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Lietuvoje vis dėlto 
žydų pogromų butą

Žydų Telegrafo Agentūra praneša apie 
įvykius ‘Slabadkoj’, kur ‘susiorganiza
vę chuliganai’ mušę žydus

Žydų Telegrafo Agentūros 
pranešimas iš Berlyno skelbia, 
kad nors pats Lietuvos valdžios 
laikraštis “Lietuvos Aidas” pri
pažįstąs, kad Lietuvoj įvykę 
puolimų žydų, tačiau Kauno 
“Idiše štime” (“žydų Balsui”) 
buvę griežtai užginta rašyti ką į 
nors apie tuos įvykius.

žydų Telegrafo Agentūra bet- ; 
gi gavus “Idiše Štime” prane- 
šimą, kurį cenzūra buvus iš— 
kandus. Tas cenzūros paglemž

tas pranešimas esąs toks:
“Ketvirtadienio vakarą Sla- 

bodkos [?] gatvės matė, kaip
organizuoti chuliganai galvažu- 
dingai užpuldinėjo žydus’. Jie 
mušė juos lazdomis ir kumščio- 
mis. Dagi grūmojo revolveriais 
ir šautuvais.

“Organizuotos chuliganų ban
dos pasirodė staiga ir, sulaiky- 
damos praeivius žydus, ėmė 
juos mušti be pasigailėjimo. 
Tarp sumuštų buvo ir senų žy
dų, kai kurie dagi 70 metų am-

Kruvinos kautynės Kitas Amerikos tu- 
tarp socialistų ir fa- ristas pasakoja apie 

šistų Austrijoje sovietų “rojų”
Fašistų bandos puolė socialde

mokratų Schutzbundo paradą; 
vienas užmuštas, daug suža
lotų.

VIENA, Austrija, rugp. 19.— 
Nedideliame St. Lorenzen mies
te, Styri joj, vakar austrų social
demokratai šventė dešimties 
metų vietos Schutzbundo — pu
siau karinės apsaugos sąjungos
— įkūrimo sukaktuves. Fašis
tai iš anksto buvo nutarę so
cialdemokratų apeigas išvaikyti 
su pagalba savo organizuotų 
Heimvvehro — namų apsaugos
— kuopų, ir kai socialdemokra
tai laikė savo paradą, fašistų 
bandos puolė celebrantus. Pra
sidėjo aštrios kautynės, per ku
rias vienas socialdemokratas, 
Franz Hauer, buvo puolikų nu
šautas ir šešiasdešimt penki ak
mens abiejose pusėse buvo su
žaloti, keletas jų tur būt, mirti
nai.

BANKO PLĖŠIKAS PASPRU
KO IŠ KAUNTĖS KALĖJIMO

OKLAHOMA CITY, Okla., 
rugp. 19. — Iš kauntės kalėji
mo čia praeitą naktį išsilaužė 
ir pabėgo du kaliniai. Vienas 
jų, Russell Gibson, buvo laiko
mas kalėjime kaip vienas ban
ditų, kurie neseniai puolė Okla- 
homa City banką ir paspruko 
su $s5,00.

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

Bendrai gražu, su didėjančiu 
debesiuotumu; šilčiau; ' viduti
niai rytų ir pietų rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 62° ir 680 F,

Šiandie saulė teka 6:02, lei
džiasi 7:45. Mėnuo teka 8:27 
vakaro.

žiaus ir daugiau. Tai buvo tik
ras pogromas.”

Paskelbia nukentėjusių žydų 
vardus

Cenzūros nepraleistas prane
šimas paduodąs dagi kai kurių 
sumuštų žydų vardus, kaip an
tai: šolom Fting, kurpius, ir du 
jo sunu; senas Šapiro, 70 metų 
amžiaus, ligonis', kuris chuliga- 
nų buvęs užpultas ties policijos 
budele. Kai užpultasis kreipę

sis j policininką, prašydamas 
pagalbos, tas liepęs jam eiti na
mo, bet mušeikoms nieko ne-
daręs. M. Kahan, 32 metų am
žiaus, buvęs žiauriai sumuštas. 
Policininkas, kuris matęs už
puolimą, atsisakęs įsimaišyti. 
Samuel Mathe, 22 metų am
žiaus, studentas, buvęs užpul
tas ir sumuštas, jam tik parvy- 
kus iš Kauno. Kiti sumušti bu
vę: Samuel Pelerovič, Kanan 
Fridman, Lahenik ir Vloch, abu
du pastarieji studentai.

Skersai išilgai Rusijoj esąs vi
suotinis skurdas; skurdo ne
kenčia tik komisarai ir karei
viai.

----------- f
VARŠUVA, rugp. 19. —, Jes'se 

Wright, nevvyorkietis, kuris, po 
ilgų kelionių po sovietų Rusi
ją, dabar atvyko į Varšuvą, pa
sakoja, kad jeigu kas šiandie 
nekenčiąs visuotinio vargo ir 
skurdo sovietų Rusijoje, tai tik 
ginklo žmonės, kareiviai, ku
riais visas' kraštas kribždąs. Nė 
jokiame pasaulio krašte jis ne
matęs taip daug uniformuotų 
kareivių, arba civiliais rūbais 
dėvinčių asmenų su ginklais pa
juostėj ir šautuvais, kaip kad 
sovietijoj. Jau tik įžengęs į Ru
siją svetimšalis' matąs žmonių 
skurdą. Tas skurdas tolygus vi
sur, nuo Leningrado iki Krimo. 
Viešbučiai esą taip nešvarus ir 
purvini, kad reikią stebėtis, kaip 
žmonės galį juose gyventi.

Užsienio turistui Rusijoj esą 
rodoma tik tą, ką sovietai norį, 
kad jis pamatytų. Kai tik sve
timšalis atvykstąs per sieną, į 
Rusiją, jis tuojau patenkąs pro
pagandai, ir kiekvienas jo žings
nis stropiai šergimas.

Maskva esanti gyvesnė už 
Stalingradą [Leningradą?] ir 
ne taip daug ten esą elgetų, ku
rie kituose rusų miestuose ap- 
spintą žmogų, maldaudami duo
nos. Kainos bendrai esą keturis 
kartus brangesnės, nekaip Ame
rikoj, tuo tarpu kai prekės ko
kybė — dešimtį kartų blogesnė.

Automobilių esą labai maža, 
tačiau Maskvoj esą matyt zu
jančių brangių paskiausio mo
delio Amerikos automobilių. Tie
ji esą komisarų arba ji) moterų 
nuosavybė. Kijevas, 500,000 gy
ventojų miestas, turįs 20 auto
mobilių. Tas' miestas esąs kiek 
švaresnis, negu dauguma kitų 
matytų sovietijos miestų, bet ir 
Čia vargo ir skurdo esą pakan
kamai.

Dalis. minios dalyvavusios socialistų vado Victor L. Berger laidotuvėse Forest Home kapinėse, 

Milwaukee, Wis. rugpiučio 10 d.

Maskvos nepasiseki
mai ardyti darbinin
kų unijas Anglijoj
LONDONAS, rugp. 19. —■ Ge

neralines darbo unijų kongreso 
tarybos pranešimu, kurį ji par 
ruošė * ateinančiam 61-am meti
niam suvažiavimui, prasidėsian
čiam Belfaste rugsėjo 2 dieną, 
komunistai visai neturi pasise
kimo britų darbininkų organi
zacijose.

Pranešime sakoma, kad, klau
sydami įsakymų iš Maskvos, 
komunistai bandę daryti suiru-1 
tę unijose, idant tuo budu ga-j 
lėtų jas paimti savo kontrolėm, j 
tačiau nieko iš to neišėję. Iš 
124 unijų, tik aštuoniose komu-1 
nistai buvę įsivyravę ir šešioE-j 
koj kitų pasėję nesutikimų. Vi
sose gi kitose jų “gręžimo iš 
vidaus” pastangos buvę visai 
bergždžios.

Varšuvoje įvyko ko
munistų riaušės;

57 areštuoti
VARŠUVA, rugp. 19. — Len

kų komunistai vakar padarė 
protestą prieš Kinų su . sovietų 
Rusais karą. Savo protestą ko
munistai pareiškė šturmavimu 
užsienio reikalų ministerijos ir 
daužymu langų akmenimis.

Penkiasdešimt septyni riau
šininkai buvo areštuoti. Polici
ja taipjau suėmė ignklų ir ko
munistinės propagandos litera
tu ros'.

Fašizmo “stebuklas”
Italijoj gimė kūdikis su fašistų 

emblema šone

ROMA, Italija, rugp. 19. — 
Iš Ankonos praneša, kad ten 
viena moteriškė, Amalia Maio- 
lini, pagimdžius dukterį, kurios 
šone esąs tobulas fašizmo žy
mės — rykščių kūlelio su ky
šančiu iš vieno galo kirviu — 
atvaizdas.

Motina sakantis, kad nėščia 
būdama ji dažnai žiūrėdavus į 
didelę elektrinę, fašistų emble
mos' pavidalo, iškabą, įtaisytą 
Ankonos miesto aikštėj.

5 asmens žuvo automo
bilių kolizijoj

BUFFALO, N. Y., rugp. 19. 
— Savo lengvu automobiliu įlė
kę į stovėjusį sunkųjį motorinį 
vežimą, užsimušė 6a penki as
mens.

Aviatorius užsimušė, jo 
lėktuvui susikūlus

SIOUX FALLS, S. 1)., rugp. 
19. — Netoli nuo čia nukrito 
aeroplanas, kuriuo pilotas Earl 
Nelson mokė lakstyti savo mo
kinį. Aeroplanas sudužo ir Nel- 
son užsimušė, bet mokinys tik 
lengvai užsigavo.

Britai pradės eva- 
kuot Reino krašta 4* 

rugsėjo pradžioj
HAAGA, Olandija, rugp. 19. 

— Gauta autoritetingų žinių, 
kad Anglijos kariuomenė pra
dės evakuoti Reino kraštą rug
sėjo 1 dieną.

Vokietijos užsienių reikalų 
ministeris Stresemannas šian
die turėjo vėl pasikalbėjimą su 
Franci jos premjeru Briandu 
Reino krašto evakuavimo klau
simu. Briand nepasakė, kada 
prancūzai pradės galutiniai pa
sitraukti ,iš okupuotos Vokieti
jos žemės.

Didelė traukinio ka
tastrofa

Trylika asmenų užmušti, grei
tajam traukiniui susikūlus

HENRYETTA, Okla., rugp. 
19. — Vakar čia susikūlė grei
tasis pasažierinis traukinys, 
ėjęs iš Sherman, Tex., į Tulsą. 
Trylika asmenų buvo užmušti, 
jų tarpe mašinistas Wolfe ir 
pečkurys Bryan. Kiti užmuštie
ji buvo negrai, keliavę pryšaki- 
niame vagone, kuris buvo su
triuškintas.

Trys užpakaliniai Puhnano 
vagonai išliko sveiki ir juose 
buvę pasažieriai nenukentėjo.

Nelaimė atsitiko traukiniui 
įbėgus' į atdarus ne savo bėgius.

Biržos operacijų skyriai 
garlaiviuose

NEW YORKAS, rugp. 19. — 
Sekdama Francuzų linijos pa
vyzdžiu, kuri savo garlaivy Ile 
de France įsteigė biržos opera
cijų skyrių, tą patį dabar par 
darė United States linija savo 
garlaivy Leviathan.

NEW YORKAS, rugp. 19. — 
Brooklyne gesinant gaisrą, ki
lusį vienuose dviejų aukštų na
muose, viduj įvyko du smarkus 
sprogimai, kurių keturiolika 
gaisrininkų buvo sužaloti, pen
ki jų tur būt’mirtinai.

Kinija mobilizuoja 
Sibiro sienon dar 
KM,000 kariuomenės

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
19. — Tautine Kinų valdžia įsa
kė mobilizuoti dar dešimtį ka
riuomenės brigadų, viso 100,000 
kareivių. Tos jėgos siunčiamos 
Mandžurijos-Sibiro sienon. Vy
riausiu karo jėgų Mandžurijoj 
vadu esu paskirtas gen. Ho 
čenčun, kuris jau esąs kelionėj 
iš Pteipingo (Pekino) į Mukde-

“Čeką” norėjus klas
ta pasivilioti Troc

kį į Rusiją
BELGRADAS, Jugoslavija, 

rugp. 19. — Laikraštis Vreme 
įdėjo savo korespondento inter
viu su Leonu Trockiu, buvusiu 
sovietų raudonosios armijos va
du ir karo komisaru, dabar iš
tremtu ir gyvenančiu Konstan
tinopoly. Tame interviu Trock.s 
sako, kad politinė sovietų poli
cija (“čeką”) per savo šnipus 
norėjus jį klastingai parsivilio
ti į Rusiją.

Nužudė savo žmoną, 4 
vaikus ir patsai ga

lą pasidarė
ROYAL OAK, Mich., rugp. 

19. — Vietos gyventojas Hans 
Nielson gazu nutroškino savu 
žmoną ir ketvertą, vaikų, pas
kui pats nusinuodijo, prieš tai 
dar padegęs namus.

Kai atvykę ugnies gesyti 
gaisrininkai įsilaužė į vidų, jie 
rado Nielsonienę ir jos* keturis 
mažus vaikus miegamajame 
kambary negyvus. Namuose vi
si gazo rageliai buvo atsukti. 
Moteriškės ir vaikų kūnai buvo 
dar sulaistyti kerosinu. Po to 
tėvas, matyt, nuėjo j maudomą
jį kambarį, priėmė nuodų, su- 
silaistė drapanas kerosinu ir 
padegė.

Kaimynai pasakoja, kad nak
tį prieš tai Nielsonų namuose 
buvę girdėt barnių.

J. V. kapitalo skverbi- 
mos į 'Meksiką

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
19. —i Pramonės, prekybos ir 
darbo departamento praneši
mais, Jungtinių Valstybių kapi
talo šiandie Meksikoje yra in
vestuota arti 1,325 milionų do
lerių. 1912 metais jo buvo in
vestuota 800 milionų dolerių.

5 asmens pragėrė jų 
motorinei valčiai 

apvirtus
MADISON, Wis., rugp. 19.— 

Mendota ežere apvirto ir tuo
jau paskendo viena motorinė 
valtis, kurioj buvo penki nepa
žįstami asmens. Visi jie žuvo. 
Jų kūnai kol kas nesurasti.

-------------------------į

“Zeppelinas” pasiekė
Japonijos sostinę

7,000 mylių kelionės iš Vokieti
jos į Japoniją keliavo 102 
valandas.

TOKIO, Japonija, rugp. 19.— 
Vokiečių oro milžinas, dirižab
lis “Graf Zeppelin”, šiandie at
lėkė į Japoniją ir kaip 6:27 vai. 
vakaro [Chicagos laikrodžiu — 
12 :127 ryto] nusileido Kasumi- 

gauros aerodrome, 40 mylių į 
žiemių rytus nuo Tokio. Oro 
svečią pasitiko didelės žmonių 
minios. Kelionę iš Friedrichsha- 
feno per Sibirą į Japoniją, viso 
arti 7,000 mylių, keliavo 102 
valandas.

Pabuvęs keturias dienas To
kio, “Graf Zeppelin” išlėks per 
Ramųjį vandenyną Los Ange
les, Cal., iš ten, per Amerikos 
kontinentą, į Lakehurst, N. J., 
ir čia dirižablio kelionė aplink 

-pasaulį bus pabaigta.

Moterų aviatorių oro 
reisai dėl $25,000 

, prizo
SAN BERNARDINO, Cal., 

rugp. 19. — šešiolika jaunų mo
terų aviatorių dalyvauja mote
rų oro lenktynėse iš Santa Mo
ji ica į Clevelandą. Laimėtojos 
prizas — $25,000. Kontestantės 
išskrido iš čia šiandie tuojau 
po 6 vai. ryto.

Du Šveicarų lakūnai 
skrenda per Atlantą

LISBONAS, Portugalija, rug
piučio 19. — Monoplanu “Jung 
schvveizerland” (“Jaunoji Švei
carija”), du jauni šveicarų avia
toriai, Os'kar Kaesar ir Kurt 
Luescher, šiandie 7:30 vai. ry
to [Chicagos laikrodžiu — sek
madienio naktį 11:30 vai.] iš
lėkė iš Lisabono kelionėn per 
Atlanto vandenyną į Holifaxą, 
Nova Scotia, iš ten į New Yor- 
ką..

I Lisboną. lakūnai atskrido iš 
Paryžiaus, kelionėj dviejose vie
tose sustodami.

15-kos Metų
Patyrimas

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

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

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

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

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

LIETUVOS ŽINIOS
Garvežys suvažinėjo 

vaiką ir sužeidė 
motiną

Anandai vakare važiavo iš 
Klaipėdos ūkininke Ligntienė iš 
Lenkynų bažnytkaimio, Skuo
do v. Tarp Skuodo ir Darbėnų 
ji turėjo pervažiuoti per gele
žinkelio bėgius. Tuo pačiu lai
ku atvažiavo garvežys, kuris 
užvažiavo ant vežimo, mirtinai 
suvažinėjo Ligutienės vaiką, o 
ją pačią sužeidė.

Prieš važiuodamas i už
sienį išžagino nepil- 

naprotę
Gyvenąs Balbierišky Leibas 

Levas renggsi važiuoti į užsieni. 
Tam tikslui jis paėmė iš polici
jos ištikimybės liudymą. Šią 
savaitę į Mariampolės policijos 
III Nuovadą atvyko M. F. ir 
pareiškė, kad Levas išžaginęs 
Balbierišky jos seserį Feigą F.,* 
kuri yra nepilno proto. Duotas 
parėdymas Levui užsienio pasą 
neišduoti ir nugabenti jį Mari
ampolės policijai.

Važiuoja maudytis iš 
Palangos j Klaipėdą

• —— -
KAUNAS. — Praneša iš Pa

langos, kad šį sezoną daugelis 
Palangos kurortininkų nebesi- 
maudo Palangos juroje, o va
žiuoja “maudytis” į... Klaipė
dos lošimo kliubą. Rliletką, 
“bul” ir kitokie azartiniai loši
mai tuština kurortininkų kiše- 
nius. Kai kam šių metų “po
ilsis” Klaipėdoje labai brangiai 
kainuos. .

Nusižudė iš vargo
KAUNAS. — Fabriko “In

das” kieme pasikorė buvęs to 
fabriko ūkio skyriaus vedėjas 
Paivelis Grosmanas, 60 m. am
žiaus.

Grosmanas paskutinį laiką 
labai vargingai gyveno ir dėl 
to matomai padarė sau galą.

Areštuotas anstolis
ROKIŠKIS. — Liepos 17 d. 

tapo areštuotas ir patalpintas 
kalėjime anstolis Lašas. Jis tu
ri “griekų” čielą maišą ir visi 
šnypščia, kaip gyvatės. Kaucijai 
paskirta 25 tūkstančiai litų.

šiemet Lietuvoj esą apsėta 
machorkos taboku 400 ha. Per
nai taboko buvo gauta 4,000 
pūdų.



Antradienis, rugp. 20, 1929

(Tęsinys)

Graikų Išminčius Diogenas
P. J. Birinkovas Vertė P. S.

Ir išėjo Diogenas į miestą, i 
Nuėjo į aikštę. Teismas dar ne
prasidėjo. Pamatęs vieną teisė
ją, priėjo jis prie jo ir paprašė 
papasakoti visą dalyką.

—Taip, gaila žmogaus, — ta
rė teisėjas — už nieką jis pra
žūva. Jo kaltė ir aguonos grūdo 
neverta.

—Tai ką gi jis padarė?

—Buvo jam duota iždo pini
gai palaikyti. Jis žmogus kietas, 
doras, be reikalo jų neblašky
davo. Ir štai vienas žmogelpalai- 
kis ėmė jam pavydėti — įsino
rėjo. jį būtinai pražudyti. Pasi
dirbdinęs netikrą valdybos raš
telį, kuriame buvo reikalauja
ma iždo reikalui išduoti pinigų, 
ir nuėjo su juo pas tą žmogų. 
Šis, kaip paprastai, ėmė ir išda
vė, išdavė amžinai. Kiti bičiu
liai tuoj ėmė ieškoti, iždą tik
rinti — neužtenka. Tada jį įki
šę kalėjiman, o šiandien baigs 
jo bylą.

Dar labiau pagailo Diogenui 
nelaimingojo.

“Kiek galėdamas, ginsiu jį, — 
tarė jis sau. — Kitą kartą, pra
dėjus, ir gerai man pasiseka 
pakalbėti.”

Prasidėjo teismas. Atvedė 
areštuotąjį. Jis stovi išsigandęs, 
nei žodžio negali tarti; jaučia, 
kad ne dėl tiesos čia teismas 
susirinko, kad doras žmogus su
trukdė galvažudžiams... Nebe- 
ištruks žvirblis iš vanago nagų! 
Apsvarstė visą dalyką ir dėl 
tvarkos iššaukė gynėją.

—Kas ims jį teisinti?
Tada išėjo į priešakį Dioge

nas ir, kreipdamasis į teisėjus, 
prabilo:

Ponai teisėjai, ar turite jus 
sąžinę? Juk jus nori priversti 
pražudyti niekuo nekaltą žmo
gų. Pažiūrėkite: štai stovi jo 
žmona, jauna šeimininkė, ir 
vaikučiai, jos drabužio įsitvėrę; 
pažvelkite — juk jie visi iš vei
do išėję!

Ir nutilo visi aikštėj, ir nu
leido galvas teisėjai.. O Dioge
nas vare toliau: išpasakojo vi
sa, ką tik gera žinojo apie tą 
žmogų, prašė maldavo teisėjus 
pasigailėti, savo teisybę parody
ti. Jis įveikė juos ne žodžiais, 
bet savo tyra širdimi, meile, 
kurią galėjai jausti jo žodžiuo
se. Jis uždegė meile jų užkietė
jusias širdis ir nugalėjo prieši
ninkus.

Teisėjai ėmė bartis, ir, kaip 
pasirodė, jų dauguma laikė ne
kaltojo pusę. Vyriausias teisė
jas apskelbė, jog teisiamasis li
ko išteisintas.

Metėsi žmona su vaikais prie 
savo vyro, apsikabino, žmonės 
ėmė ūžti, rėkauti, o Diogenas, 
savo atlikęs, išėjo iš minios, pa
tylomis iškiūtino iš miesto ir • Iparėjo namo.

Lengva ir linksma jam buvo 
ant širdies. Tą vakarą jis buvo 
toks laimingas, kaip niekados.

XI. <

ma-

Diogenas ir Vakchidas
Kartą išėjo Diogenas į pušy

ną, netoli nuo pajūrio. Eina jis 
tuo pušynu ir mato — sėdi pa
kelėj žmogus nudėvėtais drabu
žiais ir rengiasi pusryčiauti: at
sikiša savo terbelę, išsitraukia 
sausos duonos kąsnelį, kaž ko
kių šaknelių ir ima žiobauti.

"“Kas per stebuklas?
no Diogenas. “Tarytum kur ma
tytas, bet kur — sunku pasaky
ti. Ėmė dar labiau, akis įsmei
gęs, žiūrėti į tą žmogų, ir be
žiūrėdamas atsiminė jį matęs ir 
pažinęs dar Atėnuose. Jis žinojo 
jį seniau be galo turtingą bu
vus ir didelėj prabangoj gyve
nus; atsiminė dabar jo ir var
dą ir pasisveikino.

—Sveikas, Vakchidai! Tai tu 
čia?

—Aš, aš Diogenai! Tai gerai, 
kad mes susitikom: juk aš einu 
pas tave iš Atėnų — noriu į ta
vo mokyklą įstoti.

—Aš jokios mokyklos netu- 
i riu.

—Na tai kas: aš pirmu tavo 
mokiniu busiu.

—Ir ko tu iš manęs moky
sies? Man išvažiuojant iš Atė
nų, tu buvai viskuo pasitenki
nęs ir toks laimingas.

Ak, Diogenai, tas laikas jau 
praslinko. Dabar, matai, esu el
geta, ir prašau tave mane pa
mokyti, kaip galėčiau laimingas 
tapti.

—Kur pasidėjo tavo turtai? 
Su tavim gal kokia nelaimė at
sitiko ?

—Ne, su manim jokia nelai
mė nebuvo atsitikusi: aš pra
gyvenau visa, ką turėjau pavel
dėjęs. Bet užtat kaip gyvenau! 
Tu atsimeni, Diogenai, aš juk 
buvau pirmas turtuolis Atėnuo
se, turėjau savo namų, dvarų, 
fabrikų, dirbtuvių, laivų. O kiek 
mano gyvenamuose namuose 
buvo statulų, paveikslų, ' kiek 
aukso ir visokių brangių akme
nų! Vergai, ir vergės kiekvieną 
mano svajonę įvykdydavo. Kiek 
žmonių man pavydėdavo! Aš 
gėrėjausi tuo, kiek galėjau, ir 
išblaškiau visą savo turtą poky
liams, šventėms ir šiaipjau viso
kioms iškilnybėms. Todėl net 
baisu pasidaro, kai dabar pama
nau, kas buvo su manimi.

—Na, o kai tu mėtei į visas 
puses pinigus, tai, tur būt, daug 
sau ir bičiulių įsigijai?

—Bičiulių? Taip, tada daug 
jų turėjau, kai su jais pokyliuo
se linksminausi, o dabar visi 
nuo manęs atsitraukė. Nors tu 
man padėk, Diogenai; išmokyk, 
kas man daryti?

Ką gi aš su tavimi darysiu, 
Vakchidai? O tu vis tik norė
tum, kad kas tau turtą sugrą
žintų?

žinoma, būtinai! Tik ar ga
lima tai padaryti?

Galėti tai galima, bet jei 
taip, tai man gaila tavęs: sunku 
tau laimingam tapti.

—Bet kas gi man sugrąžins 
mano turtą ?

—Per triūsą, stropumą ir sai- 
kumą visko gali pasiekti. Auk
so Tr žemėj yra: kask ir rasi.

—Taip tai taip, bet bėda, kad 
aš kasti nemėgstu; antra ver
tus, jei ir panorėčiau, tai nemo
kėčiau. Kiekvieno darbo reikia 
mokytis, o aš nieko nesimokiau.

—Na, tai eik kur nors tar
nauti, tave ims kas nors: juk 
tu esi kilmingos giminės. ;

—Kur aš eisiu? Geros, aukš
tos vietos man niekas neduos: i 
tam reikia juk ką nors žinoti; 
o menkos aš ir pats neimsiu. 
Bėgiosiu aš, mat, pasiuntiniu 
kokiam nutukusiam ponui! Grei- j 
čiau katorgon eisiu, nekaip su
tiksiu kam nors tarnauti.

—Žinai, ne daug tau beliko 
dorų kelių kasdieninei duonai 
uždirbti!

—Aš tai visa žinau, Diogenai, 
ir ne to tave prašau; išmokyk, 
kaip laimingam tapti mano pa

laimingai 
gyventi, kaip būti tokiam netur
tingam ir drauge tokiam laimin
gam, kaip tu, Diogenai.

—Kad aš laimingas — tai 
tiesa, Vakchidai, bet varge sun
ku laimingam būti; tu užmiršti, 

i 

kad aš esu ne beturtis, bet tur- I 
tuolis, daug turtingesnis už vi- I 
sus pasaulio turtuolius, nes tu- I 
riu visko, ko tik man reikia ir 
niekados nieko neprivalau. Man 
taip maža reikia, jog visur ran
du tai, ko man reikia, ir nieka
dos nejaučiu vargo. Pažiūrėk į j 
mane, — matai, aš esu sveikas 1 
ir tvirtas, ir toks esu dėl to, kad 
man maža tereikia. Sunkiame | 
darbe padedu vergams tik 
jėgų pertekliui išaikvoti.

Vakchidas nusistebėjęs 
žiurėjo į Diogeną.

Kūnas, — tęsė toliau 
genas 
bo įrankis. Reikia jis gerai pri
žiūrėti. Tada ir sielai bus leng
viau 
yra.

dėjime, kaip varge

tai musų sielos

jų tėvas išvažiavęs net trims 
dienoms žvejoti. O motina su 
dukterimis mielai leidžia, štai 
ir padarėme visą dalyką- Tai 
Bus pasilinksminimas! Atsimin
sime senus laikus.

—Sudiev, Vakchidai! — tarė 
nusiminęs Diogenas. — Aš tau 
daugiau nebereikalingas; tuo 
keliu tavęs nebegaliu lydėti. Aš 
tau nebe draugas. Gaila man, 
kad atėmei iš manęs vasarnamį. 
Dabar man bus sarmata čia už
eiti. Sudiev!

Ir Diogenas sugrįžo į Korintą.
(Bus daugiau)

riiiuihirtfgjYcr: -

(Atlantic and Pacific Photo]

Naujai statomi Amerikoj okeano milžinai. Paveiksle matomas vienas iš dviejų Amerikoj statomų okeaninių keleivių 
laivų, kurių ilgumas bus po 1,000 pėdų, galės talpinti po 1,000 patarnautojų ir po 3,000 keleivių. Laivų greitumas turės" pra
lenkti visus greituosius laivus. ;

jai. O bičiulį gali rasti žmogu
je tik tada, kai nei tu iš jo, nei 
jis iš tavęs nelaukia duodamas. 
Ir tai aš galiu daug lengviau, 
kaip kas kitas, padaryti. Ir aš 
turiu bičiulių, ir jie mane guo- 
džiuoja.

—Visa tai gerai, Diogenai, 
bet vis dėlto pažiūrėsiu į tave: 
gyveni pupomis ir šaknimis, vil
ki storu pakuliniu ir guli, sako, 
šuns būdoj.

Bet užtai kokį aš puikų tu
riu vasarojamąjį namą! Nori 
su manimi gyventi — užteks 
tau vietos mano erdvame vasar
namy. štai čia netoli, ant juros 
kranto, yra urvelė, kur aš nak
voju. Naktį ten labai gražu: 
pučia toks švelnus vėjelis, ne
tolimam pušyne lakštingala gie
da, o toliau pasižiūri — begali-1 
nė jura žydruoja. Besiplakan
čius bangos vis ūžia, traukia 
kaž kokią gailingą giesmę. Ge
ra ten, einam; minkšta gulėti; 
aš tau ten dar sausu lapų paklo
siu, .Gausim ir afanęnįnį stalą 
užkąsti? Einam!'

Pasiraukė Vakchidas, bet nėr 
ko daryti — nėr kur dėtis; su
tiko. Nuėjo.

Neilgai jie .drauge tegyveno. 
Tuojau, pirmą naktį, negalėjo 
Vakchidas nei minutei užmigti. 
Vartėsi nuo vieno šono ant ki
to, vis minėdamas gulbių pukus 
ir minkštus priegalvius, kuriuo
se pirma gulėdavo.

Rytą atsikėlė. Reikia pusry
čiauti. Diogenas nuėjo, prisirin
ko uogų, išsitraukė duonos iš 
terbos, pats pavalgė ir svečią 
tuo pat pavaišino.

Vakchidas pakramtė — ne-| 
gardu. Diogenas pasisotino, o 
Vakchidas tik dūsavo savo pir
mykščių pietų.

“Neilgai su manimi gyvens

no Diogenas. Ne jam mano 
mokslas.”

Bet vis dėlto pamėgino — pa
kalbėjo su juo, kaip čia dabar 
geriau pradėjus gyventi. Bet 
kadangi jo mokinys beveik ne
klausė, tai Diogenas ėmė ir me
tė jį.

—Ne to jam, — mano, — rei
kia.

Netoli nuo urvos, kur gyveno 
Diogenas, ant juros kranto, sto
vėjo lūšnelė. Joj gyveno žvejys 
su žmona ir trimis dukterimis. 
Išėjo Diogenas su Vakchidu iš 
urvos ir nuėjo juros pakrančių. 
O tuo tarpu prie lūšnelės sėdėjo 
žvejo dukterys ir tinklus taisė. 
Pamatė jas Vakchidas, ir senis 
tuojau pagreitėjo.

—Ernam

Vakchidas pasikalbėjo su 
mergaitėmis (tėvo nebuvo na
mie) ir išėjo į Korintą. Dioge
nas sugrįžo pas savo poną Kse- 
niadą, o Vakchidas ėmė basty
tis po miestą.

Pavakare Diogenas vėl atėjo 
į savo urvą. Vakchidas jau ten 
sėdėjo ir j*o laukė; pamatęs Dio
geną, pašoko jam priešais ir 
sušuko:

—Diogenai, aš sau gavau
linksmo darbo!

—Kokio darbo?

są miestą išvaikščiojo — niekur 
tinkamo buto nerado. Tada štai 
ir pasisiūliau jam paslaugyti. Ir 
atvežiau ji j šitą žvejo lūšnelę.

savo

pasi-

Dio- 
dar-

dirbti. O darbo jai daug

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

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This is a Famous Vfvani Sėt and in- 
cludes face powder, $1.00; Rouge, 76c, 
Tiesus Cream $1.00, Depllatory $1.00, 
Facial Astrlngent $1.76, Bath Salt 1.00, 
Toilet Water $1.25, Perfume $2.75, Bril- 
ilantine 75c, Skln Whitener 75c. Totai 
Valtie $12.00.

pleces toten

Vardas

Adresas

Special price, $1.97 for all 
introduco thls line.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

— sako, — grei
čiau: aš noriu j tas gražuoles 
iš arčiau pažiūrėti, — ir jo akys 
nušvito.

f
“Ak tu, ištvirkėli seni! — pa- 

manė Diogenas. — Ne tau iš
mokti mano gyvenimu gyventi, 
kol nemesi tų kvailybių.”

-ir

—Korinte sutikau vieną ver 
gą, ir ant drabužio pažinau, 
kad jis yra turtingo pono. Aš 
su juo susipažinau, įsikalbėjau. 
Jis man papasakojo, kad jį siun
tęs su bičiuliais paūžti. O jo tė
vas aštrus, šiąnakt jis yra savo 
reikalais išvažiavęs. Vergas vi

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

senos mados kauto.
Moteris, kviečiam Jumis naudotis musu siuli- 
iimu šiame August-Rugpiučio mėnesyje, nes 
specialiai kainos papigintos — platus pasirin
kimas. Laukiu Jūsų. Su tikra pagarba Jums, 

BURBOS CLOAK SHOP
3214 So. Halsted Street

Tel. Victory 2477
--------------------- —- ■ ■ 1 - 

ILGAS MIEGAS PADARE 
VAIKĄ VĖL LINKSMĄ

“Musų kūdikis pažadindavo 
mus keletą kartų per naktį, iki 
mes pradėjom duoti jam po 
biskutj Castoria po jo paskuti
nio maitinimo”, sako Ibvva mo
tina. “Jis tvirtai miegojo nuo 
pirmosios nakties ir jis dabar 
išrodo ir jaučiasi daug geriau.” 
Vaikų specialistai pataria Flet- 
ch-er’s Castoria; ir milionai mo
tinų žino kaip šis grynai auga
lų nekenksmingas preparatas 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams 
nuo dieglių, konstipacijos, šal
čių, viduriavimo ir t. t. Fletcher 
parašas visuomet yra ant pa
kelio tikros Castoria. šalinkis 

mano svečias mokinys, — ma- imitacijų.

R u ei Lumber Company
7337 Stony Island Avenue

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

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

AR JUMS REIKIA PINIGU? |

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

dirbti. U darbo jai daug | 
Užuojauta bičiuliui padeda

Eightcenth Bond & Mortgage Organization 
1618 West 18-ta Gatve

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

■HM

c GALA
Atidarymas

Seredoj
Rugp. 21 d.

RAMOVA
Teatro-35 ir Halsted gt.

Atidarymo 
Programa

AtidaryDalyvaukite 
me Gražaus Naujo

Ramova
Teatro

čia tarp visų moderniškiausių patogu
mų ir žavėjančio ramumo ir grožės 
atsmosferoj jus pasigrožėsite turtingu, 
įvairiu ir gražiu

KalbančiųjųPaveikslų 
Programų

kurį tieks jums vėliausi ir geriausi 
garsiniai instrumentai.

Western Electric
Garsinės Sistemos

užtikrinantys jums visuomet geriausius 
garsinius ir kalbančiuosius paveikslus!

Nepraleiskite nedalyvavę 
Linksimajame 

Atidaryme!
Didelis Smagumas 

Laukia Jus!

Vaizdingas dainavimo 
pasisekimas

“THE 
DESERT 
SONG”

Didingas Vitaphone per
davimas sėkmingo scenos 

veikalo dalyvaujant

10,000 DAINININKU,
ŠOKĖJŲ 1R drąsiu

JOJIKŲ...TAIPGI
Parinkti

Vitaphone Aktai
ir kiti kalbantieji 

įvairumai

Durys atsidaro 1:15 v.p.p.
Dienomis 25c. ir
Vakarais 35c. ir

10c.
15c.

r.



Spaudos mėnesis

Garsinkites Naujienose

Sruogos trylika gryžo

atsitiki

luckv

SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO

įįi 1939. Thi American Tobacco Co., Manufactureri

Incriminating EvidenceTUBBY

IŠ LIETUVOS 
PADANGĖS

Doc. 
13-os 

kuri iš

Kad palaikyt laibą figūrą, 
nieks negali užginčyti tei
singumą to patarimo:

nes 
kad

— tai Lie
tai žmonių

Oras ir ūpas

SOME OA)E HA6 RAIDE D 
nY COOKIE JAQ IMTHE 
PAJOTRY- I^ISH YOU 
VOOULD SEE \A)HAT YOU 
CAK) DO TO^ARD SOLVING 
S THE MYSTERY

VJHADDAYA »aY 
VJE AUST DROP THE 

SUB4ECT A>AD 
FORGET IT ? .

Antradienis, rugp. 20, 1929

Graži vasara

Stebėtinas publikos 
Lucky Strike padeda 
skirtingą klasę. Apkepinimas 
teikia Lucky Strike cigaretams tą 

. Slaptas kai- 
t’s Torsted” 

siurk- 
prašalina erzinančias med-

daug muziejų, paveikslų, galeri
jų, turėjo progos susipažinti su 
didmiesčių dienos ir nakties gy
venimu.

Savo įspūdingumu ir įvairu
mu šių metų ekskursija pralen
kė visas ligi šiol buvusias musų 
studentų ekskursijas.

ALL RlGHT, MObA, 
THE FIRST THIAJG 
DETECTIUES DO IS 
FIND ODT WH0 V4AS 
IK) THE(1E,THEA) WE 

KMOIM VUHO TO 
8LAME IT QA) J

Pasaldinkit Rūgštų 
Skilvį Šiuo Malo

niu Budu

sidarbavo. O miesto reikalai? 
Miestas buvo ir miestas pasi
liks’, bile patįs ponai- apsirūpi
no. Dabar gal pamiegoti... •

1739 S. Halsted St 
Chicago, Illinois

YOU Ak>D L ABt 0K)LY 
okjes who H AME BEEK) im 
the paktry Ak)D it ISFJT

lių, o geras derlius 
įtuvos išmanymas, 
laimė. Nors sodnų didesnė pusė 
ražais žėbso, nes visai be lapų, 
nuo šalčių žiemą daug vaisme
džių apmirė, bet kurie liko, tai 
klėsta žaliuoja kaip puikiausi 
medžiai. Vaisių sodnuose šie
met, jau iš anksto matosi, ne 
daug bus, bet už tad duonutės 
ir mėsutės ir dar pyragaičių, 
tai tikrai gražaus bus. Atva
žiuokite, amerikiečiai, pas mus 
rudeniop, tai pamatysite, kaip 
jus Lietuva pavaišins...

Petrės Brolis.

Lietuvos Laisvės
Bonų 

vertė vėl pakjlo. 

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien. 

Atneškite arba siųskite 
paštu.

nesį laiko ir padarė šitokį 
maršrutą: Kaunas, Berlynas, 
Miunchenas, Berechtesgadetas 
su gražiausiu pasaulio ežeru 
Klonigssee, Salzburgas, Viena, 
per Pietų Slaviją į Triestą, Ad
rijos pakraščiu iš Triesto į Ve
neciją, toliau iš Italijos atgal į 
Austrijos miestą Innsbrucką, 
iš Innsbrucko į šteinachą, iš

Specialistas srydytne chroniškų ir naujų 11- 
gų Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iėegzaminavi- 
mas atidengs jtisų tikrų ligų ir jei aė apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums susrryė. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto ki 1 po pietų.

moj 
tarai prirašinėja 
nes vartoja 
da milionai 
tų nuolatos 
mo.

šaukštas
Magnesia stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių perviršiaus; ir padaro tai 
tuoj aus. Už penkių minučių 
simptomai rūgščių perviršiaus 
išnyksta. Sužinojimas šio ge
riausio budo reiškia ant visa
dos atsisveikinimą su nemalo
niais budais.

žiūrėkite, kad gautumėt tik
rą Phillips Milk of Magnesia. 
Prastesnis produktas gali ne
veikti tiek gerai. Visos aptiekos 
turi dideles 25c ir 50c bonkas. 
Pilni nurodymai plačiam jo var
tojimui yra prie kiekvieno pa
kelio.

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

šteinacho ekskursija pradėjo 
keltis į Austrijos Pietų Tirolio 
Alpes. Alpėse ekskursija už
truko apie 13 dienų. Per tą 
laiką pėsčia ji padarė ilgą ir 
sunkų maršrutą, pereidama ke
lis pletčerus (ledynus). Auk
ščiausia pasiekta vieta turi 
3774 mtr. ir vadina Wildspitze. 
Miestuose ekskursija aplankė

Po šaltos ir sunkios žiemos, 
po ilgo ir šalto pavasario, vis
gi atėjo šilta ir graži vasara. 
Kas saulutes žibėjimas, kas 
paukštelių čiulbėjimas, kas lau
kų žaliavimas, visa tai teikia 
nepaprasto gražumo, malonumo 
ir geros vilties’ į ateitį, į der-

Lyg tai valdžia, lyg ne val
džia, lyg redakcijos, lyg orga
nizacijos, lyg tai nežinia k aš 
paskelbė spaudos mėnesį. Spau
dos mėnesio tikslas buvo kuo- 
plačiausiai išplatinti spaudą, 
laikraščius, ( paskatinti žmones 
prie skaitymo ir t. t. Bet žo
dis pasiliko žodžiu, raštas raš
tu, o spauda kaip buvo “tautiš
kos’ letenos prispausta”, taip ir 
pasiliko. Nieko naujo, nieko ge
ro neįnešė. Tiesa, musų (Lie
tuvos) spauda ne kaip stovi. 
Bet tai reikia ieškoti kur ki
tur kaltė®. Pavyzdžiui, cenzūra 
spaudą užsmaugė. Tuščių ir 
vienpusiškų laikraščių žmones 
nemėgsta skaityti. Ir nors de
vyniais pagibeliais susiriesda
mas’ šauk į darbą skaitytojus, 
kviesk spaudą palaikyti, nieko 
nepagelbės. Kad spauda plėstų- 
si, reikia spaudos laisves. Be 
laisves spauda neklestės. Ji vi
sai sudžius ir sunyks’, ir ne jo
kie spaudos menesiai negelbės.

Kriminalūs bylos

Dar niekad taip nesnaudė Ma
rijampolės miesto Valdyba, kaip 
šiemet. Sėdi sau vėsiuose mū
ruose kaip koki bočiai, algas 
ima, šiaip taip mokesčių susi
renka ir laukia geresnių laikų. 
O tų laikų nebesimato. Ką, sa
ko, čia bedirbsi, kad gal rytoj 
ar po rytoj nuo ponystės' nu
mes ar išrinks kitą valdybą. 
Tegul kita pasidarbuos, o mūms 
reikia pasilsėti! — Taip ir smil
ksta dulkėse visas miestelis, 
taip ir laukia nežinia ko. O lai
kas bėga. Reikalų ir darbų dau
gybė, bet dirbti nėra kam. Na 
ką, gana jau prisidirbo: bur
mistras su kasininku nieko ne
turėję, kiauromis kelinėmis su
grįžę po karo iš Rusijos, sau 
puikių namų prisipirko, įsista
tė. Jau, mat, ištikro “sau” pa-

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

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

ligos ar silpnumo.Kai žmonės pajunta nesma- 
gumą už dviejų valandų po vai 
gio — kenčia nuo širdies ėdi 
mo, gasų, nevirškįnimo — do
viniuose iš dešiįh^ies 
mų būna perviršis rūgščių, kas 
ir pagimdo jiems nesmagumą.

Geriausias būdas — greičiau
sias būdas tai pataisyti yra su 
alkali. O Phillips Milk of Mag
nesia yra alkali, nekenksmin
goj, malaniausioj skystoj for- 

Tai yra forma, kurią dak- 
kurią ligoni- 

: ant kurios atside- 
žmonių per 50 me- 
didėjaučio vartoj i-

Birželio 26, 27 ir 28 d.d. Ma- 
riampolėje svečiavosi gerai chi- 
cagiečiams žinomi Andrius ir 
Pranė Kemežai. Kemeža turi 
Marijampolėje savo seserį šmul- 
kštienę, o Kemežienė tur savo 
brolį Kastą Stiklių. Ilgai ilgai 
nesimačius ir nesikalbėjus su 
savaisiais, susiėjimas, pasima
tymas ir pasikalbėjimas sutei
kia nepaprasto malonumo. An
drius ir Pranė Kemežai dar ga
na gerai iš požiuros atrodo, 
nors veiduose matosi praeities 
žymių. Aplankė Žemaitės, Ar
mino ir kitų kapus, aplanke se
nuosius knygnešius Verbylus, 
plačiai apie praeitį ir dabartį 
pasikalbėjo ir išvyko į savo tė
viškę — Naumiestį, kur esą pa
kviesti į svarbias krikštynas — 
Pranės brolio Jono Stikliaus Lie
palotuose sūnų apkumuoti. Po 
krikštynų žadėjo kuogreičiau- 
siai vykti atgal į savo Klaipė
dą, kur parvykę iš Amerikos 
sau jaukius namučius nusi
pirko.

Išskydę “pavasarininkai”

Pašalina galvos skaudėjimą 
ir vidurių paįrimą

Yra pastebėtina kaip greitai Nuga-Tone 
pabalina galvos skaudėjimų ir vidurių pa- 
jrimų, konstipacijų, inkstų ar pūslės suer
zinimų ir panaMas ligas, kurios paeina nuo 
prasto virfikinimo ir pakrikusio išsivalirno. 
Nuga-Tone taipjau sustiprina nusilpusius 
nervus, muskulus ir organus, suteikia ramų, 
poilsingų miegų ir padidina svarumų liestų, 
sumenkėjusių žmonių.

P-as VVilliam Gailės sako: "Pirm pradė- 
siant imti Nuga-Tone aft kas vakarų turė
davau galvos skaudėjimų, pilvo skaudėjimų 
ir mano oda buvo neaiškios spalvos. Da
bar aS nebeturiu daugiau galvos skaudėji
mų, nėgl vidurių skaudėjimo, o mano oda 
yrji skaisti Ir tužava”. Nuga-Tone sutei
ktu tokias pastebėtinas pasekmes, kad kiek
vienas, kuris nėra sveikas, ar kuris jaučiasi 
silpnas ir nervuotas, turi būtinai juos pa
bandyti. Jus galite gauti Nuga-Tone visur, 
kur tik vaistai yra pardavinėjami, arba jū
sų vertelga gaus dėl jus 16 urmo vaistynės.

Galit atsiimti pinigus ant 
pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Pavasarininkai, tai tokia kle
rikalų organizacija, kurios obal- 
sis “Dievui ir tėvynei”, per Pe
trines Mariampolėje mėgino vie
šai pasirodyti visuomenei. Se
niau, klerikalams valdant, pa
vasarininkai padarydavo tokias 
šumnias iškilmes, kad Mariam- 
poles sienos braškėdavo. Šie
met kur kas silpniau. Mat vis
gi po svetimu (tautininkų) jun
gu nedaug tepasuki nesi. Perėjo 
pora sykių gatve kelios dešim
tys nutižusių berniokų su mer
giotėms dainuodami “savo žir
gelį pamuštravojau”... ir viskas. 
Dar vienuolyno rūmuose papie
tavo, paskaitos pasiklausė ir pa
baigta. O seniau būdavo — ei
davo pėkšti, važiuodavo važiuo
ti, jodavo raiti ir su visokiais 
fokusais: demonstruodavo ale
gorišką Vilnių, nelaisvę, vaidi
lutes, seną krivaitį, Birutę, ku
nigaikščius, senovės kareivius ir 
t. t. šiemet be to viso apsi-

pasižymintį skirtu 
tinimo procesas, 
ištraukia iš jų kartumą 
stumą 
žiagas, kurios kenksmmgoagerklei. 
Anot 20.679* daktarų, Luckies 
mažiau teerzina, nekaip kiti ciga
retei. Tas išimtinas procesas pri
deda reikalingą prieskonį apkepi
namo puikaus kvapsnio.
daro Lucky Strįke mylimu cigaretu 
milionų, kurie įvertina stebėtiną jo 
kokybę.

(rasuoto) y
♦ čia paduodamai Į .
•kaltllnei patikrino lllfff
U patvirtino L Y- rS 
BRAND. ROSS .-U*
BROS. IRXjf 
KONTGOMERY, 
oficialiai Skaitmenų > t,____i*-,.—
Patikrintojai ir < * PruUUntm,
Auditoriai. The American Tobacco Company,

Incorporatad

The Lneky Strikt Šokių Orkettra ir toliau 
kiekvieną tubatot vakarą tkleit tavo miunkjL 
vttto vieno vandenyno iki kito, per N* B, v. 

radio tinklą.

Parduodam
1-mus M0RGIČIUS 

mokam

Lietuvos valdininkams krimi
nalių bylų netrūksta. Nesenai 
Kaune pasibaigusi Lietuvos 
Banko aferistų byla sukūlė daug 
visokių nepaprastų kalbų, ku
rios ne j sveikatą nė dabarti
nei valdžiai, ne Lietuvos reika
lams. Didelio pasipiktinimo su
kelia žmonėse, kai šioki ar to
ki šmugelninkai išteisinami — 
pav. Landsbergis ir kiti, žmo
nės taip ir sako: Varnas var
nui akies nekerta! Ką, sako, 
Marijampolės skerdyklos staty
tojus, kurie pasinaudodami, 
padare milžiniškų nuostolių vi
suomenei, išteisino; bus ameri
koniškų lašinių skutimo byla, 
tai ir, be abejojimo, šmugelnin- 
kus išteisins; bus ' kunigo Ol
šausko byla, ir galima iš ank- 

spręsti, kad gal išteisins, 
mat ^vis “svoje ludzi”. O, 
kokį cicilikelį susigriebia, 

bent nubaudžia, kad tam 
devintai “pakalenijai” at

siliepia. Toki, mat, laikai...
Marijampolės Valdyba miega

SIEK LUCKY VIETOJ 
SALDUMYNO.”
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[Pacific and Atlantic Phdto]

Los Angeles, Cal. — Richard 
Headrick, 12 metų amžiaus 
“pryčeris”. Jis skelbia evange
liją Angelus šventykloj. 5

Lietuvos Universiteto docen
tas Dr. Balys Sruoga, kaikada 
buvęs “Naujienų” koresponden
tas buvo išvykęs su Velnio 
tuzinu” į ekskursiją. “L. ž.” 
rašo:

Iš Vakarų Europos grįžo mu
sų studentų ekskursija. 
Balio-Sruogos vedama 
studentų ekskursija, 
Kauno išvyko š. m. liepos mėn 
3 d., liepos m. 31 d., grįžo na
mo. Ekskursija truko apie mė-

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio

Milionu Mylimasis 
užgyrimas 
juos j visai 

i su-

VSllausl ir cerlaual įf 
Amerikos Ir Europos į 
metodai yra vartoja- § . • ; ■
ini gydyme Chront- L 
&kų, Nervų, Krau- , 
i o, Odos, Inkstų, 

’uslės. Slapinioii fr . ry
visų Privatinių 14- ęši ••
gų. Specialia gydy- V-::; 
mas nei vyrų, ku« 
rie kenčia nuo lyti- \ 
nio silpnumo. .Dr. Ross 80 metų 
sėkminga praktika 
ir tūkstančiai iftgy- '/įA ;į 
<lytų pacientų yra/ jUjSjr 
užtikrinimas. kad 
pacientai buk gydo- Specialistai 
mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi ižinokėjlmal. ld prie
žasties jo imamos žemos mokestles, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių iŠ jūsų pu
sės prievolių. Neatidėliokit, bet atsl- 
kreipkit Šiandie pasitarti apie sveikatų. 

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

kertėj Monroe St., Crilly Building. Im
kit elevatorių Iki penkto augSto, katn- 
barys 500 dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų.

25 METAI SIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdie 10 Iki 5, Nedė- 
Įlomis 10 iki 1 vai. po plet. Panedė- 
liais, Seredomis ir Subatomis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Vasaros orui sušilus ir pa
dangėse saulutei sušvitus, šiek 
tiek pragiedrėjo apsiniaukęs 
žmonijos gyvenimas. Laukai la
bai gerai atrodo. Viskas auga 
ir kyla aukštyn kaip durnai. 
Laukiama gerų metų. Jau da
bar visokį javai nepaprastai at
pigo. Toliau tikimasi — dar at
pigs. Tik gaila, kad žmonėse 
pinigų visur truksita. Kad ir kas 
kasžin kaip norėtų nusipirkti 

pinigų nėra ir neperka. O 
kam reik ką parduoti, tai tik
ras vargas. Netur žmogus kur 
padėti, o čia pinigų reikia, tai 
nors dantis’ į sieną pakabink. 
Pinigai daugiausiai reikalingi 
lAokesčiams sumokėti, skoloms 
atiduoti, algoms ir t. t. Pasi
skolinti sunku kur gauti, nes 
jei kas ir turi kokį litelį susi
taupęs, tai apgniaužęs kumščio
ję laiko. — Su oru ir ūpas. Po 
paskutinių įvykių žmonių upaš 
visai ne koks. Daug geriau, kai 
panašių įvykių nebūva...

Brangus sveteliai

0
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J KETURIAS DIENAS PER EUROPĄ IR AZIJĄ

Milžiniškas vokiečių dirižablis, Graf Zeppelin, va
kar atlėkė iš Fridrichshafen, Vokietijoje, į Tokio, Ja
ponijoje, išbuvęs ore be pertraukos 102 valandas ir at
likęs 6,500 angliškų mylių kelionę. Į keturias dienas ir 
šešias valandas jisai perskrido per didesnę pusę Euro
pos ir per visą platųjį Azijos kontinentą.

{ keturias dienas per du kontinentu! Tokių nuosta
bių kelionių dar niekas nėra daręs. Vokiečiai pirmuti
niai atliko tą žygį — tuo pačiu laiku, kai didžiųjų val
stybių atstovai Haagoje riejasi, nepasidalindami karo 
kontribucijomis, kurias Vokietija turės joms mokėti 
per šešiasdešimts metų!

ANGLAI TUOJ PRADĖS EVAKUOT REINĄ

opinija neap- 
konferęncijoje.

Kuomet finansinė komisija Haagos konferencijoje 
dar vis tebetęsia savo ginčus, nesurasdama, kaip paten
kinti Angliją ir nenuskriausti buvusiųjų jos karo talki
ninkų, tai diskusijos politiniais klausimais progresuoja 
gana sparčiai. Tapo pranešta, kad Anglija jau nutarė 
rugsėjo 1 d. pradėti Reino srities evakuaciją, nežiūrint 
ar franeuzai su belgais taip pat sutiks ar ne savo ar
mijas evakuoti.

Aišku, anglams rupi, kad pasaulio 
kaltintų jų dėl nepasisekimų Haagos
Del to, kad anglų reikalavimai reparacijų paskirstymo 
klausimu sutrukdė urnų Youngo plano priėmimą, tai 
jie stengiasi parodyti savo taikingumą politinėje srity
je ir verčia kitas valstybes kuogreičiausia paliuosuoti 
nuo okupacinių armijų vokišką Pareinę.

Bet ir franeuzai nenori anglais apsileisti. Pary
žiaus delegacija Haagoje sutiko atsižadėti savo reika
lavimo, kad Reino provincijoje, kai talkininkų armijos 
iš jos pasitrauks, paliktų tam tikra kontrolės komisija, 
kuri prižiūrėtų, kad vokiečiai neginkluotų tos provinci
jos. Francijos premjeras Briand’as dabar sako, kad at
skiros įstaigos. Reino provincijai nereikėsią, nes pakak
sią tos komisijos nesusipratimams spręsti, kuri tapo 
įkurta Locarno sutartim.

Atrodo todėl, kad ginčai Haagos konferencijoje 
tarp anglų vienoje pusėje ir franeuzų, belgų ir italų 
antroje pusėje nei Vokietijai, nei bendrajai pasaulio 
taikai nepakenks. Kai du pešasi, tai trečias naudojasi. 
Vokietija toje konferencijoje yra trečiojo rolėje.

Manoma net, kad jei konferencija ir visiškai neiš
spręstų finansinio reparacijų klausimo, tai ir tuomet 
kreditorių valstybės nereikalautų, kad Vokietija mokė
tų daugiau, negu yra nustatyta sulig Youngo planu. 
Anglija su kitais talkininkais galėtų savo ginčus dėl 
pinigų tęsti toliaus, o Vokietija oficialiai priimtų Youn
go planą ir naudotųsi visomis tomis pasekmėmis, kurios 
iš jo priėmimo išplaukia.

KRUVINI FAŠISTŲ DARBAI AUSTRIJOJE

kraujo praliejimą 
įvyko mušis tarpe

LT* i •" i

Apžvalga
IŠMESTI DAR 5 KOMUNISTŲ 

SULAI

Amerikos komunistų (“wor- 
kerių”) partijai ėmus šluoti 
lauk “dešiniuosius oportunis
tus”, Lovestone’ą ir jo vienmin
čius, pradėjo “valymo” kampa
niją ir tos partijos atžala, Jau
nųjų komunistų lyga. Josios pil
domojo komiteto biuras tik-ką 
išmetė penkis lygiečių veikėjus: 
Jack Rubensitein, Miriam Silvis, 
Minnie Lurye, Edward Welsh 
ir Morris Yablan.

Jie tapo išmesti už tai, kad 
atvirai solidarizavosi su Loves- 
tone’u, užuot prakeikę jį, kaip 
įsakė Maskva.

Jaunųjų komunistų lyga, be 
to, nutarė pastatyti ultimatu
mą visiems tiems savo nariams, 
kurie iki šiol dar aiškiai nepa
sisakė už Lovestone’ą arba prieš 
jį: jie turi tuojaus nedvipras
miai išreikšti savo lojalumą ko- 
minternui ir partijai ir stoti 
kovon prieš lovestone’iečius, o 
kad ne, tai lėks' lauk!

AR YRA KENKSMINGA UŽSI
IMTI POLITIKA?

Lietuvos valdžios spauda 
bai peikia seimų laikus dėl

la- 
to,

gaudami pagelbą iš valdžios, jie turi galimumo terori- 
zuot darbininkus atskirose vietose. O kas aršiausia — 
išprovokuodami tokius kruvinus susirėmimus, koks įvy
ko St. Lorenzene, jie duoda progos valdžiai, po “tvar- 
kos darymo” priedanga, imtis griežtų priemonių prieš 
ramius piliečius. Šitaip yra rengiama dirva pavojin
giems konfliktams valstybėje. 
--------------------------------------------------- j,

kad tais laikais žmonės, esą, 
perdaug užsiimdavę politika. Ot, 
dabar, tai, girdi, kas kita: žmo
nės paliovę politikuoti ir todėl 
turį laiko dirbti produktingą 
darbą, ir krašte esą ramu.

Opoziciniai laikraščiai, atsa
kydami į šituos argumentus, 
nurodo, kad politika visai nėra 
toks' blogas daiktas, kaip val
diški laikraščiai pasakoja. Isto
rija liudija, kad tos šalys, ku
riose žmonės neturi teisės už
siimti politika, atsilieka nuo ki
tų šalių, — kaip, pav. cariškoji 
Rusija. O apie Lietuvą šitaip 
rašo “L. žinios”:

“Pagaliau ar Lietuva butų 
nepriklausoma, jei mes visi 
nebūtume politikavę ir jei 
butume pasidavę Dievo pa
teptųjų ir pašauktųjų valiai 
ir laukę malonės iš carų, kaip 
tai rekomendavo savo laiku 
pralotas Jakštas-Dambraus- 
kas?

“Lietuvos nepriklausomy
bes atsiradimas tik patvirti
no V. Kudirkos žodžius, kad 
‘istorija daugiau priklauso 
nuo mėšlavežių, negu nuo 
skrybėliuotų ponų’.

“Mus į nepriklausomybę 
atvedė politikuodami Kudir
kos istoriški mėšlavežiai. Jie 
sukurė ir Lietuvos valstybę 
savo triusu, aukomis ir pa
siryžimu ir apgynė ją.”

niką, kur unijų nariai gali nau
dotis tnedicinos specialistų pa- 
gelba už kuomažiausią kainą. 
Tos klinįkos pasisekimas pakur
stė Chicagos siuvėjų sąjungos 
lokalą įsisteigti dantų gydymo 
kliniką, it Cincinatti medicinos 
kliniką.

Amerikos Darbo Federacija 
rekomendavo visiems darbinin
kų sąjungų vietų, skyriams ak
tingai bendradarbiauti ligų ir 
apsirgimų tyrinėjime, kuriuos 
daro federaliniai 'viešosios svei
katos skyriai. Dabar gyvai dis- 
kus'uojami klausimai ar darbo 
unijoms dalyvauti organizavime j

kas nuomonės tuo klausi- 
labai skirtingos. Tačiau to- 
įmonių jau veikia nema-

pramonės ir finansų įmonių 
Kol 
mu 
kių 
žai.

1920 metais tapo įsteigtas 
pirmasis darbininkų bankas, o 
dabar įvairiuose miestuose jau 
veikia daugiau kaip 20 darbi
ninkų bankų su virš $114,000,- 
000. Kitos darbo unijos steigia 
kredito bendroves, draudimo 
kompanijas, kooperatyvų krau
tuves, kepyklas, viešbučius, 
skalbyklas ir tt. Kaikurios są
jungos' ėmėsi cigarų pramonės, 
anglių gamybos, net stambaus 
žemės ūkio vedimo.

DVIDEŠIMTASIS AMŽIUS
Pažinkim Pasauli, Kuriame šiandien Gyvename.

Rašo Juozas Protiškus

► »
►

Amerikos Darbo 
Unijų Veikimas

Kredito sąjungos, koperatyvai, 
statymo kompanijos, darbi
ninkų bankai, darbo ūkiai. — 
Darbininkų mokyklos, ligoni
nės, pašalpų kasos, prieglau
dos. — Apdrauda bedarbėj, 
ligoj, numirus. ;

apdrauda vedama 
ir patiems pramo- 
mokantiems savo 
kasas. Chicagoj ir 
kituose miestuose

socialistams”, 'bet 
aiškiai matyt, kad

kruvinų riaušių 
iš St. Lorenzeno 
kalti yra “heim-

respublikos sargų sąjunga surengė

Telegramos praneša apie naują 
Austrijoje. St. Lorenzen miestelyje 
respublikos sargybos sąjungos (Schutzbund) ir juoda
šimtiškos milicijos (Heimwehr) ir rezultate 3 asmens 
tapo užmušti, o 258 sužeisti. Žinių agentūrų praneši
mai bando suversti kaltę dėl šitų 
“marksistiškiems 
įvykių aprašymo 
wehr’o” fašistai.

Socialistinė
dviejuose daržuose didelius piknikus savo dešimties 
metų sukaktuvėms paminėti. Į tuos daržus tečiaus pa- 
sskirtžį dieniį anksti ryte susirinko apsiginklavę fašistų 

milicininkai ir, kaip tik respublikos sargų sąjungos na
riai, atėję vėliau, pradėjo savo programą, tai fašistai 
juos puolė. Viena Associated Press telegrama sako, kad 
fašistai šaudė į socialistų minią net iš mašininės ka- 
nuolės ir šautuvų, kurįe buvę paslėpti miesto rotušėje!

Tie juodašimčiai pradėjo Austrijoje organizuotis 
dar tuomet, kai Austrijos valdžios priešakyje buvo pra
lotas Seipelis. Neseniai buvo dokumentais įrodyta, kad 
kunigo Seipelio valdžia slaptai teikdavo pinigišką pa
gelbą fašistiškoms “heimvvehr’o” gaujoms, aprūpindavo 
•jas ginklais ir kurstydavo jas kovoti pvieš socialistus.

Patys vieni fašistai Austrijoje nieko nereikštų. Bet,

Federalinis Darbo Statistikos 
Biuras ištyrė Amerikos darbo 
unijų veikimo sritis, su kurio
mis bus įdomu susipažinti ir 
musų skaitytojams’. Pasirodo, 
kad įvairios darbininkų sąjun
gos nebesitenkina vien grynai 
ekonominėmis prob lemomis, 
kaip tai užmokesnio minimumo 
kėlimu, darbo dienos maksimu
mo mažinimu ir bendromis dar
bo sąlygomis.

Taip vadinamu pramonės tai
kos metu, kada nėra ypatingų 
pramonės ir darbo krizių, dar
bo unijos' plečia savo veikimą 
į įvairiausias viešojo gyvenimo 
sritis ir pašvenčia žymią dalį 
laiko ir pajėgų darbininkų svei
katos ir kultūros bei švietimo 
reikalams.

Kur tik darbo unijai pasise
ka užkariauti pozicijas savo in
dustrijos šakoje, kaip tai įgy
vendinti kolektyvį nesusiprati
mų sprendimą, sekamas iš ei
lės klausimas veik visuomet yra 
bendros savitarpinės pagelbos. 
šioje srityje daroma įvairus 
bandymai: darbo unijos steigia 
savitarpio kredito sąjungas, na
mų statymo asociacijas, kope- 
ratyvines krautuves, darbinin
kų bankus ir tit. Kitos sąjungos 
įveda įvairias draudimo formas, 
rengia savo nariams medicinos
klinikas arba ruošia kultūrinio ties specialistų. Moterų rūbų ir 
ir švietimo veikimo programas.

Daugelis darbo unijų jau ap
draudžia savo narius mirties*, 
ligos ir nelaimės atsitikimuose. 
Pirmoj eilėj darbo unijų kapi
talai turi tikslo pagelbėti dar
bininkams laike streiko ir lo
kautų. Antroj svarbiausių vie
tų yra teikimas pagelus sąjun
gos nariui arba jo šeimynai 
mirties, ligos ar kokios rimtes-

nes nelaimės atsitikime.
1928 metais 73 internaciona- 

liškų darbo unijų, įeinančių į 
Darbo Federacijos sudėtį, išmo
kėjo apdraudos ir nelaimių rei
kalams apie $25,00/),000. Virš 
$3,000,000 išmokėta pensijų se
niems unijų nariams. Stambios 
papildomos sumos išmokėtos pa
laikymui unijų prieglaudų se
niam ir pagelbai bedarbiams.
Kaikuriuose atsitikimuose jau 

darbininkų 
dalyvaujant 
nininkams, 
dalį į unijų 
kaikuriuose
tramvajų tarnautojai išsikovo
jo priverstino draudimo kom
panijų lėšomis mirčiai ar ligai 
atsitikus.

Nedarbo atsitikimuose darbo 
unijos varosi prie to, kad fi
nansinė atsakomybė už nedar
bą pultų patiems pramoninin
kams. To pasekmėj daugelis in
dustrijos įmonių jau įvedė sa
vo lėšomis darbininkų apdrau
dimą nuo nedarbo. Kituose at
sitikimuose tokia apdraudos na
šta pasidalinta tarpe darbinin
kų unijų ir industrijos.

Kaikuriose New Yorko ir Ro- 
chesterio pramonėse pramoni
ninkai užmoka tokio draudimo 
dvi trečiąsias dalis, o darbo 
unijos damoka vieną trečdalį. 
Darbo unijos veda sistematiš- 
ką kovą už bendrą darbo są
lygų pagerinimą. Sutartys' su 
atskirais pramonininkais ir 
kompanijomis apima darbo sau
gumo ir tinkamos sanitarijos 
punktas.

Priežiūra, kad tos sąlygos 
butų pildomos, pavedama dirb
tuves prievaizdai (shop chair- 
man’ui) arba tam tikram ko
mitetui, sudaromam iš tos s'ri-

portmonetų pramonėj veikia 
tam tikras “jungtinis sanitari
nės kontrolės komitetas”, suda
rytas iš lygių dalių nuo darbi
ninkų ir pramonininkų.

Daug pastangų darbo unijos 
deda savo narių sveikatos' pa- 
gelbai. New York “Internatio
nal Garment Workers Union” 
lokaląi suorganizavo 1919 m. 
medicinos ir dentisterijos kli-

(Tęsinys)
Kaip žydų idėjos pateko Romon

Apsupti įsigalėjusios Romos 
imperijos, netekę tos pačios ne
priklausomybės’, po kelių nepa
sisekusių sukilimų, žydai matė, 
kad keršto ir karo keliu atgau
ti nepriklausomybę vilties ne
bėra, todėl vis labiau pradėjo 
gilintis į stoikiškas spekuliaci
jas apie asmeninį pakilimą, vi
sai panašiai kaip darė ir Gre- 
kai, kada Aleksandras Makedo
nietis panaikino Grekų valsty
binę nepriklausomybę.

Ar Jėzus kaip toks buvo ar 
ne, niekas ligi šiol to nėra įro
dęs ir reikia manyti, nebeįro- 
dys. Bet tas ir nesvarbu. Gana 
tik, kad žydai patapę Romos 
imperijos provincija, pradėjo la
bai emigruoti į imperijos toli
mas provincijas, o emigrantus, 
taip kaip šiandien Amerikos lie
tuvius, pradėjo gausiai lankyti 
iš senosios žydi jos visoki ko
lektoriai ir žydiško patriotizmo 
skelbėjai, kad palaikius emi
grantų ryšius su senąją tėvyne 
ir gaivinus Viltį į kada nors 
grįšiantį išvadavimą.

Bet tas idėjas gyvai pasiga
vo labai gabus, mokintas, mai
šyto kraujo Syrijos miesto Tar- 
sus gyventojas Saulus, vėliau 
pasivadinęs Povilas, ir geriau 
suprasdamas Grekų ir kitų ne 
žydų pshcychologiją, pradėjo 
karštą propagandą už visai re
formuotą supratimą apie tautų 
vadą, kaip išganytoją nebe šia
me, o visai kitame sviete. Dėl
to jis turėjo aštrių susirėmi
mų veik su visais kitais žydų 
masianizmo skelbėjais, ir buvo 
baisiai persekiojamas pačių žy
dų, kaip Palestinoj, taip kolo- 
nijose. Kadangi Grekų tų laikų 
filosofijai Povilo teorija labai 
buvo artima, tai jis pas Gre- 
kus ir kitus kitataučius pradė
jo rasti pasisekimą, ir tas Po
vilo propaguojamas judėjimas 
Antiochijoj (ne žydijoj) tapo 
pavadintas Krikščionybe.

Kad Krikščionybė yra krati
nys, ir dar labai nelogiškas, 
daugiausia iš žydų biblijų ir 
apokalyps'ių, ryškiai parodo Jo- 
seph McCabee “Parallels to the 
teachings of Christ”, kur su
gretinamos ištraukos iš Naujo
jo Testamento, žydų biblijos, 
Talmudo ir Grekų bei Romėnų 
tų laikų filosofinių raštų. Net 
pats tas svarbiausias Pamoks
las ant Kalno, .arba Aukso Tai
syklės, kurias neva Kristus ant 
kalno atsisėdęs miniai paskel
bęs, yra beveik žodis žodin pa
imtas iš Biblijos ir labai ar
timas kitiems minėtiems šalti
niams.

Pavyzdžiui porą citatų: “Pa
laiminti pavargėliai dvasioje, 
nes jų yra dangaus karalyste”, 
Biblijoj iš trijų vienas sakinys 
skamba: “Tas, kurs yra nuže
mintos dvasios, apturės garbę”. 
Palaiminti nuliūdę, nes jie bus 
suraminti”, — Biblijoj skam
ba: “Viešpaties dvasia yra su 
manim... suraminti nuliudusius'”. 
“Palaiminti nužeminti, nes jų 
bus žemė”, — Bibl. skamba: 
“Nužemintas paveldės žemę”, ir 
tt. ir tt.

Vadinamasis Naujas Testa
mentas, kaip jau pripažįsta ne-

be tik pažangieji, bet ir patys 
ortodoksai teologai, yra sudary
tas iŠ^daugelio parinktų pada
vimų, ir nuolat perrašinėjant 
vis buvo papildomas' ir pataiso
mas. Tie patys gi padavimai, 
vadinami “pagal Morkaus, pa
gal Luko, pagal Mato ir pagal 
(neva) Jono”, reiškia toli gra
žu ne pačių tų Morkaus, Luko, 
Mato ir Jono, buvo parašyti 70- 
110 metais po Kristaus.

Paties Kristaus asmuo tose 
evangelijose, nežiūrint visų tai
symų, yra padarytas labai ne
vienodas, prietaringas' ir sau 
prieštaraujantis: pavyzdžiui, jis 
maišo iš spiaudalų ir molio ko
šelę akliems ir kurčiams gydy
ti, bara ir vaiko iš “apsėstųjų” 
pulkus velniūkščių, prakeikia 
sausą figos medį, paverčia pik
tas dvasias į 2000 kiau
lių bandą, visai kaip dar 
šiandien daro Afrikos Zulu bur
tininkai. Mokina mylėti artimą 
kaip pats’ save, ir vėl liepia pa
mesti pačią, vaikus, tėvą ir mo
tiną, jei nori jį sekti. Mokina 
meilės ir atleidimo, o pats gra
sina amžina ugnim ir baisiomis 
bausmėmis visiems, kas jam 
nusidės, ir tt. ir tt.

Bet visų baisiausia, ką Krikš
čionybė padarė, tai įdėdama ne
va į Kristaus lupas barbariš
kus Jahvehs laikų žodžius: žy
dų biblijoj sakoma, kad jei ta
vo artimas nepasiduoda perkal
bamas prie dviejų ar trijų liu
dininkų, tai jis turi būti sunai
kintas. Jėzus irgi pasakęs: jei 
tavo brolis nusikalto prieš ta
ve, ir prie dviejų nei trijų liu
dininkų nepasitaiso, pranešk 
bažnyčiai, ir jei bažnyčios jis 
neklausys, tegul ji bus laiko
mas pagonu ir muitininku. O 
tokius, žinoma, jau galima bu
vo žudyti, ir ta “morale” tapo 
paremta viduramžių inkvizicija 
ir dar vėlesnių laikų raganų de
ginimai...

(Bus daugiau)

Lietuvos kaimo 
vaizdeliai

“Liet, žinių” reporteris J. 
Beleckas, kurs nesenai nušvie
tė “sostinės” Kauno duobių pa
tamsius, dabar vaizdžiai piešia 
Lietuvos kaimo gyvenimą. Štai 
keli vaizdeliai:

Kaimiečio gyvenimo 
saldybė

Kaimiečiai beveik niekad ne
turi saldaus gyvenimo. Cukrus 
— retas svečias. Medaus retas 
turi. Šiaip gyvenimas liūdnas. 
Jie žino tik darbą ir labai re
tai linksmas valandas, o dabar 
kaimiečiams dar kartesnės; va
landos, negu buvo prieš kelis 
metus. Ypač po pernai buvu
sių nederlingų metų. Litas’ su
griebti nepaprastai sunku, bet 
išleisti priešingai. Ir būtinai tu
ri išleisti. Anksčiau dar pienu 
“saldindavo” gyvenimą. Dabar 
pienas atiduodamas pieninėms. 
Patys “saldinasi” saldžiuoju 
cukrum (sacharinu) arba kaip 
jie vadina “pąsiutcukriu”. Tik
rasis cukrus perbrangus, kilo
gramas 1 lit. 30 et. smulkus ir 
1 lit. 80 et. gabalėliais. Kilo-

gramo vos savaitei užtenka, o 
pinigų kilogramui nupirkti sun
ku surinkti. Cukrus turi pakei
sti pieną ir mėsą. Jų nėra. Per
ka sachariną. Dėželė 10 et. Dė
želėje 100 št Dėželė užsaldina 
40 litrų vandens. Pakanką sa
vaitei. Saldintam vandeny mir- 

• kina duoną. Tai nauja patrova 
— sriuba — duoninė. Sacha
rinu saldina kleckus, kruopas ir 
kit. Vieton pieno. Sachariną 
vartoja beveik visi ūkininkai. 
Gerojo cukraus retas perka.

Kaimiečio gyvenimo 
linksmybė

Jei kaimiečiai saldžiai gyve
na, tai stengiasi ir linksmai gy
venti. Juk tuo du dalykai su
derinami, kaip žydas ir pinigai. 
Nerasi kaimo, kuriame nebūtų 
linksminimo “centro”. Kur nors 
prie krūmų, naminės bravorė
lis. Kaimiečiai vadina “fabrikė
liu”. Pas kurį neužeisi, visi tu
ri fabrikėlio dirbinių. Savo pra
monę palaiko. Yra ūkininkų, ku
rie iš fabrikėlio pragyvena. Tas 
rodo, kad pramonė pas mus ge
rai bujoja. Tiesa, yra “fabri
kėlių” nusibankrutijusiu, tai to
kie, kurie patys sunaudoja sa
vo išdirbinius.

“Gersim po lašiuką”
Valstybinės ir namines mies

teliuose galima gauti kiek kam 
reikia. Net bargan. Degtines 
bargan lengviau gauti, kaip ki
tokių prekių. Degtinės gausi be
veik kiekviename name. Degti
nės' reikalaujančių daugiau, 
kaip druskos. Turgaus diena 
retas žmogus grįžta iš mieste
lio lašelio nemetęs. Tokia jau 
mada — kiek gersi tiek, bet 
reikia gerti.

Kas geria? žinoma tie, kas 
nori gerti. Matai girtą ūkinin
ką, jo žmoną, sūnų gimnazistą 
ir dukterį studentę.

Su munšainu ir dievus 
atpirko

Musų kaime gyvena senas 
ūkininkas. Su ilga praktika kon- 
trobandistas, beit geras žmogus. 
Dabar jam pasitaiko su savo 
“fabrikėliu” retkarčiais užsiim
ti. Be to, jis labai tikintis žmo
gus. Prieš kelias dienas, to pa
ties kaimo vienas jaunuolis, 
evangelikų tikybos iš kaž kur 
gavo 5 šventintus medalikėlius, 
kuriuos nešioja davatkos', ant 
kaklo, drauge su škaplieriais. 
Gerasis kaimynas tai sužinojo. 
Skauda jam širdį, kad prūsas 
(taip čia vadinami evangelikai) 
valkioja katalikiškus medalikė
lius. Ėmė ir nupirko visus 5 
už pusbonkę namines. Dabar 
džiaugiasi žmogus. Tikrai gau
siąs per spaviednę griekų at
leidimą.

Derliaus ir “zborščikai” 
laukia

Visų ūkininkų dėmesys nu
kreiptas į rudenį. Vaikšto po 
laukus ir džiaugiasi. Rugiai, 
kviečiai tikrai gražiai atrodo. 
Vasarojus vietomis retas, ma
žas, kai kur puikus. Bulvės ge
ros. Daržai silpni. Sodai išdžiu
vę. Retai kur bus vaisių. Miš
kuose daug mėlynių ir, gal bus 
kitokių uogų. Per dienas pilni 
miškai uogautojų. Mėlynių lit
ras buvo 1 litas. Dabar jau tik 
50 et.

Derliaus laukiama gero. Bet 
jo laukia ne vien ūkininkai. 
Lankia bankeliai, valstybės iž
das, valsčiaus valdyba, mieste
lių visos krautuvės, visokie mei
strai, darbininkai ir kit.

Nebereikalo oficiozai skelbia, 
kad “kaimas nebepolitikauja ir 
kultūrai kilti s'ijlyfifos sudary
tos labai palankios.”

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insumncei Nu<> 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vastie! (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ĖST ATE: Tūrių gerą 
bargenv visose Chicagos dalyse.

V. MLSZEIKA
Naujienos
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių
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Ramova Teatro 
Atidarymas

Pereitą sekmadienį, rugpjū
čio 18 d., Įvyko naujojo lietuvių 
teatro “Ramova”, Bridgeporte, 
atidarymas. Šis atidarymas bu
vo skirtas vien tik lietuviams, 
su specialiai lietuviams paruoš
ta programa. Teatro statyto
jai, adv. A. Olis, Maskoliūnas 
ir k., pastatę teatrų norėjo, kad 
pirmiausia lietuviai jį pamaty
tų ir pasidžiaugtų lietuvių vie
nybės ir triūso vaisiais, todėl 
pirm negu teatras atsidarys 
plačiąja! publikai, suruošė ati
darymą vieniems lietuviams.

Lėšų atidarymo programai 
nesigailėta. Buvo net kviečia
mas operos dainininkas Kipras 
Petrauskas ir jau buvo pasiža
dėjęs atvykti, bet kad buvo su
rištas kitais kontraktais, nuo 
kurių negalėjo pasiliuosuoti, tai 
atvykti į Chicago nebegalėjo. 
Specialiai šiam atidarymui bu
vo padaryti ir krutamieji pa
veikslai iš Ghicagos lietuvių gy
venimo. Tai nufilmuota di
džiulis “Naujienų” piknikas su 
gražuolių kontestu ir “Vil
nies” piknikas. Rodyta ir se
nesnių, dagi dešimties metų at
gal, svarbesnių įvykių pas Chi- 
cagos lietuvius paveikslus. Pa
kviesta geras simfoninis orkes
tras Little Symphony Orches
tra, p. Dasch vedamas, pakvies
ta ir dainininkų. Suorkestruo- 
ta lietuvių dainų, kad galima 
butų užgirsti lietuvių melodijas 
simfonijos orkestrui griežiant.

Tiek lėšų padėjus pakviesta 
lietuvius į atidarymą. Susirin
ko skaitlinga minia — rinktinė 
Chicagos lietuvių publika, kuri 
betgi toli neužpildė erdvaus ir 
gražaus Ramova teatro.

Programa prasidėjo rodymu 
kalbančiojo Fox paveikslo “Fol- 
lies”. Po jo sekė simfonijos 
orkestras, kurio Įdomiausias 
numeris buvo lietuvių liaudies 
dainų poupuri. Tai žiupsnelis 
įvairių lietuvių liaudies dainų, 
kuris betgi labai gražiai išėjo 
ir parodė, kad vien iš lietuvių 
liaudies dainų motyvų yra ga
lima sukurti gražią simfoniją.

Dainavo dar Chicagos operos 
dainininkas lloward Preston. 
Jis su orkestru ir kostiume pa
dainavo prologą iš operos “Pa- 
gnacci” ir dar vieną dainą. Dai
navo su orkestru ir A. Vana
gaitis, irgi iš “operos”. Dar 
deklamavo — “prakalbą sakė” 
ir porą kupletų .padainavo. 
Taipjau įteikė “Naujienų” pik
nike išrinktajai gražuolei, p-lei 
Faustai Leppa, nuo Ramovos 
teatro $100 čekį ir sveikinda
mas ją perskaitė savo paties 
sutaisytas eiles.

Iš lietuviškųjų krutamųjų 
paveikslų buvo rodoma, kaip 
jau minėta, didžiulis “Naujie
nų” piknikas, ligoninės pašven
tinimas, vienas apvaikščiojimas 
ir išleistuvės, įvykusios dešimtį 
metų atgal, taipgi niekurios lie
tuvių įstaigos ir bankai ir t. t.

Atidarymo iškilmės baigėsi 
orkestro griežimu “Mes be Vil
niaus nenurimsim”, pačiam 
adv. A. Oliui diriguojant.

Užbaigiant, adv. Olis paačia- 
vo publikai, programo daly
viams, taip ir visiems, kurie 
prisidėjo prie teatro pastaty
mo. — pinigais, darbu, patari
mu, ar paakstinimu. Taipgi 
perskaitė sveikinimo telegra
mas nuo pp. Balučio ir Žadei- 
kio.

Taip baigėsi lietuvių atidary
mas lietuvių pastatyto teatro. 
Gal tai buvo paskutinis, bent 
ilgam laikui, vienų lietuvių su
sirinkimas tame teatre, nes jis 
atsidarys publikai rytoj jau 
kaipo svetimtaučių vedamas ir 
visiems lygiai tarnaujantis.

Bet nors jis bus valdomas 
svetimtaučių, tečiaus jo reikš
mė pasiliks Bridgeportui ta pa
ti. Jis nemažai prisidės prie 
paties Bridgeporto pakėlimo.

Reikia tečiaus pasakyti, kad'

kaip man rodės, bridgeportie- 
čiai mažai įvertino adv. Olio 
pastangas, neperdaug skaitlin
gai atsilankydami j ši atidary
mą. Svetimtaučiai nebūtų sta
tę čia teatro. Statė jį adv. Olis 
kuris galėjo rasti gal ir pelnin
gesnę vietą savo pinigams in
vestuoti, bet tęsia savo tėvo, A. 
Olszevvskio, pradėtą Bridgeporto 
kėlimo darbą. Tėvas A. 01- 
szewskis pastatė Bridgeporte 
nemažai gražių namų ir Milda 
teatrą ir tuo labai augštai pa
kėlė visą apielinkę. Dabar tą 
darbą tęsia sūnūs, statydamas 
didelius-namus, kurie neštų 
naudą visai .apielinkei. Pas
kiausias jo darbas, bet galima 
manyti, ne paskutinis, buvo šio 
teatro pastatymas. Tas jo dar
bas neša naudą visam Bridge- 
portui, todėl, rodos, ir bridge- 
portiečiai turėtų labiau įver
tinti jo gerą darbą ir labiau ji 
remti. — Highlandietis.

Niles Center
Rengiama Niles Centro diena; 

tikimasi, kad apvaikščiojime 
dalyvaus apie 25,000 žmonių.

Niles Center randasi šiaur
vakarinėje Chicagos dalyje. 
Rugpiučio 28 dieną čia rengia
ma iškilmės. Ir rengia jas vie
tos pirklybos taryba. Iškilmėse, 
tikimasi, dalyvaus apie 25,000 
vietos gyventojų — darbininkų, 
biznierių, profesionalų.

Ta diena bus kaip ir pradžia 
statybos vajui šioje apielinkė- 
je. Taip sako Niles Centro pirk
lybos tarybos pirmininkas p. 
Lindhoy. Jisai pastebi, kad šiuo 
laiku vedama propaganda, busią 
Chicagoj ir jos priemiesčiuose 
esama jau perdaug pristatyta 
trobesių. P-as Lindhoy tečiaus 
nurodo, kad Niles Centre tokio 
perviršio trobesių nematyti. Ir 
kadangi ši apięlinkė jau yra su- «
jungta su kitomis miesto dali
mis tinkama transportacija, ka
dangi ji turi mokyklas, bažny
čias, gaivų biznio centrą, etc., 
tai chicagiečiai keliasi į ją gy
venti. Delei to čia reikalinga vis 
naujų trobesių, atsiranda vis 
naujų progų bizniams ir v iš 
naujų galimybių statybai.

Ir viena rengiamos Niles 
Centro dienos užduočių busian
ti aptarti kartu su miesto ir 
pavieto valdininkais, realestati- 
ninkais, bankininkais ir staty
bos kontraktoriais statybos rei
kalus’ Chicagoj e.

1933 metų parodo, pasak p. 
Lindhoy, nužiūrima sutrauk
sianti Chicagon minias žmonių. 
Daugelis tų žmonių pasiliks ar
ba persikels gyventi Chicagon. 
Taigi reikės daugiau trobesių, 
daugiau biznio Įstaigų, daugiau 
visokių reikmenų. Na, ir ačiū 
tam, dejuoti statybos perviršiu, 
rodosi, nereikėtų, bet reikėtų 
planuoti ją tinkamai.

Kalbamos dienos’ paroda vyks 
per šiaurės ir šiaur-vakarių 
Chicagos kolonijas, Morton 
Grove ir Niles Center. šiai die
nai ruošiama labai įvairus pro
gramas.

North Side
Lietuvių vaikutis persilaužė 

ranką

žaisdamas būgo, suklupo ir 
persilaužė ranką — tokį nelai
mė ištiko J. Grigai, 6 metų sū
nų lietuvio advokato, Juozo Gri
gai, kuris laiko ofisą Northsidė- 
je, Mihvaukee avė.

Nelaimė ištiko vaikutį prie 
Mount Tacoma, Washington 
valstijoj. Mat adv. Joseph W. 
Grigai, kartu su šeimyna, bu
vo išvažiavęs atostogoms pas 
šavo pusbrolį Walter Grigai, 
gyv. 3310 North 30th St., Ta
coma, Washington.

Adv. Grigai vaikutis tapo nu
vežtas į pavieto ligoninę, kur 
kaulo perskėlimas pasirodė la
bai rimtas. Vėliaus jis buvo 
perkeltas į Tacoma General ■ 
Hospital.

Dabar jau kūdikis parvežtas' 
Chicagon ir randasi daktaro, 
priežiūroje. Vaikutis sveiksta.) 
P-as Grigai buvo manęs pasi

likti atostogose kokį mėnesį lai
ko, bet turėjo dėl šio tnelaimin- 
go Įvykio sugrįžti Chicagon 
greičiau, ir dabar vėl ėmėsi 
praktikos. į

—............ *------------------

ČIKAGOS
ŽINIOS

Teati udbv
Oriental teatre — pradedant 

rugpiučio 23 dieną pasirodys 
kalbantysis paveikslas “Honky 
Tonk”; siužetas imtas iš New 
Yorko Broadway gatvės nakti
nių kliubo gyvenimo; kitokie 
numeriai; orkestrą vadovaujar 
ma Ale Kvale.'

United Artists — viename 
puikiausia įrengtų teatrų Chi
cagoj e artimoj ateityje pasiro
dys kalbantysis paveikslas “Ali
bi”; kitokie numeriai.

Roosevelt teatre — pereitą 
šeštadienį pasirodė paveikslas 
“Behind the Curtain”; kitokie 
numeriai; paveikslas padarytas 
sulig siužetu paimtu iš Earl 
Derr novelės, išleistos tuo pa
čiu vardu.

McVickers teatre — greitu 
laiku pasirodys kalbantysis pa
veikslas “The Four Feathers”. 
Tasai paveikslas padarė tiesiog 
sensaciją New Yorke, kur jo 
pažiūrėti ir paklausyti žmonės 
moka legitimatės scenos bilietų 
kainas.

Chicago teatre— pradedant 
penktadieniu, rugpiučio 23 die
na, bus rodomas kalbantysis 
paveikslas “The Giri in the 
Shovv”; puošni scenos produk
cija “Fifth Avenue”; kitokie 
numeriai.

Policijos dienos
Rugpiučio 24 ir 25 dd., Sol- 

diers Field aikštėje bus aštunta 
metinė Chicagos policijos paro
da. Atletinės žaismės, nume
riai raitelių policininkų, detek
tyvų vikrumas, lenktynės mo- 
torcikliais ir kitokie pamargi- 
nimai Įeis programai!. Vartai 
į aikštę atsidarys 1 valandą po 
pietų, o programas prasidės 2 
valandą.

Banditai apiplėšė du te 
atru; pasišlavė $7,000
Vienų vienas banditas pada

rė holdapą Avalon teatre, prie 
79 St. ir Stoney Island. Kitą 
teatrą, kurį vėl vienų vienas

PRANEŠIMAI

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems savo pažįsta

miems, draugams ir visiems lietu
viams, kad aš nupirkau nuo P. 
Rashinskio Vyrišku ir Moteriškų 
drabužių storų, taipgi laikysiu vy
riškų, moteriškų ir vaikų čevęrykų. 
Numažjsiu % kainas ant visų daiktų.

Kviečiu atsilankyti ir persitikryti 
apie kainas pirm negu kitur eisi.

CARL CLARAS
4903 W. 14th St., Cicero.

Pirmyn Mišraus Choro susirinki
mas Įvyks antradienyje, rugpiučio 
20 d., 7:30 vai. vakare, Schoenho- 
fen svet., 1214 N. Ashland Avė.

Visi choro nariai malonėkite su
sirinkt. nes daug svarbių reikalų tu
rim aptarti, nes vasaros sezonas jau 
baigias ir turim pradėt rengtis prie 
ateinančio sezono. Pirm. A. Vilis.

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

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

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

Suite 1615
Phone Harrison 1950

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

banditas apiplėšė, tai Harvard, 
6312 Harvard Avė. Avalon te
atre banditas pasipelnė $6,736. 
Harvard teatre banditas pasi
šlavė $325.

Trys banditai padarė holda
pą Cass Brothers Wholesalq 
Tobacco kompanijai, 2959 Fifth 
Avė. Čia jie pelnė $354.

Graboriaj_______
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
8103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale npeldžiu at
sišaukti, 6 mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

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 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimų 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 

- giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabą išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 , 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

5 paskendo
Paskendo John Wertz, Jr., 25 

mėtų; 2-ras — John Zajac, 22 
m. gyv. 1317 W. Chicago Avė., 
3 — Peter Kulizeck, 28 m., 
gyv. 1325 W. Huron St., 4 — 
Joseph Zielinski, 21 m., gyv. 
5117 So. Wood St. Ištrauktas 
iš vandens lavonas, kaip ma
noma, Williams Reiss. John 
Wertz ir Zajac paskendo mė
gindami išgelbėti skęstančius.

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

Natalii Žukauskas, D.N. 
NAPRAPATHfi 

Laisniuota Akušeri 
321d W. 64th Place 

CHICAGO

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. - Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedelioj 
nuo 10. jkį J2 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

K _____ —

Valandos.^ nuo 1 iki 8 vakare 
Nedalioj 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 dyka egzaminavimų, pu
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų Į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namą telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12. 
r --------o--------

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St Chicago, III 
- ■ o

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietą 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 

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

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624 

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

valandai po pietą

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti 
-- o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St. 
VALANDOS:

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

____ Įvairus Gydytojai____

DR. HERZMAN
- Iš RUSUOS -

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

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

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

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

Tel. Canal 3116 
Rezidencijos telefonai

South Shoro 2238 ar Randolph 6800

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAIIN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet, 
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL Telephone Central 6926
Praktikuoja 26 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

CHICAGO, ILL.
. — -__ - - Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.

vai. i>o pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.1 Local Office: 1900 S. Union Avė.
vakaro. Nedėl. nuo JO iki 12 v. dieną i ,, A,' ’ ,

Phone Midway 2880 Vai. nuo G iki 9 vai. vak.

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4

Įyajrgs
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOSl

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

Telefonas Canal 0464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomie Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chronišką ligų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO’ OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

, Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

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

127 N. Dearbom St.
Room 928

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

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams S't., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vat 9—4. 
Rezidejicija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La SaHe Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalJe Street



NAUJIENOS. Chicago, TU.

Tarp Chicagos

Bridgeportas Town of Lake
Pakilk Padarė žalos lietuviui

(Feljetonėlis)

i 30

2635

Furnished Rooms

For Rent
pui-

arŠaunios vestuvės

R. G. A. Radiolas Co.

Prieš

Jaunuomenės balsai
žiūrint per langą.

iš

ir

AMERIKOS PILIETIS

Cicero
elegantiška a:

Gal taksos padidės.

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
S

___ 1_ __

Porčiai. 
Garažai.

sukne-
Galima

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Financial 
Finansai-Paskoloa

2341 W. 95th Street
Beverly 9102

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

•20
'28
’28
'20
’20
’27
'29

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

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

IEŠKAU kambario (ant pirmu i u 
lubų) su valgiu. John Ančiukaitis, 
830 No. Ashland Avė.

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

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

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

Karpenteriai ir Džiaberiai 
Remodeliavimas.

Saulės seklyčios
Abelnas taisymas.
Apskaitliavimas dykai. — Cash 

išmokėjimais.
Klauskite V. MISZE1KA

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, 
ma

Business Service
Biznio Patarnavimas

PASIRENDUOJA ruimai 3-4 ir 
5. randasi gasas, elektra, maudynės. 
2 karų garažas. Savininkas 1-mos 
lubos, 3820 So. Lowe Avė. Tel. 
Yards 0174.

REIKALINGAS vyras su

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

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, ne jaunesnis kaip 40 
metų ir ne girtuoklis. Valgis, guo
lis ir mokestis. 1447 S. Hainlin Avė. 
iš užpakalio.

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

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

Tel. Prosnect 9856

PARDAVIMUI delicatessen što-

PARDUOSIU dideli, Police dog 
veislės, šunį, metų senumo. Labai 
geras, 5547 N. Austin Avė., Chicago, 
Tel. Pensacola 1255.

____________

BUICK coupe 5 pas. ____ $1350
BUICK 6 pas.......... .......   $975
BUICK Sedan—Standard   Bargenas 
ESSEX ......... -.....................................' $560
ESSEX Sedan—Didelis nuleidimas, naujas

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

7130 So. Halsted St. 
Trlangle 9330

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

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

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas I

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

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

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

1726 W. Chicago Ava. 
Kampas Hermitage Avė.

Antradienis, rugp. 20, 1929

Rytoj iškilmingas atidarymas 
Ramova Teatro, 35th ir Hal
sted St., bizniui.

Bridgeporto kolonija gali pa
sididžiuoti, kad įsigijo tokį pui
kų ir modernišką teatrą.

Viduj teatras daro labai ge
rą įspūdį, — sėdi sau žmogus 
beveik kaip danguje. Aukštai, 
lubomis debesiai plaukia ir pro 
tarpus debesų žvaigždės blik
čioja.

Viduryje šviesų nesimato, bet 
šviesos ateina pagal sienas ir 
jos matosi iš visokių langų ir 
pilių. O kas dar svarbiausia, tai 
kad tos šviesos vis nuolat mai
nosi. Vien tik šviesų besimai- 
nymas sudaro didesnį gyvumą 
ir jaukumą.

Seredoj, iškilmingame atida
ryme, bus rodoma 
Song 
mi paveikslai 
kaip gyvi žmonės ant estrados.

Kitoje vietoje telpa didelis 
skelbimas apie iškilmingą ati
darymą. Sekite šiuos skelbimus 
“Naujienose” kasdien. Jums nuo 
dabar nebereikės kur nors toli 
važinėtis, čia pat namie turė
site pirmos rųšies teaitrą labai 
pigia kaina.

Toki teatrą lankyti visuomet 
yra naudinga, ir laikas smagiai 
praeina ir dar galima šio to 
pasimokinti.

Jei kas dar iki šiol nėra ma
tęs “Desert Song”, tai būtinai 
nueikite rytoj i Ramova Teatrą 
ir pamatykite. Tikrai, kad jums 
patiks. — r.

bus rodoma “Desert 
tai kalbantys kruta- 

išrodo visai,

Kaimynų namas toks kaip ir 
musų. Galima matyti iš vieno 
kas darosi kitame. Daug kartų 
ir nenoroms pamatai.

Pereitą naktį negalėjau už
migti. Atsisėdau krėsle prie lan
go ir mąstau. Kaimynų name 
irgi buvo žmogus, kuris nega
lėjo miegoti — ne toks, kaip 
aš, bet poetas', rašytojas, trok
štąs pasaulį ypatingu žodžiu pa
siekti. Jis, kaip ii’ daugelis me
no darbuotojų, turi daug var
go. Kiek jo rašinių pasiekė re
dakcijas, kad ten ir pasilikti!

Sėdi jis, tur būt laukia •įkvė
pimo. Ant stalelio, prie kurio 
jisai sėdi, yra popieros, rašalo, 
dar paveikslas mylimosios. Ran
koje plunksna.

Staiga jis sukrunta, atgija. 
Tur būt lauktasis įkvėpimas gi
mė. Lakštas po lakšto popiera 
pradėjo marguoti, ir... ir dau
giau nemačiau.

Akys vėl atsimerkia. Tebe- 
sėdžiu krėsle, o mano kaimy
nas dar prie stalelio rimo — 
miega ar mąsto. Bet jo rašinio 
nematyti. Tur būt nepajėgė gi
musios minties išreikšti.

Merikonas.

įvertinta 
padarytu 
taksoms 
sąvastis

$17,469,474.00. 
sąvasties įverti- 
1929 metais, Ci- 
buvo įkainuota
Kitaip sakant,

Kaip žinoma, nesenai pabaig
tas tapo naujas įkainavimas są
vasties Ciceroje ir kituose Cook 
pavieto miestuose ir miesteliuo
se. Sulig 1927 metų įkainavi
mu taksoms, Ciceros sąvastiš 
buvo

Gi 
nimu 
cero
$46,305,500.00. 
1929 metų įvertinimu sąvasties 
taksoms, ta sąvastis įkainuota 
$28,836,026.00 daugiau, negu 
1927 metais.

šį pakėlimą ratos taksams 
Ciceroje padarė ne Ciceros mie
stelio valdžia, bet ekspertai, ku
rie po priežiūra Harry S. Cut- 
more dirbo naujam įvertinimui 
sąvasties taksams visame Cook

paviete. Tiesą pasakius, pakė
limas buvo padarytas ir kito
se vietose, bet ne tokiu dide
liu nuošimčiu, kaip Ciceroje. 
Teko nugirsti, kad Cicero val
džia dedanti pastangų sumažin
ti pakėlimų įvertinimo savas
ties taksoms'. Ar jai pavyks tą 
atsiekti, parodys ateitis.*

go, kuomet žodis “pakilk” tu
rėjo visai kitokią reikšmę, ne
gu šiandie. Nestebėtina, kad 
žmonės dažnai negali susikal
bėti 
kių

net dėl paprasčiausių įvy- 
ir reikalų.

Gvaizdikas.

De 
no- 
ne-
Jų

CLASSIFIED ADVERTISEMEN

Buvo laikai, kuomet tas ar 
kitas kalbėtojas kad jau ati
darys burną, “Ei darbininke, 
pakilk iš letargiško miego!”, tai 
žmogų net šiurpas nukrato. 
Darbininkas prieš tokio rėks
nio akis, visas nuo sunkaus, kar
tais ir nesveiko, darbo pagel
tęs, žiuri į rėksnį, ant galvos 
jam pasistoja plaukai, kraipo 
galvą ir mąsto: “Hm... tai tas 
vyras gerai kalba. Bet... Argi 
ištikrųjų aš taip žemai sėdžiu? 
Nesuprantu apie koki jis čia 
lietaus miegą kalba, kur ir Ičtiip 
aukštai turėtumėm pakilti, o ir 
kuo?”

Reikia pasakyti, kad tur būt 
nė vienas iš. pačių kalbėtojų ne
žinodavo kur ir kaip kilti. Bet 
povai darbininkas įsitikindavo, 
kad jisai esąs tamsus, kad dar 
miega, ir todėl turi 
skaityti, organizuotis, 
ti anuomet buvo kur 
viau, ba joki kitoki 
nesipainiodavo.

šiandien su pakilimu galėtų 
atsitikti jau nesusipratimų. Iš
girdęs žodžius “darbininke, pa
kilk”, darbininkas kalbėtojui ra
si uždrožtų: “Tu ‘portunistas’, 
kviesk buržujus kilti. Jie tai 
kyla ir greitai visi pakils. Dar
bininkai gi neturi ir neturės 
užtektinai pinigų, kad įsigyti 
aeroplaną. O ir pilotas nusam
dyti kainuoja brangiai,
darbininkus dabar stovi kitoki 
užduotis — tai užkariauti žemę 
automobiliais. Buržujai visi kuo
met nors' pakils ir nulėks ant 
Marso”.

Skirtingos kalbos, skirtingas 
supratimas žodžio “pakilk”. O 
kiek čia daug vandens nubė-

Nesenai lietuvis, p. Petras 
Meškauskas, nusipirko naują 
automobilį. Pereitą sekmadienį 
jisai sustojo su juo 45-toj gat
vėje arti Honore Street. Įbėgo 
naman ką ten pasiimti, 
tarpu

Lietuvon ir ją parsivežė, 
liai suvaržymų tiems, kurie 
ri atvykti Amerikon, tėvai 

^begalėjo grįžti j šią šalį, 
duktė betgi, kaip gimusi Ame
rikoje, atvyko čia pas dėdę p. 
Ciniką, kuris, kaip minėta, ir 
vestuves kėlė.

Jaunavedžiai veikiausia apsi
gyvens Kedzie ir 59-tos gat
vės apielinkėje, kur vyras' tu
ri gražius namus.

Lietuvis.

Furniture & Fixtures
_________ Rakandai-Jtaisai

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir turime 

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

4809 W. Lake St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

šviestis, 
O įtikin- 
kas leng- 
pakilimai

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

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

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

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

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8^X11 colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St
Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Tuo 
gatve atvažiavo keletas 
vaikėzų visai nudėvėtu 

ir kirto i pastatytą 
automobilį. Nulaužtas

lie- 
ta- 
su- 
ki-

laužu 
tuvio 
po bumperis', įlenkta body, 
lenkta fenderis ir padaryta
tokios žalos. Gi vaikėzai, ati
traukė savo laužą atgal, pasi
leido tolyn nuo įvykio vietos. 
Prie Wood gatvės, sukdamiesi, 
jie apvirto. Palikę laužą gat
vėje, jie leidosi bėgti tolyn. 
Bet susigriebė: prie jų laužo 
paliko laisnio lentelės, o pagal 
tas lenteles galima juk bus' su
rasti juos. Taigi vienas jų grį
žo atgal, kad nukabinti lente
les. čia ji ir pagavo p. Meš
kauskas. Report.

. Sekmadienį, rugpiučio 18-tą, 
adresu 8009 So. Vincennes avė. 
įvyko vestuvės p. Kaminskio ir 
p-lės Barzdaitės. Vestuvių puo
tai suvažiavo gražus' svečių bū
rys. Dalyvavo didžiumoj lietu
viai, bet buvo ir kitataučių.

Jaunavedis — jau gana se
nai gyvena Amerikoje. Jauno
ji — atvyko Amerikon dar ko
kie trys metai-

Vestuvėmis rasi daugiausia 
rūpinosi p. Jonas Cinikas, jau
nosios molinos brolis, 
vai. Dalykas toks'/ 
Barzdaitė yra gimusi 
j e. Paskui jos' ievai

Parduodame labai 
žemomis kainomis

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičiua ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phnne Victory 2740

CHEVROLET SPECIALIS 
PASIŪLYMAS

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

HAYES AUTO REPAIR
6241 S Peoria St. Normai

Neriame mašinomis vilnonius, 
kius, storus ir plonus sveterius ir 
pančiakas: vyrams ir moterims. Tai
some senus sveterius. Užsakymus 
prisiunčiame į kitus miestus. Vil
nonės gijos nėriniams: 4 oz. 38c. ir 
40c. ir t. t.

Pr. Selemonavičius
504 W. 33rd St.

Tel. Victory 3486.
Atdara kasdiena ir vakarais ir 

nedėlioms

o——
GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 

REAL ESTATE
Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo

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

Phone Renublic 7869

MADOS

o ne tė- 
kad p-lc 
Ameriko- 
parvyko

Paskolos suteikiama; 
į vieną dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

—— ■ o
SINGER elektr. mašinos $22.5Q, 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 kanib. setai $10, šėpos kny
goms, grindų lempos $3, pianai, ra- 
dios $25, library' stalai $5, strolle- 
riai, kėdės ir rockeriai. Gauger Furn. 
Co., 541-43 E. 61st St., prie St. 
Lawrense. Atdara utarn. ketv. ir 
sub. vakarais.

PARSIDUODA grosemė ir deli- 
katessen.

4432 So. Western Avė.

GROSERNĖ ir delicatessen, geras 
biznis ir geri kambariai dėl gyveni
mo. Tikras bargenas, 8856 Cottage 
Grove.

PARDAVIMUI bučernė iš priežas
ties ligos. Tikras bargenas. 3946 S. 
Albany Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI grosernė, labai ge
ra vieta daryti pinigus. Priversti 
parduoti iš priežasties ligos. Par
duosiu pigiai, 4436 S. Fairfield Avė.

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

------ o------
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 gėrimų 
vieta, gera vieta, prie dirbtuvių, nes 
turime apleisti Chicaga. 3440 South 
Morgan St.

PARDAVIMUI grosemė ir bu- 
čemė. Pigi renda, geras lysas. Da
ro gera biznį. Partneriai nesutinka. 
6530 S. Damen Avė.

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

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

PARDAVIMUI grosernė saldainių 
ir ice creamo krautuvė, arti mokyk
los. Parduosiu pigiai iš priežasties 
ligos. 2700 So. Normai Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

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

2903 — Labai 
lė. Gera išeiti svečiuosna. 
siūdinti iš lengvo šilko arba voa- 
liaus.

Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti;

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

46 Model kaip ant paveikslo

$179.00
44 Model

$110.00
66 Model 

$225.00 
Lengvi išmokėjimai 

JOS. F. BUDRIK, 
INC.

3417-21 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

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 mJnesihi- 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė.

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

Priimti aplikantai bus trumpa lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti. x

Kreipkitės kąs diena nuo 10 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

. 197 AKRAI, 167 dirbamos, sodnas, 
8 kambariu namas, didelės 
du 300 pėdų šuliniai. Kaina

80 AKRU pieninė farma

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

803 Ridge Avė., Wilmette, III.
Telephone 364

Real Ęstate For Sale
Namai-Žemš .Pydavirouj____

PARDAVIMUI AR MAINUIPuiki 4U akrų apaugUHi tankiu mišku 
sala ant Diamond Lake, 96 mylioa nuo Chi
cagos, arti Nilos, Mich.; modomis Hotel 
Clubhouse, šokiam pavillonas, Cottagea — 
visi fornišluoti, 2 mylių vandene frontas Ir 
smiltyno pakraščiai. Ideali vieta Reeorto 
bizniui, Kliubui ar Sindikatui. Jau išdalinta 
| 280 didelių lotų. Dideliem pinigam da
ryti pasiūlymas. Rimta pardavimo prieža
stis. Rašykit ar telfonuokit —

E J KEOSS
1134 W. 691 h St.. Wentworth «947

8 KAMBARIŲ bungalow — Grace Street, 
arti Crawford. 2 karų garažas, žema kaina, 
greitam pardavimui. Karštu vandeniu šildo
ma, ledaunės, privatiška alėja. 36 pėdų lo
tas; krūmai, uždangos ant langų.

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

Franklin 4465

CLASSIFIED ADS
— I ■■■ I I ■

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

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

Miscellaneous for Sale
{vairas Pardavimai______

Kombinacija Fireplace 
ir Radio Kabineto

Gražiausių artistinių ir futuristi
nių dezainų, kokių pasiekta statybo
je ar namų puošime. Kiekvienas ra
dio tiks šiai ugniavietei (fireplace). 
?arsiduoda pilnas su įdėjimu, už la
jai žema kainą. Tas ugniavietes 
galima gauti įvairių spalvų, kurios 
sutiktų su jūsų dekoracijomis; taip
jau galima gauti ispaniško dezaino.

Artistiniaj Radiatorių Kabinetai
Musų radiatorių kabinetai yra pa

daryti tuo pačiu budu ir yra tikra 
naujanybė šitokiam įrengimui. Rei- 
calingi agentai išimtinom teritorijom. 
Ateikite, rašykite, arba telefonuokite 

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

REIKALINGA 10 vyrų, kurie no
rėtų lengvo darbo, kaipo selesma- 
nai. Turi būti švariai apsitaisę. 
Darbas pastovus. Matykite Mr. 
Miller, 3251 So. Halsted St., užpa
kaly, laike 4 ir 6 vai. vak.‘

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

arti 73 gt. $7.500. Juhu pačių sąlygos, 
7131 3. Wcstern Avė., 

Republlc 9236

Help Wanted—Female
________Darbininkių_ Retkla_______

REIKALINGA pirmarankė virėja, 
naktimis.

3153 West 47 St.

50 DIRBTUVĖS mergaičių $20. 
Soda Fountain ir Sandwich mergai
čių — $22. 10 indų plovėjų, nereikia 
dirbti nedėliomis, $18. Accurate 
Employment, 6311 S. Halsted St. 
2 fl.

Personai

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

NEPAPRASTOS BUNGAL0WS
5-0 didelių kambarių geresnės rūšies kon

strukcijos ant ištaisytos ir išmokytos gatvės.
Kontraktorius paaukos atsakomingiems 

žmonėms už mažą (mokėjimą ir $65 i mė
nesi, (skaitant visus nuošimčius. Karėtu 
vandeniu apšildomos, vlškos su grindimis ir 
išmuštos, uždaryti porėtai, lietaus maudynės: 
arti Riis Park golfo lauko ir viešųjų mo
kyklų. Pamatjudte pavzdfnj namą prie 
2818 N. Merrimac Avė. ar

KBEJCI & SONS
SAVININKAI

5708 Dlversey Avė. 
Berkshire 3220

AR JUS turite išmokėtą lotą t Jeigu 
jus turite ir norite tikro namo savo Al
minai. mes pabudavosime jums be jokio 
(mokėjimo — bungalow, 2 ar 3 flatų bile 
kokio stiliaus ir rūšies. Jeiru jus nuturi to 
loto, mes pagelbėsime jums Ji (atgyti. Ba
si matyki t su mumis tuojaus.

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

Indiana 1210-1

ii

\ I

$15,000.

barnės, 
$28,000.

, a 
\ I 
-I

puikų palocių, 
ant 

garažiu.

PROGA įsi"vti
6 kambarių muro bungalow, 
kampo su 2 karų muro
Mainysiu ant seno namo arba pri
imsiu mažą namą ir kituose mies
tuose kaipo pirmą įmokėjimą.

Tel. Lafayette 5107

MAINYSIU Beverly Hills lotą ant 
ras, gerai išdirbtas biznis, su kam-! automobiliaus, George Lapinskas, 
bariais pagyvenimui užpakaly. $5012033 Canalport Avė., arti Halsted St. 
į mėnesi rendos. Trijų metų ly
sas. Kaina $1,500. Parduodamas, 
nes savininkas negali prižiūrėti biz
nio.

Kreipkitės
2446 W. 71st Street

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

Atsišaukit pas
S. J. LAURINAITIS, 

3203 S. Lime St. 
Chicago, III.

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




