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Žmogaus Teisių Sąjunga 
Tiria PogromusLietuvoje

Žydų Telegrafo Agentūros 
pranešimas iš Dancigo skelbia, 
kad Tarptautinė Žmogaus Tei
sėms Ginti Sąjunga pradėjus 
tyrinėti teisingumą pranešimų 
apie persekiojimą žydų Lietu
voje, ypačiai apie tariamą po
gromą Slabodkoj, įvykusį neva 
rugpiučio mėnesio 10 dieną, 
kur daug žydų buvę sumušta.

Tarptautinės Žmogaus Tei
sėms Ginti Sąjungos centras 
yra Paryžiuje.

Užsienio laikraštis, ap
rašęs pogromą, neįsi- 
teidžiamas Lietuvon

RYGA, Latvija, rugp. 20. — 
Liiet u vos valdžia užgynė įsi
leisti paskutinį žydų laikraš
čio “Fribniorgen” numerį, ku- I ,
riame buvo įdėta žinių apie 
įvykusį Slabodkoj mušimą žy- 

,dų.

(Atlantic and Pacific Photo]

Anglijos audinyčių darbininkės registruojasi darbo biržoj. 500,000 audinyčių darbininkai 
buvo sustreikavę samdytojams nukapojus algas ir paskelbus lokautą.

Kinai išvijo įsiveržti- Byla dėl suktybių so- 
sius į Mandžuriją so- vietų valdžios banke 

vietų raitelius • Maskvoje _ _ _ ' _ _ _
Tankai ir karo aeroplanai siun-1 Buvę banko direktoriai, šein- 

čiami iš Mukdeno į Sibiro manas ir Gurevičius, ir kiti

Nušovė savo žmoną,! 
uošvę ir pats nusišovė

frontą prieš rusus.

M l ,’iKDEN AS, Mnadžu ri j a, 
rugp. 20. — Kinų pranešimais, 
tarp sovietų Bušų kariuome
nės ir kinų Įvyko aštrių susi
kirtimų dėl Tungningsieno, ne-
toli nuo pietų rytų sienos, ligi 
pagaliau rusai buvo nuvyti.

Pasak pranešimų, rusų rai
teliai iš Nikolsko, apie 50 my
lių į žiemius nuo Vladivostoko, 
įsiveržė per sieną* ir puolė ki
nus. Pastarieji iš karto buvo 
priversti pasitraukti, bet pas
kui atsigriebė ir, iš savo pusės 
smarkiai atakuodami rusus, 
privertė juos l)ėgti.

Praneša, kad Į frontą siun
čiama iš čia lankai, aeroplanai 
ir prožektoriai.

Sovietų Rusija vėl įspė
ja Kinų vyriausybę

MASKVA, rugp. 20.— Mask
va pasiuntė per Vokietijos am
basadą antrą Įspėjimą tauti
nei Kinų valdžiai Nankine, kad 
kinai paliautų puolimus sovie
tų teritorijos ir kad suvaldytų 
rusų baltagvardiečių bundu įsi
veržimus iš Mandžurijos į Si
birą.

Tolygus įspėjimas buvo pa
siųstas taip pat Mandžurijos 
vyriausybei Mukdene.

60,000 kinų kareivių Ry
tų geležinkeliui saugoti

WASHtINGTONAS, rugp. 20.
Dr. C. C. Wu, Kinų ministe

ris Jungtinėms Valstybėms, pa
informavo valstybės departa
mentą, kad Kinų • vyriausybė 
pasiuntus į Mandžuriją 60,000 
kariuomenės. Kariuomenė esan
ti pasiųsta ne karui prieš Ru
sus, bet apsaugoti Rytų Kinų 
geležinkeliui nuo sabotažo. Dr. 
VVu sako, kad toje geležinke
lio linijoj vis dar tebetarnaują 
apie 9JM10 rusų.

¥ORHS,
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Gali būt lietaus ir perkūni
jų; nedidelė temperatūros at
maina; vidutiniai pietų kryp
ties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 58°-ir 74° F.

Šiandie saulė teka 6:03, lei
džiasi 7:49. Mėnuo teka 8:48 
vakaro.

13 valdininku išmesti iš 
kompartijos.

MASKVA, rugp. 20. — Šein
manas, buvęs sovietų finansų 
ministeris, kuris, išvykęs i už
sienį, atsisakė daugiau grįžti
į Rusiją, dabar tapo pripažin
tas atsakingu dėl demoraliza- 

įcijos valdžios 'banko valdinin- 
!kų tarpe.

Šeinmanas, kuris buvo so
vietų valdžios banko direkto
rius, • komunistų partijos buvo 
atiduotas teisman kartu su ki
tais banko valdininkais. Byla 
traukėsi dvi dienas ir jos rezul
tatas toks, kad trylika banko 
valdininkų lapo išmesti iš ko
munistų partijos. Teismas rado 
juos kaltus dėl vagysčių ir suk- 

I tybių, dėl naudojimo valdžios 
pinigų savo privatiniams rei
kalams ir dėl nedoro elgesio 
su moterimis, su kuriomis jie 
kartu dirbo banke. To viso 
kaltininku buvęs pats banko 
viršininkas Šeinmanas, kuris 
ne tik visa tai toleravęs, bet 
pats buvęs tų piktų darbų da- 

; liniukas.
Paaiškėjo, kad dar prieš me

tus laiko komunistų partijos 
apskrities komitetas buvo pra
dėjęs kovą prieš šeinmaną ir 
norėjo pašalinti jį iš partijos 
vykdomojo komiteto, tačiau 

kovą tuomet laimėjo Šeinma- 
i nas.

Gurvvič, kuris po to buvo 
j paskirtas ogzcįkutyvo n'arių 
j Šeinmano vieton, dabar taip 
Ipat tapo pašalintas iš partijos, 
kadangi jį susekta einant Šein- 
mano pėdomis.

Sovietų finansų komisaru 
dabar tapo paskirtas žinomas 
komunistas S. Karp.

Du kaliniai pabėgo, su
mušę kalėjimo sargą
QUINCY, III., rugp. 20. — 

Puolę kalėjimo sargą, kuris 
buvo įėjęs į jų kamerą, du ka
liniai, Wm. Davis ir John John
son, sumušė jį, atėmė raktus 
ir pabėgo. Abudu pabėgėliai 
sėdėjo bausmę už čekių klasta- 
vima. • c

Butlegerių tarpusavio 
kovoj 2 asmens nušauti

NEWARK, N. J., rugp. 20. 
— Vakar čia buvo nušauti du 
būtie gėriai, Agostino Dellapia, 
44, ir Vincent Folio, 32 metų 
amžiaus, abudu su kriminali
niais rekordais. Manoma, kad 
juos nudėjo kiti butlegeriai, jų 
konkurentai. Šaudymas Įvyko 
netoli nuo policijos stoties.

11 žmonių prigėrė,! 
laivui paskendus

per audrą
MURORANAS, Japon., rugp. 

20. — Per smarkią audrą, ku
ri siautė apie Ilokkaido, juroj 
paskendo japonų žvejų laivas. 
Vienuolika žmonių žuvo su lai
vu.

15 jurininkų žuvo 
laivui paskandi

nus garlaivį
LONDONAS, rugp. 20— Žie

mių (Vokiečių) juroj, apie 30 
mylių nuo Humbero, vakar Bri
tų valkas King Cross užgavo ir 
paskandino Ispanų garlaivį Ogo- 
no. Penkiolika Ogono įgulos 
žmonių prigėrė, kiti vienuolika 
buvo išgelbėti.

Gaisras Sumatroje su
naikino 400 namų; 3 

asmens žuvo ugny
HAAGA, Olandija, rugp. 20. 

— Čia gauta pranešimų, kad 
Sumatroje, Olandų Induose, 
siautė didelis gaisras, sunaiki
nęs 100 namų. Tūkstančiai 
žmonių liko be pastogės. Be 
to, trys asmens žuvo ugny.

Neleido senutei “nusi- 
žudyt” Niagaros 

kriokte
NIAGARA, FALLS, N. Y., 

rugp. 20.—Mėras Wm. Laugh- 
lin atsisakė, duoti vienai mary- 
landietei, Mrs. Susan Grove, 
leidimą kristi Niagaros kriok
iu žemyn, uždarytai guminėje 
pūslėj. Meras pasakė, kad nie
kas, nė dagi krašto preziden
tas, neturįs teisės duoti kam 
nors leidimą nusižudyt.

Batų darbininkai pasi
rašė 3 metų kontraktą

HAVERHiILL, Mass., rugp. 
20. — Vietos batų fabrikų dar
bininkai pabaigė savo streiką, 
pasirašydami su fabrikų savi
ninkų asociacija sutartį tre
jiems metams. Streikas, kuria
me dalyvavo 6,000 darbininkų, 
traukėsi vienuolika savaičių.

[Žinių agentūra nepaduoda, 
kuriomis sąlygomis streikas 
baigtas ir sutartis pasirašyta.]

Bankas užsidarė
GALESBURG, UI., rugp. 20. 

— Užsidarė First National 
bank of Maquon. Priežastis — 
žmonių depozitų ištraukimas 
urmu.

SOUTH BEND, Ind., rugp. 
20. — Vietos gyventojas .James 
Ashcraft, 38 metų amžiaus, 
buvęs angliakasys, paskui de
tektyvas, nušovė savo žmoną, 
Sarą Ashcraft, 26 metų am
žiaus, ir žmonos motiną, Mrs. 
Grovą Bean, 48 metų amžiaus 
našlę, paskui pats nusišovė.

Tragedija Įvyko dėl nesutiki
mų šeimoj. Keturi vaikai, am
žiaus nuo 2 iki 8 metų liko 
našlaičiais.

Hooveris gaus Vokiečių 
instituto garbės dok

torato laipsnį
BERLYNAS,. rugp. 20. — 

Karlsruhe Technikos institutas, 
kuris vakar šventė savo šimto 
metų sukaktuves, nutarė su
teikti Jungtinių Valstybių pre
zidentui, Herbertui Hooveriui, 
inžinierijos daktaro laipsnį ho- 
noris causa.

Išteisino vaiką, kuris 
gindamas motiną nu

šovė tėvą
LOS ANGELES, Cal., rugp. 

20. — Koronerio dvylikos vy
rų jury [prisaikintų posėdinin- 
kų] išteisino Richardą Hovar
dą, 12 metų amžiaus vaiką, ku
ris andai gindamas mušamą 
motiną, nušovė savo tėvą. Po- 
sėdininkai bylą svarstė tik 20 
minučių.

Idzikovski su garbe pa
laidotas Varšuvoj

VARŠUVA, rugp. 20. — Kap. 
Liudvikas Idzikovski, kurio kū
nas tapo pargabentas' iš Azorų 
salų, vakar tapo palaidotas su 
didelėmis iškilmėmis.

Idzikovski, kuris su maj. Ku- 
bala bandė aeroplanu “Maršai 
Pilsudski” skristi per Atlanto 
vandenyną j New Yorką, žuvo 
arti vienos Azorų salos, aero
planui nukritus į jurą ir užsi
degus.

Ai-ai, kiek žmonės pini
gų prarūko per metus

WASHTN'GTONAS, rugp. 20. 
— Mokesnių biuro skaitmeni
mis, per praeitus metus, pasi
baigusius birželio 30 dieną, 
žmonas Jungtinėse Valstybėse 
suruks 113,978,898,000, vadi
nas arti 114 bilionų cigaretę, 
6,548,678,000 cigarų ir 339,- 
749,000 svarų tabako, be to 
dar sušniaukšte 39,593,000 sva
rų šniaukščiamo tabako.

Suėmė britų laivą su 
degtine 7 mylias .

nuo krantų
NORFOLK, Va., rugp. 20.— 

Pakraščių sargybos botas 
CG-194 suėmė juroj, 7 mylias 
tolumo nuo Virginijos krantų, 
britų škunerį Jupie, gabenusį 
716 maišų degtinės ir džinės. 
Škuneris tapo pargabentas į 
Norfolko uostą, o jo kapitonas 

Giardener ir kili įgulos žmo
nės, kadangi jie negalėjo užsi- 
statyti kiekvienas po $7,000 
kaucijos, tapo uždaryti, kalėji
me.

Kap. Gardener sako, kad jo 
škuneris plaukęs į St. Pierre 
per Lunenburgą, Nova Scotia, 
ir buvęs juroj te’ 
mylių ribos, kai pakraščių sar
gybos botas jį puolęs. Kapito
nas kreipėsi su skundu į Bri
tanijos ambasadą Washingto- 
ne, kuri paprašė savo konsulą 
Norfolke dalyką ištirti.

Dideli girią gaisrai žie
mių vakarų valstijose

SEATTLE, Wash., rugp. 20.
Rytinėj Washingtono valsti

jos daly, Idaho ir Montanoj 
siaučia dideli girių gaisrai, su
naikinę jau daugiau kaip 50 
tūkstančių akrų girių. Gaisrams 
gesyti pasiųsta arti 10,000 žmo
nių.

5 asmens žuvo pigaus 
viešbučio gaisre

LITTLE ROCK, Ark., rugp. 
20. — Anksti šį rytą gaisras 
sunaikino čia vieną pigų vieš
butį. Ugny žuvo penki asmens, 
keli kiti apdegė. Gaisras kilo 
sprogus gazinei verdamai kros
nelėj viename apatinių kamba
rių.

Mergina ir vyras žuvo 
automobilio liepsnose
EAST ST. LOUIS, III., rugp. 

20. — Jų automobiliui susidū
rus netoli nuo čia su Illinois 
Centrai prekių traukiniu, žuvo 
Miss Zelma Witt, 24, ir jos 
kompanionas Rob. McDonald, 
abudu iš Granite City. Sudaužy
tas' automobilis tuojau užside
gė ir abiejų kūnai baisiai apde
gė.

Banditai nusinešė $17,- 
000 teatro pinigų

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
20. — Plėšikai, įsilaužę į vie
tos United Artists teatro ofisą, 
išsprogdino saugiąją šėpą ir 
išsigabeno $17,000.

Kanados miestely sude
gė 26 trobesiai

SASKATOON, Saskatche- 
wan, Kanada, rugp. 20. — 
Lloyd Minstere gaisras sunai
kino dvidešimt šešis trobesius, 
padarydamas kelis šimtus tuks- 
tančių dolerių nuostolių-

f ------ - - -

Gaisras franeuzų 
garlaivy “Paris”

Išdegė visa centralinė dalis; 
$100,00 nuostolių; pasažie- 
riai perkeliami kitan laivan

HAVRAS, Francija, rugp. 
20. — Pasažieriniaine franeu
zų garlaivy “Paris”, kuris kaip 
šiandie turėjo išplaukti iš čia 
i New Yorką, vakar vakarą ki
lo gaisras, sunaikinęs beveik 
visą centralinę laivo dalį. 'I'ik 
po trijų valandų pastangų ug
nis buvo sukontroliuota. A|>- 
skaičiuoja, kad gaisro padary
ti nuostoliai siekia daugiau 
kaip 1(X) tūkstančių dolerių.

Ligi bus pataisytas, laivas 
šiemet vargiai begalės plauky
ti.

Pasažieriai, kurie turėjo juo 
kaip šiandie išplaukti, bus per
kelti į garlaivį “Ik de France”. 
Pastarasis dabar išplauks ket
virtadienį, vietoj šeštadienio.

Cirkaus gyvatės prari
jo šešiakoji ėriuką, 

pasmaugė arklį

LIEGE, Belgija, rugį). 20.
Cirkaus menąžerijoj čia kaž
kokiu budu išlindusios iš savo 
narvų dvi milžiniškos gyvatės 
padarė jų savininkams nema
ža žalos, kol jos vėl tapo su
gautos- Gyvatės surijo vieną 
brangią keistenybę, kuri daug 
žmonių į cirką pritraukdavo, 
būtent, ėriuką su šešiom ko
jom, taipjau pasmaugė viena 
treniruotą arklį, mokėjusį dau
giau kaip tūkstantį dolerių.

69 pasažieriai sužaloti 
traukiniui susikūlus
OOLUMIBIUS, Ohio, rugp. 20 

— Netoli nuo Condit stoties, 
Delaware kauntėj, ištrukęs iš 
bėgių susikūlė pasažierinis 
Pennsylvania geležinkelio trau 
kinys No. 614, ėjęs iš Clevela i- 
do į Columbus. Nelaimėje še
šiasdešimt devyni pasažieria1 
buvo sužaloti, jų itarpe kai ku 
rie pavojingai.

Traukiniu keliavo 600 pas:> 
žierių, daugiausia ekskursiniu 
kų. Katastrofos priežastis k .l 
kas neištirta.

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.

LIETUVOS ŽINIOS
Šiaulių karo komendan

to nubausti už “kra- 
molą”

ŠIAULIAI. — Kuršėnų mies
to gyventojai Ignas Mileška, 
Juozas Adomaitis ir Kazys Žu
kauskas, kaipo “pavojingi vi
suomenės ir valstybės tvarkai” 
ištremti į koncentracijos sto
vyklą 3 mėn. laiko, ir Sparve- 
liai Antanas ir Jonas ištremti 
iš Kuršėnų į Ežerėnus, 3 mėn. 
laiko.

Joniškio valse, gyventojai 
Kilčiauskas Mečys, Urmonas 
Vinčas, Brijunas Pranas, No
reika Leonas ir Šiaulių Mokyt. 
Semiu, mokinys Trumpulis Jo
nas, kaipo “veikia plečkaitinin- 
kų naudai”, ištremti koncen
tracijos stovyklom

Žeimelio miesto gyventojai: 
Gandzas Faivelis. Boginskas Iz
raelis ir Vilenčikas Berelis “už 
ardymą viešosios tvarkos”, puo
lant policininką, nubausti kiek
vienas po 1000 lt. pinig. pa
baudos arba po 3 mėn. kalėji
mo.

Šiaulių m. laisvo elgesio mo
terys — panelės: Magdė Lietuv- 
niukaitė, Elza Dudonytė ir Ema 
Juozapaitytė už ardymą viešo- 
šios tvarkos ištremtos į Ežerė
nus.

Mirė peiliu subadytas
Šiomis dienomis Kauno ligo

ninėj mirė pil. Seilius. Jį su
žeidė peiliu prieš kelias dienas 
Petrašiūnų kaimo gyventojas 
Juozas Fridrikas, kuris dabar 
suimtas ir traukiamas atsako
mybėn.

Petrulio byla
KAUNAS. — Buvusio finan

sų ministerio Petrulio byla dar 
esanti tardymo stadijoje. To
dėl abejotina, kad šiemet rude
nyje ši byla bus teisme nagri
nėjama. Spėjama, kad pabai
goje metų gal būt bus nagrinėi 
jama.

Aršketras Nemune
KAUNAS. — Aršketras su

gautas Nemune penkių pūdų di
dumo. Tai jurų žuvis, užkly- 
dus Nemunan.

PERKŪNAS SUDEGINO 
NAMUS

Tirkšlių kaime, Raudondva
rio valsčiaus, perkūnas sudegi
no pil. Andziulienės trobesius. 
Nuostolių yra apie 10,000 litų.
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Į Graikų Išminčius Diogenas
j P. J. Birinkovas Vertė P. S.

į save, Ftlomedonai: ko 
reikalauji iš žmonių? Juk 

, jei tau

(Tęsinys) • žvelk
XII Itu i

į tu nepasitenkintum,
Diogeno pasikalbėjimas su Fi- žmonės duotų tą pat, ką ir man 
lomedonu apie triūsą ir turtą duoda. Tu iš jų daug daugiau

Diogenas barė turtuolius už 
jų prabangą ir dykinėjimą. Už 
tai jie pykdavo ant jo, pasi
traukdavo nuo jo, bet jo tiesios 
kalbos dažnai pasiekdavo jų są
žinę, ir jie vėl pradėdavo iš nau
jo ginčytis.

Taip kartą atėjo pas jį tur
tuolis Filomedonas. Diogenas 
jau nebe kartą buvo su juo kal
bėjęs, ir dabar jis vėl atėjo įro
dyti Diogenui, kad tokie tur
tuoliai, kaip jis, verti pagarbos.

—Argi tu manai, kad mano 
gyvenimas veltui pražus?

—Nežinau, — atsakė Dioge
nas: — tik aš manau, kad kiek
vienas juodadarbis, pavyzdžiui, 
vandenvežys, yra daugiau ver
tas pagarbos, kaip tu.

—Kaip? Kodėl? — sušuko ne
pasitenkindamas Filomedonas.

—Nepyk, Filomedonai: ma
nęs tuo neišgąsdinsi. Aš tau tie
są sakau, — tęsė toliau Dioge
nas. —- Noi’s tn didelis esi sa- 
vimeilis, bet vis dėlto panorė
jęs gali matyti skirtumą tarp 
savęs ir darbo žmogaus. Van
denvežys labai neturtingas, — 
jus, turtuoliai, jo nekenčiate, — 
bet vis dėlto jis tarnauja žmo
nėms, daro jiems naudą. O tu 
kokią žmonėms naudą darai? 
Aš matau veide pykčio rukšlių, 
— kodėl? Mesk tai, geriau bi
čiuliškai pasikalbėsime. Tu kas
met pragyveni po keturiasde
šimt talentų...

—Na, tai kas, — pertraukė 
jį Filomedonas: — aš ir tau to 
linkiu, ir tu pats kaltas, kad 
nenori su manimi duona, drus
ka dalytis; aš senai kviečiati ta
ve užstalės draugu būti, bet tu 
perdaug išdidus ir visados atsi
sakai.

—Ne, aš neišdidus, Filome
donai, aš ramus, ir nenoriu ir 
negaliu pasiduoti geiduliams. 
Aš esu laisvas nuo tų geidulių, 
ir savo laisvės nemainysiu nei 
ant jokių pasaulio brangenybių

nu- 
tas

reikalauji. Vieni iš jų turi tavo 
dirvas arti, kiti tavo bandas 
ganyti, o dar kiti tavo fabrikuo
se dirbti, austi ir siūti tau bran
gius drabužius arba patiesalus, 
kuriuos tu tiesi savo kamba- 

1 riuose ir paskum mindai kojo
mis. Tu reikalauji, kad žmonės 
tiektų valgymų, veistų vynuo
ges, o tu mauki jų sunką. Tu 
reikalauji, kad žmonės prieš ta
ve vaidintų komedijas ir trage
dijas ir dainuotų tavo mėgsta
mąsias dainas... Vienu žodžiu, 
visa, ko tu reikalauji, — o kiek 
tokių yra tavo reikalavimų! — 
visa tai privalo tau kiti prista
tyti. Tu tik vienas vartydamasis 
nieko daugiau neveiki, kaip tik 
valgai, geri, šoki, bučiuojiesi, 
miegi ir įsakai, ir visa tai da
rai jėga tų keturiasdešimt ta
lentų, kuriuos tu taip pat esi 
iš žmonių išplėšęs. Kokios aukš
tos turėtų būti tavo pareigos 
žmonėms, o tu apie jas ir ne
galvoji! Tave daugiau ■traukia 

tai, kokį valgį tau šiandien pa
duos pietums.

—Bet tu, Diogenai, užmiršti, 
kad visa tai man daro arba ver
gai, kuriuos aš maitinu, arba 
laisvi žmonės, kuriems už tai 
moku iš sutarties.

—Taip, bet tu neužmiršk, kad 
ne tu jiems gera darai, duoda
mas pinigų, bet jie, tau dirbda
mi. Tu vergus laikai savo nuo
savybe, kada jie yra tokie pat 
žmonės, kaip ir tu, ir tik jėga 
arba vargas priverčia juos 
silenkti tavo geiduliams;
pat ir su samdininkais. Tau ro
dos, kad tarp samdininkų ir ta
vęs yra daroma laisva sutartis, 
kuriąja tu jiems moki, o jie tau 
duoda savo triūso vaisius. Ne
apgaudinėk savęs! Tai ta pati 
vergija, tik vietoj kančiaus, ku
riuo priverčia dirbti vergus, čia 
veikia pinigai. Jie daug skau- 
džiau už kančių plieka. Tau 
nuobodu nieko neveikiant, tu 

T v . .. neturi nuolatinio darbo duonai—Ir as, Diogenai, nesijaučiu 
vergas. Man turtai krinta, kaip 
iš dangaus, aš jų nestumia nuo 
savęs ir gėriuosi jais. Ir čia aš 
pats esu ponas taip pat, kaip 
ir tu.

—Negali tu manęs su savimi 
lyginti. Juk visa, ką tu aikvoji, 
yra iš ko nors atimta. O aš be
veik iš nieki-eno nieko neimu.

—Bet mano pajamos man tei
singai priklauso.

—Kad tu ir turėtum teisės 
tuos visus turtus valdyti, tai 
kiek jų dėl teisybės privalėtum 
žmonėms atiduoti? Kiek viso
kių lengvenybių, įvairių ištaigų 
ir teisių tau duoda tavo turtas! 
Kuo gi tu moki žmonėms, visa 
tai tau duodantiems?

—Bet juk ir tu, Diogenai, 
gauni iš žmonių daugybę ištai
gų. Kuo gi tu jiems atsimoki?

—Čia ir yra didelis tarp mu
sų skirtumas. Pasižiūrėk, kuo 
aš naudojuos iš žmonių. Aš tik 
noriu, kad jie leistų man kvė
puoti grynu oru, gerti tyrą van
denį ir neduotų badu mirti; o 
tam, pats žinai, kaip maža man 
tereikia. Mano drabužiai taip 
pat ne išeiginiai, esu tikras, 
kad prieš juos nieko neturėtų 
ir žmonės, tame skaičiuje ir 
korintiečiai. Jei kas atims mano 
paskutinį drabužį, aš liksiu nuo
gas, ir mano nuogumas pirmą 
susitikusį privers mane ap
dengti kokiu nors storu paku
liniu, ir aš vėl busiu apvilktas. 
Jei aš badėsiu, tai mano badėji- 
mas sužadins žmonėse pasigailė
jimo — jie papenės mane, ir ašį 
vėl busiu sotus. Tuo aš esu įsi
tikinęs, ir todėl ramus, ir ta- i 
ribosi esąs dvigubai aprūpintas. J 
Norint tokios ramybės pasiekti, į 
reikia visko kiek galint mažiau 
turėti, taip maža, jog niekas 
tau negalėtų pavydėti. Tiktai 
tada busi laimingas. Dabar pa-

pelnytis, ji tau pati lenda gerk
lei), ir tu, norėdamas tuo nuo
boduliu atsikratyti, dievaži, ką 
prasimanai. Tuos tavo troški
mus išpildo, o tu prisisotinęs 
vėl kurstai savo užgaidus ir 
tam vėl išgalvoji visokių niekų. 

' | Prabilus sąžinės balsui, tu stei
gies jį tuojau nuslopinti, ir, no
rėdamas išsiteisinti, įrodinėji 
savo sumanymus esant naudin
gus žmonėms. Tu viena ranka 
griauni ir tvirkini aplinkinius 
žmones, o kita, — kergi jiems 
neva gerybes, kurių niekas iš

o

[Atlantic and Pacific Photo]

“KRISTUS” KRISHNAMURTI SU “MOTINA” SAVO.
Paveiksle matomas Jiddu Krishnamurti, Indų braminas, 

kurs prieš kelis metus, Mrs. Annie Besant proteguojamas, pa
siskelbė Indijos' “kristų”, lygiu Buddhai ir Kristui ir buvo įstei
gęs Ryitų žvaigždes ordeną, kurs turėjo skelbti jį tokiu esant. 
Bet kadangi jo apaštalai jo Kristų neskelbė, tai Krishnamurti 
ordeną panaikino, sakydamas: “Kokia nauda iš tokios organiza
cijos, kuri nenori pažinti tiesos”.

tavęs ir neprašo. Kas butų, jei 
tu pakliūtum j tokio žmogaus 
padėjimą, kuris pats turi sau 
duoną užsidirbti? Juk tai gali 
su kiekvienu atsitikti. Ką tu 
tada darytum? Juk nei piršto 
nemoki pakrutinti be tarno pa
galbos. Pagalvok apie tai ir 
nuspręsk, kas daugiau naudos 
daro ne tik žmonėms, bet ir 
sau: tu ar paprastas vandenve
žys ?

XHU.S«
Apie žmogaus teises ir pareigas 

savo visuomenei
Išklausęs Diogeno žodžius, Fi- 

lomedonas giliai susimąstė, 
žmonės, kai jaučia, kad jiems 
kas tiesą sako, ir nežino, kaip 
prieštarauti, dažnai, užuot prieš- 
taravę, tik sako: o tu pats ką 
darai? Kodėl nedarai to, ką sa
kai? Taip pasielgė ir Filomedo- 
nas.

Kai Diogenas jam įrodė, kad

vandenvežys yra už jį daug 
naudingesnis, paklausė jis jį:

—Na, o pats kuo gi norėtum 
būti? Vandenvežiu ar tokiu, 
kaip aš, turtuoliu?

—Nei vienu, nei antru, nes aš 
pasitenkinęs savo padėjimu.

—Bet ir aš juk galiu būti pa
sitenkinęs savo padėjimu. Tai 
kam tu man dar nurodai į van- 
denvežį ir patari iš jo pavyzdį 
imti, o pats juo neseki? Juk ir 
tu nedarai jokios naudos žmo
nėms: nesiverti nei daile, nei 
amatu, nei mokslu, neturi nei 
žemės, nei sėji nieko, nei tarny
bos eini, nei valkų turi, — va
dinas, tu čia visiškai esi nerei
kalingas. Tad kuo tu save pa
teisinsi ?

—Apie mano naudą paskum pa
sikalbėsim, bet tuo tarpu tik 
pasakysiu, kad vėl manęs negali 
su savimi lyginti. Aš tik viena 
teprašau iš savo kaimynų korin- 
tiečių, iš graikų ir iš kitų viso

IŠEIS NAUJOS MADOS

MARGUTIS
juoko,

Lietuvą

Dainų, 
nuo se-

MĖNRAŠTIS “Margutis” pilnas.
Muzikos, paveikslų ir visokių pasiskaitymų 
kančio mėnesio išeina naujuose rūbuose.

Kaina lieka ta pati 1 doleris į metus. Į
kainuoja 2 dol. Susipažinimui vienas Nr. 10 centų 
stampomis.

Nieko nelaukdami tuojau vyniokite popierinį dole
rį, dėkite j voką, pažymėkite savo adresą ir siųskite 
sekančiu adresu:

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

CHICAGO, ILL.

“ MARGUTIS” <
3210 South Halsted Street, Chicago, III.

“Margutį” leidžia ir redaguoja komp. A. Vanagai
tis. Užsakymai priimami visados. Galite gauti ir 
praeitų metu “Margutį”. Kaina 1 dol. 50 centų.

Rusiskos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

B®

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

pasaulio tautų: kad jie leistų 
man gyventi taip pat, kaip aš 
jiems nekliudau. O aš nieko iš 
jų nereikalauju dėl to, kad nie
ko ir neturiu. Aš neturiu nei 
dvarų, nei pajamų, ir todėl ne
privalau galingųjų globos.

—Na, o savo gimtinei, Sino- 
po miestui, argi jokios neturi 
pareigos ?

—Nematau skirtumo tarp Si- 
nopo ir Korinto, kur dabar gy
venu, arba kokios kitos vietos. 
Man reikėjo kur nors gimti, ir 
kad gimiau ne Atėnuose ir Ro
moj, bet Sinope’— tai pripuo
lamas atsitikimas.

—Bet tu juk gavai išauklėji
mą ir mokeisi Sinope, — vadi
nas, iš jo vis dėlto gavai kokios 
nors naudos.

—Naudingas galima vadinti 
tik geras auklėjimas, o tokiu aš 
negaliu pasigirti: tas auklėji
mas manęs ko nepražudė. Tik
rą auklėjimą aš gavau Atėnuo
se iš savo mokytojo Antisfeno, 
kuris pusbadžiai gyveno, taip 
kad ir už tai nėra ko atsilygin
ti; aš daugiausia tartuos priva
ląs tik savo prityrimo.

—Bet juk tavo tėvai ir pro
tėviai buvo Sinopiečiai, taip kad 
tu visas priklausai Sinopo; tu 
esi tos visuomenės narys arba 
pilietis, ir todėl ji gali iš tavęs 
reikalauti'eiti įvairias pareigas.

—Ne, ne taip; kad mano pro
tėviai buvo Sinopo piliečiai, tai 
aš tuo dar neprivalau būti. Gi
mimas dar nepadaro žmogaus 
piliečiu arba kokios nors visuo
menės nariu. Prigimtis savo vai
kus gamina laisvus, nepriklau
somus, lygius; tik vieną jiems 
pareigą uždeda —< tai užuojau
tą kitiems žmonėms. Kokios 
nors visuomenės nariu ar pilie
čiu žmogus pasidaro tik tada, 
kai jis rejkalauja iš tos visuo
menės kokių nors ištaigų, kai

jis pakliūva jos apsaugon. O aš 
neieškau apsaugos ir nieko ne
reikalauju iš jokios visuomenės, 
ir todėl nesivadinu nei Sinopo, 
nei Atėnų, nei Spartos piliečiu: 
aš esu viso pasaulio pilietis!

—O kas toks yra viso pasau
lio pilietis?

—Tai yra žmogus, kuris, kaip 
ir aš, nepriklauso jokios atski
ros visuomenės, bet visą žemę 
laiko savo tėvyne ir visus žmo
nes — savo tėvyniečiais arba, 
geriau sakant, savo broliais, kad 
ir kaž kaip skirtųsi vieta, ku
rioj gyvena, tarme, maistu, dra
bužiais ir kitais papročiais. 
Toks žmogus laiko savo pareiga 
padėti kiekvienam, kuris tik pri
valo jo pagalbos, o jei jam ne
gali padėti, tai vis dėlto nenu
stoja jo už jautęs. Jis, matyda
mas žmogų klaidžiojant, sten
giasi jį apsaugoti nuo pavojaus, 
ir džiaugiasi su tuo, kas gėrisi 
gyvenimu.

(Bus daugiau)

Ten ir ii
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musu populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

»NEWYOR
/II 1 K0 IKI KAU' LUU no ir atgal

Trečia Klesa 
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai

Kelioni greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitu informa-į 

cijų kreipkitės prie vieti- j 
nių agentu arba prie

Hantarg-American Line

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

177 N. Michigan Av. Chicago

Garsinkitės Naujienose

SVARBUS PRANEŠIMAS CHICAGOS MOTERIMS
Nepaprasta proga Chicagos ir Chicagos apie- 
linkių lietuviams moterims įsigyti kailinius 
kautus (Fur Coats) niįjįa kaina. Dabar yra 
geriausias laikas pirkimui kailiniu kautų. 
August-Rugpiučio menesyje žydeliai daro išpar- 
davimus senu Fur Coat, o pas mane gausite 
naujausios mados ir nupiginta kaina — savo 
kostumeriams parvežam tiesiai iš dirbtuvės vi
sai naujus Fur Coat’us. Mes garantuojam vi
siems savo kostumeriams, kad musų kautai yra 
visi naujausi, musu krautuvėje nėra nei vieno 

senos mados kauto.
Moteris, kviečiam Jumis naudotis musų siuli- 
jimu 'šiame August-Rugpiučio mėnesyje, nes 
specialiai kainos papigintos — platus pasirin
kimas. Laukiu Jusu. Su tikra pagarba Jums,
BURBOS CLOAK SHOP

3214 So. Halsted Street
Tel. Victory 2477

Atidary

Ramova per

Teatro

geriausi

Atidarymo 
Programa

“THE 
DESERT 
SONG”

RAMOVA
Teatro-35 ir Halsted gt.

Western Electric
Garsinės Sistemos

Vaizdingas dainavimo 
pasisekimas

užtikrinantys jums visuomet geriausius 
garsinius ir kalbančiuosius paveikslus! 

Nepraleiskite nedalyvavę 
Linksimajame 

Atidaryme!
Didelis Smagumas 

Laukia Jus!

Durys atsidaro l:15v.p.p.
Dienomis 25c. ir 10c.
Vakarais 35c. ir 15c.

Didingas Vitaphone 
davimas sėkmingo scenos 

veikalo dalyvaujant
10,000 DAINININKŲ.
ŠOKĖJU IR DRĄSIU

JOJIKŲ...TA1PGI
Čia tarp visų moderniškiausių patogu
mų ir žavejančio ramumo ir grožės 
utsmosferoj jus pasigrožėsite turtingu, 
įvairiu ir gražiu

Parinkti
Vitaphone Aktai 

ir kiti kalbantieji 
įvairumai

GALA
Atidarymas

Seredoj
Rugp. 21 d.

Dalyvaukite 
me Gražaus Naujo

KalbančiųjųPaveikslų 
Programų

kuri tieks jums vėliausi 
garsiniai instrumentai.
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KORESPONDENCIJOS

McNaughton, Wis
A. Ambrozevičių patiko 

nelaimė

P-as A. Ambrozevičius iš 
Chicagos, kartu su kitais chi- 
cagiečiais smagiai leido atstogas 
pp. J. Varekojų ūky. Bet perei
tą ketvirtadienį p. A. Ambroze
vičių patiko nelaime. Jam buvo 
peršauta dešinioji ranka.

Nelaimė įvyko prie šitokių ap
linkybių. P-ų J. Varekojų ir pp. 
Repšių atostogininkai susitarė 
nusiimti paveikslus ir nuėjo 
prie avižų rikūtės. Kad paveiks
las išeitų įdomesnis, vienas ato- 
stogininkų sumanė pasiimti šau
tuvą “rifle” 22 kalibaro. Besi
rengiant paveikslus imti ir mik
linant šautuvą, kaip geriau j 
laikyti, šautuvas netikėtai iššo
vė ir išėjusi kulka pataikė p. 
Ambrozevičiui žemaiti alkūnės 
į dešiniąją ranką. Sužeistasis 
tuoj buvo nuvežtas pas gydyto
ją į Rhinelanderį, kuris apžiu
rėjo žaizdą. Pasirodė, kad kul
ka išėjo kiaurai per ranką, bet 
sužeidimas buvo nepavojingas. 
Tikimasi, kad greit pagis.

Taigi p. Ambrozevičiui musų 
apielnkėje atostogos nebuvo to- 
kos smagios, kokių jis tikėjosi.

—Vietinis.

Vaizdelis iš Niagara
Falls

G. J. Jurkus atsiuntė iš savo 
1000 mylių kelionės po Kanadą 
vykusį vaizdeli apie Niagaros 
vandenkritį, kurį skaitytojams 
patiks dar kartų prisiminti:

Važiuoju tiesiai į Niagara 
Falls. Važiuojant, pro atvirus 
vagono langus matosi gražus 
ūkiai, didesni ir mažesni mies
tukai. Vėlai vakare atvykau į 
Niagara Falls. Didingas’ įspūdis 
malant 4000 pėdų pločio ,15 mi- 
lionų kubinių pėdų vandens per 
vieną minutę puolant iš 167 pė
dų aukštumos. Apie du kilomet
rus virš vandenpuolio jau van
duo su nepaprastu smarkumu 
banguoja link vandenpuolio. že
miau vandenpuolio nukritęs 
vanduo vėl išgąstingai veržiasi 
gryno akmens vaga į Ontario 
e^erą. Erie ežeras stovi net 
336 pėdas aukščiau už Ontario

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iėegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aė apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iėegzaminavimo—kas jums yra.

I)r. J. E. Zaremba
20 VV. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

Lietuvos Laisvės 
Bonų 

vertė vėl pakįlo.

moka 
augščiausią kainą.
Priimame kasdien.'

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

bėgsiu. Bet kai pažiurėjau j šau
tuvą, tai supratau, kad jis ma
ne pavytf. Prie to dar ir kitas 
yra įtroke su šautuvu.

Dabar jau mano akyse ma
tosi šaudymasi su policija, su 
federaliais agentais. Rodosi, gu
li užmušti policistai ir federa- 
liai agentai, o aš stoviu už ge
ležinių štangų kalėjime. Matau, 
kaip mane sodina j elektros kė
dę... ir daug visokių baiseny
bių. Suprantu, kad jeigu už
muštų policininkų arba federa- 
lį agentą, tai ir aš bučiau pri- 
skaitytas kaip butlegeris ir 
gengsteris; pasiteisinimo nėra.

Kas daryti: pabėgti irgi ne
galima ir nepaliuosuoja. Tokioj 
padėtyje atidraivinau iki Chi- 
cagos.

Kur tai apie West Sidę ma
no kompanierius ištraukė pluo

štą pinigų iš kišeniaus, atskai
tė penkias dešimtis dolerių. Sa
ko:

— Važiuok namo.
O troką jisai pats paėmė drai- 

vyti.
Pirmų sekmadienį po to ma

no moteris dėvėjo naują dresę, 
o aš pasižadėjau daugiau ne- 
bevežioti mašinų iš Kenoshos.

K. č.

bUdu kitur žiūrėti, kaip tik j 
tų didelį šautuvą. Ale visgi, 
drąsos gavęs, paklausiau jo, ką 
tai reiškia, kad jis apsiginkla
vęs ir ką mes troke vežame.

— Alų ir dar kai ką — pa
aiškino kompanieriusf.

Dabar jau aš supratau ko
kioje padėtyje esu. Vadinasi, 
važiuoju kaip butlegeris. Mano 
rankos ėmė drebėti, troko te
kiniai ringuliuoja. Kompanie
rius patėmijo, kad aš nenorma
lus esu, įsakė laikytis ramiai 
ir draivyti gerai.

Dar paprašiau, kad mane pa- 
liuosuotų. Maniau: aš parva
žiuosiu traukiniu į Chicagą. Bet 
mano kompanierius rūsčiai pa
žiurėjo į mane ir tarė:

— Keep on going... you
this one! — ir parodė šautuvą.

Maniau, šoksiu iš troko ir

NAUJIENOS, Chicago, tll
j- -.f - L' - -■ - — ............

Kaip aš uždirbau $50

trokas

see

sutinka mokėti

Tik

Mister

St.

TUBBYPO

prane- 
viskas

kokio reikalinga mano 
rytoj — kalbėjo paži-

poetų, te
kils metai 

stebuklą.
kultūros

aš neturiu svei- 
mašinoms kilno-

draivi-
Mister

draugas nori parvež- 
mašinų iš Kenosha, 
reikalingas žmogus, 
gerai troką draivyti 
jis

Namų Apšildymo
IR

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
L LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

T&DAY, CAESTEfc. THE 
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ežerą. Tokiu budu Erie ežero 
vanduo per Niagara upę visu 
smarkumu krinta į Ontario eže
rą.

Jeigu pakliūva laivas į Nia
gara upę, tai dar prieš vanden- 
puolį buvo smarkios vandens 
srovės’ sutriuškintas į akmens 
uolas. Du laivus galima matyti 
sudužusius virš vandenpuolio ir 
aitlužas užkliuvusias už akmens 
uolų, sako vienas žvejų laivas, 
o kitas svaigiųjų gėrimų gabe
namas laivas.

Vandenpuolis ya*a Goat salos 
perdalintas. Vienoje pusėje yra 
American Falls, o kitoje pusėje 
Horseshoe Falls.

Niagara vandenpuolis yra se
nas kaip kalnai yra seni, bet 
jis yra naujas ir gražiausias 
šių dienų vaizdas ant žemes ru
tulio. čia tūkstančiai 
ologų ir dailininkų 
aplanko tą gamtos 
Daug darbų atliktų
atžvilgiu ties Niagara vanden- 
puoliu daro gamtos ir kultūros 
įdomų vaizdą.

Nakties metu vandenpuolis 
apšviečiamas įvairiomis spalvo
mis. Vienas gana įspūdingas 
daiktas, tai degantis vanduo. 
Aš pats’ mačiau; tiktai iš ak
mens učių bėga versmė, ban
džiau gerti, — visai be skonio, 
tikras vanduo, tikras stebuklas, 
kad vėliau uždegus tą vandenį, 
jis sudegė visas stiklinėje ką 
aš neišgėriau ir ugnis nedegi
nanti: galima ranką laikyti vi 
sai nejaučiant.

Nesenai tapo iškastas tune
lis po vandenpuoliu. čia tai 
negalima atsigėrėti tokiu di
dingu vaizdu matant milžinišką 
vandens kiekį krintant per 
žiūrėtojų galvas.

American Falls turi labai 
daug akmens uolų, ten yra pra
vesta takelis ir galima nuėjus 
atsistoti prieš vandenpuolį, čia 
jau tikrai negali būti gražesnio 
vaizdo pasaulyje. Mažas laive
lis irgi priveža, bet kiek toliau, 
nes akmens’ uolos neleidžia ar
čiau privažiuoti.

Priešais vandenpuolį yra 
Queen Victoria park, kur tūks
tančiai turistų net ir per naktį 
praleidžia laiką bežiūrėdami 
vandenpuolio.

Amerikos Niagara miestas 
yra didelis, turi labai seną mu- 
zėjų, bet Kanados Niagara mies
tas visai mažas. Bet savO gra
žumu yra gražesnis Kanados 
Niagara mieštas, nes čia yra 
daugybė parkų, paminklų, gra
žių viešbučių ir kas svarbiau
sia, kad iš Kanados pusės tik
tai galima geriausiai matyti 
vandenpuolį.

Aplinkui elektros stotis, net 
baugu darosi žiūrint į tokią di
delę technikos įmonę. Taip pat 
yra orlaivių stotis, mėgėjai ga
li pasivažinėti, žemiau van
denpuolio yra įtaisyta street- 
car, oro vežimėlis kabąs ant vie
lų ir vežąs’ žiūrėtojus skersai 
Niagara upę, taip pat žemiau 
vandenpuolio yra elektros karas 
nuleidžiąs iki pat putojančio 
vandens, kuris su didžiausiu 
smarkumu krenta žemyn į On- 
•tario ežerą.

'Mieste pragyvenimas labai 
brangus, visas miesto ekonomi
nis gyvenimas paremtas gau
siu turistų užpludimu iš viso 
pasaulio.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Trečiadieni, eidamas gatve, 
sutikau savo gerą draugą, tei
singą biznierių.

Kodėl taip špaceruoji, ar 
neturi jokio užsiėmimo? —r už
klausė jis mane.

— Nugi ieškau darbo — at
sakiau. • . \

— Taip, be jokio darbo gy
venti negalima — pritarė ge
ras pažįstamas. — žinai ką: tai 
tu turi laiko, ar ne?

— Taip, turiu.
— Ar tu nori uždirbti $50 

rytoj? — paklausė jisai manęs 
vėl.

— Penkias dešimtis dolerių 
per vieną dieną! — nusistebė
jau.

— Taip, $50 į kokias septy
nias valandas — tvirtino mano 
geras pažįstamas.

— Tai ką. gi aš turėsiu dirb
ti už taip daug pinigų? — klau
siu abejodamas.

— Tu gali gerai draivyti tro
ką, ar ne? Ir gali dagi sutai
syti reikalui esant kelyje, ar 
ne?

— Tai tu r būt pataikyčiau — 
atsakiau.

— Matai, tu esi kaip tik toks 
žmogus, 
draugui 
stamas.

— O ką, ar reikės automo
bilius draivyti?

Ne automobilius, bet tro
kas. Mano 
ti didelių 
Wis. Jam 
kuris gali 
ir už tai 
$50.

— Bet kad 
kalos didelėms 
ti — sakau.

— Nereikės’ F
draivyk troką, dacol. Ateik ry
toj apie trečią valandą, o aš 
tave nuvešiu pas tą draugą, ir 
galėsi važiuoti — įsakė mano 
geras pažįstamas.

Parėjau namo, pasisakiau sa
vo moiterei, kad rytoj važiuoju 
užsidirbti penkias dešimtis do
lerių. Ji iš džiaugsmo net pašo
ko: esą, už tuos pinigus nusi
pirksiu naują dresę. “Olrait”, 
sakau.

Ant rytojaus', vadinasi, ket
virtadienį, aš jau draivinu dide
lį “Mack” Waukegan rodu link 
Kenoshos, o šalia manęs sėdi 
Mister šmidt, kurį perstatė man 
geras mano draugas.

— Tu ištikrųjų gerai 
ui — pagirė mane 
šmidt.

Reikia pasakyti, kad
Šmidt yra iškalbingas ir sma-
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gus žmogus. Bevažiuojant, jisai 
visokių dalykų pripasakojo man. 
Taip kad ir nepajutau, kaip at
sidūrėm Kendfehoje.

Mister šmidt pasakė, kad ot 
prie ano kampo reikia sustoti. 
Įsivedė jis mane vidun į saliu- 
ną, užfundijo gero alaus ir pa
sakė, kad mes čia palauksime 
kol sukraus mašinas į trokų, 
o tada važiuosime atgal j Chi- 
cagų.

Mes čia ir bolę stumdėme, ir 
alų gėrėme, ir jau saulutė buvo 
nusileidusi, kai vidun įėjo di
delis raudonas vyras’ ir 
šė Mister Šmidtui, kad 
sutaisyta važiuoti.

Išeinu laukan, žiuriu,
prie durų stovi uždengtas už- 
klodais iš visų pusių, taip kad 
mašinų nesimato. Mister šmidt 
pristato man kitą vyrą, kurio 
vardo nepasakė, pareikšdamas, 
kad šis vyras busiąs man. pa- 
gelbininku iki parvažiuosiu į Chi 
cagą. Šio vyro išžiūra man ne
patinka, jis atVodo šiurkšto bu
do. Bet kas čia tokio: juk ma
no draugu jisai bus tik iki Chi- 
cagos, o daugiau aš vėl jo ne
matysiu. Susėdome į troką.

Tai dabar važiuojava į 
Chicagą — sakau.

— Taip — sako vyras.
Pavažiavus kokią pusę bloką, 

mano kompanionas praskleidė 
užklodą. Išgirdau jį kalbant:

— Gi ve me my gun.
• Aš tada žvilgtelėjau per už- 
klodo tarpą ir pamačiau dar 
kitą vyrą troko viduje, kuris 
padavė mano kompanieriui di
delį šautuvą, o kitą tokį pat 
šautuvą patsai laiko. Dar kar
tą prisitaikęs pažiurėjau ir pa
mačiau vietoj mašinų pilną tro- 
ką statiniu (bačkų). Pažvelgiau 
į savo kompanierių: tas didelis 
šautuvas šalia jo guli. Norėjau 
dabar jam kai ką pasakyti, bet 
kažin kodėl susilaikiau. Mat, da
bar jis man diktuoja kelią, ku
riuo turiu važiuoti.

Bet mano akys negali nieku

Su Ženkleliu reiškia gerumų

NAUJIENŲ SPAUSTUVE
Operuoja patyrę, gabus unijų darbinin 
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur.

Čia Dirbami
CONTRACTORS

REAL estate
2608 W. 47th St.

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

$165
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 Lietuvių Krau

tuvė Brighton Parke
3856 Archer Avenue

netoli Rockwell St., 
Telefonas Lafayette 6195 

Chicago, III.

Cirkuliarai garsinimui bargenų.
Bilos ir raštynės reikmenys.
Pranešimų ir pakvietimų laiškai 
Draugysčių konstitucijos.
Plakatai parengimams garsinti.
Visokie draugysčių reikmenys.
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

Kai Jums ar jūsų draugystei reikės ką nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės i šią spaustuvę. 
Čia jums padarys geriausią

1 739 S. Halsted St
CHICAGO. ILL
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Muitai, kurie yra dabar imami Amerikoje už įveža
mas iš kitų kraštų prekes,* buvo nustatyti 1922 m. Dabar 
Jungtinių Valstijų kongresas daro muitų reviziją (per
žiūrėjimą) ir rengiasi juos daugeliui prekių pakelti. Kaip 
praneša United States tariff commission, dalis kongre
so numatomų pakeitimų muituose atrodo taip:

Už įvežamus batus: iki šiol nebuvo imama muitų, 
dabar siūloma imti 20% batų kainos. Plytoms: nebuvo 
muitų, siūloma uždėti 21.64 nuoš. Cementui: muitų ne
buvo, dabar siūloma uždėti 22.45 nuoš. Rašomoms plunk
snoms: yra 30.90 nuošimčių muito, siūloma uždėti 42.48. 
Linoleum: yra 35.00 nuoš., siūloma uždėti 38.75. Krak
molui: yra 43.99 nuoš., siūloma uždėti 63.03. Langų stik
lui: yra 44.37 nuoš., siūloma uždėti 67.11. Degtukams: 
yra 21.50 nuoš., siūloma uždėti 53.42. Lininėms staltie
sėms: yra 40.00 nuoš., siūloma uždėti 45.00. Adatoms: yra 
57.58, siūloma uždėti 63.53. Vilnonėms antklodėms: yra 
61.65 nuoš., siūloma 66.29. Porcelėnui: yra 68.18 nuoš., 
siūloma 81.81. Laikrodžiams: yra 61.22, siūloma 91.83. 
Elektrikos insulatoriams: yra 30.00 nuoš., siūloma 110.71. 
Ir t. t.

Kai kurioms prekėms siūloma palikti tie patys mui
tai, bet aukščiaus paminėtos komisijos patiektame sąra
še nėra nė vienos prekės, kuriai butų siūloma muitus pa
naikinti arba sumažinti.

Taigi Jungtinių Valstijų kongresas ketina padaryti 
muitų sieną dar aukštesnę, negu buvo iki šiol.

Muitų kėlimas yra naudingas pramonininkams, ku
rie gamina prekes, nes juo muitai aukštesni, tuo bran
giau jie gali savo prekes pardavinėti, nebijodami užsie
nių konkurencijos. Bet vartotojams, t. y. visiems tiems, 
kurie prekes perka, muitai kenkia. Su pagelba muitų val
džia priverčia gyventojus mokėti kontribuciją fabrikan
tams.

KĄ AMERIKIETIS MATĖ RUSIJOJE.

Sovietų Rusiją tik-ką apleido vienas newyorkietis, 
Jesse Wright, kuris ilgai važinėjo po tą šalį ir studija
vo jos žmonių gyvenimą. Kadangi jisai sugebėjo apsiei
ti be palydovų iš bolševikiškos žvalgybos, tai jam pasi
sekė Rusijoje pamatyti daug daugiau, negu paprastiems 
turistams. Ir ve ką jisai apie savo kelionės įspūdžius pa
sakoja. Į

Rusijoje visi žmonės šiandie kenčia skurdą ir var
gą, išimant komisarus ir kareivius, kuriais sovietų val
džia ypatingai rūpinasi. Skurde Rusijos gyventojai yra 
paskendę visur, nuo Leningrado iki Krimo. Tik sostinė 
Maskva daro kiek geresnį įspūdį.

Kainos Rusijoje esančios bendrai keturis kartus 
brangesnės, negu Amerikoje, o tuo tarpu prekės — de
šimtį kartų blogesnės...

Tai šitokį “rojų” sukurė Rusijoje Leninas ir jo įpė
diniai, daugiaus kaip per vienuoliką metų diktatoriškai 
ją valdydami. Nei laisvės, nei gerovės!

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

Skaitytojų Balsai
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VISUOMENĖS TURTAS

Vakar sėdėdamas RAMOVOS 
teatre mačiau senų laikų taip 
vadinamo Laisvės Varpo apvai- 
kščiojimo krutančius paveiks
lus, už kuriuos programai pasi
baigus p. Antanas Olis padėka- 
vojo p. Jonui Bagdžiunui-Bor- 
den už paskolinimą filmų. Ant 
nelaimūs, kalbamos filmos yra 
pagamintos žmonių surinktomis 
aukomis. Juk tuo laiku p. Bag- 
džiunas-Borden, susitarę su den- 
tistu Draugeliu, ir nupirko ma.- 
šiną filmų gavimui, už kurią 
užmokėjo aukštą kainą. Vietoj 
pasiųsti surinktas’ aukas badau
jančiai Lietuvai, p. Bagdžiunas- 
Borden tuo kartu kitą ką su
galvojo ir daugumą pinigų su
vartojo panašių filmų ir maši
nų pirkimui, važinėjimui ir t.t., 
ir šiandien, matoma, jau pasi

savino filmas, o apie mašinukę 
nieko nė nesako.

Tokios filmos ir kitos nuosa
vybes, nors ir mažos vertės, ge
riau turėtų būti pavestos Lietu
vos’ Konsului arba Lietuvių Ra
teliui, kurio nariai maždaug rū
pinasi Lietuvos reikalais. Buvęs 
Lietuvos Atstovas p. Vileišis, 
priimdamas Varpą pasiuntimui 
į Lietuvą, išsireiškė, kad “Var
pą man siūlo, bet pinigų neduo
da nė cento padengimui lėšų 
Varpo persiuntimo į Lietuvą”. 
Tiktai p. Bagdžiunas-Borden 
prie varpo pridėjo keletą kotų 
vėliavai ir kelias virves.

—Chicagietis.

J?-;.nikis. — Esu didelis nu
sidėjėlis, atėjau išpažintį atlik
ti, nes rytoj apsivesiu...

Kunigas. — Tai gerai, eik ra
mus namo!

Jaunikis. — O kaip su paku- 
ta?

Kunigas. — Atpakutavosi po 
vestuvių.

NAUJIENOS, Chicago, m.
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Prie Pietų Amerikos 
Lietuvių Problemos

(“‘Naujienų” Ko respondento)

(“Naujienų” Korespondento)

Emigravimo tvarka ir budai
Iš visų pasaulio tautų geriau

sia emigracijos tvarka gali pa
sigirti japonai. Nė viena kita 
Azijos nei Europos tauta dar 
nepriaugo prie tokios “civili
zuotos emigracijos’”. Japonas 
nemeta kelionei pinigų, kol tik
rai nežino, kokis darbas ir ko
kios gyvenimo sąlygos jį laukia 
naujoje šalyje. Tvarka, discip
lina, organizacija — japonų 
emigrantuose nepaprasta.

Lenkai vis bando pasigirti 
savo emigracijos departamento 
Varšavoje pavyzdingumu ir 
savo konsulatų Pietų Amerikoje 
investigacijų skyrių veiklumu, 
bet praktikoje Lenkijos emi
grantai pačiosna blogiausiosna 
pasaulio vietosna pakliūna.

Prieš porą metų Pietų Ame
rikoje lankėsi lietuviškas’ Len
kijos grafas Gauronskis, kaipo 
lenkų emigracijos departamento 
atstovas, tikslu surasiti gerų 
apsigyvenimo vietų Lenkijos 
emigrantams. Na, ir surado... 
Du tūkstančiu lenkiškų šeimy
nų pasiuntė į Brazilijos Ama
zones nepereinamų, dar meke
no neliestų bambuko ir gumos 
medžių tankumynų pelkes, kur 
Henry Fordas užpirko milžiniš
kus plotus kaučuko industrijai. 
Ne geltonas, nė juodas, nė bal
tas žmogus dar ten nebuvo 
žengęs; dar ten nėra jokių ka
nalų,—ten drugio-malerijos ka
ralija!

Pirmieji tosna vietosna dar
bininkai yra aiškios geltonąjam 
drugiui aukos, šoji karta savo 
“Ameriką” ten atras tik ligų 
patale ir be laiko prisiartinu
sios giltinės glėbyje. Tik se
kančioji karta ten pradės “gy
venti”,—ant be laiko žuvusių 
savo tėvų kaulų.

Kitą porą tūkstančių savo 
šeimynų lenkai iškišo į Perų 
respublikos cukraus nendrių 
plantacijas. Dar kiti pateko 
Bolivijos pelkėsna. Tokios ope
racijos savais piliečiais yra ne 
kas kita, kaip žmonių pardavi
mas arba prekiavimas žmonė
mis’.

Pirmieji lietuviai emigrantai 
Pietų Amerikon pateko apie 
prieš 40—50 metų. Jie čia at
vyko daugiausia dėl to, kad dėl 
trachomos arba dėl anfalbetiz- 
mo negalėjo šiaurės Amerikon 
įvažiuoti. Vieni iš čia persikė
lė šiaurės Amerikon, o kuriems 
pavyko čia geriau susikurti,— 
tie ir gimines į čia iš Lietuvos 
atsikvietė.

Vienok prieš karą Pietų 
Amerikoj nebuvo daugiau lietu
vių, kaip 5 — 6 tūkstančiai, 
imant drauge visas Pietų Ame
rikos respublikas.

Tuomet beveik visi Pietų 
Amerikos lietuviai gyveno Ar
gentinoje ir Urugvajuje. Brazi
lijoje buvo tik tų ainiai, ku
riuos’ laike Brazilijos karo su 
Paragvajumi Brazilijos valdžia 
buvo importavusi. Bet Brazi
lijoje beveik visi prieškariniai 
lietuviai išnyko, jei neskaityti 
Ambrozevičių šeimynos Sao 
Paulo provincijoje. Iš tos šak
nies Brazilijoje gimę du sųnųs 
iškeliavo šiaurės Amerikon ir 
ten užbaigė medikų ar dentis- 
tų mokslą; vienas, esą, dakta
rauja Brooklyne, o kitas Bal- 
timore. Vadinasi “Lester”.

Pokarinė emigracija
Kalbant apie pokarinę emi

graciją iš Lietuvos, joje nera
sime jokios’ tvarkos. Valdžios 
“susiinteresavimas” emigracija 
—tik formalis, tik dėl vardo. Ir 
visas šis svarbus musų tautos 
likimo klausimas tik šabloniškai 
mastuojamas.

Lietuvoje neatskiriama kon- 
traktuotų emigrantų į Brazili
jos kavos’ plantatorių vergiją 

(kokių Brazilijon daugybe iš 
Lietuvos išvyko ypač 1926) nuo 
laisvų emigrantų. O laisvi yra 
tie, kurie arba savo kelionę už
simoka, arba gauna ją veltui iš 
Brazilijos Sao Paulo provinci
jos, kaipo žemės savininkai toje 
provincijoje. Tapti “žemės sa
vininku” galima būnant Euro
poje, deponavus bankan pav. 10 
dolerių kurio nors Sao Paulo 
provincijos žemės savininko 
vardu. Savininkas išrašo žemės 
užpardavimo aktą ir iš Sao Pau
lo žemės Ūkio Departamento 
gauna čekį, kurį persiuntus Eu
ropon žemės užpirkėjas su savo 
šeimyna už jį gauna laivakortę 
iš vietos iki Sao Paulo. Moka 
trečios klasės kelionę, šeimyna 
gali būti iki 8 žmonių. Atvyku
sieji gali keliauti arba į savo 
užpirktą lauką arba pasilikti 
mieste. Kitur dirbdami gali 
toliau mokėti už žemę, arba ga
li nuo jos atsisakyti. Nuosto
lis—10 dolerių. (Kiti agentai 
ima iš karto 100 dolerių nuo 
šeimynos). Bet visgi tik tiek 
visai šeimynai kainavo kelionė 
ir jie nėra kontraktuoti darbi
ninkai. Važiuojant “savu noru 
ir laisvai” kainuotų apie 1000 
dolerių šeimynai, o atvykus be 
pinigų ir be amato tai “lais
vieji” greičiausia netenka kan
trybės stovinėti prie fabrikų 
vartų ir labai greit “savu noru” 
iškeliauja į kavos plantacijas 
už maistą dirbti, kur dirba 
kontraktuoti vergai, ne žemės 
užpirkėjai. Vienok tokiomis 
sąlygomis ne visuomet galima 
kelionė gauti.

Rašančiam šiuos žodžius teko 
sudaryti tokia kombinacija su 
stambiu Sao Paulo provincijos 
žemės savininku, Dr. Labieno 
da Costo Machado. Atstovu 
Lietuvon tapo pasiųstas majo
ras Jagučanskis. Bet pasiųsta- 
sai atstovas ėmė elgtis savotiš
kai, sukurdamas kokią tai ben
drovę Kaune, prirašinėdamas 
prie šeimynų pašalinius kelei
vius ir, sakoma, už tai atskirai 
skaitydamas; jis net nieko ne
rašė tam, kas jį tokiu atstovu 
padarė. O Kauno etiški ir es
tetiški žurnalistai skelbė, kad 
nėra jokio Machado, nė žemės. 
Lietuvoje tas reikalas, rodosi, 
sugriuvo. Vienok “Nova Lith- 
uania” (Dr. Machado) kolonija 
auga ir nori eiti pėdomis lat
vių kolonijos “Varpa”, kuri 
skaitoma pavyzdingiausia toje 
provincijoje. “Varpa” turi mo
kyklą, bažnyčią (babtistų) ir 
kelis tuksančius kolonijos na
rių, kurie parduoda daug ūkio 
produktų ir kiaulių. Netoli 
“Novai Lithuania” taipgi uždė
ta lietuviška parapija, t. y. 
Presidente Prudente ir Santa 
Anastazia parapi jonams. Tie 
miesteliai visiškai nauji, — tik 
po kelioliką namų, ir visi namai 
labai provizoriški, be lubų. Gat
vės negrįstos ir be šalygatvių 
—smėlio pustomos. Ten ir puš
toje negali gaut rankosna mar
kutę, bet pardavėja prie laiško 
prilipina. Kitaip neparduoda. 
Tai dar puslaukinis kraštas. Tik 
stambieji žemvaldžiai! ir kavos 
plantatoriai kraunasi milijonus. 
Jie teisingai didžiuojasi, kad 
Sao Paulo provincija duoda 75% 
visos Brazilijos kavos, o Bra
zilija—75 % viso pasaulio ka
vos’.

Kavos medelis plantatoriai 
duoda metinio gryno pelno apie 
2 milreisu. Yra plantatorių, 
kurie save vadina “silpnais”, 
su 3—4 šimtais tūkstančių me
delių. Turi kiti ir po kelis mi
lijonus medelių...
f Lietuviški kapitalai permaži, 
kad jie galėtų kavos plantacijas 
sukurti. Ypatingai sunku iš
laukti 5 metai, kol medelis pra
deda vesti vaisių. (Po 40 me
tų jie save pilnai pateisinę 
amortizuoj as’i). Lietuviams 
tenka tik kaipo amatninkams 
dirbti sunkiai gaunamuose fab

rikų darbuose, arba fazendose 
savo panagėse šerti “bišas”. 
Kavos magnatų plantacijosna 
patenka ne tik kontraktuoti 
vergai, bet, kaip aukščiau minė' 
jau, ir laisvi emigrantai. Kaip 
Argentinoje “skvadryžiai” (ka
torginiai darbai prie gelžkelių 
statybos), taip Brazilijoje kavos 
fazendos musų lietuviams emig
rantams yra geriausia pažįsta
mos. šitie darbai negalima su
lyginti su jokiais “pirmų dienų” 
darbais šiaurės Amerikoje, 
tuom labiau, kad šiose dvejose 
darbų kategorijose tave guodžia 
drėgnos žemės patalas ir dan
gaus antklodė, “linksmina” ka- 
pataso “varnos” (greičiau), o 
“atlyginimas” — tik nuo bado 
mirties apginti.

Lietuviški ūkiai Brazilijoj at
rodo labai mizerni: šeimyna 
tarnauja mieste, o vyras su kir
viu apkerta savo sklypelį ir 
padega apvytusius bambukus ir 
palmas su kaktusais. Smul
kioms šakoms nudegus, jis jau 
gali pavaikščioti po savo “kolo
niją”. Nusipirkęs kilogramą 
šebalbonų ir kukuruzų—sukai
štoj a grudus į nuodėguliuotą 
žemę. Iš šakų arba žievių “na
mą” pasidaro, paimu lapais’ ap
sidengia, o toliau ir porą vištų 
įsigyja. Kitą metą ir “manio- 
ca” pasodina, ir kiaules pradeda 
auginti. Trečią—ketvirtą metą 
jau ir šeimyną “ukin” atsigabe
na. O ant lauko apdegusių me
džių stuobriai po kelioliką metų 
pasilieka. Kas metas jis toliau 
plėšia į mišką nepanašų tanku
myną, kol nežmoniškai sunkus 
darbas ir labai primityvės gy
venimo sąlygos jį patį neparplė- 
šia. Vaikai “gyvena”, bet jie 
dar taip pat nedabaigs tanku
mynus plėšti. Tik vaikų vaikai 
jau su kapitalu pradės operuoti 
naujos tėvynės, naujos rųšies 
ūkyje, su bananais, kava, ma- 
nioca, ryžiais, šilko kirminais, 
etc.

Išvados
Nors daugelį pasaulio valsty

bių pažįstu, bet į stačiai stato
mą klausimą —“kur geriausia 
gyventi”—aš niekuomet nedrįs
tu atsakyti: Vienam gerai Kau
ne, kitam Madagaskaroj; vie
nam geriau Chicagoj, kitam 
Port Artūre; vienas skursta 
Londone, kitas randa laimę Ad- 
dis a Beboje; vienas keikia sa
vo likimą San Francisco, o kitas 
didžiuojasi gyvenąs Honolulu...

Bet darbo žmogui visur ten
ka susidurti su ironišku posa
kiu: ten gerai, kur musų nėra...

Senis šlapelis ir 8 jo vaikai 
yra stambiausi Argentinos Pa- 
tagonijos “Colonia Sarmiento” 
žemės savininkai. Nekuriu turi 
ir po 100,000 hektarų. Turi ne
suskaitomas kaimenes avių. Bet 
tai tik 50 tokių ūkininkų ten 
randasi. Jie jau nuo 50 metų 
ten apsigyveno, kuonįet veltui 
žemės gavo ir ėmė jos tiek, 
kiek sugebėdavo kuolukais ap- 
siženklinti. Gal kitą 100 lietu
vių ūkininkų priskaitysime ki
tose Argentinos dalyse. Rasime 
100 namų savininkų miestuose 
ir porą tūkstančių šeimynų 
piečius apsipirkusių. Bet pusė 
šimto tūkstančių lietuvių tik 
nuo bado mirties ginasi.

Pora lietuvių per metus išlo
šia keliasdešimtis tūkstančių 
pezų valstybinėje lotarejoje. 
Bet jeigu tuos pezuš sudėt į 
vieną krūvą, kuriuos kas savai
tė, nuo valgio atitraukdami lie
tuviai sukiša lotarejon, tai bu
tų po 50,000 kas savaitę.

Apsigyvenimo problema Pie
tų Amerikoje yra tokis didelis 
klausimas, kad negalima, anot 
rusų, “s buchtu—barachtu” pa
sakyt, ot, te tau receptas ir gy
venk laimingas!

'Vienok pats’ patyręs bado ir 
dangaus pastogės pamokų ga
liu nors tiek drąsiai pasakyti, 
kad vien ilgų metų skurdas lau
kia tuos, kurie savo laimę Pie
tų Amerikoje svajoja išlošti 
gyvenimo lotarejoje. Didžiausi 
triupai šioje šalyje žmoniškai 
įsigyventi gludi pilname mokė
jime kurio nors amato arba 
praktiškos profesijos, aiba tu
rėjime pinigų susikurimui sa- 

vystovaus darbo-verslo-preky- 
bos ir mokėjime sukurtą reika
lą vesti. Tuomet investuotas 
kapitalas geriau apsimokės, ne
gu kurioje nors kitoje pasaulio 
dalyje. Be šių “triupų” nepa
tartina niekam čia pradėt lošt 
gyvenimo “gėmį”, nes sunkioji 
pradžia, skurdas ir kankinima- 
sis, nelyginant žuvis tinkluose, 
gali užmušt geriausią žmogaus 
energiją, gali įs’tumt žmogų į 
amžinos apatijos jausmą, kuris 
visuose bandymuose atsimušęs 
susigyvens su amžinu “vis- 
vien”...

Abelnai Pietų Amerikos 
“prosperity” yra milžiniška, bet, 
kaip matote iš aukščiau paduo
tos charakteristikos ir faktų, 
99% musų žmonių dar negalė
sime ta “prosperity” pasinau
doti.

Pietų Amerikos lietuvių vi
suomeninio gyvenimo rutuliavi- 
masis eina labai nenormalėmis 
vėžėmis, daugiausia dėl to, kad 
Lietuvos valdžia dar nepadarė 

DVIDEŠIMTASIS AMŽIUS
Pažinkim Pasaulį, Kuriame šiandien Gyvename.

Rašo Juozas Pronckus

(Tęsinys)
Nesocialus krikščionis

Catharine Fullerton Gerould, 
analizuodama Naujame Testa
mente surankiotus krikščioniį 
nuostatus ir pagal jų išdirbtą 
krikščionies kelią, daro tokią 
išvadą: Įsigilink į pačius gry
niausius Jo evangelijų dėsnius, 
— kaikurie iš jų yra gana ob- 
skuriški, — ir rasi, kad pirmu
čiausiai krikščionio pareiga yra 
išganyti savo sielą, ir įsteigti 
savyje Dievo karalystę.

Praktiški nurodymai, kaip to 
pasiekti, jeigu siekti, paverstų 
žmogų šventuoju. Taip pat pa
darytų jam negalimu būti geru 
piliečiu bet kurioj .Vakarų ci
vilizacijoj. Pastangos suderinti 
krikščionybę su politiniais ir so
cialiais reikalavimais Vakarų 
pasaulyje eina jau beveik du 
tūkstančiai metų, žodžiai pasi
lieka kaip jie buvo: krikščio
nis neprivalo galvoti apie ryto
jų, ką jis valgys, ką jis gers, 
ar ką dėvės; jis turi'dėl Kris
taus atsisakyti namų, draugų ir 
šeimynos; jie turi išsižadėti vi
sokių lojališkumų, išskiriant tą 
vieną.

Tikrieji krikščionys’, matyt, 
turėjo būti celibatiški (viengun
giai) ir neturtingi nomadai 
(klajūnai), skelbianti išganymą 
kiekvienam, kas tik jų klausy
tųsi. Ten nėra jokio intereso 
nei žymės kas link politinių ar 
socialių skemų abelnai. Argu
mentas, ar ir Kristus kaip jo 
mokiniai, mokino kad pasaulio 
galas yra neišvengiamas, čia ne
liečiamas’. Svarbiausias dalykas 
yra tas, kad Jis užgynė savo 
išrinktiesiems bet kokio intere- 
savimosi pasauliu.

Tie turėjo būti palaiminti, ku
rie liūdi, kurie nusižeminę, ku
rie skriaudžiami ir persekioja
mi. Lengviau verbliudui išlysti 
pro adatos skylutę, kaip turtin
gam patekti į dangaus karaly
stę, ir jaunikaitis, turintis di
delį palikimą (turtą), turėjo 
viską palikęs eiti susirūpinęs. 
Nuosavybė, finansinė, socialu ar 
intelektuale, — neįėjo į krikš
čionių skemą. Ar gal krikščio
nys neprivalo elgtis, nuduoda- 

’mi, kad Kristus taip nemanė, 
kaip jis sakė? Bet kur tad j iš 
juos vestų?

Rymo katalikas, beabejo, pa
silieka tas pats, kas jis buvo, 
neišvengiamai. Jei jo bažnyčia 
išaiškina jam Kristų, tai jis pri
valo priimti viską, ką jam jo 
bažnyčia sako, ir pats visiškai 
daugiau negalvoti. Bet protes- 
tonas pasilieka laisvas pasi
rinkti vieną doktriną ir atmes
ti kitą, kaip jo proto sąžinę dik
tuoja. Jo atsakomybė pasilieka 
tik prieš savo Dievą, bet ne 
prieš kokią nors organizuotą 
įstaigą. Kitais žodžiais, bažny
čia yra išgalvota pačių žmonių

ne mažiausių pastangų šioje 
srityje dėl 100,000 Pietų Ame
rikoje gyvenančių lietuvių. 
Juos demoralizuoja Maskvos ir 
Romos agentai, patys tuomi be 
darbo gyvendami: kiekvieni 
siūlo “rojų”, o skurstantys 
žmonėm tikrai nori ką nors da
ryti, kad skurdus būvis page
rėtų. Argentinos lietuviškas 
konsulatas (krikdemų liekana) 
su šundaktariu Štabinsku susi
bičiuliavo, kompromituoja lie
tuvius ir tuomi s’tprina bolševi
kiškus gastrolierius lietuvių 
tarpe. O 100,000 Pietų Ame
rikos lietuvių laikui bėgant su
darytų stiprų lietuvišką kon
tingentą, jei pati Lietuvos vy
riausybė tikrai rūpintųsi savo 
piliečių bent kultūrine padėtimi. 
Negalima statyti kryžius ant 
žmonių, kurių siela dar nėra 
išgaravusi, kuri dar tik Lietu
vos pasiilgimu gyvena, kurie 
ateityje gali sulošt dalinai to
kią svarbią rolę Lietuvos gyve
nime, kokią sulošė North Ame
rikos lietuviai.—S. D.

visai tokiu pat budu, kaip žmo
gus pasidaro sau kitus dalykus. 
Bažnyčia yra grynas pragma
tizmas (praktiškas išrokavi- 
mas): ji pati save išrado no
rėdama turėti pasisekimą.

Daugelis klasiškų istorikų 
tikrina, kad krikščionybė sunai
kino Romos imperiją ir užtrau
kė barbarus sunaikinti jos ci
vilizaciją. Viena yra tikra, se
kant Europos pereitų dviejų 
tūkstančių istoriją, kad krikš
čionybė yra ir buvo žemos kul
tūros ir žemos klasės žmonių 
religija.

Visos desperatiškos pastan
gos laikytis arba grąžinti prie 
Kristaus žodžių paėjo iš netur
tingų, neįtakingų ir prislėgtų 
elementų. Ilgą laiką krikščiony
bė buvo, anot vieno istoriko, 
Romos rūbų skalbėjų religija. 
Krikščionių viršininkai visą lai
ką niekino tuos, kurie turėjo 
visuomenėje reikšmės, civilių 
pareigų ir turto.

Viduramžiais visokios krikš
čionybės reformos arba grąži
nimas prie primityvės krikščio
nybės kildavo iš tų žmonių, ku
rie socialiai, politiškai neturėjo 
ko nustoti. Net šiandien, krikš
čioniškoji praktika taikoma 
daugiausia neturtingiesiems ir 
ignorantams. Nes Kristaus mo
kslo esencialai yra visiškas at
sižadėjimas svieto ir jo mate
rialių bei intelektualių siekimų, 
žmonės, kurie nori laikytis prie 
tų pasaulinių vertybių, turi 
“pasitraukti pilni nusiminimo”.
/ Krikščionybės pamatiniai pri

sakymai yra mylėti Dievą, ir 
mylėti savo artimą kaip pats 
save. Mylėti Dievą yra asme
niškas reikalas, ir neperduoda
mas, tad palikime jį nuošaliai. 
Bet mylėti artimą kaip pats sa
ve, reiškia atsižadėti visų savo 
pozicijų, visų ambicijų, ir viso
kių pastangų siekti susilygini- 
mo bei pažangos. Nieko tad ste
bėtina, jei bažnyčia vietoj tei
giamų paskatinimų skatino nei
giamus. “Tu neprivalai daryti” 
to, daryti kito, yra daug leng
viau klausyti, kaip “Tu priva
lai”.

(Bus daugiau)

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

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nnp 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vastie* (Life) k kitokia atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Turiu R*ra 
bargena visose Chicagoa dalys*.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 flo. Halsted 
Tai. Kooeevdt 8500
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Policijos cenzūra

Teatruose
Pajace teatre. — Kadangi 

daugelis žmonių pereitą savai
tę negalėjo sutilpti viduje ir 
turėjo grįžti atgalios, tai Ted 
Lewis ir jo muzikaliai klounai 
pasiliko kalbamame teatre ir 
duos antros savaitės programų 
pradedant šeštadieniu, rugpjū
čio 24-tų.

Kitas įdomus programo nu
meris, tai pasirodymas scenoje 
Molly Picon, pagarsėjusios žydų 
komikės. Tokiu budu Palace 
teatro programai) kalbamą sa
vaitę įeis du didžiausiu patrau
kimu teatraliame pasaulyje.

M‘Half Marriage”, visas kal
bantysis’ paveikslas, kurio siu
žetas yra paimtas iš George 
Kibbe pasakojimo, tilpusio Sa- 
įturday Evening Post, yra pa
veikslas, kurį bus galima ma
tyti ir girdėti State and Lake 
teatre pradedant šeštadieniu, 
rugpiučio 24 dieną.

Tarpe aktų, kurie bus duoti 
State and Lake teatre, pasiro
dys Buck ir Bubbles, paskilbu- 
si aktoriai iš komedijos “happy- 
go-lucky”; Parker Babb ir 
Arch su Havajų šokiais; Na- 
tho) — “Monkeyman” akte, ir 
Chase and Latour — savo 
miškuose numeriuose.

Jūsų saugumui

ko-

United Artists teatre rengtų
si parodyti kalbantysis paveiks
las “Alibi”. Kadangi tečiaus pa
veikslas vaizduoja ne labai pa
lankioje šviesoje policininkus, 
tai policijos komisionierius krei
pėsi į policijos tarybą paveiks
lams cenzūruoti su įsakymu ne
leisti rodyti tą paveikslų ekra
ne. Teatro vedėjai tuomet krei
pėsi į teisėją Fisher prašydami^ 
indžionkšeno, kuris uždraustų 
policijai kliudyti parodymui šio 
paveikslo. Teisėjas išdavė rei
kalaujamą indžionkšeną. Bet po
licijos cenzoriams’ komisionie
rius Russell įsakė neleisti pa
veikslą rodyti, nežiūrint į in
džionkšeną. Ginčą teatro su po
licijos viršininku veikiausia teks 
išspręsti Supreme teismui.

Del kelnių turės pri 
mokėti $100

Sekmadienį policija areštavo 
Edvardų White, 27 metų, gyv. 
6045 Prairie avė. Jisai, mato
te, saldžiai miegojo savo auto
mobilyje, pastatytame vidury 
gatves. To negana, policininkai 
surado, kad jis’ buvo be kelnių. 
VVhite paaiškino, kad jis nusi
movęs kelnes, idant galėtų už
simauti čebatus. Bet nepajėgė 
išaiškinti teisėjui, kodėl jam 
reikėjo nusimauti čebatus. Tai
gi... teisėjas paskyrė White’ui 
užsimokėti $100 ir teismo kaš
tus.

Šlapias šliubas neriša
Ann Blatz, 20 metų, kreipe- 

• į si į teisiną prašydama panai- 
šios savaitės biule- kjntj jos vedybas. Dalykas toks, 

girdi, buvęs, kad ji, jos brolis 
su savo mergina ir Jack Le
vine, 24 metų, visi sustoję va
kare kabarete. Išgėrę vieną bon- 
ką, išgėrę kitą, paskui kas ten 
davęs sumanymą, jog Ann tu
rinti apsivesti su Levine’u. Dau
giau ji nebeatmenanti. Tik ant 
rytojaus pabudusi skaudančia 
galva ir sužinojusi, kad naktį 

Crown 
išpildė

Policijos komisionierius, Wm 
F. Russell, 
tent įspėja:

Saugokitės vagilių krautuvė
se!

Krautuvių savininkai privalo 
atidžiai daboti kiekviena nužiu- 
rėtiną ypatų, kuri sukinėjasi 
aplinkui tavorus, ypatingai gi 
moteris, atsivedusias mažus vai
kus’.

Profesionaliai krautuvių vagi
liai arba vagilės operuoja di-1 tikrai 
džiumoje pusiaudienio vaiando-1 point. 
mis ir prieš uždarysiant krau
tuves. Daugelis musų ekspertų 
vagių nešiojasi su savimi ploš- 
čius, permestus per ranką, ar
ba kokį nors čemodaną.

Saugokitės pasiturinčiai išro
dančių — daug kalbančių nepa
žįstamųjų. Musų apsukriausieji 
vagys esti visuomet gerai pa
sirėdę. Nemainykite nei vienam 
čekio, jei tas čekis nėra kaip 
reikiant patikrintas.

Kai jus išdėstote brangius ta
vorus ant kaunterių ir nepa
statome nieko jiems prižiūrėti, 
tai tie tavorai atiduodama va
giliams į rankas. Laikykite 
brangiuosius tavorus uždary
tuose stalčiuose, taip kad pub
lika galėtų juos matyti, bet ne
liesti. Tai yra geriausia jūsų 
apsauga nuo vagilių.

Jei nutversite vagiant, tai 
niekuomet neleiskite jam arba 
jai išeiti pirm, negu pranešite 
apie tai policijai. Tie vagiliai 
gal būt yra ieškomi kitų ver-

jos

gavusi ši i ubų 
Teisėjas David 

prašymą greitai.

Užtroško garaže
Herman Shuman, 55 metų, 

gyv. 501 Laurel avė., Wilmette, 
užsuko savo auta, kad važiuo
ti į bizniuvietę Chicagon. Nuo 

jisai neteko sąmonės. Shu- 
rasta negyvas garaže.

gaso
man

Indžionkšenai prieš 
įstaigas
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Federalis teisėjas Wilkerson 
vakar išdavė dar 29 laikinus in- 
džionkšenus’ prieš įstaigas, ku
riose nusikalstama prohibicijos 
įstatymams. Nužiūrima, kad vi
sos tos 
darytos.

įstaigos bus visai už-

Jiems sumažino taksas

Nuteistos metams 
priežiūros

Vyriausias kriminalio teismo 
teisėjas Sullivan paskyrė po
niai Helen Whitaker, 19 metų, 
ir Florence Trainer bausmę 
priežiūros (probalion) metams 
laiko. Jos buvo kaltinamos 
smulkiom vagystėm, papildytom 
apartmentiniam trobesy adresu 
638 W. 69th St.

Daugelio apielinkių ir mies
telių gyventojai Cook paviete 
skundžiasi, kad jų sųvasties 
Įkainavimas taksoms šių metų 
surašymu tapęs žymiai padi
dintas. Tuo padidinimu negali 
dejuoti Lake View gyventojai. 
Jų savasties įkainavimas tak
soms 1929 metais sumažintas 
bent 20 nuošimčių, palyginus jį 
su įkainavimu padarytu 1927 
metais.

Dar 100 liudininkų 
kviečiama

Bomba prie politikie
rinus namų

Dar 100 pakvietimų išsiun
tinėta įvairiems asmenims. Jiem 
įsakoma atsilankyti ir duoti liu- 
dymus grand džiurei, kui-i klau- 

sys kaltinimus grafto s'anitario 
distrikto reikalų tvarkyme. Vi- 
so pakviesta 250 ypatų duoti 
liudymus.

Naktį iš sekmadienio į pir
madienį sprogo bomba prie na
mų Lawrence T. King (Justice 
Parke). Nuostolių sprogimas! 
padarė apie $1,000. L. F. King
yra Sanitary distrikto trustisas Už gėrimą su svetima pačia 
ir buvęs sanitario distrikto!ir už glamonėjimą jos, teismas 
trustisų tarybos pirmininkas, nusprendė, kad Arthur Talbot, 
Tai jau antra bomba sprogsta! 41 metų, gyv. 6845 Yale 
prie jo namų. 'turi užsimokėti $25.

avė.,

TheEnglishColumn

Grand Rapids, Mich

On Sunday, August 11, 1929, 
a group of ithe Junior Division 
of the L. A. of A. of Lodge 60, 
Grand Rapids’, Michigan, went 
to Chicago, Illinois, to be en- 
tertained by the members of 
Lodge 260.

Upon arrival in Chicago they 
were met by the Chicagoans 
and eseorted to the Lithuanian 
neighborhood of the town where 
a delicious breakfast was served 
and enjoyed to the utmost by 
all those present. After this re- 
past they were eseorted to a 
park where they witnessed a 
most interesting and thrilling 
baseball game one could wish 
for. The Chicago Maroons’ vs 
the Grand Rapids L. A. of A. 
team. The game started out 
slovvly with little progress for 
either side during the first in- 
ning or so; soon the Grand 
Rapids boys made a run, carry- 
ing off first honors, būt it 
seems the Chicago heat was 
too much for them — the Mar
oons made a run, two runs; 
they forged ahead therėafter, 
and though it was hard 
fought game, won with flying 
colors. The Maroons’ are to be 
congratulated upon their skill- 
ful playing, and hope they con- 
tinue their good work. (Our 
secret ambition. is to have a 
team eųual to theirs).

After the game everyone 
went to Beverly Hills to a big 
pienic. Did they all have a good 
time? 
Grand 
wore 
means 
selves

Just ask them. The 
Bapids team and rooters 
S.L.A. pennants as a 
of distinguishing them- 
from the Chicagoans.

and 
fit- 
day 
the

As evening rolled around, a 
private party, the Grand Rapids 
and Chicago Club members’ and 
players, betook themselves to a 
sumptious banųuet prepared in 
honor of the occasion where 
everyone was for himself 
herself. All in all it was a 
ting climax for a perfect 
and all f eit ready to elose
program. With finai good-by’s 
and hand-shakings, the crowd 
parted; some for Grand Rapids, 
and some for different parts 
of Chicago. Reports are that 
everyone got back safe and 
s’ound.

The Grand Rapids Lodge 
certainly appreciates the hearty 
welcome and unsurpassable en- 
tertainment they received at 
Chicago and hope the friendly 
relations between. the two or- 
ganizations may long continue.

THE LITHUANIAN 
ALLIANCE OF AMERICA 
Junior Division — Ix)dge 60.

Mueme Dalton,
Secretary.

JUOZAPATA BELSKIENĖ 
po tėvais N a rakai te

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpjūčio 20 dienu, 1:30 valan
da ryte, 1929 m., sulaukus 50 
metų amžiaus, gimus Panevė
žio apskr., Smilgių parapijoj, 
Balnoriaus kaime. Amerikoje 
išgyveno 22 metus. Paliko di
deliame nuliudime vyra Kazi
miera, 2 sūnūs — Antanu ir 
Feliksu, seserį Felicijoną Ja- 
nuliene ir gimines, Lietuvoj — 
broliene Agnieška Narakienę. 
Kūnas pašarvotas, randasi 8156 
Vincennes Avė.

Laidotuvės ivyks pėtnyčioj, 
rugpjūčio 23 diena, 8 vai. ry
te. iš nunm i šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčių. So. Chicago, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės siela, o iš 
ten bus nulydėta i šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Juozapatos Bels- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna- 
vima ir atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai, Sesuo ir 
Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
bo! nt s Eudeikis, tel. Yards 1741

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

Nataiii Žukauskas, D.N, 
NAPRAPATHfi 

Lalsniuota Akužėri 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. ModerniSka 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 8161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 

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

ir

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Modemiška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

1646

J)r. Henry, dentistas 
Danties < J 
Ištraukimas 0 
BE SKAUSMO B
6319 So. Halsted Št.

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a 
dešros ir kopūstai 
primena mamytė.'- A 

valgi us. y / £ .--Ji
A.A. NORKUS,

750 West 
3ist st.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

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 katarakta, ati
taiso trumparegystę ir toliregyste. 
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.

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
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų j namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos,
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėki! mano iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:80 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

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

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

So. Ashland Avė.80

Nuo 2 
Nedėlioj

VALANDOS:

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street

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

Telefonas Canal 0464

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Saite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

2—4 po piet ir 7—9 vai. vakar* 
Telefonas Canal 1912

Residence Tel. Fairfax 6353

Vai.

Rez. 6600 South Artesian Avenne 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted 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

Advokatai

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti 
------- -o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoi 

CHICAGO. ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1^10 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

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

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

i

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

127 N. Dearborn St
Room 928

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

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS '

W. 46th St.

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

Telefonas
Boulevard 5203

Lietuviai Gydytojai

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

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

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

Įvairus Gydytojai
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A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotoj as
Mes suteikiam mandagų, draugišku 

patarnavimų 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

209 
St. 
vak.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per
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 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3111 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolph

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

ir

6800

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9-4. 
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 

• giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystBs.

• OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

*2J8 S. Halsted SL 
TeL Victory 4088

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

Tel. Kenvrood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 1O iki 12 dienų, 2 iki S po piet,
7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 8200

Phone Franklin 2460JuilOIie ” j cliiKIJIi

Leonas S. Mikelonig
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697 
3315 So. Halsted Street

į

k

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė, 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL,

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 24 metai 

OFISAS
4729 South Atthland Avė., 2 luboi* 

CHICAGO, ILT,.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų li«ru 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. no pietų ir nuo 7 iki <8:30 vai.. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną i

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. Rooi-evelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
šiandie atsidaro visiems gražus 

Ramova teatras

Kiekviena apielinkė turi kuo 
nors pasididžiuoti ir pasigirti. 
Bridgeporto kolonija dabar gali 
pasigirti nauju ir puikiu Ra
mova teatru. Kaip žinia, Ra
mova teatras yra lietuvių pa
statytas ir dabar išrenduotas 
didelei ir atsakančiai teatrų 
kompanijai.

Teatras daro malonaus įspū
džio ir yra įrengtas vėliausios 
mados pagerinimais ir papuoši
mais. Teatro šviesos tiesiog 
stebuklingai šviečia ir tos švie
sos vis nuolat mainosi.

Vasaros laiku oras yra iško- 
šiamas ir atvėsinamas, o žiemą 
apšildomas. Vadinasi, visi mo
derniški patogumai ir patobuli
nimai— taip kaip didžiausiuose 
ir brangiausiuose teatruose.

Bet šis Ramova teatras ran
dasi čia pat, namie. Nereikia 
nei laiko gaišinti, nei pinigų ke
lionėj išleist, savo apielinkėj ga
li pamatyti ir išgirsti kalbančius 
paveikslus ir pasiklausyti pui
kios muzikos'—dieną už 25 c., o 
vakare už 35c.

Šiandie bus iškilmingas atida
rymas plačiajai publikai. Pro
gramas puikus: “The Desert 
Song”, ‘ir kiti gražus numeriai. 
Verta pasinaudoti ta proga — 
pamatyti puikų lietuvių pasta
tytą teatrą ir pasigerėti gražiu 
programų.—žvalgas.

lios visi jie, kaip sėneliai, taip 
invalidai, yra buvę taunikajčiai, 
tikėjosi iš gyvenimo oaug\ sva
jojo, troško laimės, rasi pląna- 
vo nuveikti didelius aarbus, 
ar buvo žmonės darbininkai ir 
kovotojai už pagerinimą savo 
ir savo brolių buities, šiandie 
jei randasi dėl tos ar kitos 
priežasties Oak Forest ir min
ta labdarybės įstaigoje.

Pastebėjau savo draugui, 
kad šioje šalyje biednuomene:. 
tur būt yra geriau, negu Lietu
voje: duodama jiems pavalgyti 
ir švariose lovose atsigulti, o 
Lietuvoje seneliai ir invalidai 
iš kaimo j kaimą šunis lody
dami elgetauja. Mano draugas 
sutiko, kad šioje šalyje esama 
geresnių įstaigų pavargėliams 
prisiglausti, ne kaip bet kurio
je kitoje šalyje, nors tokioje 
turtingoje šalyje, kaip Ameri
ka, jos rasi galėtų būti daug 
geresnės.

Paklausiu jo, gal Rusijoje, 
kaip proletarų šalyje, darbi
ninkų “tėvynėje”, — gal, sa
kau, ten geresni namai invali
dams? Mano draugas nusišyp
sojo ir tarė: “Rusijoje nėra to, 
kas yra šioje šalyje. Tenai 
biednuomene vargsta ir badau
ja.” Mano draugas yra grįžęs 
iš “proletarų tėvynės” ir prisi
žiūrėjęs pakankamai Jiolševikų 
tvarkai, tad žino ką kalbąs. 
Jam jau negali meluoti, pasa
kodamas apie Rusijos rojų, 
nors ir dar taip aklai tarnau
tume! komisarų diktatūrai ir 
despotizmui; jisai tuojau sti- 

bemeluojant.
Pasaulio Vergas.

gaus

Cicero
Primuštas, o kitas pašautas

Išvažiuoja Lietuvon
Šiandie išvažiuoja Lietuvon 

laivu “Bremen” p-ia Ona Gai
lienė su dviem dukterimis. Jos 
mano pabūti Lietuvoje apie me
tus laiko. Išvažiuoja taipgi p. 
Juozapas Zigmontas su žmona 
Rozalija — irgi pasiviešėti.

Visi išvažiuoja
Central stoties 
avė. ir 12-tos 
10:30 vai. ryto 
time.

“Naujienos” velija smagios 
ir linksmos keliones, kad su
grįžę galėtų papasąkoti daug 
naujienų.

iš Michigan 
(Michigan 

•gatvės) kaip 
centrai stan.

Skaudžiai nukentėjo ramus 
vietos gyventojas S. Rūkas, ku
ris' dirba Western Electric kom
panijai. Jis niekur nieko ne
užkabina, tik kai kada bolševi
kus pašiepdavo. Pereito šešta
dienio vakare ištiko j j nelaimė: 
užpuolė piktadariai, atėmė pini
gus ir taip sudaužė, jogei Rūkų 
reikėjo nugabenti ligoninėn. Jo 
padėtis kritinga. Ot ir gadynė 

gatve eiti pavojinga.

t

Ką matė Pasaulio 
Vergas

Oak Forest prieglauda

Apiankę tautiškas ir kazi- 
mierines kapines, išrovę kėlės 
dykas žoles, aplaistę genčių bei 
draugų kapus vandeniu, leido
mės toliau.

Mano giminaitis pamyriė 
Forduką koja, ir patraukėme į 
Oak Forest, kur randasi bied- 
mtomenei ir ligoniams prieg
lauda Cook paviete. Atvykę 
į šią vietą, užtikome daug auto
mobilių žmonių, kurie suvažia
vo aplankyti savo tautiečius 
ar draugus arba gimines; o 
kai kurie šiaip įdomaudami at
silankė.

Biednuomenei prieg 1 a u d o s 
namai ir ligoninė randasi dai
lioje vietoje. Iš vienos pusės 
yra miškas, ąžuolynas. Antro
je pusėje nėra medžių. Mat, 
toje pusėje pastatyta ligoninė 
džiovininkams, tai reikalinga 
saulės daug.

Ne tik mišku pasipuošęs Oak 
Forest, bet yra daug žolynų, 
visokių gėlių prisodinta, kurios 
vasaros metru ir puošia apielin- 
kę ir suteikia skanų kvapą įna
miams. Net sportui įrengta 
aikštė — vieta besbolui ir bas- 
ketbolei lošti. Taipjau vieta be- 
nui groti, kur geraširdžiai žmo
nės retkarčiais atvyksta pa
linksminti vargšus senelius ir 
invalidus.

Pažiurėjus į tuos burius se
nelių, kurie gyvena Oak Forest 
prieglaudoje, gimsta mintis, 

kad praeityje, kiek metų atga-

Antras įvykis tai su Jonu 
Sašku. Jisai yra ramaus budo 
žmogus, turėjo biznį prie 12- 
tos gatvės ir 50 avenue per ke
letą metų. Pereitą sekmadienį, 
vakare, jį užpuolė piktadariai 
ir pavojingai peršovė. Jisai ran
dasi ligoninėje ir yra abejonės 
ar beišgys. Tokie nuotikiai su
purto visus' gyventojus. Ne vie
nas nežino kas jo laukia. Poli
cijai įsakyta stropiai darbuotis 
ir tėmyti nužiūrimus asmenis. 
Ot ir gerieji blaivybės laikai — 
kad jie kur galą gautų su sa
vo blaivybe. R'ašėjas.

Prekyba Lietuvoje
Praneša

Butui 
Joseph

Chicagos Lietuvių 
per jos managerių, 
P. Varkalą.

Draugystė’ vardu “Žuvynas” 
laimėjo varžytuves exploatuoti 
ežerus Alytaus apskrityje, ku
rie apima plotą 4,184 hektarų. 
Nuomos reikės mokėti $2,300 
metams.

Draugystė <sŽuvynas” pla
nuoja užsiimti ne tik žuvinin- 
kavimu ir eksportavimu žu
vies i užruibežius, bet ir rinki
mu džiovinimui ir eksporta
vimui grybų.

Draugystė “Žuvynas” per 
savo atstovą Andrių Randa- 
manskį praneša, kad sėkmin
gai veikti “Žuvyno” bendrovei 
reikalingas narys, kuris galė
tų įnešti bent $2,500 ir prisi
dėti prie biznio arba paskolin
ti draugystei “Žuvynas” $2,500 
viršminėtam tikslui, už kurį ji 
mokėsianti 10%.

Viršminėtas* pranešimas yra 
prisiųstas 
Prakybos 
American 
merce).

Važiuojantiems į Lietuvą, 
kurie įdomauja prekybos rei
kalais Lietuvoje, mes pataria-

Chicagos Lietuvių
Butui (Lithuanian
•Chamber of Com-

me ištirti viršminėtą pasiūly
mą ir jeigu rastų jį dėl savęs 
atsakančiu 
sidėti prie 
nes. Kurie 
žinoti apie
mą “žuvyrto” Amerikoje būda
mi, tai meldžiame atsikreipti į 
Chicagos Lietuvių Prekybos 
Buto vedėją, Mr. J. P. Varka
lą, 3251 So. Halsted St., 
cago,

ir saugiu, tai pri- 
viršminėtos pramo- 
žingeidaus plačiaus 
viršminetą pasiuly-

Kai apsilankysite New 
Yorke

III.

Burnside

Chi-

Mirė Saliamonas Matulaitis 
■netikėta mirtimi. Velionis nu
puolė stepsais nuo antro auk
što. Skaudžiai susižeidė. Jisai 
buvo nuvežtas į Burnside ligo
ninę, kur kelioms dienoms vė
liau ir mirė.

Saliamonas Matulaitis persi
skyrė su šiuo pasauliu susilau
kęs 50 metų amžiaus. Palaido
tas Lietuvių Tautiškose kapinė
se 15 dieną rugpiučio. Paliko 
dideliame nubudime moterį, 
dukterį ir žentą. Saliamonas 
Matulaitis buvo darbštus' žmo
gus, sunkiai dirbo, bet giedres
nių dienų nesulaukė.

Dabar viskas pabaigta. Salia
monas Matulaitis ilsisi šaltojo 
žemelėje. Tebūnie ji lengva 

M. W.jam.

North Side
S. L. A. 226 kuopoj pranešimas

ši kuopa yra paskleidusi ti
kėtų dovanoms gauti. Dovanas 
išdalinti planuota kuopos išva
žiavime rugpiučio 18 dieną. Bet 
išvažiavime to nepadaryta dėl 
adų priežasčių. Tatai bus pa
daryta kitą kartą, svetainėje. 
Aasilaikykite todėl tikėtus do
vanoms ir kitiems duokite pro
gos įsigyti juos. ,

Valdyba.

Aukos Šerno Pa 
minklui
Iš Chicagos

Adv. G ūgis ...... $10.00
V. F. Andrulis .. 10.00 
J. Petrauskas .. 10.00 
A. Stankus .......... 5.00

Iš Kenosha, Wis.
SILA. 212 kuopa $5.00
P. •Marcinkevičienė 5.(X) 
Smulkios aukos .. 5.80

Iš So. Boston, Mass.

Kazis Žibikas .. $2.00
Viso liepos mėnesį įplaukė 

$52.80. Iki birželio mėnesio bu
vo $1,886.91, o dabar fonde yra 
$1,940.71. Tai dar yra didelis 
trukumas, kadangi paminklas 
kainuos $3,300.00 be loto, kuris 
gauta veltui Lietuvių Tautiško
se kapinėse; lotas vertės $600.

Labai nelinksma, kad per 
pusantrų metų negalima su
rinkti dėdės Šėmo paminklui 
apmokėti. Laiko beliko tik 24 
dienos, nes paminklas bus ati
dengtas rugsėjo 15 dieną.

Jau programas užbaigtas 
atidengimui, illamjinklais turės 
likti skoloje kontraktoriui E. 
Wunderlich, kuris taip pigiai 
darė būdamas svetimtautis, 
nes \iš lietuvių nėra tokių, ku
rie išdirba paminklus Ameri
koje. Komitetas todėl turėjo pa
vesti darbą svetimtaučiui.

Gaila, kad milionas lietuvių 
Amerikoje negalėjo 
$3,200.00 musų tautos 
rio paminklui, šernas 
rašė visiems lietuviams,
klausė nė vienai partijai, jam 
buvo malonus visi. Bet atrodo, 
kad jau Šernas užmirštas ir jo 
dairibai neatmenami.

Broliai, ar ištikrųjų taip yra? 
Ar gali būti pamirštas šernas, 
kuris dirbo mums, kurį musų 
tautos priešai išvijo iš tėvynės 
ir kuris dirbo su mumis Ame
rikoje? Lai būna atmintas šer
nas, ir 15 rugsėjo bus visiems 
malonu matyti papuoštą jo ka
pą gražiu paminklu.

Paskutinėse dienose aukauki
te visi.* Komitetas laukia pagel- 
bos. Dabar labai svarbu, kad 
neliktume skoloje.

S. K. Grisius.

sudėti 
didvy- 
dirbo, 
nepri-

Pačiame centre “Great White 
Way”, širdy didžiausioj pasauly te
atrų distrikto, prie Brodvės, yra la
bai jdomi viena vieta:

Šiaurvakarinėj kertėj Broadway ir 
45 gatvės Lucky Strike cigaretų iš
dirbėjai atidarė miniatiūrine, bet 
kiekvienu žvilgsniu pilna cgaretų 
dirbtuvę.

Visų dienų Brodve einančios mi
nios sustoja prie lango 
kaip blizgančios, 
matinės mašinos 
Strike cigaretus. 
pamatyti, kad procesas yra paskuti
nis žodis higieniškumo gamyboj. Vi
sos mašinos yra automatinės ir nė 
viena karta rankos nepaliečia ta
bako.

Šioje mažoje, miniatiūrinėj, cigarų 
dirbtuvėj i diena yra pagaminama 
vienas milionas Lucky Strike ciga
retų. >

Kai jus, ar jūsų draugas, apsilan
kysite New Yorke, nepraleiskite 
Šios projros pamatyti šia jdomia pa
rodų. American Tobacco Co. virši
ninkai maloniai kviečia jus ir jūsų 
draugus aplankyti šia miniatiūrine 
dirbtuve, vedėjai gi viską jums pa
rodys.

pažiūrėti 
nikeliuotos, auto- 

gamina Lucky 
Kiekvienas gali

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

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

se-Kas yra stebuklas? Kodėl 
nove j e 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 rąu- 
poti tapo stebuklingai išgydyti, 
o kiti net iš numirusių prikelti? 
Į visus šiuos klausimus ir dar 
daugelį kitų šioje knygoje rasi 
sau atsakymą. Tai yra nepa
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas ko 

mokinsitės ir dar geresnis kaip iŠ 
moksite. Mokykla dienomis ir vaka 
rais. Atsilankykit arba reikalauki1, 
aplikacijos. /
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO, ILL.

Business Service
Biznio Patarnavimas

ir

J. S. RAMANCIONIS
Buvę* vedėjas Bridgeport Painting

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

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

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunswick 7187
Patentai, copyrights, iSradlmai 

visokios rūšies.

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

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

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

CHAS KOENIG, 
Spauldinff 5158
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CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Chances

Pardavimui Bizniai
Business Service

Biznio Patarnavimas
10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies,' 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
rinus darbų mieste. Kedzie 5111.

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, 
ma

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

Tel. Prospect 9856----o----

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS 

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau * senus. Permufinu | 
kita vietų ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu mortričiim ant namu

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

CHEVROLET SPECIALIS 
PASIŪLYMAS 

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

HAYES AUTO REPAIR 
6241 S Peoria St. Normai 2635

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo

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

Phone Renublic 7869

Kąrpenteriai ir Džiaberiai
Remodeliavimas. — Porčiai.

Saulės seklyčios. — Garažai.
Abelnas taisymas.
Apskaitliavimas dykai. — Cash 

išmokėjimais.
Klauskite V. MISZEIKA

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Financial
Finansai-Paskolos

M

ar

MES DAROME 1. 2 ir 8 motgi 
čius. Eighteen Bond & Mortgage 

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

Paskolos suteikiama 
į vien$ dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Co.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St

' Arti Marshfield Avė.

ir

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

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

1726 W. ChlcaKo Avi 
KaihDai Hermitag* Avė.

Automobiles
’29
’28
’28
•20
•29
’27
’29

BUICK coupe 5 paa.  $1360
BUICK 6 pas. .... ...................  $975
BUICK Sedan—Standard 4----- Bargenaa
ESSEX ...................................  $560
ESSEX Sedan—Dideli* nuleidimas, naujas

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

7136 So. Halsted St. 
Triangle 9330

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

Kombinacija Fireplace 
ir Rądio Kabineto

Gražiausių artistinių ir futuristi
nių dezainų, kokių pasiekta statybo
je ar namų puošime. Kiekvienas ra- 
dio tiks šiai ugniavietei (fireplace). 
Parsiduoda pilnas su įdėjimu, už la
bai žemų kainų. Tas ugniavietes 
galima gauti įvairių spalvų, kurios 
sutiktų su jūsų dekoracijomis; taip
jau galima gauti ispaniško dezaino.
Artistiniai Radiatorių Kabinetai

Musų radiatorių kabinetai yra pa
daryti tuo pačiu budu ir yra tikra 
naujanybė šitokiam įrengimui. Rei
kalingi agentai išimtinom teritorijom. 
Ateikite, rašykite, arba telefonuokite 

Ina Manufacturing
3509 W. 63rd St.
Tel. Grovehill 1222

Co.

Furniture & Fixtures
Rakanda^^ 

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir turime 

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

4809 W. Lake St.

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

Kreipkitės
2446 W. 71stSINGER 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, šefoos 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.

Trijų metų ly- 
Parduodamas, 
prižiūrėti biz-

Street

PARSIDUODA grosemė ir deli- 
katessen.

4432 So. Western Avė.
------ O------

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

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI koncertinkos, nau
jos ir senos, labai garsus ir švelnus 
balsai. Taipgi taisau sugedusias. 
Walter Alex, 2003 W. 20th St.

TURIU PARDUOTI $1,200 Grand 
Piano, 7 mėnesių senumo, už pri
klausanti balansų $295, cash ar iš
mokėjimais. šaukite Normai 9431 
ar matykite mane adresu 6136 So. 
Halsted St.

Fumished Rooms
Kambarys dėl dvieju vaikinų be 

vąljrio. Visi patogumai. Atsišau
kite tarp 6 iki 7:30 vakare, 1523 N. 
Wood St. 1 floras iš užpakalio.

PASIRENDUOJA 2 kambariai, 
dėl vaikinų, merginų arba dėl ve
dusios poros, 1512 So. 48th Ct. Ci
cero, III.

For Rent
ANT RENDOS 6 kambarių flatas 

už $20, elektriką ir visi jtaisymai. 
2023 So. Ruble St. Kreipkitės 1976 
Canalport Avė.

FARMA ant rendos 15 akerių 
Robert Road ir 92 St. 2 mylios nuo 
Argo. Stuba, barnės, sodnas, Ren
da pigi. Morkus, 5529 Neva Avė. 
Tel. Prospect 2559.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Aleksandro Untulio iš 
Ylakių, Mateušo sunaus. Ieško jo 
brolis. Pats ar kas žino praneškite. 
John Tepiau, 217 N. Homan Avė., 
Chicago, III.

Help VVanted—Malė
Darbininku 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 su 
Chevrolet

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

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

Priimti aplikantai bus trumpų lai
kų lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausiu būdų juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

iŠ

REIKALINGAS bučeris, kuris pa
tyręs savo darbe. Darbas pastovus. 
Atsišaukit tuojaus, 1840 So. Halsted 
St. Tel. Canal 5821.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia
REIKIA MOTERŲ

Dirbtuvės mergaičių, nereikia paty
rimo ....... $16 iki $18 i savaite

Short orders vyrėjos ......... $20 i
Indų plovėjų ................... $17 i
Veiterkų ........v................ $18 i
Virtuvės mergaičių ....... $15 i
Skalbyklos darbininkių .... $16 i
Kambarinių ................... $60 i mėnesį
Mergaitės sankrovai .... $18 i savaite
Taipgi randasi daug kitų gerų darbų 

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
OFFICE

4191 S. Halsted St. kampĮ 42 St. 2 fl.

sav. 
sav. 
sav. 
sav. 
sav.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restoranas labai 
geroj vietoj. Naujai ištaisyta, arti 
prie dirbtuvių. Priežastis — nesuti
kimas partnerių. Kreipkitės tuojaus, 
903 W. 35th St.

GROSERNfi ir delicatessen, Reras 
biznis ir geri kambariai dėl gyveni
mo. Tikras bargenas, 8856 Cottage 
Grove.

PARSIDUODA restaurantas, di
delis biznis, puikiai įrengtas, ant di
delės biznio gatvės. Geri biznie
riai nepraleiskite tos progos, nes re
tai tepasitaiko. Savininkas turi ap
leisti Chicaga, 11319 S. Michigan 
Avė. Tel. Pullman 0467.

TIKRAS BARGENAS. 
da labai pigiai groseris 
rakandų. Pigi renda, 4 
mui kambariai. 1936 
Avė.

Parsiduo- 
su ar be 
pagyveni- 
Canalport

PARDAVIMUI minkštų gėrimu 
vieta, gera vieta, prie dirbtuvių, nes 
turime apleisti Cbicagų. 3440 South 
Morgan St.

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė. Pijami renda, geras lysas. Da
ro gera bizni. Partneriai nesutinka.
6530 S. Damen Avė.

PARDAVIMUI grosernė saldainiu 
ir ice creamo krautuvė, arti friokyk-
los. Parduosiu nigiai iš priežasties 
ligos. 2700 So. Normai Avė.

PARDAVIMUI groserne. Par
duosiu pigiai arba mainysiu i auto
mobilių. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. 4612 S. Wells St.

ROOMING HOUSE, 43 kambariai, 
įrengti <lel “light housekeeping’ 
apartmentų. Geros pajamos, puiki 
transportacija. $3,000 paims ii 
$1,500 įmokėti, likusius išmokėji
mais. 3 metu lysas. Turiu paauko
ti iš priežasties ligos.

5503 So. Halsted St., 
kampas Garfield Blvd.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI Wisconsin farma, 
80 akru, nauji budinkai ir graži far
ma. Priežastis — senatvė, 4328 So. 
Richmond St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI AR MAINUI
Puiki 49 akrų apaugusi tankiu mlftku 

sala ant Diamond Lake. 90 mylios nuo Chi- 
cagos, arti Niles, Mlch.; modernia Hotel 
Clubhouso, Aokiatn pavilionas. Cottagea — 
visi forniMuott, 2 mylių vandens frontas ir 
smiltyno pakraščiai. Ideali vieta Resorto 
bizniui, Kliubui ar Sindikatui. Jau (Malinta 
j 280 didelių lotų. ‘Dideliem pinigam da
ryti pasiūlymas. Rimta pardavimo prieža
stis. Rašykit ar telfonuokit —

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

8 KAMBARIŲ bungalow — Grace Street, 
arti Crawford. 2 karų garažas, žema kaina, 
greitam pardavimui. Karštu vandeniu šildo
ma, ledaunAs, privatiAka alBja. 36 p Adų lo
tas; krūmai, uždangos ant langų.

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

Franklin 4466

VERTI DOMUS BARGENAI 
30x126 Rockwell, tarp 70 ir 71 gt. 
30x125 Mozart, tarp 71 ir 72 gt.
5 kambarių, garas, bungalovr. Clearmont, 

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

Republic 9236

NEPAPRASTOS BUNGALOWS
5-6 didelių kambarių geresnes rūšie* kon

strukcijos ant iAtaisytos ir išmokėto* gatvės.
Kontraktorius paaukos atsakomingiems 

žmonėms \ už mažą (mokėjimą ir $66 i mė
nesi. {skaitant visus nuošimčiu*. Karėtu 
vandeniu apAiidomos, viAkos su grindimis ir 
iAinuAtos, uždaryti porč-iai. lietaus maudynės; 
arti Riis Park golfo lauko ir vieAųjų mo
kyklų. Pamatykite pavzdini namą prie 
2818 N. Merrimac Avė. ar

KREJCI & SONS
SAVININKAI 

5708 Diversey Avė. 
Berkshire 3220

AR JUS turite Išmokėtą lotą T Jeigu jus turite ir norite tikro namo savo Šei
minei. mes pabudavoeime jums be jokio 
(mokėjimo — bungalow, 2 ar 3 flatų bile 
kokio stiliaus ir ruAies. Jeigu jus neturite 
loto, mes pagelbėsime jums jj įsigyti. Pa- 
simatykit su mumis tuojau*.

STANLEY C. CHADVVICK & CO.
3234 Bryn Mawr Avė., 
Independence 1210-1

KAS PIRMAS tas laimės, našlė 
moteris parduoda 2 mūrinius name
lius ant Bridgeporto, geroj vietoj, 4 
pagyvenimai. Rendos neša 60 do
lerių. Kaina $4500.

Atsišaukit pas
S. J. LAURINAITIS, 

3203 S. Lime St. 
Chicago, III.

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

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

$1,500 EQUITY
naujame 5 kambarių bungalow, 2 ka
rų garažas, pietvakarinėj miesto da
ly, taipgi 50 pėdu Lake Geneva 
miest. ir 41 pėda pietvakarinio kam
po 62 ir Nagel gatvių. Nereikia 
brokerių.

Telefonuokit Grovehill 1440




