirtis davė ir kaip 
žmonija gyveno pirma mokslo 
gadynės, kad suprastų mokslo 
svarbų. Tik mokslas paliuosa- 
vo žmogų.iš kūniškos vergijos, 
ir neturčiui šiandien teikia ci
vilizuotose šalyse gyvenimo są
lygas, kurių prosenovėj net ku
nigaikščiai neturėjo. Kas šian
dien norėtų grįžti į akmens ar 
laukinių barbarų amžių? Tik 
mokslas yra, kurs mus daro 
žmonėmis ir vis labiau žmonė
mis vietoj krokodilių, ir tik per 
mokslų ir supratimų galime su
sikurti didesnį grožį, prieina
mesnį džiaugsmų, geresnę svęi- 
katų ir humaniškumų savo tar-

Religijos evoliucija «
Niekas neginčys’, kad religi

jos rolė tikrojo mokslo (bent 
kaip jį galima pradėti vadinti 
nuo 16 amžiaus) pažangai buvo 
nepagirtina, ir kad dabar moks
lui iškovojus savo nepriklauso
mybę ir pergalingai žygiuojant 
ir užkariaujant pasaulių pasau
lius, religija, bent tokia, kokią 
mes itebesuprantame šiandien, 
pasiliko toli toli užpakaly, ir 
besistengia arba bejėgiai prisi
taikinti kai kuriems mokslo at
radimams arba, kiek dar galėda
ma mokslo pažangai trukdyti. 
Dar buvo evoliucijos mokslas, 
kurį ^religija bandė prisitaikyti 
savo bibliškoms pasakoms apie 
septynių dienų pasaulio sutvė
rimą, bet mokslas ir iš čia ją 
galutinai išvarė. Dar lieka psy- 
chologijos sritis, į kulią religi
ja kabinasi, bandydama min- 
■ties ir sąžinės terminais apvilk
ti “nemirtingąją, sielą”, bet nau
ja psychologų ir fiziologų armi
ja, kaip profesoriai su garsiais 
pasauliniais vardais — Dr. Si- 
gismund Freud, Dr. John Wat- 
son, Weiss’, Woodbridge, Cat- 
tell, Thorndike, Hunterr Tolman, 
Hotz, Kantor, Rosenow, Calkins, 
Tawney, Warren, Pilsbury, Ho- 
lingworth, Gordon, ir galybės 
kitų žymių šių dienų vardų, 
kaip prof. McDougall, Dunlap, 
Fisher, Perry, Wells ir kt. ir

kt. behaviorizmo skelbėjai, ir iŠ 
čia religijų kaipo tokią baigia 
išvaryti, itad nieko nauja, jei 
vienas behavioristas Vance 
Randolph gali šitaip pasakyti: 
“Jei behaviorizmas paims psy- 
chologijos laboratorijas, krikš
čionybė bus’, be abejo, išprašy
ta lauk, paskutinis siūlas tarp 
bažnyčios ir mokslo bus nu
trauktas, ir senoviškoji audrin
ga bendrystė taps ant visuomet 
baigta.”

Bet tai yra taip, kadangi pa
ti religija suprantama klaidin
gai. Tokia krikščionybė neturi 
jokios teisės- pretenduoti būti 
religija. Tai yra religinė insti
tucija, o religija kaip instituci
ja nustoja būti tikrąją religija 
ir patampa reakcijos ramščiu 
ir progreso stabdžiu, ir bus to
kiu taip ilgai, kaip ilgai ji pa
siliks institucija.

Kas gi yra religija kaip to
kia, Prof. R. W. Sellars sako: 
“Taip lengva yra identifikuoti 
(padaryti neatskiriama) religi
jų su tam tikrais įsitikinimais 
ir apstatytais aplink jų kultais 
ir ceremonijomis’. Bet kas glu
di užpakaly kad ir tokios religi
jos, su visais tais milžiniškais 
kredų (nustatytų tikėti dalykų, 
katekizmų) ir maldų? Tai yra 
žmogaus reikalai ir viltys. Iš 
paties žmogaus išauga religijos, 
iš jo rungtynių su gyvenimu, 
čia yra musų problemos cent
ras. Religija apart visų kitų da
lykų yra žmogaus’ gyvenimo iš
reiškimas; ir, kai žmogaus min-

tis gilėja, ir jo vaizduotė darosi 
gyvesnė, ir jo mokslas plates
nis, tai ir jo religijos forma 
keičiasi.”

'Tolstojus sakė: “Tikroji reli
gija yra žmogaus nusistatymas 
tokių santykių su Amžinąją Gy
vybe apsupančia jį, kad, būda
mi ryšiais tarp jo gyvybės ir 
tos Amžinosios ir kreipdami jo 
elgesį, jie (tie santykiai) galė
tų būti taip jau sutaikomi su 
jo paties protu ir su žmogaus 
mokslu.”

Charles Darvinas sake: “Reli
ginio dievotumo jausmas’ yra 
aukštas kompleksas, susidedąs 
iš meilės, visiško pasidavimo 
savo aukštinamai ir misteriškai 
(paslaptingai) būtybei, stiprus 
priklausomybės jausmas, baimė, 
gerbimas, viltis į ateitį, padėka 
ir gal būt dar kai kurie elemen
tai.”

(Bus daugiau)

GarsinKites Naujienose

KELIAUK Į LIETUVĄ PER
KLAIPĖDĄ

Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Žemiausios Kainos Tiesiai į

KLAIPĖDA IR ATGAL
t

Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 
sučėdysite sau pinigų.

Trečia klasė ..........................................
Trečia, klasė j ten ir atgal, tiktai .......
Turistinė trečia klasė, Main Deck .......
Turistinė trečia klasė į ten ir atgal tik 
Cabin .....................................................

$107.00
181.00
129.50
216.00
147.50

atskirai.

Hudson švenčia Dvidešimt Metų Sukaktuves

Original Plant

Present Plant

• - - .- •••

MMjĮgįMg

:". Mfįįįlį^ĮI^ ‘

milioninis.
Apačioj kairėj —

Viršuj kairėj — pirmutinė dirbtuvė, kurioj pradėta dirbti Hudson automobilius 20 metų atgal. Dešinėj — dabartinis Essex 
Vidury — dabartinė Hudson dirbtuvė; paveikslėly nematyti dar $10,000,000 dirbtuvės, kurioj dirba Hudson ir Essex “bodies”, 
pirmasis Hudson; dešinėj — dabartinis Hudson.

Pereitų mėnesj Hudson Motor Car Co. šventė dvidešimt metų sukaktuves nuo to laiko, kaip tapo pagamintas pirmas Hudson automobilius. Iki 
tai dienai, nėr 20 metų, tapo pagaminta 1,779,360 automobiliu — Hudson ir Essex.

Dideli kompanijos augimų parodo šios skaitlinės. Kompanija pradėjo dirbti automobilius parenduotoj nedidelėj dirbtuvėlėj, turėdama vos 
$15,000 sumokėto kapitalo. Dabar kompanijos turtas siekia $69,000,000, o jos dirbtuves užima didelius žemės plotus. Dividendų per tų laikų 
išmokėjo $40,000,000.

Kad pagaminti pirmų Hudson automobilių ėmė devynius mėnesius laiko. Tai buvo keistas automobilius, palyginus su dabartiniais, bet tai 
buvįo paskutinis technikos ir prašmatnumo žodis tais laikais. Pirmais metais buvo pagaminta 4,107 automobiliai. Dabar tiek automobiliu pagami
nama j dvi dienas. Du trečdaliu išleistų arti 1,800,000 automobilių buvo pagaminta pastaraisiais penkiais metais.

Po vienų metų Hudson savo gamyba buvo septinioliktoj vietoj, 1916 m. buvo šeštoj, Sekamais gi metais buvo jau penktoj. Dabar gi užima 
trečių vieta. • •

The One Milllonth Essex,

The First Hudson

Right:—The Greater 
Hudson o f Today

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15 — o j Ameriką nuo Rugpjūčio 
1 iki Rugsėjo 22. visos kainos padidinamos $7.50 vienan 
galan, o $12.50 į abu galu.

BALTIC AMERICA LINIJOS laivų populiarumas 
Lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai 
eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, kad pasažie- 
riams teikiama geras maistas ir patarnavimas.

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko
“LITUANIA” ......  Aug. 31 “ESTONIA” ...... Sept. 17
“POLONIA” ............. Sept. 7 “LITUANIA” ........... Oct. 5

Del visų informacijų kreipkitės i vietos agentą 
arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St», Chicago, III

NAUJOS KNYGOSI
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

n.5oVIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ......... -
1,054 patarimai kaip virti Įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero -------- 51.5Ū
Mokykloms ir Seimininkams vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.01
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paltas.

KAUNO ALBUMAS .......................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfiVfiŠ RAŠTAI. Septyniuose tomuose --- --------------$7JB0
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..................—............-...........  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais, v.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ....................—____ ___________ 15c
Namų darbai, namini sąskaitybi ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

193 Grand Street Brooklyn, N. Y

Dabar Dykai!
“SQUARE DEAL” APDRAUSTO IŠMOKĖJIMO 
PLENAS, KURIS UŽTIKRINA UŽMOKĖJIMĄ 
JŪSŲ MOKESTIES UŽ APŠILDYMO ĮRENGIMĄ 
ATSITIKIME LIGOS, NELAIMES AR MIRTIES. 
— ŠTAI KĄ “SQUARE DEAL” IŠMOKĖJIMO 

i PLENAS ATLIKS DEL JŪSŲ:

I ■
Ligai Ištikus:

Užmoka jūsų mėnesinius 
išmokėjimus laiku ir nerei
kia mokėti kol jxs negali
te dirbti.

Nelaimei Įvykus:
Jūsų mėnesiniai išmokėji
mai būna užmokami per vi
gą laiką kol jus esiate su
žeistas.

VCARS

Nepirkite Apšildimo Įrengimo be Apsaugos Šio “Sųuare Deal” Apdrau
sto Išmokėjimo Pieno

SOUAREDEALPLUMBINGSUPPLYHŪUSE

Atsitikime Mirties:
Jūsų išmokėjimui panaiki
nami visai sumai ir jūsų 
šeimina gauna pilno užmo
kėjimo kvitą.

Visi Telefonai Calumet 5200
Atdara vakarais iki 8 vai. — 

Nedėliomis iki 1 valandai po piet.

Įsiveskite moderninį apšildymo įrengimą : 
dėl didesnio patogumo visai jūsų šeimynai.
Apšildymo Įrengimas yra netik patogumo dalykas, bet yra ir svei
katos dalykas, kad namas butu palaikomas vienokios temperatūros. 
Namus, kurie neturi apšildymo įrengimo yra sunkiau išrenduoti ir 
sunkiau juos parduoti.

Įvedimas apšildymo įrengimo pakels namo ; 
vertę daug augščiau, negu kainuoja 

apšildymo įrengimas.
Mes Įvesime jums apšildymo Įrengimą ųilnai, arba parduosime i 
vien medžiagą ir suteiksime DYKAI Įvairius patarnavimus, kaip 
paruošimą jums pieno, nurodymą kaip atlikti darbą ir paskolinsi-

■ me jums visus Įrankius. Visą tai padarysime visiškai DYKAI. Pa- j 
telel’onuokite mums ir mes pasiusime patyrusi inžinierių, kuris ' 
viską apskaitliuos DYKAI. Mes užlaikome IDEAL ir RED JACK- 
ETĖD boilerius.

Kalbame Lietuviškai

1725 S. STATE STREET
______
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Tarp Chicagos 

Lietuvių

SLA. 6-to apskričio 
išvažiavimas

r,H -----

Praėjusį sekmadienį atsibu
vo 6-to apskričio išvažiavimas 
Beverly Hills, prie Ashland ir 
87 gatvės. Atsižvelgiaint i tai, 
kad dabar visi išvažiavimai nė
ra tūkstantinėmis miniomis 
skaitlingi, todėl ir šis Apskri
čio išvažiavimas nebuvo taip 
milžiniškas, kaip kai kurie iš 
musų mano. Bet nenoriu praleis- 
iti progos nepažymėjęs, kad šia
me išvažiavime dalyvavo iš vi
sų Chicagos kolonijų žymesni 
veikėjai ir didelis' skaitlius mu
sų profesionalų. Taipgi musų 
broliai harboriečiai skaitlingai 
atsilankė. Turėjom skaitlingą 
būrį svečių jaunuolių iš Grand 
Rapids, Mich.

Sprendžiant sulig išplatinto
mis serijomis ir vietoje padary
tu bizniu, tai Apskritis* turės ir 
materialės naudos. 0 broliško- 
draugiško pasikalbėjimo organi
zacijos bėgančiais reikalais tar
pe įvairių kolonijų veikėjų ma
tėsi labai daug, tatai gi musų 
organizacijai yra labai naudin
ga.

Serijų dovanas gavo sekan
tieji :

1) Elgin laikrodėlį — Ernest 
Leng, 4612 S. Wood St.

2) Kodak — pp. Rindokų sū
nūs, iš Ind. Harbor, Ind.

3) Fount. plunksną — Frank Į 
Lezaitis, serija nr. 32.

4) Moteriš. skietį — St. Rus- 
kin, 3842 So. Union avė.

5) Auksu $5 — M. Miller, 
4336 S. Honore St.

6) Auksu $2.50 — M. Berūk, 
1445 S. Ilalsted St.

Laimėjusieji dovanas jautė
si labai patenkinti, o tie, kurie 
nelaimėjo, vistiek liko paten
kinti, nes sudarė galimybės ki
tiems laimėti. Vėliaus, po seri
jų traukimo, žmonės užkandžia
vo, šnekučiavo iki vėlaus vaka
ro.

Garbė priklauso už šio išva
žiavimo pasekmes’ ir begaliniai 
energingą darbavimąsi musų 
biznio komisijai, būtent broliui 
J. Vaišvilai, J. Čilauskui ir ap
skričio sekr. K. Semaškai. Tai 
tiek apie patį išvažiavimą se
nesniųjų grupės.
SLA. 60 kp. iš Grand Rapids, 

Mich., jaunimas dalyvavo
Kadangi šio Apskričio veiki

mas pastaraisiais keliais metais 
plečiamas tarpe čia augusio jau
nimo, tai ir šiame išvažiavime 
buvo svarbiausi dalis musų jau
nimo pasirodymas. Apskričio 
Sporto Komisijos nario p. Pe- 
čiukaičio-Royce ir valdybos na
rio p. J. Kaulo pastangomis', 
pritariant visai Apskričio vai-j 
dybai, buvo užkvietimas pasiųs
tas SLA. 60 kp. į Grand Rapids, 
Mich., jaunimo skyriaus besbolo 
jauktui, kuris pakvietimą priė
mė ir išpildė.

Po vadovyste p. F. Zukaičio 
ir kitų pavyzdingų jaunuolių, 
sekmadieny, 8 vai. ryto atva
žiavo 5 automobiliai — viso 25 
jaunuoliai, būtent 7 panelės ir 
18 vaikinų. Visus svečius' dar 
Jackson Parke pasitiko Apskr. 
Sporto Komisijos pirmininkas 
p. Pečiukaitis-Royce, kuris at
sivežė svečius į užsakytą vietą, 
pas p. Jucių restoranan. čia Ap
skritis’ pavaišino svečius ska
niais pusryčiais.

Kaip 11 v. visi susėdę į au
tomobilius nuvažiavom į Gage 
Parką — lošio vietą, nes Be
verly Hills vieta lošiui tokia

i užėmė lošio vietas, ir prasidėjo 
kova. Kadangi birželio mėnesį 
SLA. 260 kp. besbolo jauktas, 
žinomas kaipo Marųuetrte Ma
roons, lankėsi Grand Rapids, 
Mich., ir laimėjo lošį vienu 
punktu iš 60 kp. jaukto, tai pa
starieji dabar norėjo atsilyginti 
chicagiečiams.

Prasidėjo lošis. Pirmus du 
iningu abu jauktai laikėsi tvir
tai, 'lygiomis, . nieko nelaimi. 
Trečiam ininge Grand Rapids 
60 kp. jauktas padare 1 punktą. 
Ketvirtame ininge chicagiečiai 
iš 260 kp. padaro 3 punktus. 
Vėliau musų jaunieji broliai 
sportininkai iš Grand Rapids 
pradėjo tur būt silpnėt arba 
Maroons jaukto lošikai stiprėt, 

■ nes lošio rezultatas yra seka
mas:

Marųuette Maroons 6
Grand Rapids ....... 2
Nors Grand Bapidiečiai yra 

labai geri lošikai, bet atsilaikyt 
prieš Maroons persunku. Tokiu 
budu iki šiol SLA. 260 kp. Mar- 
quette Maroons, kiek yra žino
ma, užėmė pirmą vietą SLA. vi
soj organizacijoj.

Kad Apskritis ir turės išlai
dų pusėtinai atsikviesdamas 
musų jaunų brolių jauktą iš 
Grand Rapids, Mich., bet turim 
už garbę pradėti tokius darbus 
jaunimo tarpe, kurie suteikia 
didelės reikšmės ir dvasinės 
naudos musų organizacijai.

Šiam darbe daugiausia pasi
darbavo apskr. sporto komis, 
pirmin. p. Pečiukaitis-Royce ir 
organizatorius p. J. Kaulas. La
bai gaila, kad neturiu po ranka 
pavardžių lošikų iš abiejų jauk
tų, kurie yra užsitarnavę pažy
mėjimo spaudoje.

Galimas daiktas, kad ateity
Į musų SLA seimai supras ir ras 
galimybių atkreipti daugiau dė
mesio į sporto reikalus ir įsteigs 
sportui fondą su atatinkama su
ma pinigų. Tuomet nereikėtų 
taip daug vargti vietinėms 
kuopoms, idant palaikyti sporto 
skyrius. Su laiku ir mes galė
sim skaitlingai pasirodyti spor
te, tik turėkim kantrybės ir 
dirbkim. —Geo. J. Stungis, .

Apskr. Pirm.

P-Ie Semaškiutč 
sveiksta

Laimingai pakėlus gana pa
vojingą ausies operaciją, p-lė 
Alfreda Semaškiutė sėkmingai 
žengia j sveikatą ir jau žada 
gal būt šį sekmadienį apleisti 
Chicagos universiteto kliniką.

Sakoma yra, — jei nori suži
noti, kas tavo draugas ir prie
šas, — numirki arba išvažiuo
ki. Laimei tą tiesą ir be to 
esą galima sužinoti. Klinikoj 
jaunosios pianistės lova visą lai 
ką buvo apstatyta gėlėmis, su
neštomis skaitlingų lankytojų.

—P.

“Ramova” turės du 
atidarymus

Ramova teatro atidarymas vien 
lietuviams hus šį sekmadienį, 
rugp. 18 d., visiems gi atsi
darys tik rugp. 21 d.

Naujasis lietuvių teatras “Ra
mova” atsidarys šį sekmadienį, 
rugpučio 18 d. didele, specialiai 
tai dienai pritaiknta programa. 
Bet šis atidarymas Ramovą te
atro nėra visiems, bet vien tik 
lietuviams skiriamas ir tik vie
ni lietuviai jame dalyvaus.

Viešas atidarymas visai pub
likai bus kelioms dienoms vė
liau, būtent rugp. 21 d. Šį ati
darymą skelbia ir didelė iškaba 
prie teatro. Bet jis nieko bend
ra neturi su lietuviams skirtąja

prasta ir užleista, kad ten ne
buvo galima lošti. Tartai dalinai 
ir sudarė musų išvažiavimui 
apsčiai nemalonumų, nes visi j 
dalyviai norėjo pamatyti mųsų 
šauniuosius lošikus išvažiavimo 
vietoj, o iš anksto negalėjom 
visuomenės informuot, ba pa
skutinėj dienoj liko padarytas 
pakeitimas.

Kaip 12 po pietų, kiek pa- 
praktikavę, musų sportininkai

Parduodam
1-mus MORGIČIUS 

mokam 

6%
Galit atsiimti pinigus ant 

pareikalavimo
Justin Mackiewich

2342 S. Leavitt St.
Phone Canal 1678

Nks■ jinMianri’iiamf. .naa—

[Pacific and Atlantic Photo]

Ney York. — Dr. John H. 
Baimes, moderniškas dvasiškis, 
kuris priešinasi lytiškam aske
tizmui.

diena — rugp. 18 d.
Taigi Ramova teatras turės 

du atidarymu. Lietuviams jis 
atsidarys rugp. 18 d. su didele 
speciale programa, o visiems 
kitiems atsidarys rugp. 21 d., 
kai jau lietuviai bus jį atidarę 
i;' viską matę. —1). ,

Pasikalbėjimas ma
mos su Mortule

(Iš miesto vaizdelių)

— Mamute, dovanok man, 
kad aš taip ilgai nebuvau na
mie. Dar ir dabar nebūčiau 
grįžusi, jei tie detektyvai ne
būtų parvežę.

— Kas atsitiko, vaikei? Ma
niau. kad vakacijas turėjai su 
kokiu vaikinu.

— Mamute, gelbėk mane, at
imk mane iš tų policmonų. Aš 
busiu gera, nebebėgsiu iš na
mų.

įsimaišo detektyvas. Jisai 
sako, kad jie areštavo mergšę 
pusnuogę šokant su vyrais. De
tektyvas praneša, kad mergaitė 
turi būti atiduota pataisos na
mams. Motina atsiliepia:

— Darykit ką norit su ja. 
Mus neklauso, tai svetimų pa
klausys. Nebūva namie, neda- 
daro biznio namuose, kitur iš
sivilko daužytis — po karčia- 
mas. Gerai, kad areštavot.

— Mamute, ne mano kaltė. 
Aš dar neturėjau keturiolikos 
metų, kaip tu man liepei vaiki
nus mylėti, kad jie peides pa
liktų pas mus už degtinę. Po 
penkiolika dolerių palikdavo į 
vakarą vien iš dviejų vaikinų, 
nors ir dresė mano sudrasky
davo. Tu, mamute, mane iš
mokinai, o dabar išsižadi.

Kalba detektyvas: Motina iš
sižada, mes negalime tavęs iš
gelbėti. Man rodos, kad tu 
nekalta, bet tavo motina sako 
ką kitą. Bet ot, pasakyk, kur 
motina, kaip tu ją vadini, laiko 
degtinę.

Mergšė verkdama:
— Pasakysiu viską!
— Mortul, nesakyk, vaikei, 

tu mus suėsi.
— Aš jus suėsiu, o mane jau 

suėdėt! — šaukia mergaitė. — 
Man reikia eiti pataisai ketu
riems metams dėl jūsų degti
nės ir dėl jūsų biznio. Tu ma
ne ištvirkinai, tu dabar išsižadi. 
Tu mane išmokinai vylioti su 
degtine dolerius, o dabar... da
bar nenori manęs gelbėti.

Mortule.

Temykite
1) APDRAUDA (Insurancej Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Ufe) ir kitokia atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių geri 
bargeng visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halnted St.
Tel. RooecTtlt 85DD

------------------- ---------------

Namų Apšildymo
IR

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MENESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

Bridgeportas
Penktadienį, rugpjūčio 16tą, 

Fellowship House įstaigoje, prie 
831 West 33rd place, įvyks ati
darymas tos įstaigos rankų dar
belių. Pradžia 7 valandą vaka
re. Yra labai 'įdomių dirbinių. 
Lietuviams, ypatingai mote
rims, patartina atsilankyti. Lie
tuvaitės didžiuojasi, ir «ne be 
pamato, savo rankų darbais. 
Jos ir čia, Amerikoje, neuž
miršta tų dahbų. Dažnai paro
do labai gražių raštų. Reikia 
betgi žinoti, kad ir amerikie
tės dar neužmiršusios jų. Ki
tas vėl dalykas: Amerikoje ran
kų darbų (kaip siuvimo, siu
vinėjimo ir tp.) mokinama net 
mokyklose ir tam tikruose kliu- 
buose bei įstaigose. Taigi įdo
mu pažiūrėti kokie čia dirbi
niai pajėgiama padaryti. Rr.

TheEnglishColumn

Marųuette Murmurs
Grand Rapids Defeated

Harold Knop our crack 
southpa.w pitclied the Maroons 
to their second victory over the 
team from G r. 60 of Grane 
Rapids, Mich. at their scconc 
S. L. A. intercity clash. Al- 
though Juo Dawikshus ant 
Stokes held the Maroons to six 
hits these were converted into 
as many rims; margiu cnough 
for Harold who yielded nine 
hits, būt w<as niciked for only
two runs which speaks for his 
superb twirling in the pinches. 
His battery mate, Gearhart 
turned i n a nifty receiving 
performance behind Ihe plate 
while Manager Sehnukas also 
distinguished himself 
homer

Reception Notės
The Sixth District of the 

S. L. A. represented by Messrs. 
Gribas Gr. 260 prexy, Kaulas, 
Universal prexy and the writ- 
er m et the party from Grand 
Rapids at the South Shore en- 
tranee of Jackson Park early 
Sunday morning and from 
there eseorted them to Jučus 
Restaurant. There President 
Stungis had made breakfaslt 
larrangements for the group 
and extend'cd a hearty wel- 
come in behalf of the Dislrict.

After breakfast every body 
left in a group for the base- 
ball diamond at Gage Park 
yvihere the Grand Rapids team 
was scheduled to meet the 
Marųuettc Maroons of Gr. 260. 
In a well played game the 
fighting Grand Rapids team 
had to take their second de- 
feat at the hands of the Ma
roons. With the termination of I 
the game they were all vvhisk- 
ed off to Ryan Woods for the 
picnic.

Then ah! the evening. Uni
versal and Marųuette merged 
their forces to shmv the Grand 
Rapids boys and girls the best 
limo they knew how. Univer
sal catered to the famished 
horde with eats prepared by 
the Misses Midge Maskolunas 
and Ann Norwiay and judging 
from the rate of consumption 
they mušt have been gorging. 
Then there was the Night 
Hawk Trio, iMaroon discovery 
vvhich made all the noise of 
a thirty piece symphony and 
the place folks was a eozy re- 
treat in Willow Springs where

everyone did just as his or her 
heart desired. Wheh the time 
for parting came Grand Rap
ids reluctantly bade all adieu. 
’Twas the best we could do 
and we hope that Grand Rap
ids enjoyed themselves on their 
230 mile fiying visit of our 
ei t y. Wc really are sorry that 
they were unable to best the 
Maroons after traveling so far 
and wish them better hiek at 
the next meeting.

Anthony Royce
6th Dist. Sports Committee.
Maroons vs. Universal next 

Sunday at Marųuette Park, 
3 P. M.

ATGAIVINK SAVO SVEIKATĄ
Be pavojingų vaistų ir operacijų 

Appendicitis, Asthma, Bladder Di- 
sease, Bronchitis, Catarrh, Coughs 
and Colds, Diabetes Epilepsy, Eye 
and Ear Trouble, Headache, Heart, 
Kidney, Liver and Gali Bladder 
Disease, Nervousness, Obesity, Pilės, 
Paralysis, Rheumatism, Skin, Sto- 
mach, Throat Disease, Goitre, Tonsi- 
lites, etc., men an women Disease.

X Ray Taken.
Hrs. 10 to 12 A. M. 1 to 5 and 6 to 

8 P. M. Sun. and Thur. by Appt.
PHONE GARY 2-7749

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

1428 Broadway, Gary, Ind.

Garsinkitės Naujienose _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -

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

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson B|vd., netoli State St.

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS

Neapsigaukite! Tvirtesnio — ge
resnio — su gražesniu ir malo
nesniu balsu kito tokio Radio 
Amerikoje nėra kaip Fada Radio. 
Persitikrinkite musų krautuvėje.

General Radio Store
Didžiausia Radio Lietuviu Krau

tuvė Brighton Parke 
3856 Archer Avenue 

netoli Rockvvell St., 
Telefonas Lafayette 6195 

Chicago, III.

Garsinkitės NaujienoseOfiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 ryto ki 1 po pietų.

Screen-Gr

Atwater Kent Screen

flS9
$10 įmokėti

Dykai Apthrnavimas Per Dvejus Metus 
Dykai Įvedimas

Geriausia vieta Radio pirkti

4

Didžiausia Lietuvių Radio Sankrova
Nebus daroma pastangų pa

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

Dykai demonstravimas na
muose.

Telefonuokite Boulevard 4705
Stalo Modelio Receiveris COQ 
55 be tūbų 
Vartojantis naujas Screen Grid 
tubus.
Electro-Dynamic Stalo 
Kalbėtuvas

Jos. F. Budnk,
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705
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United States Lines

Specialiskos 
Ekskursijos į 

LIETUVĄ
Rugsėjo išplaukimai:

S. S. Pres. Harding 
Rugsėjo 4.

S. S. Republic 
Rugsėjo 6.

S. S. Leviathan 
Rugsėjo 7.— Rugsėjo 26.

S. S. Pres. Roosevelt 
Rugsėjo 11.

S. S. Geo. Washington 
Rugsėjo 18.

S. S. America 
Rugsėjo 27.

Leviathan plaukia per 
Cherbourgą.

Visi kiti laivai tiesiog į Bremeną.

UGSCJIS yra ideališkas laikas 
•kA. keliaut į Tėvynę! Tykus vande- 

ir daug valandų praleistų ant 
šviesių patogių denių padarys malonų 
ir ilgą atmintį Jums. Rugsėjo mė- 
nesis yra geriausias laikas važiuot per 
mares.

Nežiūrint katrą laivą iš U. S. Lines 
išrinktumet keliaut, mes užtikrinam 
Jums kad rasit visus patogumus, gerą 
draugystę tarp savo tautiečių, ir ne- • 
prilygstamą Trans-Atlantic laivuose 
valgį ir pasilinksminimą. Taipogi mes 
prižiurom viską Jums iš anksto ir ap
saugoj am nuo kelionės keblumų.

Informacijų apie kainas ir tt., pak
lauskit savo vietinio laivų kompanijos 
agento-arba rašykit tiesiog į

United 
States Lines

110 So. Dearborn St., Chicago, III.
45 Broadway, New York City

Atwater Kent 
radio 

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

Pilnai su CUNNINGHAM 
TŪBOMIS 

ir įbudavotu
ELECTRO-DYNAMIC 

KALBĖTUVU 
Pilnai



Penktadienis, rugp. 16, 1029 NAUJIENOS, Chicago, HL

Tarp Ghicagos 
Lietuvių
Roseland

Pereitą nedėldienj, rugpiučio 
11 d., Fernwood Parke Go’Jen 
Stariečiai lošė basbolą su Fcrn- 
wood jauktu, šis lošis buvo 
pirmas už čempionatą. Golden 
stariečiai pralaimėjo, padary
dami 2 prieš Fernvvood 4.

Lošimas buvo gražus. Publi
kos pažiūrėti lošio buvo prisi
rinkusios labai daug.

Ateinantį nedėldienj, rugpiu- 
čio 18 d., Golden stariečiai loš 
su West Pullman jauktu, West 
Pullman parke 3 vai. po o‘e‘u. 
Šis lošis bus svarbus roselan- 
diečiams, nes jeigu pralaimės 
Golden stariečiai. tai jau pas
kutine proga laimėjimui čem
pionato. Golden stariečiai visi 
yra gerame upe, ir siekia savo 
tikslo'— čempionato.

Ateinantis nedėldienis rose- 
landiečiam bus tikra rugiapiu- 
tė. Mat, Golden Star kliubas 
sporto naudai rengia pikniką. 
Yra daug pasirengusių daly
vauti piknike, bet nori matyti 
ir besbolo lošį; priseis daly
vauti abejuose. Del parankamo 
nuvažiuoti i pikniką kliubas 
duos trokus, kurie nuo Stru
milos svetainės nuveš į pikni
ką. O kurie norės važiuoti į 
pikniką po besbolo lošio, tai 
ir tie bus nuvesti. Trokas 
lauks prie West Pullman par
ko. Piknikas bus laikomas 
Glenwood miškuose.

— Kliubieįis.

Pavyzdingos var
duves

Nors 26 diena liepos buvo 
jau praėjusi, tečiaus musų 
gerb. p. Baleckienė, kuriai nie
kuomet gražių sumanymų ir 
energijos'netrūksta, ir šį kartą 
pasilaikė obalsio: geriau vė
liau, negu niekuomet. Ji su
kvietė į savo namus, 1804 W. 
64 st., būrelį draugių ir drau
gų. Prie puikiai paruoštų pietų 
viena draugių paaiškino susi
rinkimo tikslą, pasveikindama 
p. Oną Sandargienę su vardu
vėmis, ir įteikė jai gražių gė
lių pluoštą. Visi linkėjo jube- 
liantei, p. O. Sandargienei, il
go ir laimingo gyvenimo.

Nekurie svečiai, reikalų ver
čiami, turėjo greitai apleisti 
malonias vaišes. Tarp pasiliku
sių svečių tęsėsi įdomus pasi- 
kalbėjimni. Tarpe kita ko J. 
Gulbinienė pakėlė klausimą ir 
perskaitė p. F. Bortkevičienės 
atsišaukimą iš Lietuvos reikale 
šelpimo Lietuvos politinių ka
linių ir jų šeimynų. Tuo klau
simu plačiai kalbėjo p. K. Kat
kevičienė, ir pagalios visos vie
šnios sutarė paremti p. F. Bort 
kevičienės atsišaukimą ir vie
toje suaukavo $7.50.

Nutarta greitoj ateityje pa
rengti tam tikslui vakarėlį ir 
likusį iš jo pelną kartu su esan
čiomis jau aukomis pasiųsti per 
F. Bortkevičienę Lietuvos poli
tiniams kaliniams.

Aukavo: O. Sandargienė, P. 
Baleckienė. M. Oliševskienė, M. 
Zolpienė, K. Katkevičienė — 
po $1, J. Gulbinienė $2, P. 
Mockienė 50c. Viso — $7.50.

— Dalyvavusi.

DAINUOS RAMOVA TEATRO 
ATIDARYMO IŠKILMĖSE

Howard Preston, Chicagos ir 
Ravinia operų artistas. Ilgus 
metus dainavęs Paryžiuje ir 
kitose Europos operose. Se
kantį sekmadienį girdėsime jį 
dainuojant su didele symfoni- 
jos orchestra Ramo va Teatro 
atidaryme. Dainuos prologą iš 
operos “Pagliacci” ir kitus 
operinius numerius.

gatvėje prie užeigos. Bumeliai, 
ilgai nelaukdami, šoko prie lie
tuvio, i

Tasai, matydamas, kad iš bū
dos neišsisuks, panaudojo gin
klą, būtent peliuką, kuriuo na
gus tuo laiku krapštė. Paseko- 
jie — vienam Lomelių perrėž
ta koją, o kitam ranką ties 
krutinę. * Romeliai pabūgo to
kių rezųltątų. Jie pasiskubino 
į automobilį. Ret pavažiavusius 
juos pasivijo policijos skvadas.

Visi tapo suimti. Paimtas vė
liau buvo ir lietuvis. Teisine 
įvyko nesusipratimas. Teisėjas, 
kalbėdamas apie musų lietuvį, 
pasakė: “Šis paliuosuojiaanas” 
Vienas bomelių pamanė, kad 
apie jį kalba teisėjas. Romelis 
paklausė, ar galėsiąs jis prieš, 
lietuvį išimti varau tą. Teisėjas 
tečiaus atsiliepė: “O šie visi tu
rės užsimokėti, pabaudos $200”.

Lietuvis užeigos savininkas

— ne kažin kaip (liktas vyras, 
bet žvalus. Tur būt ateityje 
berneliai nesikabins prie jo, nes 
jie patyrė, kad su dzūkais kai 
kada “paškudna yrai turėti rei
kalas” — tuo labiau, kad ne
žinai, ką gali ir teisėjas pasa
kyti. Report.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

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

Natalii Žukauskas, D.N. 
NAPKAPATHfi 

Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Telefonas, Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Roseland
Bridgeportas

Golden Star išvažiavimas
Rugpiučio 18 d. Golden Star 

kliubas rengia šaunų išvažiavi
mą į Glemvood. IĮL, pas Z.Ge
čą savo sporto skyriaus parė
mimui. Vienas is rengimo ko
mitetų, J. Ruiko, man pranešė, 
kad prie išvažiavimo yra ruo
šiamasi stropiai. Vieta, kur 
įvyks išvažiavimas, randasi la
bai gražioj apielinkėj, tai žino
muose Thorton Forest Preser- 
ves, taip kad kliubo nariams 
ir visiems svečiams bus viso
kių patogumų. Jaunuoliams ir 
šiaip mėgstantiems šokius bus 
ruiminga svetainė su gera mu
zika. Kurie norės pavėsiaut, 
tai ras gana daug vietos miš
ke prie patogiai įrengtų stalų 
ir ant krantų tekančio ‘upelio. 
Miško užveizda pavedė gana 
dideli plotą miško tai dienai 
vien tiktai Golden Star išva
žiavimui.

Be to, Jau užkandžių tai 
bus skanių. Sykiu bus gero 
šalto alaus ir įvairių saldžių 
gėrimų. Taip kad ir šį kartą 
visi svečiai ir viešnios, jauni ir 
seni, Golden Star išvažiavime 
ras mandagų patarnavimą ir 
malonų linksmumą dėl savęs.

Įžanga veltui visiems. Ant 
greitųjų komitetas suminėjo 
man keletą biznierių, kurie 
prisideda su parama tam išva
žiavime. Sudentas duoda du 
trokus. Čionai kartu noriu pri
minti, kad katrie norės važiuo
ti trekais, tai juos nuveš do
vanai. Trokai bus su. minkštais 
patogiais suoliukais apsaugoti 
nuo lietaus ir kaitros. Pirmą 
kartą trokai išvažiuos 10 vai. 
ryto nuo Strumilų svetaines. 

Taigi komitetas jau užprašo 
nesivėluoti? Antrą kartą tro
kai išvažiuos nuo West Pull
man parko, kur goldenstarie- 
čių bus base bąli lošis. Išva
žines pasibaigus lošiui.

Toliau, Daukantas duoda 
agurkus, Bliabas duoną, Petkus 
frankfortų, Pakaušis frankfor- 
tų, Greater Pullman Beverage 
Co., J. Madala ir W. Šimkus 
5 keisus alaus. Kitų biznierių 
vardų kol kas nesužinojau. 
Apie juos pąrašys rengimo ko
mitetas. — Busteris.

M. J. Kiro dar keletas 
naujų mūrinių namų li

ko neparduotų.

Dabar yra geriausia proga 
pirkti nuo jo namą, nes tų na
mų kaina yra labai pigi. Jus 
užmokate tik tokią kainą kaip 
pirkdamas paprastą bungalovv 

! arba dar pigiau, o jus čia nu- 
• perkate 2 aukštų mūrinį namą, 
12 flatai po 5 kambarius, su 
aukštu anglišku skiepu ir už
daromais stikliniais porčiais.

Todėl gerai apgalvok ir pirk 
tuojau vieną šių namų, nes ži
noma, kad gyvenimui namas 
yra reikalingas kiekvienam 
žmogui. i i j į

Del platesnių žinių kreipki
tės prie,

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

PRANEŠIMAI

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems savo pažįsta

miems, draugams ir visiems lietu
viams, kad aš nupirkau nuo P. 
Rashinskio Vyrišką ir Moteriškų 
drabužių storų, taipgi laikysiu vy
rišku. moterišku ir vaikų čeverykų. 
Numažjsiu % kainas ant visų daiktų.

Kviečiu atsilankyti ir persitikryti 
apie kainas pirm negu kitur eisi.

CARL CLARAS ■
4903 VI. 14th St., Cicero.

Ciceros Lietuvių Li uosybes Namo 
Bendrovės dalininku žiniai. Su 17 
d. rugpiučio permainau gyvenamąją 
vieta, ir šiuomi noriu pranešti vi
siems dalininkams, kad turėdami ko
ki nors reikalą, rišy su Bendrove, 
meldžiu kreiptis naujuoju antrašu: 
sekantis. J. K. Stalioraitis. 5204 So. 
Kolio Avė.. ChicaRo, III. L. K. N. 
B-ves sek r. J. K. Stalioraitis.

TWn of Lake
Tą kartą berneliams nepavyko

Pirm poros savaičių čia bu
vo toks įvykis. Lietuvis užei
gos savininkas, prie 45-*tos gat
vės ir Wood Street, išvaikė iš 
savo namų skiepo mergšes, ku
rios eidavo sklepan su vaikė
zais biznio daryti.

Mergšėms — o jos dar jau
nutės, kokių 15 ar 16 melų -* 
tatai nepatiko. Well, pasekmė
je atvažiavo automobilius pil
nas bomelių. Kaip tik tuo lai
ku užeigos savininkas stovėjo

JONAS ŠEŠTOKAS
Mirė rugpiu&o 13 dieną, 11 

valandą ryte, 1929 m. sulaukės 
12 metu amžiaus, A. a. Jonas 
gimė liepos 13, 1917, Chicago, 
III. Paliko dideliame nuliūdi
me motiną Kotriną, tėvą Bal
tramiejų, 2 seseris — Marijo
ną 15 metų, Julijoną 216 metų 
ir broli Andrių 5% metų ir pus
broli Izidorių Ra'dzevičių, dėdę 
Joną šeštoką ir gimines. Kū
nas pašarvotas 8849 Houston 
Avė.

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

Nuoširdžiai kviečiame grisus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Seserys, Brolis 
ir Giminės. "

Laidotuvėse patarnauja ’gra- 
borius Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

Viekšniečių Kliubas rengia “bas- 
ket” išvažiavimą nedėlioj. rugpiučio. 
1S d., paprastoj vietoj, kur visada 
viekšniečiai važiuoja. Bus muzika 
ir visokią žaismią. Važiuoti reikia 
i ro Tautiškas kapines iki 95 gat
vei: 95 gatve, po dešinei, važiuoti 2 
mylias iki žvyro kelio, tuo keliu po 
dešinei važiuoti 1 ’a mylios, tada pa
sukti po kairei ir ten aplink maža 
farmeriu buteli, ant kalno, viekšnie
čiai šoks ir dainuos. Visi kliubo 
nariai ir rengėjai kviečiami dalyvau- 
t. —Kliubas.

^orth Side. — SLA. 226 kuopos 
Baseball jaukto išvažiavimas jvyks 
nedėlioj, rugpiučio 18 d., Jeffersono 
giriose, išvažiavimas bus įdomus, su 
laimėjimais didelių dovanų. Tiki
mas daug svečiu turėti.—Komitetas.

______ Graboriai______

Phone Boulevard 4139

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

Rez. 3201 South Wallace Street
——o--------

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotpvėse 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 PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir ■
Balzamuotojas

Moderniška ’Koklyčia Dovanai •
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenuc
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP

e—........ .  .............
Universal Restaurant

Musų vir t i e n i a i. 
dešros ir kopūstai 
primena mamytėsl 

valgius.
A.A. NORKUS, aav

750 Wcst ?
31st St

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

- DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

ONA HABUŠIENĖ 
(po mirusiu vyrų Zolpienė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 14 dieną. 2 valandą 
po pietų, 1929 m., sulaukus 63 
metą amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Raseinių apskr., Naumieščio 
parapijos. Vienkiemio Pašuš
viu. Paliko dideliame nuliū
dime vyra Petrą Babušį, 3 sū
nūs — Juozapą. Boleslovą ir 

isslova Zolpius, <ly/i m a v- 
Cias. dukterį Aleksandru ir 
žentą Simoną Strakauskius 
Amerikoj, o Lietuvoj paliko 
sūnų Pranciškų ir seserį Kle- 
mencą ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi Masalskio, 
koplyčioj, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvvks šeštadieny, 
rugpiučio 17 diena. 1 vai. po 
piet, iš koplyčios bus nulydė
ta į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Onos Babušienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nulihde liekame,
Vyras, Simai, Duktė ir 
Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So% Rockwell St.
Virginia 1290

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar- 

. nauju geriau ir pi- 
5iau, negu kiti to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted St, 
Tel. Vįctory 4088

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milvaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

-Iy? aL 
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 2:30 iki 4:80 po piet

Telefonas Canal 0464

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 SL, Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti 
-------- o

• Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenee 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKŲS 

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.

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. 
Nedėliomis ir Šventad. 10—12 dienų

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

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. kiekvienų 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St, Room 2001 
Tel. Randolph 0831-0332 

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

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950

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 atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą^ pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų j namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Lietuviai Gydytojai

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Aibany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

Tol. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenuc, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey

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

Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

st.
vak.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo G iki *7:30 vai. -vukuro 

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600 %
vTw. RUTKAUSKAS

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

Tel. Prospect 8525.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KA11N
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 3200

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto1
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. j 

Telefonas Republic 7868
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 24 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 v. dienų

Phone Midway 2880

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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“Mokslinės” demonstra
cijos miesto taryboje
Miesto taryboj ėjo ginčių 

klausimu, ar gazai naudojami 
tlektrikiniams šaldytuvams, es
antys nuodingi. Sveikatos ko- 
misionierius, dr. Kegel. tvirti
no, kad jie nuodingi. Bet bu
vo aldermanų, kurie netikėjo 
daktaro pareiškimu. Taigi Dr. 
Kegel, aldermanų akyse, pa
naudojo vieną silpnesnių gasų 
ir juo džmušė gyvulėlį vadi
namą Guinea Pig. Tečiaus ir 
šis “argumentas” neįtikino kai 
kurių aldermanų. Pavyzdžiui 
aldermanas Frank B. Binga- 
Todėl kitas aldermanas. John 
Toman, pastebėjo p-nui Kin
gai <laug-maž taip: gal tamsta 
priešingas 
nieriaus 
kad esi « 
te, dėl 
nemažai 
šių tarpe. Juk tokiomis pasta
bomis galima žmogų įžeisti!

Advokatai kompanijų, kurios 
dirba elektrikinius šaldytuvus, 
sutiko, kad naudojami šaldy
mui gasai esantys nuodingi. 
Bet jie tvirtino, kad tokis de
monstravimas, kaip šis, buvęs 
nereikalingas.

sveikatos komisio- 
reikalavimains todėl, 
graborius? Supranta- 

šitokios pastabos kilo 
sujudimo miesto tetu-

Šuneliai laimėjo
i n-Teisėjas Fisher atnaujino 

džionkšeną prieš policiją ir val
stybės advokato Swansono ofi
są. O tas indžionkšenas drau
džia ir policijai ir valstybės 
advokatui kliudyti šuniukų 
lenktynėms. Indžionkšenas lai
kinas. Galutiną nuosprendį tei
sėjas Fisher išneš vėliau. Aš 
pilnai pritariu teisėjo nuospren
džiui. Jei esama žioplų, tai te
gul jie griebia, beitus, kokie 
jiems patinka. Be to, ką mes 
mandrieji darytumėm, jei žio- 
plesnių nebūtų. Tai yra, žino
ma, mano išvadas, o ne tei
sėjo. šunelių draugas.

Ar galima bunco lošti
Grand Crossing municipalia- 

me teisme George Filis, (>653 
So- Wood St., skundė savo žmo
ną ir dvi dukteris, kad jos lo
šiančios bunco ir 
čios namo iki 
to, dėl vėlyvo 7 V

naktį įvykusi 
čia iš moters
jo kaktą, o kas toliau atsitikę, 
tai jis, George Filis, nebeat
menąs. Teisėjas įsakė abiem, 
vyrui ir pačiai, lošti bunco na
mie ir išmetė bylą iš teismo.

nepareinan- 
12 valandos. Be 
grįžimo seredos 

batalija. Peleny- 
rankos pasiekusi

Nužudė buvusių pačių 
ir pats nusižudė

Rasta lavonas Clarence Pie
nei’, kuris trečiadienį nužudė 
buvusią savo pačią. Paties Fle- 
nerio lavonas rasta už kokių 
100 jardų nuo moteriškės la
vono- Jų dviejų jauna mergai
tė išliko gyva.

Gaisrai padarė $30,000 
nuostolių

Kilo gaisras laužo kieme, ku
ris priklauso Isidor Kernes & 
Son, 1459-61 Blue Island Avė. 
Nuostolių padaryta apie $5000. 
Kitas gaisras kilo adresu 159- 
165 North Jefferson st. Nuo
stoliai siekia $25,000.

Viskė ir atostogos 
Kanadoj

Vienas Chicago Motor Club 
viršininkų duoda įspėjimų au
tomobilistams. Girdi, daugelis 
automobilistų turi smarkaus 
širdies drebėjimo ant Michigan 
-Indiana valstijų linijos. Daly
kas toks, kad specialė sargyba 
krečia kiekvieną autą važiuo
jantį per liniją į kitą valstiją. 
Slargyba ieško, ar kas neveža

koriui. O tuo tarpu automobi
listai pamano, kad ieškoma ko 
kito. Čia ir gimsta “širdies pla
kimas”. J

Kai dėl viskas, tai jos Kana
doj su perimtu galimu gauti 
kiek lik norima. Ale įvežti į 
Suv. Valstijas tai jau kitas 
dalykas. Abelnai imant, muiti
nės tarnautojai krečia kiekvie
ną dešimtą automobilį ir kre
čia. taip, kad vargiai išliks au
tomobilyje kas nors nepaste-1rius 
beta. Muitinės valdininkų ra- 
dybos esančios vidutiniškai nuo 
1 iki 1 bonkų. WeH, neturėk 
jęs giliukio automobilistas už
simoka po $5 už kiekvieną bon- 
ką — didelę ar mažytę ir, be 

skysti-

75 nuo- 
ant ru-

to, turi persiskirti su 
mėliu.

įdomu pažymėti, kad 
šimčiai visų krečiamų
bežiaus automobilių duoda ieš
komų rezultatų muitinės valdi
ninkams.

Kai <lel sargybos, darančios 
kratas ir ieškančios kornų (ku- 
kuruzos), tai ji nemato bonkų 
su skystimėliu.

Šunys įkando 22 ypatas
Bėgy 24 valandų, nuo tre

čiadienio iki ketvirtadienio pti- 
siaudienio Chicagoj šunys įkan
do 24 ypatas. 
dinė

lai yra rckor- 
skaitlinė Chicagai.

Policijos dienos

isui buvo duota “decision”, bet 
Krylenko ir jo menedžeris prieš 
tai protestavo. Dabar Krylenko 
mano paradyti Lewisui ką jis

Svarbi žinia namų 
pirkėjams

Pardavimui 2. aukštų nau- 
jas moderniškas mūrinis na
mas, 2flatai po 5 kamba- 

i gyvenimai, su aukštu 
anglišku skiepu, stikliniai 
uždaromi porčiai, gražiai 
aptvertas lotas, o kaina tų 
namų labai pigi. Tie namai 
randasi: prie 34 Place ir 
Halsted St. — $10,800; prie 
Auburn Avė., — $11,800; 
prie Mosspratt Street; — 
$11,800; prie Wallace — 
$10,800.

Jei turi $1,500 gali nu
pirkti vieną iš tų gražių ir 
gerų namų. Kreipkitės pąs

M. J. KIRĄ
3335 S. Halsted St.

40,000,000 klausytojų 
klausosi didžiausio 

šokių orkestro

Bugpiučio 24 ir 25 dd. įvyk
sta metinės Chicagos policijos 
lauko dienos 
Programo punktuose bus šie: 
“kova su kriminalistais”, kurį 
išpildys detektyvai, raiteliai po
licininkai paroduos taipgi, bus 
maršavimai gražiomis formaci- [nĮs 
jomis, besbolo lošimas, motor- 
ciklinių policininkų numeriai ir 
daugelis kitokių pramogų. Vi
sas pelnas, likęs iš parengimo, 
teks naudai našlių ir našlaičių 
tų policininkų, kurie žuvo eida
mi savo pareigas.

Field Davs

Pavogė troką cukraus
Iš garažo, kuris priklauso 

James Bartuchi ir randasi ad
resu 1434 W. Harrison tapo at
imtas pilnas trokas cukraus. 
Vertė cukraus siekė $1,400. 
Trys banditai surišo negrą-sar- 
gą ir išvažiavo su troku.

Ristynės
Didžiuliame Coliseum trobe

syje rugpiučio 26 dieną ren
giamos įdomios ristynės. Svar
biausioje poroje susikabins mil
žinas rusas matrosas Krylenko 
su “strengleriu” •Lewis. Kuris 
laikas atgal jiedu ritosi ir Lcw-

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
K 1 I "

EB

Business Service
Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS
Buvę* vedėjas Bridgeport Painting

& Hardware Co., 
HARDWARE PATNTS & 

WALL PAPER 
Paintera & Decoratora

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

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir turime 

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

4809 VV. Lake St. -------- O----- L—

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusių moterų 
prie' sortavimo skudurų, 1017 So. 
Fairfield Avė.

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-------

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

Business Chances
p*1/!??!1?1..1?*.

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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI AR MAINUI
Ihilki 49 akrų apaugusi tankiu mišku 

sala ant Diamond Lake, 96 mylios nuo Chi- 
cagos, arti Niles, Mich.; modernia Hotel 
Clubhouse, šokiam pavilionas, Cottages —• 
Visi fornišiuoti, 2 mylių vandens frontas ir 
smiltyno pakraščiai. Ideali vieta Resorto 
bizniui, Kliubui ar Sindikatui. Jau išdalinta į 280 didelių lotų. Dideliem pinigam daryti pasiūlymas. gimta pardavimo prieža
stis. Rašykit ar telfonuokit —E. J. KI.OSS,

1134 W. 09th St.. Wentworth 8947

EXTRA
Parsiduoda delikatessen ir gro- 

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

3744 So. Kedzie Avė.
Lafayette 2763

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

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

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

frontams- budavoti. 
dykai.
ANDERSON
So. 'Rockwell St. 

Hemlock 6140

Furnished Rooms
PARDAVIMUI

GROSERNĖ.
1705 So. Canal St.

8 KAMBARIŲ bungalow — Grace Street, 
arti Crawford. 2 karų garažas, žema kaina, 
greitam pardavimui. Karštu vandeniu šildo
ma. lodaunės. privatlftka alėja. 35 pėdų lo
tas; krūmai, uždangos ant langų.

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

Franklin 4465

ir krautuvių 
skaičiavimas

7189

Ap-

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

išforni- 
su š. ir 

visada, 
minutės

keletą gražiai 
kambarių dėl rendos 

vandeniu ir vanos 
telefonas. Tiktai 5 
iki vidurmiesčio. 1019 West

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

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

arti 73 gt. $7.500. Jūsų pačių sąlygos.
7131 3. Western Avė..

• Repubiic 9230

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

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

TURIME 
ši uotų 
karštu 
taipgi 
ėjimo
Monroe St. ________ '__________

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

------------------------------ -------------------
RENDON kambarys merginoms 

arba vaikinam arba vedusiai porai. 
Garu šildomas, visi patogumai, 7034 
So. Rockvvell St. Ist fl.

PARDAVIMUI pilnai įrengta ma- 
chine shapa, 3351 Parnell Avė.

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

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

pasišokti sa-

pasiųsti pui- 
i kiekvienus 
pasisekimo,

Pradėdamas pirmą koncertą Lucky 
Strike šokiu orkestro, rugsėjo 15 d., 
M. H. Aylesworth, prezidentas Na
tional Broadcasting Co., pasakė: 
‘‘Tai yra pirmas musų bandymas pa
siųsti savaitini muzikali programą 
per stotis nuo vienų jurų iki kitų”. 
Nuo tos dienos kiekvieną šeštadienio 
vakarą desetkai milijonų žmonių ne
kantriai laukia 10 valandos, kad prie 
geros Brodvės muzikos 
vo namuose.

Šis pirmas bandymas 
kiausią šokių muziką 
namus susilaukė tokio
kad dabar jau 46 stotys perduoda 
tą muziką.

Prezidentas ir viršininkai Ameri
can Tobacco Co., kurios pastango-1 

' ; yni duodama ši šokių valanda, 
labai rūpinasi išlaikyti tą šokių mu
zikos valandą visoje augštdmoje. 
Kiekvieną šeštadienio rytą preziden
tas ir viršininkai išklauso visą pro
gramą kas bus grojama vakare per 
radio. Net ir p-lė Rosalie Nelson, 
modelis garsiam “Lucky Strike” po- 
steriui, turi dalyvauti repeticijoj su 
savo šokio partneriu ir šokti 35 mu
zikantams griežiąnt, kad užtikrinti, 
jog muzikos ritmas pilnai tinka šo
kiui.

“Lucky Strike” yąlanda yra vie
natinė proga milionams amerikiečių 
išgirsti puikiausią šokių muziką, 
grežiant geriausiam šokių orkestrui.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS 
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

CHEVROLET SPECIALIS 
PASIŪLYMAS .

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

HAYES AUTO REPAIR 
6241 S Peoria St. Normai 2G35

For Rent

PARDAVIMUI delicatessen što
ras, gerai išdirbtas biznis, su kam
bariais pagyvenimui užpakaly. $50 
j mėnesi rendos. 
sas. Kaina $1,500. 
nes savininkas negali 
nio.

Kreipkitės
2446 W. 71 st

Trijų metų ly- 
Parduodamas, 
prižiūrėti biz-

Street

PASIRENDUOJA gražus 6 kam
barių frontinis flatas, $25 i mėnesi, 
elektra, maudynė ir tt. 4543 S. 
Uni^on Avė., arti 46 gatvės.

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

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

PARDAVIMUI maža kendžių 
krautuvė.

1919 So. May St.

RENDON flatas, 4 dideli šviesus 
kambariai, visi patogumai, naujai 
dekoruotas, 6752 So. Artesian Avė.

EXTRA 
Pardavimui Grosernė. 
6839 So. Loomis St.

Personai
Asmenu leiko

PARDAVIMUI cigarų ir cigaretų 
krautuvė, biznis išdirbtas, už $250. 
Kreipkitės, 3310 So. Halsted St.

NliPAPBASTOS BUNGAIX)WS
5-6 didelių kambarių geresnes rūšies kon

strukcijos ant ištaisytos ir išmokčtos gatvės.
Kontraktorius paaukos atsakomingiems 

žmonėms už mažą tmokėjimą ir $65 i mė
nesi. įskaitant visus nuošimčius. Karštu 
vandeniu apšildomos, viškos su grindimis ir 
išmuštos, uždaryti porėtai, lietaus maudynės; 
arti Riis Park golfo lauko ir viešųjų mo
kyklų. Pamatykite pavr.dinl namą prie 
2818 " ‘

Pamatykite pavadini 
N. Merrimac Avė. ar

KBEJCI & SONS
SAVININKAI 

5708 Diversey Avė. 
Berkshire 3220

MILWAUKEE AVĖ.. 3423-7—ir 3427-37 
Kedvale Avė.; priekiai 50 pfiilų pria MII- 
waukee Avė.: 79,3 pėdų prie Kedvale Avė. 
ir 102.83 prie Nevvport Ae.: dviejų augAtų 
balto tile frontu namas bu 5 karų garažu, 
0 Storais ir 4 fiatais; pečiais apšildomas; 
rendos $561.60 su laipsnišku kilimu; mor- 
girtaus $40,000, 6 nuošimčiu. kaina
$60,00.

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

Humboldt 2243

MADOS

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ĮSTATE 

Statau namus nūo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo

J. A. GURSKY BROS. 
4809 West 68rd Street 

Phone Renublic 7869

IEŠKAU savo tėvo 
amžiaus 40-50 metų, 
nors šioje apielinkėje. 
pati, ar žinančius apie 
nešti — busiu labai dėkingas, nes 
yra svarbus reikalas. Charles Yuk- 
na, 146 Fillmore St., Phillipsburg, 
N. J. \

S. Wogertas, 
gyvena kur- 

Prašau j 
jj, man pra-

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
katessen.

4432 So. Western Avė.

Financial
Finanaai-Paakolon

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

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

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

2887
Labai originališka sukne- 
iš vienos spalvos bile ko- 

. Galima apsiūti su

Kas yra stebuklas? Kodėl se
novėje būdavo labai daug ste
buklų, o šiandie yra mažiau? 
Kaip įvyko tvanas? Delko kar
tais akmenimis lyja? Kaip vel
nias žmogų apsėdžia ir kunigo 
ekzortomis tampa išvarytas ? 
Kodėl vanduo kartais krauju 
pavirsta? Kodėl ugnys krinta iš 
dangaus? Kodėl kalnai dejuoja
ir dreba ? Kaip akli, raiši ir rau- lg 
poti tapo stebuklingai išgydyti, kios materijos, 
n kiti net iš niimirn<riii nrikelti ? kokiu noriina kitokios spalvos šilku, o Kiti net is numirusių priKeni. Sukirptos mieros 16> 18t 36t 38t 40 
Į visu3 šiuos klausimus ir dar ir 42 coliu per krutinę, 
daugelį kitų šioje knygoje rasi • • 
sau atsakymą. Tai yra nepa-1 
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted St 
Chicago, III.

Norint gauti vieną ar daugiau Virš 
įrodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 

paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kędzie Avė. 
Tel. Lafavette 6738-6716

Be Komiso ir Išlaidų
Mea paskoliname jumu $100, $200 

arba $800, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandą. , 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė.
Kampas Hermitage Avė.

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku

riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

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

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

Automobiles

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

'28
'28
■29
■29
'27

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

O AKLA ND Landeau Sedan ........  $395
FORD — Tudor ............        $175
McDERMOTT MOTOR SALES CO. 

7136 So. Halsted St. 
Triangle 9330

Miscellaneous for Sale
[vairas Pardavimai

PARDAVIMUI vargonai ir 3 
elektrikiniai piuklai, su visais įtai
symais, taipgi galiu ir piuklus išga
ląsti, 1819 So. Union Avė.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris prie 
kautų šapos, 1507 W. Division St. 
2 augštas.

NETIKĖTOJ vietoj greitas parda
vimas. Parsiduoda bučernė ir gro
sernė. Biznis geras, tas pats savi
ninkas 9 metai. Kas pirmas gaus 
gerą bargeną. Kreiptis i Naujienas. 
Box 1117.

AR JUS turite išmokėtą lotą? Jeigu 
jus turite ir norite tikro namo savo Alg
minai. mes pabudavosinie jums be jokio 
jniokčjitno — bungalow, 2 ar 3 flatų bile 
kokio stiliaus ir ruAies. Jeigu jus neturite 
loto, mes pagclNisiine jums ji įsigyti. I’a- 
simatykit su mumis tuojaus.

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

Indiana 1210-1

Help Wanted“Male
Darbininkų Reikia

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

Kreipkitės greitai. Pamatykit

J. Stankus
2341 W. 95th Street

. Beverly 9102

Susilauk pasisekimo 
Chevrolet

SU

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

KaliEnergiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga, vyru 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 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301.

Rush and Ohio Sts.

diena nuo 10 iŠ

REIKALINGAS' patyręs bučeris, 
pastovus darbas užtikrintas atsako- 
mingam žmogui. 1907 S Halsted St.

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, unijistas, 5614 South 
Wabash Avė., Imos lubos.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo, gera šeimyna. Atsišaukite 
Mrs. Shapiro, 2853 Palmei St:, Tel. 
Brunsvvick 69551

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

167 AKRAI
4 mylios i pietus nuo Valparaiso, 

Ind., 115 akrų geros dirbamos že
mės, 52 akrai 
gantis šaltinio 
barių namas; 
triobos; ideale 
$100 už akrą; 
kitę savininkui

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

ganyklų ir miškų; bė- 
vanduo; geras 8 kam- 
didelė bamė ir kitos 
pienininkystės farma; 
išmokėjimais. Rašy-

MAN REIKALINGI PINIGAI
Parduosiu savo biznio lotą už pu

sę kainos, Ibtas randasi Niles Center. 
[mokėta yra $2,420. Parduosiu už 
$1,200.

Atsišaukite greitai.
A. HERMAN, 

5234 Belmont Avė. 
Tel. Avenue 5411

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

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo biznį-eot- 

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

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

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

Tel. Lafayette 5107

ReaLEstate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

BARGĘNAI
1) Emerald Avė. netoli 38tos, 3 

pagyvenimų medinis namas ir ga
radžius, rendų $65.00, kaina tik 
$3,800.

2) 5 kambarių muro naujas bun- 
galo, fornisu apšildomas, ąžuolo už
baigimas, visi asesmentai apmokėti, 
pigiai, tik $6700. Randasi apie 99tą 
ir Lowe Avė.

3) Apielinkėj Leavitt St. ir 23čios 
štoras ir 6 kambarių muro namas, 
geras beismontas, fornisu apšildo
mas. Labai pigiai.

4) Halsted ir 26tos apielinkėj biz- 
niavas muro namas, nori mainyti ant 
farmos netoliau 100 mylių nuo 
cagos ir nebrangesnės $8,000.

5)
nu.

Daug kitokiu barbenu ir

V. MISZEIKA, 
1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

Chi-

mai-

PARDUOSIU in cash arba mainy
siu tuščia lota, ant Halsted St. Mai
nysiu ant bile krautuvės arba au- 
tomobiliaus. Atsišaukite 3730 So. 
Paulina St. 2 lubos, užpakaly.

BIZNIO prapertė pardavimui, 2 
flatai po 4 kambarius ir štoras su 
4 kambariais, 2 karų garažas. Ge
ras bargenas už cash ar mainus. 
3354 W. 38th .PI., Tel. Lafavette 
2935.

PARDAVIMUI 2 namai, 6 ir 4 
kambarių, labai gražioj vietoj, ne
toli šv. Kazimiero kapinių, 11340 
So* Troy St.

NEGIRDĖTAS bargenas, parduo
du 2 augštu bizniavą namą ir lota, 
labai geroj vietoj, arba mainysiu i 
privatiška narna. Atsišaukit greitai. 
2438 W. 47th St.

Specialiai Bargenai
$500 {mokėjimas nupirks 

nameli ar 2 flatų namą, 
bargenas.

Lotas prie S. Rockvvell St., 
St. SPECIALIS BARGENAS

2x4 mūrinis namas $8,000.
4 flatai Marųuette Manor, 

siu ant bungalow ar 2 flatų medinio. 
Didelis bargenas.

Mes pabudavosime jums biznio ar 
privatini namą, priimsime senąji 
mainais ir duosime jums morgi
čius.

B. R. PIETKIEWI.CZ
2608 W. 47th St

ir i
4405 So. Fairfield Avė.

medini 
Didelis
arti 46 
$1,400.

mainy-

PARDAVIMUI 3251 S. Normai 
Avė. 2 augštu mūrinis namas, tu
rintis 2 flatus. Parduosiu už tei
singa pasiūlymą. Reikalingas ma
žas cash {mokėjimas. James Karban 
& Co., Ine. 1809 S. Racine Avė.

BUNGALOW 6 kambarių, mūrinė, 
2 karu garažas, karštu vandeniu Šil
doma, lietaus maudynė, ugniakuras, 
knygoms šėpos, buffetas, viškos su 
grindimis, 6735 S. Sangamon St.

VAŽIUOJU i Lietuvą. parduodu 
pigiai ir greitai murini namą 4-4 
kamb. namą,€752 So. Artesian Avė.

t I

PIETKIEWI.CZ



