
The First and’Createst Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Th« Lithuanian Daily Njwb

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUltENO
The Lithuanian Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III,, 
under the Act of March 3, 1879

> ■ - ■ • - - - - t ■■ -....................

The First and Createst Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thi Lithuanian Daily news

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 8073

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
> ........................ .............................. n...................... ..................................

VOL. XVI Kaina 3c Chicago, III. Ketvirtadienis, Rugpiutis-August 29 d., 1929 -48>-437 No. 204

Amerikos Žydų Protestai 
Paveikė Voldemarą

Pašalino iš vietų policijos direktorių ir ke
letą kitų Kauno policijos valdininkų, 
leidusių fašistams mušti žydus

BEI U. YNAS, rugp. 28. — 
Ryšy su lietuvių fašistų pogro
mais prieš žydus Slabadoj ir 
kitur, Lietuvos ministeris pir
mininkas Voldemaras buvo ga
lų gale priverstas kai ką dary
ti.

Jis pašalino iš vietos polici
jos direktorių, be to keletas 
aukštesnių Kauno policijos val
dininkų, leidusių j)ogromams 
įvykti, taip pat neteko vietų.

Tai buvo padaryta po to, 
kai esančių tuo tarpu Kaune 
Amerikos žydų delegacija krei
pėsi į Voldemarą ir griežtai 
pareikalavo, kad ekscesams bu
tų padarytas galas ir kad bu
tų nubausti policijos valdinin
kai, kurie nieko sau nedarė ir į 
leido chuliganams mušti žy-i 
dus.

Voldemarą aplankiusiai ame- - 
rikiečių žydų delegacijai vado
vavo Philadelphijos teisėjas I 
W. M. Ltnvis.

Rugpiučio 13 dieną “Naujie
nos” buvo pėdavusios Žydų 
Telegrafo Agentūros praneši-]

Sovietų “Dalbanko” 
buvusių valdininkų 

byla Barbinę
BARBINUS, Mandžnr., rugp- 

28. — Vietos teisme prasideda 
kai kurių sovietų “'Dalbanko” 
ir Rytų Kinų geležinkelio val
dininkų byla. Pirmieji kalti
nami dėl išeikvojimo banko 
pinigų.

Kinų vyriausybė, likvidavu
si “Dalbanką”, darydama jo 
knygų reviziją, sako, susekus, 
kad G4M) tūkstančių dolerių 
banko pinigų buvę išleisti ko
munistų propagandai Kinuose.

Kinai suėmė dar du sovietų 
valdininkus

Vakar buvo areštuoti dar 
du rusų Rytų Kinų geležinke
lio valdininkai, Felsengardas 
ir Pumianskis, kaltinami dėl 
veikimo prieš Kinų valdžią.

Miss Bondfield, britų 
darbo ministeris, 

susižalojo
LONDONAS, rugp. 28. -r 

Miss Margaret Bondfield, dar- 
l>o ministeris premjero Ram- 
say MacDonaldo kabinete, skau
džiai susižalojo koją. Tregar- 
non Įlankoj, Kornvole, kame 
ji praleidžia atostogas, krisda
ma nuo vienos uolos nulužo 
kojos riešą.

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

Daugumoj debesiuota; gali 
būt lietaus; truputį šilčiau; vi
dutiniai mainąsis vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 6.3° ir 67° F.

Šiandie saulė teka 6:11, lei
džiasi 7:31. Mėnuo teka 12:10 
ryto.

mą apie ekscesus prieš žydus 
Kaune ir provincijoj. Lietuvos 
pasiuntinybė Washingtone ne
trukus per tą pačią Žydų Te
legrafo Agentūrą žinias apie 
pogromus Lietuvoj nugynė, pa
reikšdama, kad tuos “gandus”
skleidžiu komunistai tikslu dis
kredituoti Lietuvos valdžią 
(“Naujienų” rugp. 17 d. nr.). 
Porą dienų vėliau, ŽTA žinia 
iš Berlyno pranešė plačiau apie 
įvykius prieš žy(|us Slabadoj 
(Kauno priemiesty'/ paduoda
ma dagi kai kuri 7 nukentėju
sių žydų vardus (“Naujienos” 
rugp. 20). Tuo tarpu Lietuvos 
laikraščiams buvo užginta ką 
nors apie tuos įvykius rašyti. 
Kauno Idiše Štime redaktorius, 
kuris savo laikrašty buvo įdė
jęs apie tai žinutę, buvo nu
baustas už “neteisingų, kirši
nančių žinių skleidimą”. Už
sienio laikraščiai, kurie ką 
nors buvo apie tai rašę, nebu
vo Į Lietuvą jl-eidžiami.

Ir vis dėl to amerikiečių pro
testas Kauno diktatorei; pa
veikė.

Dar 43 Sicilijos Ma
fijos nariai nuteis

ti kalėti
TERMINI 1MERESE, Sicili

ja, rugp. 28. — Vakar čia pa
sibaigė byla 250 asmenų, ta
riamų banditų organizacijos 
Mafijos narių, kaltinamų dėl 
menkesnių nusikaltimų.

Keturiasdešimt trys kaltina
mųjų tapo nuteisti įvairiems 
terminams kalėjimo; 168 pa
leisti dėl stokos jų nusikalti
mų įrodymų, o likusiųjų 39 
bylos bus iš naujo tardomos.

500 Venezuelos suki
lėlių esą sumušti

Kautynėse su valdžias kariuo
mene abiejose pusėse krito 
400 kareivių

KARAlKASASl, Venez., rugp. 
28. — Oficialia pranešimas 
skelbia, kad gen. Gonzales ka
riuomenė sumušus penkių šim
tų sukilėlių būrį, kuriam va
dovavęs Francisco Linares Al- 
cantara. ./

50 revoliucininkų buvę pa
imti į nelaisvę, taipjau konfis
kuota daug ginklų ir amunici
jos.

Kautynėse daugiau kaip 400 
vyrų abiejose pusėse buvę nu
kauti ar sužeisti.

Al Smitho mylimas šuo 
mirė iš širdgėlos

ALBANY, N. Y„ rugp. 28.— 
“Jeff”, didelis buvusio guber
natoriaus Alfredo E. Smitho 
danų veislės šuo, kurį Smith 
buvo palikęs čia pas vieną sa
vo draugą, nebegyvas. Mano, 
kad jis mirė iš širdgėlos, ne
betekęs savo šeimininko, prie 
kurio jis buvo labai prisirišęs, 
ir kuris “Jimą” taip pat my
lėjo. Nuo to laiko, kai Smith 
pasišalino, šuo, jo nebematy
damas, ėmė labai liūdėti, neės
ti, ir pagaliau jį rado nebegy
vą.

I Atlantic and Pacific Photo]

Krutamu jų paveikslų žvaigždė Lillian Gish.

Tūkstančiams rusų 
gyventojų Mandžuri- 
joje gresiąs badas

Nori gauti pagalba® iš Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus ir 
iš Tautų Sąjungos

BARBINĄS, Mandžur., rugp. 
28. — Del kivirčių tarp sovie
tų Rusijos ir Kinijos, daugy
bė iMandžurijoj gyvenančių 
rusų atsidūrė sunkiausioj pa
dėly — be darbo ir be duonos 
kąsnio. Padėtis dar labiau pa
blogėjo, tūkstančiams Rytų Ki
no geležinkelio rusų darbinin
kų ir tarnautojų netekus dar
bo, daugely atvejų dagi butų, 
kadangi jiems ir jų šeimoms 
nebeleidžiama gyventi nemoka
muose butuose, priklausančiuo
se Rytų Kinų geležinkeliui.

Del tos priežasties rusams 
Mandžurijoje, kurių viename 
tik Barbinę yra apie 100,000, 
gresia badas. Dabar tad kilo 
sumanymas tų rusų padėtim 
suinteresuoti Amerikos Rau
donąjį Kryžių, taip pat kai ku
riuos Tautų Sąjungos narius.

500 rusų elgetauja
Gen. Mi čunlin, Barbino ru

sų dalies policijos viršininkas, 
sąko, kad daugiau kaip 500 
rusų, vyrų, moterų ir vaikų, 
elgetauja gatvėse, nežiūrint, 

kad didelis nelaimingųjų skai
čius jau yra šiek tiek aprūpiu- 
tas- . ___________

Šeši. meksikiečių plėši
kai sušaudyti

PUEBLA, Meksika, rugp. 28. 
— Kariuomenės teismo pa
smerkti mirties bausmei, čia 
tapo sušaudyti šeši banditai, 
kurie praeitą šeštadienį puolė 
La Trinidad medvilnės fabri
ką ir paspruko su 5,000 pesų. 
Vakar jie buvo sugauti.

Britai šovė arabų ir žy
dų riaušininkus

KAIRAS, Egiptas, rugp. 27. 
— Gautas čia prnaešimas sa
ko, kad Haifoj, Palestinoj, šian
die vėl įvyko didelės kautynės 
tarp arabų ir žydų. Neramu
mams numalšinti, britų jūrei
viai ėmė šaudyti. Daug arabų 
ir žydų buvo užmuštų.

(Del riaušių Palesti
noje bijoma arabų 

sukilimo Sirijoje
Palestinos valdžia uždarė rytų 

sieną, bijodama Užjordonio 
arabų įsiveržimo

LONDONAS? rugp. 28. — 
Gautais pranešimais, prieš ke
letą dienų kilusios Jeruzolime 
kautynės tarp musulmonų ir 
žydų dabar priima pobpdį ara
bų sukilimo visoj Palestinoj, 
Užjordony ir Sirijoj.

Nežiūrint, kad aštri spaudos 
cenzūra trukdo tiesioginį susi
siekimą tarp Londono ir Jeru- 
zolimo, gauti per Siriją prane
šimai sako, kad Palestinos val
džia buvo priversta uždaryti 
rytų sieną ir tuo budu užkirs
ti kelią Užjordonio arabų įsi
veržimui į Palestiną.

Visa Palestinos spauda tapo 
laikinai prigniaužta.

Arabai jtužę ant žydų
Arabų įtūžimas prieš žydus 

paplito ir Sirijoj, dėl to fran- 
euzų kariuomenei buvo įsakyta 
būti prisirengusiai galimoms 
riaušėms.

Damaske, dėl simpatijos ara
bams Palestinoje, visi arabų 
bazarai vakar buvo uždaryti. 
Miestą patroliuojanti policija 
lapo žymiai sustiprinta.

“Pilnų teisių arabams”
■> ■. >» • i
Įvairių arabų giminių vadai 

laikė Nabluse generalinį susi
rinkimą, kuriame nutarė rei
kalauti “pilnų teisių arabams 
ir panaikinimo Balfouro dek
laracijos”.

Neramumai Užjordony

Neramumai verda visame 
Užjordony, kur Įtūžusių arabų 
buvo, be kitų, nušauti vienas 
britų policininkas ir vienas vo
kiečių laikraštininkas.

Susisiekimas tarp Jeruzoli- 
mo ir Jafos tapo arabų nukirs
tas.

Beduinų raiteliai vakar puo
lė ir sudegino vieną žydų kolo
niją Afule ir, pasak praneši
mų, išskerdę apie šimtą žydų.

Užmuštų skaičius Palestinoj 
esąs stipriai perdėtas

Paryžiuje gauti pranešimai 
skelbė, kad arabų-žydų kauty
nėse Palestinoj skaičius už

muštų siekiąs daugiau kaip 
600. Atrodo, kad tas skaičius 
gerokai perdėtas. Oficialus bri
tų komunikatas skaičių aukų 
visoj Palestinoj paduoda ši
taip: užmuštų — musulmonų 
16, krikščionių 4, žydų 93; su
žeistų musulmonų 118, krik
ščionių 39, žydų 269.

Oro katastrofos
Keturi bollviečiai žuvo aeropla

no liepsnose
LA PAZ, Bolivija, rugp. 28. 

— Cochabamboj vakar nukri
to ir užsidegė didelis Lloyd 
Aero linijos aeroplanas. Pilo
tas, jo padėjėjas ir du pasa- 
žieriai žuvo liepsnose.

Trys nišų lakūnai žuvo 
Juodojoj Juroj

MASKVA, rugp. 28. — Aero
planui, kuriuo jie skrido iš 
Soči į Tiflisą, nukritus į Juo
dąją Jurą, prigėrė gen. Fab- 
ricius, sovietų Kaukazo armi
jos vado asistentas, ir du jo 
kompanionai.

Londono viešbučiai neį 
sileidžia negru laik

raštininko
LONDONAS, rugp. 28. — 

Daugiau kaip trisdešimt Lon
dono viešbučių, kuriuose jis 
bandė- gauti kambarį apsistoti, 
atsisakė įsileisti Robertą S. 
Abbottų, negrą, Chicago j lei
džiamo laikraščio The Defen- 
der leidėją. Dagi tie viešbu
čiai, kurie iš karto buvo davę 
jam kambarį, po valandos vėl 
paprašo, kad jis išsikraustytų.

Nusiminęs megrų laikrašti
ninkas pagaliau atsiminė, kad 
Londone yra vienas negrų drau
gas, ir kreipėsi į jį. Tasis mie
lai suteikė jam ir jo žmonai 
kambarius savo namuose.

Amerikos ministeris 
Haagai rezignavo 

iš vietos
HAAGA, Olandija, rugp. 28. 

— Bichard Tobin, Jungtinių 
Valstybių ministeris Haagai, 
rezignavo iš vietos ir grįžta 
namo į Kaliforniją. Tobin iš
buvo ministeriu Haagoj pus- 
septintų metų.

Praneša apie žiauru
mus Mandžurijoj

iMASKVA, rugp. 28. — Iš 
Barbino gauta pranešimas, 
kad Sungari upėj buvę rasti 
šešių žmonių kūnai su nuka- 
potomis galvomis. Kai kurie jų 
buvę sovietijos piliečiai.

Maskvos užsienio reikalų ko
misariatas dėl to kreipėsi į Vo
kietijos ambasadą, prašyda
mas, kad vokiečių konsulari- 
niai agentai Barbinę dalyką 
ištirtų.

Motina su kūdikiu nusi
žudė dėl nesveikatos
GALESBURG, III., rugp. 28. 

— Namuose, kur ji gyveno, 
rado virtuvėje negyvus Mrs. 
Harry Shopwell, 30, ir jos kū
dikį, kurį motina tebelaikė ran
komis apsikabinus. Virtuvė -bu
vo pilna gazų. Moteriškė pasta
ruoju laiku nesveikavo.

Apiplėšė miesto darbų 
departmentą

PHJLADELPHIA, Pa., rugp. 
28. — Du ginkluoti banditai 
puolė miesto viešųjų darbų de
partamento kasininką septin
tame rotušės aukšte, atėmė 
daugiau kaip $5,000, skirtų 
tarnautojų algoms, ir pabėgo.

5 moters užmuštos 
traukiniui užgavus 

jų automobili
BANCRO-FT, Wis„ rugp. 28. 

— Ties Almondu, netoli nuo 
čia, bėgęs visu greitumu pa- 
sažierinis Chicago and Norlh 
Western traukinys užgavo ge
ležinkelio linijoj automobilį, 
kuriuo važiavo penkios Free- 
porto, Wis., moterys, ir visas 
jas užmušė. Žuvusios yra: Mrs. 
Auna Grandsen, 54; Mrs. C. 
F. Kucbner, 60; Miss Martha 
Young, 50; Miss Alioe Reitz- 
well, 60, ir Mrs. Wm. Hance, 
65.

Užgautas automobilis buvo 
visai sudaužytas ir jo laužia! 
nunešti bėgiais 800 pėdų tolu
mo, ligi mašinistas sugebėjo 
traukinį sustabdyti. Moteriškių 
kūnai buvo baisiai sumankyti.

155 mėty amžiaus tur
kas atvyksiąs j Ame

riką pasirodyti
KONSTANTINOPOLIS, Tur- 

kija, rugp. 28. — Ameriką no
ri pagaliau pamatyti ir įgarsė
jęs savo ilgu gyvenimu turkas 
Zaro Agha, kuris sakosi esąs 
155 metų amžiaus, nors toli 
gražu taip senas dar neatrodo, 
ir kuris taip pat sakosi, kad 
jam nauji dantys išdygę ir 
nauji plaukai ataugę, kai jis 
buvęs 120 metų amžiaus.

Zaro Agha metė savo tarny
bą Stambulo prefektūroj, kur. 
jis gaudavo $25 algos mėnesy, 
ir rengiasi, kelionėn i Jungtie 
nes Valstybes. Prieš išvažiuo
damas jis dar mano išsiskirti 
su savo septinta pačia. Ji yra 
65 metų amžiaus, ir Zaro Aghai 
atrodo, kad ji jam j>er sena.

Milionų ieškotojas Ku
boje atsidūrė kalėjime

HAVANA, Kuba, rugp. 28.— 
Čia tapo areštuotas ir te kau
cijos uždarytas Principe tvir
tovės kalėjime vienas Jungti
nių valstybių pilietis, Joseph 
E. Barlow, kuris reikdavo iš 
Kubos valdžios 9 milionų do
lerių atlyginimo už tariamo jo 
turto konfiskavimą.

Belgų misionierius Ki
nuose nužudytas

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
28. — Vietos franciškonų mi
sija gavo pranešimą, kad 
Ičange, H upe provincijoj, bu
vo užmuštas belgų misionie
rius, tėvas Tiburge Cloodts.

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 j trumpinusį 
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
Dr. Zaunius vedė ope

ros dainininkę 
Jonuškaitę

KAUNAS. — “Rytas” rašo, 
kad užsienių reikalų ministeri
jos generalinis sekretorius Dr. 
Zaunius vedė Operos solistę p. 
Jonuškaitę.

Praneša, kad jų sutuoktuvės 
įvykę Londone.

Cirko tigras Kaune ap
draskė žmogų

KAUNAS. — Rugpiučio 7 d. 
vakare 8 vai. Garliavos valsč. 
Marviankos k. gyventojas Hen
rikas Cichanavičius, nuėjęs cir
kai), norėjo pasigėrėti cirko ar
kliais. Administracijos pasipra
šęs nešė arkliams vandens. Ei
damas’ užsižiopsojo. Tuo tarpu 
vienas tigras iškišęs koją Iš nar
vo, jį prisitraukė ir, su tigru 
striuki reikalai, pradėjo lamdy
ti. Cichanavičius išsigandęs nu
metė vandens kibirą ir ėmė rėk
ti.

Administracijos tarnautojai 
jį išgelbėjo. Bet tigras spėjo 
Cichanavičiui padarytįz44 žaiz
dų. Cirko programos žiūrėti 
jam neteko, nes p/dėtas ligo
ninėn.

Buvę cirke pasakoja, kad va
kar tas tigras buvęs’ labai pik
tas.

Revizija ir pakeitimai 
Kauno pašte

KAUNAS.' —1 liauno pašte 
Valstybės Kontrolė daro\ revi
ziją, kuri jau gerokai yra įpu
sėjus.

Ryšy su tuo, kai kurių sky
rių vedėjai yra perkeliami i 
provinciją su pažeminimu.

Pabaigus reviziją, laukiama 
pakeitimų ir aukštesniųjų val
dininkų tarpe.

Pabauda Telšių “Žemai
čiui” patvirtinta

“Žemaitis” 31 nr. praneša, 
kad Telšių karo komendanto 
uždėta ' “Žemaičio” redaktoriui 
p. Gedvilai 5(X> lt. pabaudą 
Krašto apsaugos ministeris pa
tvirtino.

KAUNĄS. — Kaip teko gir
dėti, rinkimai į valsčių savi
valdybes einant nauju įstaty
mu vyriausybės sluoksniuose 
manoma pravesti po lauko dar
bų.

Dabar taipogi yra aktuali mie
stų savivaldybių reforma.
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Amerikos Žydų Protestai 
PaveikėVoldemarą

Pašalino iš vietų policijos direktorių ir ke
letą kitų Kauno policijos valdininkų, 
leidusių fašistams mušti žydus

BERLYNAS, rugp. 28. — 
Ryšy su lietuvių fašistų pogro
mais prieš žydus Slabadoj ir 
kitur, Lietuvos ministeris pir
mininkas Voldemaras buvo ga
lų gale priverstas kai kų dary
ti.

.Jis pašalino iš vietos polici
jos direktorių, be to keletas 
aukštesnių Kauno policijos val
dininkų, leidusių pogromams 
įvykti, taip pat neteko vietų.

Tai buvo padaryta po to, 
kai esančių tuo tarpu Kaune 
Amerikos žydų delegacija krei
pėsi į Voldemarų ir griežtai 
pareikalavo, kad ekscesams bu
tų padarytas galas ir kad bu
tų nubausti policijos valdi nin-
kai, kurie nieko sau nedarė ir 
leido chuliganams mušti žy
dus.

Voldemarą aplankiusiai ame
rikiečių žydų delegacijai vado
vavo Philadelphijos teisėjas 
W. M. Le‘wis.

Rugpiučio 13 dieną “Naujie
nos” buvo padavusios Žydų 
Telegrafo Agentūros praneši-

Sovietų “Dalbanko” 
buvusių valdininkų 

byla Barbinę
HARBINIAS, Mandžur., rugp- 

28. — Vietos teisme prasideda 
kai kurių sovietų “'Dalbanko” 
ir Rytų Kinų geležinkelio val
dininkų byla. Pirmieji kalti
nami dėl išeikvojimo banko 
pinigų.

Kinų vyriausybė, likvidavu
si “Dalbanką”, darydama jo 
knygų reviziją, sako, susekus, 
kad 660 tūkstančių dolerių 
banko pinigų buvę išleisti ko
munistų propagandai Kinuose.

Kinai .suėmė dar du sovietų 
valdininkus

Vakar buvo areštuoti dar 
du rusų Rytų Kinų geležinke
lio valdininkai, Felsengardas 
ir Pumianskis, kaltinami dėl 
veikimo prieš Kinų valdžią.

Miss Bondfield, britų 
darbo ministeris, 

susižalojo
LONDONAS, rugp. 28. — 

Miss Margaret Bondfield, dar
bo ministeris premjero Ram- 
say MacDonaldo kabinete, skau
džiai susižalojo koją. Tregar- 
non Įlankoj, Kornvole, kame 
ji praleidžia atostogas, krisda
ma nuo vienos uolos nulužo 
kojos riešą.

Ror hS;
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugumoj debesiuota; gali 
būt lietaus; truputį šilčiau; vi
dutiniai mainąsis vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 63° ir 67° F.

Šiandie saulė teka 6:11, lei
džiasi 7:31. Mėnuo teka 12:10 
ryto.

mą apie ekscesus prieš žydus 
Kaune ir provincijoj. Lietuvos 
pasiuntinybė Washingtone ne
trukus per tą pačią žydų Te
legrafo Agentūrą žinias apie 
pogromus Lietuvoj nugynė, pa
reikšdama, kad tuos “gandus” 
skleidžiu komunistai tikslu dis
kredituoti Lietuvos valdžią 
(“Naujienų” < rugp. 17 d. nr.). 
Porą dienų vėliau, ŽTA žinia 
iš Berlyno pranešė plačiau apie 
įvykius prieš žy<Jus Slabadoj 
(Kauno priemiesty), paduoda
ma dagi kai kurių nukentėju
sių žydų vardus (“Naujienos” 
rugp. 20). Tuo tarpu Lietuvos 
laikraščiams buvo užginta ką 
nors apie tuos įvykius rašyti.
Kauno Idiše Štime redaktorius, 
kuris savo laikrašty buvo įdė
jęs apie tai žinutę, buvo nu
baustas už “neteisingų, kirši
nančių žinių skleidimą”. Už
sienio laikraščiai, kurie ką 
nors buvo apie tai rašę, nebu
vo i Lietuvą įleidžiami.

Ir vis dėl to amerikiečių pro
testas Kauno diktatorėlį pa
veikė.

Dar 43 Sicilijos Ma
fijos nariai nuteis

ti kalėti
TERMINI IMElRESE, Sicili

ja, rugp. 28. — Vakar čia pa
sibaigė byla 250 asmenų, ta
riamų banditų organizacijos 
Mafijos narių, kaltinamų dėl 
menkesnių nusikaltimų.

Keturiasdešimt trys kaltina
mųjų tapo nuteisti įvairiems 
terminams kalėjimo; 168 pa
leisti dėl stokos jų nusikalti
mų įrodymų, o likusiųjų 39 
bylos bus iš naujo tardomos.

500 Venezuelos suki
lėlių esą sumušti

Kautynėse su valdžios kariuo
mene abiejose pusėse krito 
400 kareivių

KARAlKASASi, Venez., rugp. 
28. — Oficialia pranešimas 
skelbia, kad gcn. Gonzales ka
riuomenė sumušus penkių šim
tų sukilėlių būrį, kuriam va
dovavęs Francisco Linares Al- 
cantara. /

50 revoliucininkų buvę pa
imti į nelaisvę, taipjau konfis
kuota daug ginklų ir amunici
jos.

Kautynėse daugiau kaip 400 
vyrų abiejose pusėse buvę nu
kauti ar sužeisti.

Al Smitho mylimas šuo 
mirė iš širdgėlos

ALBANY, N. Y., rugp. 28.— 
“Jeiff”, didelis buvusio guber
natoriaus Alfredo E. Smitho 
danų veislės šuo, kurį Smith 
buvo palikęs čia pas vieną sa
vo draugą, nebegyvas. Mano, 
kad jis mirė iš širdgėlos, ne
betekęs savo šeimininko, prie 
kurio jis buvo labai prisirišęs, 
ir kuris “Jimą” taip pat my
lėjo. Nuo to laiko, kai Smith 
pasišalino, šuo, jo nebematy
damas, ėmė labai liūdėti, neės
ti, ir pagaliau jį rado nebegy
vų.

(Atlantic and Pacific Photo)

Krutamųjų paveikslų žvaigžde Lillian Gish.

Tūkstančiams rusų 
gyventojų Mandžur i- 
joje gresiąs badas

Nori gauti pagalbas iš Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus ir 
iš Tautų Sąjungos

DARBINAS, Mandžur., rugp. 
28. — Del kivirčių tarp sovie
tų Rusijos ir Kinijos, daugy
bė iMandžurijoj gyvenančių 
rusų atsidūrė sunkiausioj pa
dėly — be darbo ir be duonos 
kąsnio. Padėtis dar labiau pa
blogėjo, tūkstančiams Rytų Ki
no geležinkelio rusų darbinin
kų ir tarnautojų netekus dar
bo, daugely atvejų dagi butų, 
kadangi jiems ir jų šeimoms 
nebeleidžiama gyventi nemoka
muose butuose, priklausančiuo
se Rylų Kinų geležinkeliui.

Del tos priežasties rusams 
Mandžurijoje, kurių viename 
tik Harbine yra apie 100,000, 
gresia badas. Dabar tad kilo 
sumanymas tų rusų padėtim 
suinteresuoti Amerikos Rau
donąjį Kryžių, taip pat kai ku
riuos Tautų Sąjungos narius.

500 rusų elgetauja
Gen. Mi čunlin, Barbino ru

sų dalies policijos viršininkas, 
sako, kad daugiau kaip 500 
rusų, vyrų, moterų ir vaikų, 
elgetauja gatvėse, nežiūrint, 

kad didelis nelaimingųjų skai
čius jau yra šiek tiek aprūpin
tas.

šeši meksikiečių plėši
kai sušaudyti

PUEJBLA, Meksika, rugp. 28. 
— Kariuomenės teismo pa
smerkti mirties bausmei, čia 
tapo sušaudyti šeši banditai, 
kurie praeitą šeštadienį puolė 
La Trinidad medvilnės fabri
ką ir paspruko su 5,000 pesų. 
Vakar jie buvo sugauti.

Britai šovė arabų ir žy
dų riaušininkus

KAIRAS, Egiptas, rugp. 27. 
— Gautas čia prnaešimas sa
ko, kad Haifoj, Palestinoj, šian
die vėl įvyko didelės kautynės 
tarp arabų ir žydų. Neramu
mams numalšinti, britų jūrei
viai ėmė šaudyti. Daug arabų 
ir žydų buvo užmuštų.

Del riaušių Palesti
noje bijoma arabų 

sukilimo Sirijoje
Palestinos valdžia uždarė rytų 

sieną, bijodama Užjordonio 
arabų įsiveržimo

LONDONAS, rugp. 28. — 
Gautais pranešimais, prieš ke
letą dienų kilusios Jeruzolime 
kautynės tarp musulmonų ir 
žydų dabar priima pobpdj ara
bų sukilimo visoj Palestinoj, 
Užjordony ir Sirijoj.

Nežiūrint, kad aštri spaudos 
cenzūra trukdo tiesioginį susi
siekimą tarp Londono ir Jeru- 
zolimo, gauti per Siriją prane
šimai sako, kad Palestinos val
džia buvo priversta uždaryti 
rytų sieną ir tuo bildu užkirs
ti kelią Užjordonio arabų įsi
veržimui į Palestiną.

Visa Palestinos spauda tapo 
laikinai prigniaužta.

Arabai įtūžę ant žydų
Arabų įtūžimas prieš žydus 

paplito ir Sirijoj, dėl to fran- 
euzų kariuomenei buvo įsakyta 
būti prisirengusiai galimoms 
riaušėms.

Damaske, dėl simpatijos ara
bams Palestinoje, visi arabų 
bazarai vakar buvo uždaryti. 
Miestą pa t raliuojanti policija 
tapo žymiai sustiprinta.

“Pilnų teisių arabams”
Įvairių arabų giminių vadai 

laikė Nabluse generalinį susi
rinkimą, kuriame nutarė rei
kalauti “pilnų teisių arabams 
ir panaikinimo Balfouro dek
laracijos”.

Neramumai Užjordony
Neramumai verda visame 

Užjordony, kur įtūžusių arabų 
buvo, be kitų, nušauti vienas 
britų policininkas ir vienas vo
kiečių laikraštininkas.

Susisiekimas tarp Jeruzoli- 
mo ir Jafos tapo arabų nukirs
tas.

Beduinų raiteliai vakar puo
lė ir sudegino vieną žydų kolo
niją Afule ir, pasak praneši
mų, išskerdę apie šimtą žydų.

Užmuštų skaičius Palestinoj 
esąs stipriai perdėtas

Paryžiuje gauti pranešimai 
skelbė, kad arabų-žydų kauty
nėse Palestinoj skaičius už

muštų siekiąs daugiau kaip 
600. Atrodo, kad tas skaičius 
gerokai perdėtas. Oficialus bri
tų komunikatas skaičių aukų 
visoj Palestinoj paduoda ši
taip: užmuštų — musulmonų 
16, krikščionių 4, žydų 93; su
žeistų musulmonų 118, krik
ščionių 39, žydų 269.

Oro katastrofos
Keturi boliviečiai žuvo aeropla

no liepsnose
LA PAZ, Bolivija, rugp. 28. 

— Cochabamboj vakar nukri
to ir užsidegė didelis Lloyd 
Aero linijos aeroplanas. Pilo
tas, jo padėjėjas ir du pasa- 
žieriai žuvo liepsnose.

Trys msų lakūnai žuvo 
Juodojoj Juroj

MASKVA, rugp. 28. — Aero
planui, kuriuo jie skrido iš 
Soči į Tiflisą, nukritus į Juo
dąją Jurą, prigėrė gen. Fab- 
ricius, sovietų Kaukazo armi
jos vado asistentas, ir du jo 
kompanionai.

Londono viešbučiai neį 
sileidžia negrų laik

raštininko
LONDONAS, rugp. 28. — 

Daugiau kaip trisdešimt Lon
dono viešbučių, kuriuose jis 
bandė gauti kambarį apsistoti, 
atsisakė įsileisti Robertą S. 
Abbottą, negrą, Chicagoj lei
džiamo laikraščio The Defen- 
der leidėją. Dagi tie viešbu
čiai, kurie iš karto buvo davę 
jam kambarį, po valandos vėl 
paprašo, tead jis išsikraustytų.

Nusiminęs negrų laikrašti
ninkas pagaliau atsiminė, kad 
Londone yra vienas negrų drau
gas, ir kreipėsi į jį. Tasis mie
lai suteikė jam ir jo žmonai 
kambarius savo namuose.

Amerikos ministeris 
Bangai rezignavo 

iš vietos
HAA'GA, Olandija, rugp. 28. 

— Bichard Tobin, Jungtinių 
Valstybių ministeris Haagai, 
rezignavo iš vietos ir grįžta 
namo į Kaliforniją. Tobin iš
buvo ministeriu Haagoj pus- 
septintų metų.

Praneša apie žiauru
mus Mandžurijoj

MASKVA, rugp. 28. — Iš 
Harbino gauta pranešimas, 
kad Sungari upėj buvę, rasti 
šešių žmonių kūnai su nuka- 
potomis galvomis. Kai kurie jų 
buvę sovietijos piliečiai.

Maskvos užsienio reikalų ko
misariatas dėl to kreipėsi į Vo
kietijos ambasadą, prašyda
mas, kad vokiečių konsulari- 
niai agentai Harbine dalyką 
ištirtų.

Motina su kūdikiu nusi
žudė dėl nesveikatos
GALESiBlURG, III., rugp. 28. 

— Namuose, kur ji gyveno, 
rado virtuvėje negyvus Mrs. 
Harry Shopwell, 30, ir jos kū
dikį, kurį motina tebelaikė raiv 
komis apsikabinus. Virtuvė bu
vo pilna gazų. Moteriškė pasta
ruoju laiku nesveikavo.*

Apiplėšė miesto darbų 
departmentą

PHILADELPHIA, Pa., rugp. 
28. — Du ginkluoti banditai 
puolė miesto viešųjų darbų de
partamento kasininką septin
tame rotušės aukšte, atėmė 
daugiau kaip $5,000, skirtų 
tarnautojų algoms, ir pabėgo.

5 moters užmuštos 
traukiniui užgavus 

jų automobili
BANCROFT, Wis., rugp. 28. 

— Ties Almondu, netoli nuo 
čia, bėgęs visu greitumu pa- 
sažierinis Chicago and Norlh 
Western traukinys užgavo ge
ležinkelio linijoj automobilį, 
kuriuo važiavo penkios Frec- 
porto, Wis., moterys, ir visas 
jas užmušė, žuvusios yra: Mrs. 
Anna Grandseh, 54; Mrs. C. 
F. Kucbner, 60; Miss Martha 
Young, 50; Miss Alice Beitz- 
well, 60, ir Mrs. Wm. Hance, 
65.

Užgautas automobilis buvo 
visai sudaužytas ir jo laužiai 
nunešti bėgiais 860 pėdų tolu
mo, ligi mašinistas sugebėjo 
traukinį sustabdyti. Moteriškių 
kūnai buvo baisiai sumankyti.

155 metų amžiaus tur
kas atvyksiąs į Ame

riką pasirodyti
KONSTANTINOPOLIS, Tur

kija, rugp. 28. — Ameriką no
ri pagaliau pamatyti ir įgarsė
jęs savo ilgu gyvenimu turkas 
Zaro Agha, kuris sakosi esąs 
155 metų amžiaus, nors toli 
gražu taip senas dar neatrodo, 
ir kuris taip pat sakosi, kad 
jam nauji dantys išdygę ir 
nauji plaukai ataugę, kai jis 
buvęs 126 metų amžiaus.

Zaro Agha metė savo tarny
bą Stambulo prefektūroj, kur 
jis gaudavo $25 algos mėnesy> 
ir rengiasi, kelionėn į Jungti-, 
nes Valstybes. Prieš išvažiuo
damas jis dar mano išsiskirti 
su savo septinta pačia. Ji yra 
65 metų amžiaus, ir Zaro Agb.ai 
atrodo, kad ji jam j>er sena.

Milionų ieškotojas Ku
boje atsidūrė kalėjime

HAVANA, Kuba, rugp. 28.— 
Čia tapo areštuotas ir te kau
cijos uždarytas Principe tvir
tovės kalėjime vienas Jungti
nių valstybių pilietis, Joseph 
E. Barlow, kuris reikalavo iš 
Kubos valdžios 9 milionų do
lerių atlyginimo už tariamo jo 
turto konfiskavimą.

Belgų misionierius Ki
nuose nužudytas

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
28. — Vietos franciškonų mi
sija gavo pranešimą, kad 
Ičange, Hupe provincijoj, bu
vo užmuštas belgų misionie
rius, tėvas Tiburge Cloodts.

15-kos- Metų
Patyrimas

Išmokino Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
riaus Vedėjus surasti greičiausiu^ ir tik
riausius kelius pinigų siuntimo ^aetuvon.

Naujienos pasiunčia pinigus £aštu ir te
legrama. Pinigai išmokami j 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
Dr. Zaunius vedė ope

ros dainininkę 
Jonuškaitę

KAUNAS. — “Rytas” rašo, 
kad užsienių reikalų ministeri
jos generalinis sekretorius Dr. 
Zaunius vedė Operos solistę p. 
Jonuškaitę.

Praneša, kad jų sutuoktuvės 
įvykę Londone.

Cirko tigras Kaune ap
draskė žmogų

KAUNAS. — Rugpiučio 7 d. 
vakare 8 vai. Garliavos valsč. 
Marviankos k. gyventojas Hen
rikas Cichanavičius, nuėjęs cir- 
kan, norėjo pasigerėti cirko ar
kliais. Administracijos pasipra
šęs nešė arkliams vandens. Ei
damas' užsižiopsojo. Tuo tarpu 
vienas tigras iškišęs koją iš nar
vo, jį prisitraukė ir, su tigru 
striuki reikalai, pradėjo lamdy
ti. Cichanavičius išsigandęs nu
metė vandens kibirą ir ėmė rėk
ti.

Administracijos tarnautojai 
jį išgelbėjo. Bet tigras spėjo 
Cichanavičiui padaryti 14 žaiz
dų. Cirko programos žiūrėti 
jam neteko, nes padėtas ligo
ninėn.

Buvę cirke pasakoja, kad va
kar tas tigras buvęs' labai pik
tas.

Revizija ir pakeitimai 
Kauno pašte

KAUNAS. — liauno pašte 
Valstybes Kontrolė daro revi
ziją, kuri jau gerokai yra įpu
sėjus.

Ryšy su tuo, kai kurių sky
rių vedėjai yra perkeliami į 
provinciją su pažeminimu.

Pabaigus reviziją, laukiama 
pakeitimų ir aukštesniųjų val
dininkų tarpe.

Pabauda Telšių “Žemai
čiui” patvirtinta

“Žemaitis” 31 nr. praneša, 
kad Telšių karo komendanto 
uždėta ' “Žemaičio” redaktoriui 
p. Gedvilai 500 lt. pabaudą 
Krašto apsaugos ministeris pa
tvirtino.

KAUNAS. — Kaip teko gir
dėti, rinkimai į valsčių savi
valdybes einant nauju įstaty
mu vyriausybės sluoksniuose 
manoma pravesti po lauko dar
bų.

Dabar taipogi yra aktuali mie
stų savivaldybių reforma.
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DVIDEŠIMTASIS AMŽIUS
Pažinkim Pasaulį, Kuriame šiandien Gyvename.

Rašo Juozas Protiškus

(Tęsinys)
Musų instinktai tebėra labai 

individualistiniai, bet musų į- 
staigos ir musų socialiai reika
lai vis labiau mus verčia Į ko
operaciją. Dabar jau ir indust
rija yra nepalyginamai švelnes
ne, kaip buvo šimtmeti atgal su 
visais dirbtuvių šiurpais. Gero
vė jau dedama pamatau visų 
moderniškų įstaigų; jau ir pra
monės finansai turi taikintis ir 
skirti dalj savo pelnų bendriems 
žmonių gerovės reikalams — li
goninėms, kolegijoms, skaityk
loms ir įvairiems moksliškiems 
tirinėjimams.

Prekyba mus išskirstė karu, 
ir ateity turės sujungti bendra 
taika. Visuma, kuriai mes visi 
lygiai priklausome, norėdami 
fiziškai išlikti ir kultūriškai pa
kilti, su pagelba mokslo, išra
dimų, komercijos ir komunika
cijos darosi vis didesnė.

Jaunuomenė ieško kelių Į šei
mynini gyvenimą, nuo kurio ją 
dažniausia prilaiko tėvų išroka- 
vimai, draugiškų vedybų keliu 
(companionate marriage); šei
mynos pradeda reguliuoti savo 
prieaugli, sulig išgalių jaunajai 
kartai suteikti tinkamą išauk
lėjimą, su pagelba gimdymo 
kontrolės; visuomenė pradeda 
gerinti savo rasę ir apsisaugoti 
nuo nenormališkų bei krimina- 
liškų paveldėjimų su pagelba 
eugenikos. Mokslas ir valsty
bės stengiasi apsaugoti žmoniją 
nuo infekcijų, ligų ir įvairių 
nelaimių. Moderniškoji indus
trija, — kooperatyvis pasidali
nimas bei tarptautiniai preky
bos, finansų ir mokslo santy
kiai stengiasi padaryti visiems 
gyvenimą kiek galima lengves
nį, saugesnį ir kultūros bei'ei-' 
vilizacijos vaisius kuodidžiau-

siam žmonių skaičiui prieina- 
mesniais.

šventieji gimsta musų tarpe 
kas dieną, dori žmonės pasitin
ka mus kiekviename žinksny, 
skaisčios mergelės ir pasišven- 
tusios motinos galimos rasti tū
kstančiuose namų, karžygišku- 
mas nenuilstamai kovoja 'tam
są, prietarus, skurdą, krimina
lus. Badas, potvynis ar gais
rai užeina, tūkstančiai žmonių 
skubina į pagelbą darbu, auko
mis; tauta pradeda nykti, žiū
rėk ir jos priešai atsiverčia 
draugais ir skubina padėti. Ti- 
rinėtojai žūsta, ir kiti skubina, 
aukodami savo gyvybes jiems 
gelbėti.

Niekas dar negalėjo pasmerk
ti žmogaus potenciališkumo da
ryti gera kitam. Kur tai už
pakaly šių dienų chaoso, riau
šių, kriminalų, gludi pamatinis 
žmogaus sielos’ gerumas. Jis kol 
kas tik tyliai padėdamas, gel
bėdamas ir viltis keldamas, 
laukia, kol galutinai praeis mu
sų gadynės sunkus bandymai už 
senovės nusidėjimus, ir per vi
sus tuos triukšmus, klaidas bei 
nuklydimus, pakils nauja, skais
ti humanistinė moralė, pakel
dama žmoniją iš viduramžių 
palaikų į šviesią, meilės bei tai
kos naują gadynę. Senasis pa
saulis mirė, tegyvuoja nauja
sis.

Humanizmas
Pagal Curtis W. Reese 

Western Unitarian Conference
Sekretorius, Chicago.

Terminas Humanizmas' varto
jamas išreikšti tam tikram ju
dėjimui, kurs Įvairiais laikais ir 
laipsniais kreipė dėmesį į žmo
gaus gyvenimo studijavimą, 
vertybę ir pakėlimą.

Sofistinis Humanizmas dar

NAUJIENOS, Chicago, UI
— — ....................... H .»   '■ — ......................... ...........................................

[Atlantic and Pacific Photo]

Gaisras Trans-Mississippi Grain Co. grudų elevatoriuje Omaha, Nebr. Sudegė 400,000 
bušelių grudų. Nuostoliai siekia $500,000.
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MADOS

2969— Jaunai panelei siutelis. 
Tinka iš sunkesnės ar lengvesnės 
materijos. Galima siūdinti sejonėlį 
ir švarką iš vienokios materijos ir 
bliuzką iš kitokios. Sukirptos mie-

penktame amžiuj prieš Kristų 
nukreipė dėmesį nuo kosmolo- 
giškų spekuliavimų į žmogaus 
studijavimą. Renesanso Huma
nizmas, pradedant su keturio
liktu šimtmečiu, nušvietė vidur
amžių patamsius klasiško mok
slo šviesa, tuomi žymiai padė
damas žmonijai iš viduramžių 
išsivystyti i moderniškus am
žius. Enciklopedinis Humaniz
mas, yra tai antroji pusė aš
tuoniolikto šimtmečio, kovojo 
su paklydimais, rėmė apšvietą, 
ir kėlė žmonių troškimus ir sva
jones. Dabar moderninėj istori
joj Humanizmas stato jau žmo
gaus' prigimtį viso mokslinio 
proceso centru ir apibudina ver
tybes tiktai pritaikant jas žmo
gaus gyvenimui; mokslinis Hu
manizmas tiria kosmiškus reiš
kinius su tikslu išnaudoti juos 
ir vartoti žmonių tikslams; edu
kacinis Humanizmas taiko mo
kslo galybę žmonių gyvenimo 
reikalams; ir religinis Humaniz
mas aiškina dvasinius reiški
nius kaipo savybę pačios buty- 

| bes, ir tuomi griežtai skiriasi 
Į nuo visokių viršžmogiškų, virš- 
gamtiškų ir absoliutistinių ver
tybių skemavimo. Per visą savo 
istoriją Humanizmas koncentra-

vo dėmėsi į žmogaus gyvenimo 
studijavimą, vertybę ir pakėli
mą.

L) Humanizmas yra įsitikini
mas, kad žmogaus gyvenimas 
yra aukščiausioji vertybė, ir 
dėlto turi būti vertinamas kaip 
tikslas, bet ne kaipo priemonė. 
Tai yra pamatinė Humanizmo 
religijos taisyklė. Tiek labai 
Humanistas vertina žmogų, kad 
visas jo dorybes skaito jo pa- 
ties įgymtomis, o ne suteikto
mis kokio nors viršutinio pasau
lio. Žmogaus vertybe yra igyrū
ta žmogaus gyvenimui lygiai 
kaip kad yra galutinai išsivy
stę organizmai, harmoningai ba
lansuoti impulsai ir dvasiniai 
skatinimai. I?aktinai žmogaus 
vertybė ir yra iš jų sudaryta 
ir nėra reikalinga jokių ypatin
gų priedų padaryti ji vertinges
nių. Humanistas laikosi, kad 
žmogaus vertybė yra žmogaus 
prigimties savybė; ir kad jos 
kilimas yra evoliucinio charak
terio ir yra to pat pobūdžio kaip 
ir organinis kilimas. Dėlto:

1) žmogus neturi būti varto
jamas kaipo priemonė Dievo 
garbei. Visos ortodoksines reli
gijos žmogų daro instrumentu 
Dievo rankose. Humanizmas lai
ko žmogų lygiai vertingu, jei 
ir visos universalinės ir amži
nosios teorijos pasirodys buvę 
paties žmogaus gražios vaizduo
tės produktas.

2) žmogus neturi būti var
tojamas kaipo priemonė kosmiš- 
kiems' tikslams. Kokius ten tik
slus, jei bet kokius, kosmos ir 
siektų, žmogus neprivalo būti 
skaitomas jo realizavimo Įran
kiu. Jei kosmos siekia kokių ten 
tolimų dievinu Įvykių, reikia ti
kėtis, kad žmogus tobulėdamas, 
gerėdamas ir skaistėdamas ga
lės ir prisidėti tiems' Įvykiams. 
Bet kol žmogus negali žinoti ar 
dar nežino, kas tas įvykis tu
ri bu'ti arba kokiems tikslams 
kosmos simpatizuoja, žmogus 
negali ir neturi statytis sau ki
tokių tikslų, kaip paties žmo
gaus išsivystymą. Kreipti dė
mėsi į kosmiškus tikslus reiš
kia silpninti paties žmogaus pa
dėties apibudinimą.

3) žmogus negali būti nau
dojamas kaip priemonė morali
nei tvarkai. Moralai auga iš 
žmogaus situacijų ir yra priva
lomi tiek kiek yra verti žmo-

'niškumo supratimu. Moralai yra 
priemonės žmogaus tikslams, 
bet ne patys tikslai* Moraiis 
įstatymas lygiai kaip gamtos 
įstatymas yra pritaikomas' ter
minas, o ne objektyve pilnatvė. 
Privalomybės ir atsakomybės 
jausmas ir tam panašus yra 
produktai ir instrumentai emo
ciniam žmonių gyvenimui, oJ ne 
autoritetai uždedami4 žmonėms. 
Humanizmas evoliuciją ima 
rimtai ir jos kūrybiniame sin- 
tezy randa išaiškinimą morali
nių ir dvasinių dalykų lygiai 
kaip fizinių ir biologinių.

4) žmogus neturi būti nau
dojamas priemone pasaulio tvar
kai. Ekonomijos, politikos, ir 
socialiai reikalai yra priemonės 
žmogaus gyvenimo tikslui, bet 
ne žmogaus gyvenimas priemo
nė jų tikslams. Čionai Huma
nizmas paliečia visą socialę si
stemą. Vyriausybės, gamybos ir 
paskirstymo mekanizmai, eko
nominio pasikeitimo įstaigos', vi
sos socialinės, ekonominės ir po
litinės santvarkas turi būti iš
bandytos pagal jų tinkamumo 
žmogaus gyvenimui, ir, atsi
žvelgiant i tai, turi arba pasi
likti arba būti nugriautos. Kiek
vienas socialinėst, politinės ir 
ekonominės tvarkos elementas' 
turi būt nuolat ekzamenuojamas 
ir keičiamas arba pašalinamas, 
žiūrint jo pamatinio tinkamu
mo tarnauti žmonių reikalams. 
Niekas pramonės, prekybos, ir 
pačios valstybės srityje negali 
būti šventa, jei neatsiduoda 
žmogaus gyvenimo kėlimui.

5) Dar daugiąu. žmogus ne
gali būti naudojamas kaipo 
priemonė kitam žmogui. Joks 
žmogus negali naudoti kito 
žmogaus saunaudiškiems tiks
lams. Bendra arba abipusė pa
gelba privalo būti būdas asme
ninėms abiejų pusių vertybėms 
pakelti. Kiekvieno labas turi bū
ti visų labu, tai yra kad vieno 
gerove nebūtų skriauda kitam. 
Tai yra sunkus dalykas skelb
ti, bet jis yra visų tikslų tiks
las. žmogaus' gyvybė yra aukš
čiausia vertybė ir todėl privalo 
būti statoma tikslu, ne prie
mone.

f

.11) Humanizmas yra pastan
gos suprasti žmogaus patirtį 
paties žmogaus tirinėjimo ke
liu. Yra visokių žmogaus patir
ties aiškinimų, kuriuos galima

paskirstyti į 4 grupes: Revela- 
cija, Intuicija, Spekuliacija ir 
Investigacija.

1) Kaip ir keista, dauguma 
rasių ir praktiškai visos religi
jos suklaidintos misteriškais gy
venimo aiškinimais, skaitė re- 
veliacijas (apreiškimus) vienin
teliu budu žmogaus patirčiai pa
žinti. Orakulai, Įstaigos, kuni
gai, knygos, daug žymių žmo
nių kaip tai Jėzus, vadinami 
dieviškų apreiškimų šaltiniais. 
Bet moderniškai galvojanti žmo
nės negali daugiau pripažinti 
viršgamtiškų reveliacijų. Tad 
nehumanistiniai žmogaus pri
gimties aiškinimai patys per 
save nyksta.

2) Nors intuicija (nujauti
mas) pripažįstama, kokios ir 
butų jos priežastys, tačiau tai 
yra palties žmogaus dvasia, ku
ri nujaučia. Visi intuicijos ele
mentai yra žmogaus elementai. 
Jiems galima pasitikėti tik ta
da, jei jie yra paremti žmo
gaus patirtim ir patikrinti ata- 
tinkamais mokslo daleidimais.

3) Tas pat yra su spekulia
cija (išvadžįojimas), kuri yra 
žmogaus minties funkcija. Spe
kuliacijai galima tik tada pasi-

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

A

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

BAYER

Jeigu jus nematot ‘‘Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodS milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo, Reumatizmo, 
Neuralgijos, Skausmo Skausmo.

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

Galvos skausmo, 
Lumbago,

Skausmo Skausmo.

ros 8, 10, 12, 14 ir 16 metu am
žiaus panelėms.

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

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

............ ■ -..u—m.’.. .įmik

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

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

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
-------------------------- -------------- - ----------u,-----------------------------------------------------------

tikėti, jei turi iš faktų pama
tą. Visos teologijos ir filosofi
jos yrą žmonių spekuliacijos 
produktai, tad tokiais ir tega
li būti laikomi. Teologijos ir 
filosofijos yra priklausomos nuo 
žmonių gyvenimo, bet ne žmo
nių gyvenimas priklausomas 
nuo jų.

4) Tyrimas' faktų, bandymas 
hypotezių išvestų iš faktų, pa
tikrinimas atradimų, persvar
stymas teorijų, atsidėjęs seki
mas gyvenimo painiavos, yra 
moderniškas, moksliškas, Hu- 
manistiškas kelias pažinti žmo
gaus prigimčiai.

Faktinai visi tie keliai yra 
žmogaus keliai. Net pačios tos 
nehumanis'tinės teorijos apie 
viršgamtiškus apreiškimus yra 
taip pat žmogaus minties pro-

Spccialistae gydymo chroniškų Ir naujų Il
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsflan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas lAegzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryft. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifiegzaminavlmo—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 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

dūktas, žmogaus tirinėjimas 
yra tas vieškelis, kurs eina iš
ilgai visų patirties laukų.

(Bus daugiau)

Dykai sergantiems 
Astma ir Šienlige

Laisvas metodų išbandymas, kuriuos 
kiekvienas gali vartot nenusto

damas laiko bei patogumų
Mes turime metodą astmai kontroliuoti, 

Ir norime ji išbandyti savo ekspensals. Ne
svarbu, ar jūsų yra senas kelsas ar naujai 
prasidėjęs, ar yra kroniška astma ar ftten- 
ligė (ha.v faver). Jus nareikalaukit mu
sų nemokamo metodo. Nesvarbu, kokiame 
klimate Jus gyvenate, taipgi kokio am
žiaus ir užsiėmimo esate, jei tik Jus kan
kina Asthma ar Hay Fcver, musų metodas 
Jus greit išgelbės.

Ypatingai norim pasiųsti tiems vadina
miems bevilties keisams. kur nieko negel
bėjo visokį (kvėpimai, marinimai, opinmos 
prleparatai, žvakutes, “patentuoti durnai” likt. Mes norime visiems savo ekspensals 
parodyti, kad musų metodas yra padarytas 
su tikslu padaryti liuesą kvėpavimą, panai
kinti karkimą, ir visus tuos baisius pavok
si zmu s.

Toks nemokamas pasiūlymas butų tikras 
apsileidimas neišnaudoti. Parašykite tuojau 
Ir pradėkit ta pat dieną metodą. Nesiųski
te pinigų. Tik pasiųskite žemai pridedamą 
kuponą. Padarykit tai šiandien.

FRKK TRAII, COUPON
FRONTIER ASTHMA CO..
2872 H Frontier Bldg., 462 Niagara 8t., 
Buffalo. N. Y.

Send fre trial of your method to:

Lietuvos Laisvės
Bonų

vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS
r moka

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

173Į9 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

- .. r r 'i r "g-r-v— -

Namų Pakėlimas, Pamatai, Saulės 
Seklyčios, Murinės ar Medinės

$5 įmokėti, trys metai išmokėjimui

REMODELIA- 
VIMAS

Vidaus ir iš lauko 
atliekamas speciali
stų su daugelio me
tu patyrimu.

VIŠKOS
Leiskite parodyti 
jums, kaip jus gali
te labai pigiai pa
daryti viškas išren- 
duojamas.

PORČIAI
Pasidžiaugkite , pa
togumas priekinių 
ar užpakaliniu por- 
čių.

GARAŽAI
Kaip mediniai, taip 
ir mūriniai; jie pa
tys užsimoka už 
save rendomis.

PAMATAI
Cementinių bloku, 
mūriniai, ar cemen
tiniai. Pekėlimas ir 
ištiesimas. Geras 
darbas.

PLUMBINGAS
Plumbingas ir mau
dynės, tile grindys 
ir sienos įdeda
mos.

Leiskite musų atstovui at
važiuoti jums patogiu laiku 
ir nuvežti pas musų paten
kintus kostumerius ir paro
dyti jums musų darbą.
Bile kur iki penkios dešimt

myliu nuo CHICAGOS

I MARVEL CONSTRUCT1ON
• 428 South Kedzie Avė.
| Tel. Nevada 6820 |
| Vardas ..........................................  Į

| Adresas ......     •

I Telefonas .................................  A6
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Polemika ir Kritika
J. BACHUNO PASTABOS 

“NAUJO ŽODŽIO” 
REDAKCIJAI

Su eiliniu Kauno iliustruoto 
žurnalo: “Naujas žodis” try
liktu numeriu (liepos-July 15, 
1929) atėjo nemalonių žinių 
apie Amerikos lietuvius. Straips
ny: “Svečiai iš Amerikos” mi
nimas net ir mano vardas, todėl 
esu priverstas viešai pasiaiš
kinti. Tuo labiau, kad yra rei
kalas aptarti to žurnalo kliedė
jimus ir atitaisyti kai kuriuos 
jo netikslumus.

Minėto straipsnio pradžioje 
pabrėžta pora žodžių apie lietu
vius svečius iš Amerikos ir pa
sakyta, kad juos apspinta 
“smalsuoliai” (esama Lietuvoj 
smalsių žmonių!). Toliau strai
psny išnagrinėta visa mano far- 
ma: suskaityta, kiek “štukų” 
pas mane yra vasarotojams na
mukų; pamatyta upė “apžėlus” 
medžiais; išvardyta, koki sve
čiai pas mane vasaroja, lankosi, 
ir rasta, kad pas mane farmoje 
randa prieglaudų įvairios rų- 
šies “klajokliai”.

Manau, “Naujienoms” žino
ma, kokie “klajokliai” pas mane 
lankosi. Bet, kad ir gerbiamieji 
skaitytojai žinotų, keletą savo 
svečių suminėsiu: Lietuvos Mi- 
nisteris VVashingtone, p. B. K. 
Balutis; konsulai: žadeikis, Kal
vaitis; artistai, bei muzikai: St. 
Šimkus, Vanagaitis, Babravičia, 
Ant. Sodeika, p-lė Mariona Ra
kauskaite, p-nia V. Bruchas, 
Olšauskas, Byanskas, p. ir p-n*i 
Pocius, Mikas Jozavitas; dakta
rai: Naikelis, Kulis, 
Zimontas, Draugelis, 
Šimkus, Montvidas, 
Karalius, žilvitis;
Olis, Borden, Jurgelionis, Brad- 
chulis ir daugelis kitų profesio
nalų, biznierių ir žurnalistų. 
Suminėsiu tik kelis, kaip tai: 
Mackevičia, Elias, 
Šmotelis, Kiras, 
žaitė, Augustas, 
Rušinskas etc. etc.
musų garbingi žmonės “klajok
liai”, tai kuo pavadinti “Naujo 
žodžio” redaktorių ir jojo 
dradarbius?

Nenorėdamas užimti šio 
raščio brangias, skiriamas
tiems raštams /ilutes, paduosiu 
ne visą viršminėtų straipsnį, 
bet 'tik trumpų, charakteringes- 
nę ištrauką:

“Bačiuno farmoje randa prie
glaudą įvairus įvairiausi klajok
liai. Pralošei pokeriu pinigus, 
neturi ko griebtis, nuvažiuoji 
pas Bachuną ir gali gyventi. Net 
jei ir su Bačiunu susipykai, 
kaip atsitiko, pavyzdžiui, su ar
tistu B., bet bėdoje ten vis dėl
to rasi prieglaudą”.

Ta žinutė pati už save kalba. 
Nei kiek neabejoju, kad ji ne
garbę teikia ne man, o pačiam 
Redaktoriui, paleidusiam liežu- 
viavimą savo žurnalo skiltyse.

Vienas 
yra man 
laikraščių 
šia, jųjų
“et pletkavoja, vienas kitą skan
dina, pešasi...”

Užsiėmęs ūkiškais reikalais, 
neturėdavau progos nuodugniau 
pastudijuoti iš Kauno atėjusius 
laikraščius bei žurnalus. Pasi
tenkindavau juos peržiūrėjęs, 
pasiskaitęs.

“Naujas žodis” mane įtikino, 
patvirtino suminėtus nusiskun
dimus. žurnalas, kuris deda 
savo puslapiuose žmonių gyve
nimo trupinius, aprašinėja, kur 
kas susipyko, ar susitaikė, kur 
gaidys pragydo, ar vištos su
kurkė, išeina į visuomenę ne 
rimtų, nuoširdžių žinių, gražių 
idėjų teikėjo, bet liežuvninko 
rolėje. O žinome, kaip žmonės 
jį mėgsta.

“Naujas žodis” mane įtikino 
ir dėl antro nusiskundimo. Sa
ko: Lietuvos laikraščiai bara 
Amerikos lietuvių spaudą, kam 
netaisyklingai rašo... Kad mes 
neturime kalbininkų, svetimam 
krašte nėra progos gerai jos iš
mokti, džiaugiamės, jog nepa
mirštam, ko Lietuvoj iš motu
tės išmokom. Vienintelis mu
sų mokytojas, tai laikraštis, ar 
žurnalas iš Kauno...

Gi skaitau “Naują žodį”, tą 
kauniškį žurnalą, ir kiekviena
me puslapyje po kelias klaidas. 
Vien viršminėtame / straipsny, 
užimančiam, su dviem klišėm, 
vos vieną puselę puslapio, su
skaičiau 16 gramatikos ir ko
rektūros klaidų!

Tai, vadinas, musų mokyto
jas!! •

Kaunui, kur yra lietuviškos 
gimnazijos, universitetas, profe- 
soriai-kalbininkai, o taip pat ir 
“Naujam žodžiui”, tai nedova
notina. Butų galėję, rodos, per 
dešimtį metų išmokti ir kalbos 
ir žurnalų redaguoti.

—Jt‘ J. Bachunas, 
savininkas Tabor Farmos, 

Sodus, Mich.

ginti, kaip greitai naujas Buick 
gali bėgti.

Viskas butų gerai pasibai
gę, jei nebūtų pasipainiojęs 
taksikabas. O kadangi jisai 
pasipainiojo, lai stulpas šaly- 
gatvyje nuversta, išgriauta 
siena gasolino stoties, Buicko 
pasažieriai ir faksikabo šofe
ris atsidūrė ligoninėje. Nors 
trys musų chicagiečio šonkau
liai nukentėjo, vienok jis ma
no turėjęs “heli of a'royal 
time”.

Tai yra gyvenimas ir many
mas jaunose dienose.

Reporteris.

!----
Laiškai Pašte

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

Kapočius,
Juozaitis, 

Davidonis, 
advokatai:

Olszewski, 
p-lė Gai- 
žymontas, 
Jeigu tie

ben-

laik- 
rim-

kitas lietuvis kartais 
nusiskundęs Lietuvos 
kryptimi, jųjų dva- 
nenuoširdumu. Sako:

Phone 2054

JCSFPH VILIMAS
Namu Sinty rn 

0 KONTRAKTOR1US J
• >56 So. Rockivęll St., Chicago. 11L

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Chicagos lietuvių sosaidė

Apie porą savaičių atgal chi- 
cagietiis lietuvis profesionalas 
nuvyko į kitą miestų. Atlankė 
draugą, kuris buvo ką tik pir
kęs naują, greitą Buick auto
mobilį. Taigi musų chicagie- 
tis su draugu, pasiėmę porų 
merginų iš burleskos, sumanė 
apžiūrėti priemiesčius ir išmė-

Del nevirškinimo ir 
prasto apetito

Prastą virškinimą ir menką apetitą ilgai
niui seka visokios ligos ir negalės, kaip Ka
sai ar išpūtimas pilvo ar vidurių, inkšti) ar 
pūslės suerzinimas, skausmas muskulų ar 
sąnariuose, konsttpacija, galvos skaudėji
mas, kvaituliai, nervų silpnumas, bemiegės 
naktyje ar nupuolimas svarumo ar spėkos 
Bet pradėjus imti Nuga-Tone tuojaus pa- 
jauėianias būna abelnos sveikatos pagerėji
mas, Apetitas geresnis, viduriai gauna 
sveikatų stimuliaciją ir maistas lieka tin
kamai suvirškintas, nuo ko pasididina spė
ka ir jėga visų organų.

P-as Everett Smith, Gallatin, Mo„ turėjo 
vidurių pujrimą. Jis sako: ‘‘Aš turėjau 
taip prastą virškinimą. kad kiekvienas val
gis man teikė didelio nesmagumo. Aš turė
jau daug gaso viduriuose ir mane labai 
vargino konstipacija. Dabar aš jaučiuos 
taip gerai, kaip nesijaučiau per daugelį mė
nesių, Mano virškinimas yra geras, vidu
riai veikia ir nervai stipresni ---- visa tai
delel Nuga-Tone”. Nuga-Tone yra pastebė
tini sveikata ir spėka budavojantys vaistai, 
kurie pagelbėjo miliūnams žmonių įgyti ge
resnę sveikatą ir jeigu jus kenčiate nuo vie
nos iš viršminėtų ligų ar negalių, būtinai 
išbandykite Nuga-Tone. Jie pardavinėjami 
visur, kur pardavinėjama vaistus, arba jūsų 
vertelga gali gauti dėl jus iš urmo san
delio.

Parduodam 
l-mus MORGIČIUS 

mokam 

6%
Galit atsiimti pinigus ant 

pareikalavimo 
Justin Mackiąvvich 

2342 S. Leavitt St.
Phone Canal 1678

SERGANTYS
ŽMONĖS! '

esate kviečiamas pasitarti su 
Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.
Jus 
Dr.

Vėliauri ir geriausi
Amerikos ir Europos F 
metodai yra vartoja-J <’ ' 
ml gydyme Chronl- 
Škų, Nervų. Krau- ■ : >
^Odos, Inkstų, į y

slės, Slapimoti ir ■:+
visų Privatinių Ll- t? /* .šgBt \ <1
gų. Specialis gydy- 
mae dėl vyrų, ku- \
rle kenčia nuo lyti- 
nio silpnumo.
Dr. Ross 80 metų 
sėkminga prakti k a 
ir tukstanaal l#gy- 
dytų pacientų yra f 
užtikrinimas, kad ....
pacientai bus gydo- Npeciallstas 

ml veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi iimokfijlmal. IA prie
žasties jo imamos žemos mokesties. ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo. .

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda lokių Ii jūsų pu
sės prievolių. Neatidėltoklt, bet atsi- 
krelpkit ilandle pasitarti apie sveikatą. 

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St 

kertėj Monroe St., Crilly Bulldtng. Im
kit elevatorių iki penkto augštp. kam
barys 606 dėl vyrų, kambarys Z508 dėl 
moterų.

SIAME
NAME 
10 jkl 5. Medė- 
po ptet. PanedS-

25 METAI 
PAČIAME 

Ofiso valandos: Kasdie 
Įlomis iki 1 vai. , _ ___  ____
liali. Seredomla ir Bubatomli valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

S—-

tam tikrą laiką, o pasijui 
naikina.

Bielatowicz Jan 
Brezovski Vinco 
Chapas P
Dvylis Antanas
Jaksevicene Mrs A 
Kavaliauskas Petras 
Klova Dominas 
Kurila A > 
Lewis Mrs 
Matekonis 
Matuleuski

Matuliene Kazimiera 
Miksis Antanas 
Mickus Anton

IMicotic Marijan 
Pleskunas John

6
10
17
42
44
48
56

61
62
63

66
67
75

su-

H
Kazimerius
Manika

Naujas Stiprumas
Nuslkratykit tą jautlmąsl 
atbukusiu. fievera’n Ksor- 
ka, patikimas laxatyvls 
tonikas, ptiSallna konstlpa- 
cija, pagelbsti jums geriau 
valgyti, geriau miegoti, ge
riau Jaustis. Gaukit jo sa
vo aptiekoje.

$£VĘRA’s
ESORKA

I ir iš

LIETUVOS
per Cherbourg ar Bremeną 

didžiausiais ir greigiaučiais Vokietijos laivaisri i ca A
Tik 7 Dienos Į Lietuvą

Nupigintos trečios klesos “Round Trip” kainos. — 
Patogus ir tiesioginis susisiekimas geležinkeliais

trečios klesos “Round Trip” kainos.

su kiekviena Europos dalimi.
Reguliariai savaitiniai išplaukimai kitų populiarių 

Lloyd laivų
Del sugryžimo certifikatų ir kitų informacijų 
pasitarkite su savo vietos agentu, ar su

NCRTU (IIMAS 
įLLCYD g 

W. Randolph S’t., Chicago.

J.M| ii « 
1

SUCCESSFUL BEAUTY SHOP
4722 S. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2589

Successful wave $3.00 
Realistic wave $4.00 
Jūsų pasirinkimui kiekvieno 
styliaus ilgalaikis plaukų su- 
garbeniavimas, $9.00 regulia- 

rės vertes, už $3.00.
Specialis pasiūlymas: 
Finger Wave, shampoo ir 
plaukų nukirpimas ar mar- 
cel, shampoo ir plaukų nu

kirpimas — 3 už $1.00.
Manikiūras, Plaukų kirpimas 

Ilenna, 50c. kiekvienas.
Visas darbas guarantuotas. 

Nereikia susitarimo 
(appointmento)

50c. už iškarpą šio apgarsinimo.

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių, sąstato: A. Varbas,
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 

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

CHICAGO. ILL.

NAUJAS MODELIS

Budriko užganėdinimas yra garantuotas arba jūsų pini
gai maloniai grąžinami 

^5*

Modelis 91 Majestic
—visai naujas radio... naujas išradimas Radio moksle!

8 Tūbų elektrinis su Super Dynamic Speakeriu, varto
jantis naujus 45 tubus . . . su dadėčku keturių rusių 
tunijimu. Visai nėra jokio ūžimo (yra humless). Labai 
puikiai išrodantis, Angliško išmarginimo Cabinet, 

Amerikos riešuto medžio

<K<i 50
Tūbų

Pilnai įrengtas su Tūbomis - $160 
$10 tereikia įmokėti

Kiti modeliai: Modelis 72 — $125; Modelis 92 
$167.50; Modelis 81 — kombinacija su 

gramofonu — $265

Dykai Demonstravimas Jūsų Namuose

Jos. F. Budrik, inc
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705
Sudriko Krautuvė Atdara Vakarais
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

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

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500
Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago 
per copy

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

3c 
18c 
75c

$8.00
$7.00
$8.00

3c

ra nieko nepaprasto, nes iš tiesų beveik visuomet tokios 
komisijos būva taip sudaromos. Bet komunistų šlamštas 
tauškia (dagi savo redakciniam straipsnyje!) apie “val
džios arbitracijos teismų”, — kad butų progos pakolioti 
MacDonaldą ir kitus Anglijos Darbo Partijos vadus, ku
riuos darbininkai pastatė prie valdžios vairo. Komunis
tai meluot ir publiką apgaudinėt nesisarmatija. Jie iš to 
“darbo” gyvena.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III. Telefonas Roosevelt 8500.]

Užsisakymo kaina:
Chlcagoje — paštu:

Metalus .............. ...............
Pusei metų...... . ....... .........
Trims mėnesiams _______
Dviem mėnesiam ______
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija __________
Savaitei ...... _,-T..Tr,............
Mėnesiui_____ _____

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštų:

Metams _________________ $7.00
Pusei metų________________ 3.50
Trims mėnesiams _______   1.75
Dviems mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams----------------- -------- $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams  _______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Už ką prieš 12 m etų baudė 
20 metų kalėjimo

ARTI SUSITAIKYMO. Kas Jau Galima Šiandien
I

Reparacijų konferencija Haagoje jau beveik pasie
kė susitaikymą. Santarvės valdžių atstovai susitarė tarp 
savęs dėl reparacijų paskirstymo, ir dabar jiems belie
ka tiktai gauti Vokietijos sutikimą kai kuriais punktais,

Straipsniai už kuriuos V. L. Berger buvo 
pasmerktas 20 metų kalėti

[Atlantic and Pacific Photo]

Anglijos iždo kancleris, darbietis Philip Snowden ir jo žmo
na. Nesenai Haagos konferencijoj Snowden, su pritarimu savo 
valdžios, išreiškė griežtą pasipriešinimą taip vadinamam Youn- 
g’o reparacijų pienui.

1923 m. praėjo jau arti šešetą 
metų, o Amerika per tuos me
tus labai daug prisipelnė.

ĮVAIRENYBĖS
Susitiko po 50 metų 

netikėtai
Hillsboro, 111. Dvi seserys 

per 50 metų nesimatę ir negir
dėję apie viena kitą susitiko ne
tikėtai Iryinge. Viena sesuo 
važiuodama per Illinois, sustojo 
Irving pasimatyti su senais pa
žįstamais, ir kaip tyčia pateko 
į sesers namus pasiteirauti. Be- 
klausinėdama kitų paklausė ir 
apie save: “Ar pažinai tokią ir 
tokią gyvenusią čia, tais ir tais 
metais? — Kur ten nepažinsi, 
ji buvo mano sesuo, toji atsa
kė. Po to, žinoma, buvo aša
rų ir bučkių.

žemiau dedami du straipsne
liai iš Milwaukee Leader, rug- 

kurie skiriasi nuo originalio Youngo plano. Manoma, kadlpiučio mėn. 1927 m., rašyti ką 
Vokietija savo sutikimą duos, pasiderėjusi kiek su san- tik mirusio V. L. Bergerio, ku- 
tarvininkais ir gavus iš jų tam tikrų politinių koncesijų. riam Chicagos teismas buvo pri- 

yt i /» •• i • • • i j • j I vOi«sę»s dilių iCcilclimo*Haagos konferencija tęsiasi jau ketvirta savaite.]
Nuo pačios jos pradžioje kilo susikirtimas tarpe Angli- Nuomonių skirtumas 
jos delegacijos vienoje pusėje ir Francijos, Belgijos, Ita- Laikraščiuose, kurie garsina 
lijos ir Japonijos — antroje. Anglijos darbietis iždo kan- karą, matome nuolatinį kartoji- 
cleris, Philip Snowden, atsisakė priimti tą reparacijų pa- mą, tvirtinant esą didelė garbė 
skirstymo būdą, kuris yra numatytas Youngo plane, ir stoti kariuomenėn.
reikalavo, kad konferencija atsteigtų paskirstymo nuo- Tad kodėl tai yra taip tankiai 
simcius, kurie prieš keletą metų buvo nustatyti visų San- mas ,tokią repeticijlJi yra pri. 
tarvės valstybių susitarimu Spa konferencijoje. verčiamas pamanyti kad tame

Kova tarp anglų ir kitų kreditorių delegacijų buvo slepiasi kokia nors abejonė, 
taip aštri, kad daugelį kartų atrodė, jogei konferencija “Jis protestuoja per daug”, 
pakriks, nieko nenutarusi. Galų gale tečiaus įvyko susi- Tarpe jaunų vyrų nuo 21 ligi 
taikymas, sulig kuriuo patenkinama 75% (kai kurie ko- 81 metų Past^ima visai kitokia 
respondentai praneša, kad 87>/2 nuos.) Anglijos reikalą- neklauaia viens kito> .<Ar aptu. 
vinių, kas, žinoma, reiškia, labai didelę daibiečių per- rgjaį garbę pastoti į kartuome- 
galę. Kancleris Snowdenas, kuris vadovavo anglų dele- nę” ?
gacijai Haagoje, pagrįžęs namo, bus pasitiktas, kaip did- Priešingai, klausimas, kokį 
vyris, nes daugiausia jisai savo griežtumu ir gabumu] jie klausia, yra, “Ar išsisu- 
privertė franeuzus, belgus ir italus nusileisti.

Anglų pozicija laimėjo taip pat ir kitame labai svar
biame punkte: Reino srities evakuavimo klausime, San- 

tarvininkai sutiko, kad jau rugsėjo mėn. pradžioje turi 
būt pradėta traukti okupacinės armijos iš vokiečių Pa- 
reinės. 0 kadangi galutinas Youngo plano priėmimas da- 
bar priklauso jau tik nuo Vokietijos, tai ji turi progos, 
pirma negu duos paskutinį žodį, priversti santarvininkų 
valdžias ir pagreitinti evakuavimo užbaigimą. Šitame 
dalyke ji turės pilniausią anglų paramą. Susitaikymas su 
vokiečiais gal įvyks per keletą valandų, taip kad jau šian
die konferencija veikiausia galės atlaikyti paskutinį po
sėdį ir skirstytis namo.

Tuo budu Europa yra priešdieny likvidavimo tų pai
niųjų finansinių ir politinių problemų, kurias jai paliko 
didysis karas. Po šios Haagos konferencijos, reikia ti
kėtis, tarptautinei taikai bus padėtas tvirtesnis ir pasto
vesnis pagrindas. Bet, deja, tatai paliečia kolkas tiktai 
vakarinę Europos dalį. Europos rytuose dar yra palikta 
eilė neišspręstų klausimų, kurie grasina tautų susitaiki- 
mui: Vilniaus klausimas, lenkų “koridorius” Prūsuose, 
ir k. Dabar tečiaus eiti prie jų išsprendimo bus lengviau, 
kai pačios stambiosios valstybės bus susitaikiusios tarp 
savęs.

ŽMONIŲ MULKINIMO PROPAGANDA.

Jau keletą kartų musų komunistai savo laikraščiuo
se rašė apie Anglijos audėjų ginčo su darbdaviais už
baigimą, mėgindami tą dalyką panaudoti Darbo Parti
jos niekinimams. Tiesa jiems nerupi. Juo toliaus jie apie 
tai rašo, juo drąsiau meluoja. Pavyzdžiui, vienas tos spau
dos organų pasakoja:

“Tolyn labyn Anglijos socialistų valdžia pasirodo 
užkerėtais kapitalistų lekajais. Tos valdžios paskir
tas arbitracijos teismas (musų pabraukta. “N.” 
Red.) nusprendė, kad 500,000 audėjų Lancashire sri
tyje turi nusimušti (“N.” Red.) 6 ir pusę nuošimčio 
uždarbį.

“Audimo fabrikantai visiškai pasitenkinę tuo pa
darymu vyriausybės (musų pabraukta. “N.” Red.), 
kurios galvinyj stovi ‘garsioj? socialistai MacDonaL 
das, Hendersonas, Snowdenas, ir Bondfield...”

Čia ne tik skelbiama nesąmonė apie kokį ten arbi
tracijos teismo nuosprendį, kad audėjai turį patys sau 
“nusimušti” algas, bet atkartotinai tvirtinama aiškus 
melas, kad tas arbitracijos teismas buvęs paskirtas val
džios. Visi, kas skaito laikraščius, žino, jogei arbitraci
jos komisija, kuri svarstė Lancashire’o audėjų su darb
daviais ginčą, nebuvo valdžios paskirta. Komisiją suda
rė darbininkai ir darbdaviai, kiekviena pusė paskirdama 
j ją po du savo įgaliotiniu, o šie keturi, bendrai susita
rę, pasiskyrė penktąjį komisijos narį, kuriam tapo pa
vesta pirmininko vieta.

Šitokiam arbitratorių komisijos sudarymo bude nė-

kai”?, arba “Ar tave jau paga
vo?” Tokius ir panašaus tenoro 
klausimus jralite- erirdeti, jei įsi
maišysite į jaunųjų vyrų tarpą.

Didelio biznio karas
Norint įsitikinti, kad karas 

yra vienos tautų grupės didelio 
biznio karas prieš kitos tautų 
grupes didelį biznį, naudojant 
darbininkus kovynėms ir miri
mui, reikia tik apsilankyti di
delio biznio žmonių mitinge.

Mes turėjome tą patyrimą, ir 
mes gerai ir pakankamai įsiti
kinome, kad tai yra biznierių 
karas.

O, žinoma, didžiojo biznio 
žmonės nemano patys eiti ka
riauti.

Tikrai, vienas iš kalbėtojų, 
pats didelio biznio žmogus, ra
gindamas kitus būti liberališ
kais, finansiškai, aiškiai pasa
kė : “Aš nemanau, kad ir kas 
iš jūsų mano eiti į frontą, — 
aš pats irgi nemanau”.

Tai buvo nuogas, saugus da- 
leidimas.

Jie laikysis 
me.
teiks ir šiek tiek 
aukų. Kiti laike karo padarys 
nepaprastai didelių profitų. Vi
si jie tikisi iš to karo pasipel
nyti.

Jiems patriotizmas ir pelnas 
yra tas pats.

Mes dar nesutikome kas butų 
didelis karo entuziastas, išski
riant didelio biznio žmones, 
bankierius, ir jų satelitus tarpe 
advokatų ir kitų. Net jų tarpe 
gana didelis skaičius nėra karo 
entuziastai.

Tai yra biznio žmonių karas 
ir jo tikslas yra pelnas, ne de
mokratija.”

saugiame įtolu- 
Kaikurie iš jų laikui su- 

finansiškų

tasis šiame teisme, butų negali
mas jokioje civilizuotoje šalyje 
šiandien, gal būt išskiriant tik 
Japoniją. Mano pozicija link 
to karo kaip ir mano draugų 
pozicija yra paprasta Tarptauti
nio Socialistų judėjimo pozicija.

Socializmas mokina, kad mo
derniški karai yra daugiausia 
įtik biznio ir komercijos inte
resų kova. Socialistai mokina, 
kad ta kova visai neinteresuoja 
moderniškos darbininkų kla
sės jokioje šalyje. Algos dar
bininkai,—tie vyrai ir moterys, 
kurie dirba smagenimis ir rau
menimis,—yra vyriausiai intere
suoti taika ir savo klasės sąly
gų pagerinimu, kuri sudaro visų 
civilizuotų tautų didžiausią dau
gumą...

Su dabartine valdančiąja kla
se Amerikoje, kapitalizmas ir 
amerikonizmas įgijo tą pačią 
reikšmę, žodžiaj “profitas” ir 
“patriotizmas” dabar musų pro- 
fiterių yra vartojami tik kaip 
synonimai (vienokios reikšmės 
žodžiai) .

Ir visokia opozicija kapitalis-* 

tiniams, komerciniams ar impe
rialistiniams karams skaitoma 
“dideliu išdavimu”. Ir visokia 
opozicija pasipelnavimui yra 
apšaukiama nelojališkumu ir 
“vokiška propaganda”.

Mandagi ir pakantri teisybė 
gali būti kuriam laikui sukaus
toma retežiais, —bet pikta ir 
baugi teisybė prisikels jos vie
toje.

Ir šiandien tik vienas prole
tariatas yra socialūs ir ekono
minės teisybės vėliavos nešėjas 
šiame krašte,—kaip ir kituose 
kraštuose.

Iš tų straipsnių, kuriuos pa
rašiau arba iš tų kalbų, kurias 
pasakiau, aš neturiu nieko at
imti. Visi mano pranašavimai 
pasirodė teisingi. Ir da daug 
tokių pasirodys teisingais, ku
rių aš net nepranašavau. Pas
kutinysis karas buvo labiausiai 
imperialistiškas karas, koks ka
da nors yra buvęs pasaulio is
torijoj, ir po jo seks imperia- 
listiška taika.

Jei aš esu kaltas, jei kalti 
mano draugai, tuomet kiekvie
nas Socialistų partijos narys 
yra kaltas. Kiekvienas žmogus, 
kurs balsavo už Socialistų ti- 
kietą yra kaltas. Kiekvienas 
žmogus, kurs kritikavo karo ad
ministraciją yra kaltas.

Ir jei Socialistų Partija yra 
konspiracija prieš kapitalizmą, 
tai Republikonų ir Demokratų 
Partijos yra konspiracijos prieš 
žmonijos progresą ir prieš žmo
nijos gerovę.

Jei aš turiu būti baudžiamas 
už pasakymą teisybės, kaip aš 
ją mačiau, — 
pasigailėjimo.

Kitas ir savo krašte 
pranašas

Neilgai reikėjo laukti, kad 
Bergerio pranašystė išsipildytų. 
Lygiai po metų, gruodžio 5 d. 
1919 metais prezidentas Wilso- 
nas turėjo kalbą St. Louis, ir 
iškilmingai pareiškė, kad karas 
buvo komercinė kova. Jis pa
klausė, ar kiekvienas vyras, mo
teris ir vaikas, kurs jį girdi, 
nesupranta, kad “karo sėkla 
moderniškame pasaulyje yra in
dustrijos ir komercijos rivaliza-

aš neprašau jūsų

Skaitytoją Balsai
- ------------------"

Antanas Vanagaitis, it 
Voldemaras, mokina 

redaktorius

etikos 
“Naujie-

“Naujienų” . 199 numeryje 
(rugp. 23, 1929) A. Vanagai
tis savame straipsnyje “Kelias- 
Vie^kfelis Mus”, Voldemaro 
“pasisekimais” padrąsintas, nė 
kieno neįgaliotas, diktatoriniu 
budu nustato Amerikos lietuy 
vlių laikraščiams “dekretą”. 
Nūn diktatorių laikai! “Nau
jienos” leidžia laisvai išsireikš
ti. Jei tik laikraštinės 
dėsniais leistina —
nos” leis p. A. Vanagaičiui ir 
tai parašyti, ktj, jisai nūn susi- 
laiko nuo rašymo, būtent: “Kar
tais norisi iškeikti, išplūsti, su
daužyti kumščiu ir...” Volde- 
marai-Smctonos ir visi pučo ir 
diktaturos garbintojai, žinoki
te kokis drąsuolis musų laikais 
gyvena... v

A. Vanagaitis, pamokinęs 
lietuvių laikraščių redaktorius, 
it busimas cenzorius, drožia 
pamokslą kitiems, kad taip ne
darytų, kaip A. Vanagaitis kad 
darė. Vos Amerikon atvykęs 
nuo pagrindų vaidino nesąmo
nes, o tas jojo pagamintas ne
sąmones ir apyvarton paleis
tas “pletkas” laikraščiai ne
privalą nei minėti. Matyt, A. 
Vanagaitis savo darbo vaisių 
gėdinasi. Pats “pletkų” gami
nimu užsiimdamas, piktinasi, 
jei laikraštis jam primena: 
“Kur Jonas su svetima pačia 
romansavo”. O lietuvių necen- 
zuruolas laikraštis ima ir ap
rašo, tai, anot palies A. Vana
gaičio žodžių: “Klausykis ir 
ra usk iš gėdos.”

Skaitytojas, sugaišinęs laiką 
A. Vanagaičio straipsnį be
skaitydamas, padarys išvadą, 
kad tam “literatui” daug ko 
stokuoja. Gi rimtumo jojo raš
te visai nėra. —Tylintis.

rų, o milijonas svarų yra visai 
arti 5,000,0,00 dolerių.

Amerika kaip pradėjo kastis 
į turtus, skaitoma 300 metų, o 
Anglijai jau sukanka 1100 me
tų.

Statistika, sulyginta iš Ame
rikos 1927 m. pajamų taksų 
kiekio ir Anglijos' 1928 m. kie
kio. Jos parodo, kad smulkes
nių milionierių Anglija turi dau
giau. Pajamų po $50,000 ligi 
$75,000 gaunančių anglų per
nai metais butą 4,603, gi Ame
rikoj užpernai metą kiek ma
žiau kaip 10,000 žmonių. Bet 
skaitant, kad Amerika turi gy
ventojų ketvertą kartų dau
giau, kaip Britanija ir šiaurės 
Irlandija, Amerika susilyginti 
su Anglijos šio laipsnio milio- 
nieriais, turėtų jų turėti 17,000.

Gaunančių pelno nuo $100,- 
OOO ligri $150,000 itaip pat paly

ginant su gyventojų skaičium, 
Amerika turėdama 5,916 tokių 
milionierių, nedatenka 676. 
Taip jau turinčių taksuojamos 
nuosavybes’ nuo $1,000,000 ligi 
$2,000,000 Amerika palygina
mai su gyventojų skaičių “ne
datenka” 926 milionierių.

Už tad pradedant nuo 2 mi
lijonų turto, Amerikos ir Ang
lijos keliai pradeda skirtis, ir 
pradedant nuo metinio gryno 
pelno po $250,000 ligi $375,000, 
Amerikos milionierių skaičius 
pradeda žymiai pralenkti Ang
lijos: būtent jau 9 daugiau, o 
pelnančių kasmet po $500,000 
jau amerikiečiai turi 23 dau
giau. Gi virš $500,000 metinio 
pelno Amerika turi 838, ir An
glija beturi
Milionieriai

Kai Kūdikis Karš 
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs
Diegliai, gasai, ru- 
g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi
llips Milk of Magnesia. Prideki
te jį prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura
mins kūdikį — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvins. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surugusį, nesuvirškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipaeijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta 
ji imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygelės 
“Useful Information”. Adresuo
ki! The Phillips Co., 117 Hudson 
St., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

Pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips, Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašinė
ja per virš 50 metų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas 11. 
Phillips nuo 1875 m.

147.
tuksiančiais, auga
milionieriai auga

THEATRE
35th and Halsted Streets

1927 
buvo

nuo

Amerika turi dau
giau milionierių 

kaip Anglija
Mažesnieji viršija Anglijoj, 

stambieji bet viršija Ame
rikoj.

Amerikos
kas met apie 1000, ir dar apie 
3000 yra tokių, kurie pareiš
kia negalį taksų mokėti, ka
dangi jie įturtus* mieliau deda 
j iiivestmentus, kaip į speku
liaciją. Tokie nefiguruoja 
metų pelno taksose kurių 
surinkta $26,098,485,581.

Amerikoj taksuojamų
pelno yra tik du ir trys de- 
šimtdaliai daugiau kart kaip 
Anglijoj, nors Amerikos gy
ventojų yra 4 kartus daugiau, 
kaip Britanijos.

1923 metų statistika jau 
Amerikos visos tautos’ pajamos 
buvo $70,000,000,00(1; gi Ang
lijos buvo $80,000,000,000. At
rodo, kad Anglija pelno 10 bi
lijonų daugiau, kaip Amerika. 
Tačiau reikia atminti, kad nuo

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Rugpiučio 

27, 28 ir 29
Visas kalbantis, su šokiais ir 

dainomis William Fox 
Movietone Bevue

Bematant Bergeris ir keli ki
ti redaktoriai už tuos straips
nelius apkaltint^ pasiremiant 
garsiuoju “špionažo Ak'tu”, ir 
gruodžio 9 d. 1918 m. Chicagoj 
prieš fanatišką teisėją ir fana
tiško patriotizmo pripumpuotus 
jury, kurie vienbalsiai priteisė 
Bergeriui už tuos straipsnelius 
20 m. kalėjimo.

Tada pasmerkimas, 
šiandien pranašystė
V. L. Bergeris teisme pasakė 

tokią Kalbą:
“Nuosprendis, kaip tas išneš-

Pagal pajamų mokesnių (in- 
come tax), skaitoma, kad An
glija turi 543 milionierius', o 
Amerika turi' 14,000 milionie- 
rių. Bet tai yra klaidinga, nes 
Anglijos milionieriai skaitomi 
tada, kai pasiekia 1,000,000 sva-

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

“Follies of 1929”
Dalyvaujant Sue Caro!, Lola 

Lane, Sharon Lynn
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

“The Alibi”, geriausias dra
matinis lošimas su Kenneth 
Harlan. Willard Mack Kome
dija “The Bookworm” su

Harry J. Conlcy

cija?... Šis karas pačiame savo 
prasidėjime, buvo komercinis ir 
industrinis karas”, užbaigė pre
zidentas.

Bet prezidento Chicagos “pat
riotai” nubenuteisė 20 metų ka
lėjimo.

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

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

10 aukštas
JOS. F. KASN1CKA, princlpalai

__ -——____ —

/

Tėmykite
IV APDRAUDA (Inaurnncet Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (l.ile) ir hiUikią atlieSb 
per didelias ir geriausiaa kompa
nijas.
2) REAL E8TATE: Tūrių rmi 
bargenų visote Chicagos daly**.

V. MISZEJKA
Naujionnt

1739 Se. Ha’atNi 
TaL liooMrtrlt

■—■I ....................... I !



Ketvirtadienis, Rugp. 28, ’29 NAUJIENOS, CfifcfigO, m.

Tarp Ghicagos
Lietuvių

Paaiškinimas Teisy
bės Mylėtojui

“Naujienų” numeryje 200-me 
Teisybės Mylėtojas kalba apie 
tai, kad paminklas dėdei Šernui 
pavesta dirbti svetimtaučiui, ir 
sako, jogei yra lietuvių, kurie 
jau nuo 1903 metų dirba pa
minklus kapinėms. Jisai nurodo 
p. A. Bitiną. P-nas A. Bitinas i 
gal ir agentau j a pas koki kon- 
traktorių, bet kadangi E. Wun- 
derlich abejose lietuvių kapinė
se stato paminklus, <tai pas jį ir 
buvo kreiptasi. Ir kodėl A. 
Šidlauskas (gal Bitinas?—R.) 
nepasirodė Komitetui per pus
antrų metų ir nepranešė nieko 
Komitetui apie save.

Jei žmogus iškasa duobę ka
pinėse ir pripila cemento, tai 
dar nereiškia, kad jisai dirba
granitinius paminklus. O kad 
Šerno Komitetas negali mokėti 
niekam komišenų, tai jis ieš
kojo tokių žmonių, kurie dirba j 
be komišenų.

Antanas Tamkevičius senai 
jau dirba. E. Wunderlichui tik
ru agentu. Jisai suvedė Šerno 
komitetą su E. Wunderlichu ir 
visą darbą atliko negaudamas I 
nei vieno cento komišeno. Taip
jau E. Wunderlich, ačiū pasi
darbavimui p. Tamkevičiaus, 
dirba Šernui paminklą neimda
mas jokio pelno.

A. Tamkevičius daug gelbėjo 
komitetui draugystėse rinkda
mas aukas paminklui. Jisai ne 
tik neėmė komišeno už savo 
darbą ir išlaidas gatvekariams, 
bet dar surinko aukų $50. Jis. 
taipjau yra švarus ir teisingas 
lietuvis. Tad Komitetas ir pa
vedė darbą ten, kur geriausias 
sąlygas gavo, kur nereikėjo ko-: 
mišeną mokėti, kur p. Teisybės}
Mylėtojas mato “neteisybę”.

Gerbiamas tamsta, kur buvai 
su savo teisybe per pusantrų 
metų ir kam dangstais plunks
nomis? Kodėl bijai savo tikrą 
vardą paskelbti, kodėl nepasa
kai, kokioje vietoje yra p. A. 
Šidlausko dirbtuvė? O agentus 
mes patys žinome gerai, šerno 
Komitetas nepolitikauja ir laiko 
negaišina be reikalo, o tik dirba 
darbą ir eina prie užbrėžto ti
kslo. Daugiaus neatsakinės į 
tuščius klausimus ar aiškini
mus. Tai yra visiems gerai ži
noma, ir geri žmonės nebijo 
savo vardo. Šerno paminklo 
atidengimas įvyks rugsėjo 15 
dieną.

Šerno Komiteto turtų rast.
Stasys K. Grisius.

Pastaba. P-nas Grisius tru
putį įsikarščiavo: yra gerų žmo
nių, kurie pasirašo korespon
dencijas ar straipsnius slapy
vardžiais. Ir tai nereiškia, kad 
jie bijotų savo vardo. Gali bū
ti, kad ir ne viena p. Grišiaus 
korespondencija yra tilpusi laik
raščiuose pasirašyta slapyvar
džiu.

Peržiurėjau taipgi Teisybės 
Mylėtojo korespondenciją, tilpu
sią “Naujienų” 200-me numery
je. Toj korespondencijoj neda
roma jokių užmetimų šerno 
Fondo Komitetui deliai to, kad 
jisai pavedė paminklą daryti p. 
Wunderlich’ui. Buvo padaryta 
pastaba tik dėl tam tikro pa
reiškimo Š. F. Komiteto var
du, buk nesama lietuvių įstai
gos, kuri užsiimtų paminklų 
dirbimu kapinėms. Teisybės 
Mylėtojas nurodė, jog toki lie
tuvių įstaiga esanti.

JONIŠKIEČIŲ L. K. KLIUBAS
Rengia

PUIKU PIKNIKĄ
Rugsėjo (September) 1 dieną, 1929 m.

S. Svelanio darže, 85 St. ir Kean Avė.
3 blokai j pietus nuo Tautišku kapinių

Bus ir žaidimu visokių, moterims pupų nešimas ant peilio, mergaičių 
papso gėrimas iš butelio, vyrų bėgimas, vaikų pajaus greitas valgymas, 
skrajojanti krasa, moterų greitas rūkymas cigaretų.

Visiems Kliuba. duos dovana. . Užkviečia visus linksniai laika pra
leisti ant tyro oro KOMITETAS. '

Kad išvengus nesusipratimų 
ir toliau, reikėtų atydžiau pa
svarstyti, kas tinka sakyti dien
rašty j e.—Reporteris.

Gubernatoriaus eks
kursija kanalu

Pereito antradienio rytą Illi
nois gubernatorius, L. Emmer- 
son, ir karo sekretorius, James 
W. Good, su buriu kongresma- 
nų, senatorių ir biznierių, plau
kė laivukais iš Ghicagos į 
Lockportą ir paskui iš Dresne- 
no į Morris, Marseilles ir į La 
Šalie- ant vakarienės ir nakvy
nės. Pakelyje apžiurėjo “locks” 
ir didelį darbą. Joliet buvo už
kandžiai ir kalbos, o La Šalie 
pietus (lietuviškai sakant, va
karienė) ir vėl kalbos.

Pono Rozenskio pastangomis 
tapo sudaryta ir lietuvių eks
kursantų būrys — viso 5, ku
rie buvome kelionės ir kalbų 
liudininkais. Apart p. Rozens
kio važiavo pp. Bučas, Lemont, 
Beržinskis ir “Naujienų” re
porteris.

Lockportan gubernatoriaus 
partija pribuvo apie 12 vai. 
čia tapo išbandyti Lockporto 
užtvankos vartai “locks”, ku
rie jau yra gatavi laivų pakė
limui ir nuleidimui. Tai nusta- 
bus inžinierių išmistas! Su pa- 
gelba šių vartų laivai gali 
plaukti lyg skadais: žemyn ir 
augštyn. Vienas skadas apie 
20 pėdų augščio, o vienok lai
vas gali nusileisti ar— pasikelti 
ir plaukti tolinus. Iš Lockpor
to visi nuvykome į Joliet, Ib’e- 
kybos Buto svetainę, kurioje 
buvo užkandžiai. Į svetainę su
sirinko virš 700 žmonių.

Svarbiausi partijos dalyviai 
buvo, kaip sakiau, gubernato
rius ir karo ministeris arba 
sekretorius. Iš jų ir tikėjosi 
visi išgirsti ką nors naujo šio 
(tidelio darbo — giliųjų van
dens kelių reikalu. Gubernato
rius Emmerson pareiškė, kad

nauja rudens madų knygaFALL FASHION VORED

Turtingas pasirinkimas visokiau
siu moterims ir vaikams madų. Kai
na tk 10 centų.

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
nystes socialiu ligų, viduriu ir 
nervinio pairimo 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 LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 1950

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

nežiūrint į darbo didumą, į vi
sas kliūtis, kelias bus baigtas 
laike jo administracijos. 1908 
metais referendumu buvo nu
tarta išleisti bonų už $20,000,- 
000, bet pabrangus materiolui 
ir algoms tos sumos neužteko 
ir dabar dar trūksta apie 
$5,000,000. TeČiaus darbas esąs 
tiek svarbus, kad negalima* 
esą vilkinti ir reikėsią gauti 
pinigų iš kur nors jo užbaigi
mui. Karo sekretorius, kurio 
žinioj yra visi giliųjų vande
nų keliai, prižadėjo remti gu
bernatoriaus pasiryžimą ir 
kooperuoti su s teito adminis
tracija šio dačbo reikaluose. 
Kalbėjo dar keletas kitų, nu
rodydami svarbumą šio darbo 
visiems gyventojams, ypatingai 
tų miestelių iir miestų palei ka
nalą.

Iš Joliet automobiliais važiar 
vome prie Brandon Locks, ku
rie jau yra baigiami. Tai mil-

VINCENTAS EŽERINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 28 dieną, 1 valandą 
ryto, 1929 m„ sulaukęs 44 me
tų amžiaus, po didelės operaci
jos pavieto ligoninėj, gimęs 
šiaudėnų kaime, Tenenų para
pijoj, Tauragės apskr., Ameri
koj išgyveno 13 metų. Paliko 
dideliame nuliudime moterį Ro
zalija ir du sūnūs — Vlada ir 
Vincenta Lietuvoj, o Amerikoj 
— pusbroli Žvirbli, pusseserę 
Marijona Janušauskienę ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 9550 Franklin Avė. 
Franklin Park, III.

Laidotuvės i vyks subatoj, 
rugpiučio 31 diena, 9 vai. iš 
ryto iš namų į šv. Barboros 
parapijos bažnyčia, Franklin 
Park, III., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Ežerins- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Pusseserė, Pusbrolis ir Giminės

Laidotuvėmis rūpinasi Janu
šauskai.

ANTANAS VILIUŠIS
Mirė rugpiučio 27 d., 1929 

m., 11:50 vai. vakare, 34 me
tų amžiaus. Kilo iš Tauragės 
apskričio, Upynos parapijos, 
Galvidžių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 16 metų. Paliko di
deliame nuliudime moterį Mi
kalina, 2 posūnius — Bronis
lovų ir Stanislovų, 2 podukras 
— Pranciškų ir Aleksandrų Te- 
leckius, uošviene Olimpi.įų Gri- 
goravičienę, 2 švogeriu — Vac
lovų ir Mečislovų Grigoravišius, 
2 švogerkas Liudvikų Uksiene 
ir Vladislavų Hermanovič ir 2 
pusbrolius, o Lietuvoj brolį 
Augustinų, sėserį Oną Kaspu- 
tienę. Kūnas pašarvotas 4601 
So. Paulina St.

Laidotuvės įvyks subatoj, rug
piučio 31 d. iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas į šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčių, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas i Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Posūniai, Podukros, 
Uošvienę, švogeriai, švoger- 
kos ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Ežerskis, Boulevard 9277

+

JONAS JUŠKEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 27 dienų, 7:30 valandų 
ryto, 1929 m., sulaukęs apie 60 
met. amžiaus, gimęs Slavainių 
kaime, Igliaukos parapijos, Ma- 
riampolės apskr. Paliko didelia
me nuliudime moterį Onų, <Jvi 
dukteris — Magdalena Lucku- 
vienę ir Elena Kazakevičienę, 
žentus — Juozapų Lucku ir 
James Kazakevičių, anukus — 
Elena Luckiutę ir Juozapatų 
Luckaitę ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1804 S. 50th 
Avė., Cicero.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
rugpiučio 30 dienų, 8 vai. ryto 
iš namų į šv. Antano parapijos 
bažnyčių, Cicero, 111., kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtas i Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Jono Juškevičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, 
Žentai ir Anūkai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Lachavičia, tel. Roo
sevelt 2515 arba Cicero 652 J. 

žiniškas darbas! Augštos ce
mento sienos išlietos abiem 
pusėm kanalo daugiau kaip 
mylios tolumo ir milžiniški 
vartai kanalo vagoje. Kad van
duo nekliudytų darbui, kana
lo vaga laikinai išsukta pro ša- 
ii-

Dresden Locks apie 25 my
lios nuo Joliet dar nesenai pra
dėtas, bet ir čia darbas eina 
visu smarkumu, šie loks kai
nuosią $2,250,(MM). Visam šiam 
darbui Illinois s teitas išleidžia 
kas menuo po $500,000.

Prie Morris ir Marseilles 
locks jau beveik, pabaigti, tik 
vietomis reikia gilinti vagą.

Darbas visur varomas ir jei
gu bus varomas Tokiu tempu, 
reikia tikėtis, kad už poros mc-

------ 1---------- - -_______ - - * I -- T. | ' I ' 

..............Graboriai  
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidptuvėse ir' kokia- pSfĮ 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas Ir ne- 
brangus todėl, kad ne- 
turime išlaidų uilai- 
kymui skyrių.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis / Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicaųo, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161 

- o--------- 
--------------- f----------------

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PL 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

■ II II J ■ <      -      ........................- . ■  

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, draugiškų 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

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. Cjpero 3794 
SKYRIUS

3201 Aubum Avė. Tel Blvd. 3201 

tų bus baigtas ir laivai plau
kios tarp Ghicagos ir New Or- 
leans. Panamos Kanalas, sako, 
palyginus su šiuo bus visai 
menkas. —Rep. S.

PRANEŠIMAI
Joniškiečių L. K. Kliubas rengia 

puikų išvažiavimų su programų, ku
ris įvyks rugsėjo 1 d., 1929 m. S. 
Svelainio darže, 85 ir Kean Avė., 3 
blokai nuo Tautiškų kapinių į pietus. 
Užprašo visus atsilankyt ir linksmai 
laikų praleist ant tyro oro.

— Komitetas.

Lietuvių Moterų Verpimo ir Audi
mo Draugijos susirinkimams įvyks 
šiandie, rugpiučio 29 d., pradžia 8:00 
vai. vakare, Gage Park svetainėje, 
55ta ir Western Avė. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti. Yra daug 
svarbių reikalų. Ona Karbienė, pirm.

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a 
dešros ir kopūstais^- 
primena mamytėsLjfijpi^G A

valgius.
A. A. NORKUS,

750 West
31st St I.JStoVV/

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 dki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

1—<— ------- -— ----------
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. Ė. 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
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermia
——U—, „ .—. b,. ■.. „ ■■ I ■—

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

Tel. Kenvrood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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. Maplewood Avc, 

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 pietų, 

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St Chicago, III

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

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

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Suite 296, 1579 Milvaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK 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 233( 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutarti 
— o ----

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenze 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL. 
—r—i-------------*— -------------------------

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Milwaukee Avė.

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

DR. M. T; STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 19—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar RandolpH 68D0 
-- ,--- (----------------- ------------- - ------- ■

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 8200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 29 metai

OFISAS
4729 South Ashland AveM 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8;30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų i

Phone Midway 2880

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6358

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chfcago 
arti 31st Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

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

A. A. OLIŠ
ADVOKATAS

11 S. La S'alle St., Room 1701 
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. Dearborn St.
Room 928

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

kampas Michigan Avė. 
Pullman 5950

-i—>............ ..............................

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. aTslakiT
\ ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washincton Street

Cor. Washin^ton and Clark Sts. 
> Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Ragdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo G iki 9 vai. vak.
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Dar pora bombų
Mesta bomba į tuščią rezi

denciją Evanstone, turčių gy- 
venamoj apielinkėj.

Mesta kita bomba kurpiaus 
krautuvėn, kuri randasi Ęryn 
Mawr gatvėje.

Ir aš kartą 
papuoliau

NAUJIENOS,'Chicago, BĮ.. Ketvirtadienis, Rugp. 28, ’29

Atskrido Zeppelinas
Vakar apie 5:30 atlėkė Chi- 

cagon vokiečių dirižablis Zeppe- 
lin. Perlėkė Halsted gatvę vi- 
durmiesčio linkui.

Didžiulis, padla! O aplink jį 
daugybė aeroplanų. Aukštai ore 
tie aeroplanai išrodė kaip kreg
ždės, skraidančios apie vanagą.

Pusėtinai didelis “cigaras” 
tas Zeppelinas.

Šimtus kartų esu važiavęs 
Archer Avė. tarp 5100 ir 4800 
greitumu po 35 mylias į valan
dą. Bet 21 dieną rugpiučio ka
peris pasigine ir pradėjo kalbė
ti su manim.

Manau sau: koks' jis džentel- 
monas—susigavęs mašiną nori 
pasikalbėti.

Liepė jisai man sukti prie
kurb. Nulipo nuo savo moto-1 kr®št?.Lie.tuvą- 
ciklės, ištraukė

sukti prie

ma-

ma- 
var-

iš kišeniaus 
knygą ir penselį ir klausia 
no vardo.

Vėl manau: koks tu čia 
no pažįstamas, kad klausi
do? Aš klausiu jo kame daly
kas, ko jis nori iš manęs'.

O jis atsako, kad aš perdaug 
spidinąs. Tuomet jau supra
tau kame dalykas. Noriu atsi
kalbėti, kad aš pirmą kartą 
areštuojamas. Jisai man sako: 
tai, girdi, niekis, susipažink su 
teisėju. Davė tikėti) ir adresą.

Nueinu pas teisėją 27 dieną 
liepos' adresu 1121 So. State St. 
Įeinu kambarin. Pilna žmonių, 
vyrų ir moterų— ir juodų ir 
baltų. O daugiausia tai jaunų 
vyrų.

Sėdžiu, laukiu teismo, štai ir 
. | teismas prasideda. Šalia manęs 

žmogus baltų siutu. Pakalbi
no jis mane klausdamas, ar vi
si čia tie žmonės sušaukti už 
spidinimą. Atsakiau, kad tur 
būt. Jisai man paaiškina, kad 
jau tretį kartą šį mėnesį pa
kliuvęs. Tikėtą parodė, kad va
žiavęs 34 mylias valandoje.

Nusišovė, kaip sakoma, nety-l žmogus aiškina, kad ne jis, o 
čioms p-nia Mildred Houghton, j0 draiveris važiavęs' taip grei-Į 
17 metų. Ji buvo persiskyrusi 
su vyru ir gyveno pas pamotę Ir vC1 sėdime. Laukiam 
adresu 8940 So. Ada st; Pamo- mus pašauks prie teisėjo. Ma
tė tvirtina, kad nusišovusi jau- nau, ^a(į įjeję keisų pasitai- 
na moteris reiškė nerviškumo kyS koks nors kriminalis. Bet 
jau kurį laiką. ng vjeno tokio keiso. Sustoja

----- — žmogus prie teisėjo. Perskaito 
Nuvirto iŠ šešto aukšto jam, kiek mylių valandoj grei- 

—---------------- tumu jisai važiavęs —lengvas
Thomas O’Leary, 2650 Mil- trafikas, tai 5 doleriai ir kaš- 

dred avenue, nuvirto nuo šeš- tai, sunkus trafikas— tai $10 
to aukšto namo, prie kurio ji- dolerių ir kaitai.
sai dirbo. Užsimušė. Tai jau • Pašaukė ir mano kaimyną, 
antra toki nelaimė pasitaikė su kuriuo kalbėjau, žiuriu į jį 
prie to namo. jr manau: kad ir baltu siutu,

----------  bet čia visi lygus. Vienok pa-
Išleis sanitarės taupos Sirodė, kad baltas siutas visgi 

bonus reiškia kai ką. žmogus su bal-
 tu siutu pasikalbėjo su teisėju, 

Sanitario distrikto įvairiems ir tiesiai per duris laukan.
projektam^ baigtiK rengiamasi Manau sau: ne jis pats drai- 
kaip šiandie paleisti marketan | vina, tai ir faino nemoka. Ki- 
$10,500,000 bonų.

Nepavyko banditui

kaziriavo restorane 
Harrison st. Pasi- 
McCarthy revolve- 
Jisai paliepė kazi-

Du draugai — Peter Arri- 
ghi, 50 metų ir Anton Plouzek, 
60 metų — 
2458 West 
rodė Harry 
riu rankoj,
riavusiems iškelti rankas. Bet 
Arrighi nutvėrė banditui už 
rankos. Plouzek pagavo bandi
tą už kalnieriaus. Sis mėgino 
pasprukti. Jau šalygatvy iš ban
dito atimta ginklas, kuriuo ir 
tapo peršauta bandito nugara. 
McCarthy yra Harvardo univer
siteto auklėtinis.

Moteris nusišovusi 
netyčioms

kada

tas, girdėjau, už 27 mylias tu
rėjo sumokėti 5 dolerius ir kaš
tus, o aš už 37 mylias sumo
kėjau $5 ir karštus—viso $11, 

me- ir vykstu namo. Manau: jau 
dabar busiu mandresnis: kitą 

tei- kartą geriau įbrauksiu penki- 
kir- 0 šeši man liks. Pirmą kar- 

tęs jai per veidą. Sūnūs paaiš- tikėjau susimylės. Bet kas 
kino, kad jis daužęs bačkas skle- tau! Mėginau kalbėti neklauso, 
pe su alumi, kurį jo motina par- • Kaunietis,
davinėjusi. Kada jo motina mė
ginusi sutrkdyti tą darbą, tai 
jis ir plojęs motinai plaštakų 
per veidą. Sunaus liudymą pa
tvirtino dvi moteriškės’ dukte
rys. Paseka — teisėjas pasakė 
moterei rustų pamokslą ir iš
metė bylą iš teismo.

Išteisino
P-nia Stella Galaher, 50 

tų, gyv. 7711 Lowe avė., 
trauke savo sūnų, 23 metų, 
sman. Ji skundė, kad jisai

Town of Lake
Sugrįžo iš vakacijų 

Dr. C. Z. Vezelis

Kuomet nekurie lietuviai, šios 
, . apielinkės profesionalai, inteli-

Kiek kaštuoja rnoky- gentai, biznieriai ir kiti išvaži- 
klos Chicagai nėjo vakacijoms, tai ir Dr. C.

—-------- Z. Vezels atsiminė, kad ir jam
Auklėjimas pusės miliono reikia vakacijų nors sykį per 

vaikų ir mergaičių sį sezoną du metu. Kadangi jis turi daug 
kaštuos Chicagai $51,694,653. pacientų ir nenorėjo uždaryti 
Iš tos sumos 8% eis mokyto-Į savo ofisą laike vakacijų, tai 
jų algoms, 11% mokyklų už
laikymui ir 2.5% mokyklų reik- 
menėms, kaip paišiukams, kny
goms', etc. Pavyzdžiui, reikalin
ga bus: 288,000 paišiukų pra
diniams mokiniams; 1,520,000 
paišiukų aukštesnių laipsnių 
mokiniams; 2,610,000 plunksnų; 
rašomos popieros už $76,000, 
pianų už $25,000; popieros brai
žiniams už $22,500; apie $1,- 
151,000 bus išleista naujiems 
rankvedžiams įsigyti.

pasikvietė savo buvus j kolegą, 
Dr. A. P. Gurskį, * padirbėti jo 
ofise iki sugrįš.

Kadangi Dr. C. Z. Vezelis 
mėgia golfą žaisti, tai pasiėmęs 
savo mylimą pačiukę i? vienin
telį sūnų, idant sūnūs jam asis
tuotų kaipo “Caddie”, buvo iš
dūmęs į Wisconsin valstiją pa- 
silsėti. Aplankęs daug vietų 
Wisconsino ir Illinois Valstijo
se, pereitą panedėlj daktaras su
grįžo namo ir vėl pradėjo pri-

vos kaimo pakluonių. Ir nors 
miestas reikalauja kiekvieną 
namų savininką turėti bloki
nes dėžes atmatams sudėti, bet 
lietuviai, matyti, neužmiršo 
dar papročio “kur pritūpei, 
ten palikai”. Taip bent išrodo 
žiūrint į kai kurias alėjas.

♦ ♦ ♦
Pirmadienio vakare pavogta 

lietuvių automobilis — naujas 
Buick. Namas, ties kuriuo au
tomobilis stovėjo, randasi prie 
71-mos ir Mbzart gatvių.

Reporteris.

iminėti pacientus savo sename 
ofise tomis pačiomis valando
mis, kaip pirma. Dr. C. Z. Ve
zelis sako, kad pilnai užganė
dintas vakacijomis, nes bežaiz- 
damas glofą priaugo net septy
nis svarus vogos.

Linksma yra pareikšti, kad 
i Dr. C. Z. Vezelis turi nepapras-j 
tus gabumus savo profesijos 
darbe, ir dėlto žmonės, kurie 
jį pažįsta, labai gerbia. Nuėjus 
į jo ofisą, nėra progos ilgai pa
sišnekėti, nes pacientu vis pil
na. Well, kaip musų viengen
čių!, linkėtina daktarui gerų pa
sekmių.

Daktaras sako, kad jeigu jam URA
vis sveikata taip gerai 'tarnaus, (jLASSIl ItU AUu 
kaip iki šiol, tai ateinančią va
sarą jis važiuos atlankyti savo

Well, laikykis, Daktare.
Antanas.

Marąuette Park

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

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 72C1
—i—f---------------------- ---------------------------------

PILNAS šildymo plentas, visais 
Vien ma- 

, ¥. , . teriolas pilnam plentui, nigiau kaip
degančia medega galima $280. įrankius skolinant 

veltui. Taipgi plumbing reikmenos. 
Abbott Plumbing & Heating Supply

* Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire
1321, Mr. Bartunek.

lietuviai yra —b—1----------- —j-----------------—
Taiman gat- .Zelvis Building Co.

musų lietuviškoj 69-tos GENERALIS KONTRAKTORIUS 
apielinkėje, statoma statom naujus ir taisom senus na-

1 mus, porČius, garadžius. Prieina
ma kaina. Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St.
Tel. Prosnect 9856

Antradienio vakarą, taip apie 
8:30 valandą, kilo gaisras 
Marųuette Parke. Užsidegė iš
džiuvusi žolė. Suva'žiavo, susi- 
skubino ugnegesiai, bet kol jie 
spėjo atvažiuoti, tai liepsnos 
užgeso. Nužiūrima, kad vaikai 
apipylė išdžiuvusia žolę kero-1 atžvilgiais garantuotas, 
sinti ar kita 
ir padegę.

* *
Visgi kai kurie 

unaravųs žmonės, 
vėje, 
gatvės
naujas trobėsis. Maišomas 6b- 
mentas. čia pat pilna cemento 
košės. Bernaitis sukinėjasi ap
linkui. Jisai mėgina įlipti ir pa
braidyti košėje. Darbininkai 
nuveja jį. Vaikiščias, darbinin- 

Įkams užsiėmus darbu, vėl pri
bėga ir įlipa į košę. Pagalios 
vienas vyrų, dirbančių prie 
trobesio, prisitaiko ir įkerta 
vaikiščiui balana toje vietoje, 
kur kojos digsta. Vaikas, verk
damas nubėga. Ilgdi netrukus, 
pasirodo vaikiščio tėvas. Na, 
ir prasideda rusti kalba: “Kaip 
jus drįstate mano vaiką mušti? 
Aš jus pamokinsiu.” Užgautas 
tėvo unaras nežino ribų, kad 
štai jo, garbingo piliečio, vai
kas parbėgo namo verkdamas. 
Vaiko ašaros jhu senai išdžiu
vusios, ibet musų lietuvis vis 
dar tebejaučia užgauto unaro 
skausmą. 

* * *
Užėjus kalbai apie unarą, 

ne pro š’a-lį prisiminti ir apie 
“civilizaciją”. Jau bus keletas 
metų, kai lankėsi garsioje mu
sų Chicagoje lietuvis inteli
gentas, atvykęs Amerikon ap- 
švietos ir kultūros reikalais.

Natūralu, kad jam esant čia, 
chieagiečiai lietuviai dažnai 
apie civilizaciją kalbėdavo. 
Vieną kartą viename Bridge- 
porto lietuvių kliube jisai ėmė 
įrodinėti, jog Amerikos lietu
viai ir visa Amerika yra neci
vilizuoti. Buvęs tame barelyje 
daktaras pilnai pritarė šitokiai 
svečio kalbai: esą, gerai tu sa
kai. Tik pamanyk, Amerikoj 
šiandien žmonės tiek necivili
zuoti, kad net paprasčiausiam 
gamtos reikalui atlikti neišeina 
iš kambario. Kas kita Lietuvo
je. Ten tik virštukas, paršelis 
ar gėriukas taip darydavo grį- 
čioje, bet jau žmogus niekuo
met: žmogus bėgdavo tokiam 
reikalui per pusnynus į pakluo
nę bent pusę mylios. Tai va, 
tuoj matyti civilizacija. Lietu
vos inteligentas nutraukė kal
bą apie civilizaciją.

Aš tuomet irgi pritariau 
daktarui. Bet šiandie turiu pri
sipažinti, kad manau klydęs. 
Reikia pasakyti, kad savo civi
lizacija Lietuvos gyventojai 
netoli pralenkę mus, Amerikos 
lietuvius. Jeigu pažvelgsim į 
kai kurias jėles prie jų namų, 
tai pamatysim, kad jos yra 
daug purvinesnės, nei Lietu-

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
REAL ĖSTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apąrtmentinio namo 

J. A. GURSKY BROS.
4309 W. 63rd St.

Phone Rep”hnj» 7869 ir 1861-2

Business Service
Biznio Pytarnavimas z

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namui malus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

CHEVROLET SPECIALIS 
PASIŪLYMAS 

Grainimas velvų, sutaisymas brekių, 
pertaisymas klučiaus $20; towing už 
pusę kainos. Abelnas taisymas. Chev
rolet nauji brekiai sudedami i 80 
minutu. N. M. A. stotis.

HAYES AUTO REPAIR 
6241 S Peoria St. Normai 2635

Karpenteriai ir Džiaberiai
Remodeliavimas.

Saulės seklyčios
Abelnas taisymas.
Apskaitliavimas dykai. — Cash 

išmokėjimais.
Klauskite V. MISZEIKA

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Porčiai. 
Garažai.

ar

Financial
Finansai-PnskoloR

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus ,

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Skolinanti Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1641 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.

ir

[
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CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Financial

Finansai-Paskolos
Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui

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

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai 

Čo. 50 OPERATORKŲ
ant Zigzag, Marrow ir vienos 
adatos mašinų. Pastovus dar
bas; gera mokestis.

Aš TURIU keletą 5 akrų Šmotus 
žemės, geras juodžemis, arti Elgin, 
prie gražios Fox upės; labai tinka 
vištų ar daržovių ukiui; lengvi iš
mokėjimai. Ateikite ar rašykite

E. L. DAVIS,
105 W. Monroe St., 
Tel. Randolph 7960

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

-J

Be Komiso ir Išlaidų
Mei paskolinamą jums $100, $200 

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

1726 W. Chicago Ava. 
Kampas Hermitaga Ava.

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moquette, Jacquard, etc. $35 iki 
$69.40. 8 šm. miegamojo kamb. setai, 
su sprinRsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setas $48. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. Šimtai bargenų. Victor, , 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

3 šm. miegamojo kamb. setas $35.
8 šm. lovos Davenport seklyčios se
tas $35, Victrolos $5, lovos $2, kau
rai $5, dresseriai $5, valgomojo kam
bario setai $10. gasiniai pečiai $5. 
pianai $25, buffetai, Radio, siuvamos 
mašinos $5. Ledaunės $5, vežimu
kai $5. Daybed $5. Vacuum valyto
jai $10. GAUGER, 541 E. 61st St.. 
prie St. Lavvrence. Atdara utarn., 
ketvergo ir subatos vakarais.

Automobiles

MARVEL MAID 
GARMENT CO.

512 South Wells St.
—i----------------

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo pridaboti 7 metų mergaitę. At
sišaukite 8819 Houston Avė.', So. 
Chicago, nuo 6 vai. vak.

ČIA TAI tikras pasiulijimas, at
simink gerai, kad kito tokio nieka
dos nebus. 320 akru dvaras $6500. 
80 akrų ūkė puiki $1800, 40 akrų
ant cementinio kelio $1900. 80 ak
ru labai gera, su viskuom $4000. 
160 akrą ant •ementinio kelio $6000. 
200 akrų ūkė, gyvuliai, padargai, 
upė, miškas, viskas $7000.

Matyk tas ukes August 29, 30, 31. 
P. D. ANDREKUS 
3052 W. 54th St., 

Chicago, 111.

'29
’28
'28
’29
'29
•27
'29

BUICK coupo 6 pae. $1880 
BUICK 5 pas........ ......................  $975
BUICK Sedan—Standard ____  Bargenae
KSSEa ....................    $550
ESSEX Sedan—Didelis nuleidimas, naujas

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

7136 So. Halsted St. 
Triangle 9330

REIKIA SELEKTORKŲ — 
50 guvių mergaičių dirbti prie 
Dešrų Keisingų. Pastovus dar
bas. Gera mokestis. Puikiausia 
darbavietė. Poilsio valandos ry
tais ir po piet. Kreipkitės į 
Superintendento Ofisą.
OPPENHEIMER CASING CO. 

1016-26 West 36th Street

Exchange—Mainai

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'). 
Parsiduoda pilnas su įdėjimu, už la
jai žemą kainą. Tas ugniavietes 
galima gauti įvairių spalvų, kurios 
sutiktų su jūsų dekoracijomis; taip
jau galima gauti ispaniško dezaino.
Artistiniai Radiatorių Kabinetai

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

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

. ----- o-------

KAILINIAI (fur kotai), pardavė- 
ų sempeliai, biskj suteptas pamu

šas, parsiduoda labai pigiai. Pašau- 
cite Central 0546, 162 N. State St. 
Xoom 407.

Fumished Rooms
TURIME keletą gražiai išforni- 

šiuotus kambarius dėl rendos, 
carštu vandeniu šildomi ir 
vanos visados, taipgi telefonas ant 
vietos, 1843 So. Halsted St. Tel. 
Roosevelt 8577.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Maliir sumanus vyrai ..
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindeliu

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

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos Siu 
karų ir geriausiu būdų juoą parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

iŠ

REIKALINGAS preseris ant seno 
darbo; galima būt tokis, kuris gali 
dirbti tik vakarais, arba dienomis. 
2058 W. 22nd Place.

■■ -■ o ■■

6 SOUTH SIDE VYRŲ mo
kintis R. E. biznio. Tai yra pro
ga prasimušti į viršų ir gauti 
gerą algą. Pasimatykit su Mr. 
Stencel tarp 9 iki 12 vai. ryte, 
6 iki 9 vak. 1203 W. 79th St.

REIKIA salesmanų pardavi
nėti Chrysler ir Plymouth auto
mobilius. Gera propozicija. Pil
ną ar dalį laiko.

KIRAS MOTOR SALES 
3207 So. Halsted Street 

Calumet 4589

Help VVanted—Female

REIKIA patyrusiu opera torkų 
prie moterų Silkinių dresių. Atsi
šaukite tuojaus, Evelyn Dress Mfg. 
Co. 1370 Milv/aukee Avė., 3 fl,

Situation VVanted
Darbo Ieško

PATYRĘS barberis, ieškau darbo 
vakarais ir subatomis. Telefonas 
Grovehill 1634.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

k PARDAVIMUI, mainymui arba 
rendai Hardware ir Paint Storas, 
5306 Archer Avė.

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

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Paaukosiu už geriausi cash pa
siūlymą. Gera vieta ir pigi renda. 
Partneriai nesutinka, 6530 South 
Damen Avė. 
—+—.---------- --------------------------------

PARDAVIMUI 30 karų garažas ir 
gasolino stotis. 8,000 gal. gasolino 
išeina, į mėnesi. 7800 Archer Avė., 
Justice Park, III. Tel. Willow 
Springs 60.

J*.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė visokių tautų apgyventoj kolioni- 
joje. Biznis geras, 5801 So. Carpen- 
ter St.
n—k

PARSIDUODA lietuviškas hotelis, 
restaurantas ir saldainių krautuvė, 
54 kambariai, visi furnišiuoti, biznis 
yra išdirbtas per 45 metus. Savinin
kas apleidžia Chicago, Peter Gadeiko 
1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
catessen, pigi renda, kambariai už
pakaly, galima paversti bučemę. 
Turiu parduoti, nes einu iš biznio. 
5308 Wentworth Avė.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa, elektros mašinos, parduosiu 
pigiai. 3328 So. Halsted St. prie 33rd 
Place.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, gęra vieta, išdirbta per daug 
metu. Parduosiu pigiai. 3213 So. 
Parnell Avė.

GROSERNĖ ir bučernė parside
da su namu vienu aukštu, 4 kamba
rių pagyvenimas ir vienas ekstra lo
tas. Priežastis liga. 4738 South 
Seeley Avė.

PARSIDUODA restaurantas geroj 
vietoj ir geras biznis, lysas ant ke
turių ir\ pusės metų. Pagyvenimui 
kambariai ir garažas ant 2 karų. 
Turiu parduoti, nes turiu kitą bizni 
4224 So. Ashland Avė.

Farms For Sale
Ukiai^Paj^rimui

FARMA. Labai pigiai parsiduoda 
30 akerių farma, su gerais budin
tais, žemė 1 rūšies, duosiu ant leng
vų išmokėjimų ,kas nori gali pirkti 
su gyvuliais, žemdirbystes įrankiais 
ir su šių metų derlium, parduodu dėl 
senatvės. Platesnių žinių kreipkitės 
rašydami lietuviškai. E. Krivitzky, 
R. 3. Scottville, Mich.

210 AKRŲ, didelė bamė, vištinin- 
<as, garadžius, 11 kambarių namas, 
gražus sodnas, geriausioj padėty. 
Kdina $70,000.

197 AKRAI, 167 dirbamos, sodnas, 
8 kambarių namas, didelės barnis, 
du 800 pėdų šuliniai. Kaina $28,000.

80 AKRŲ pieninė farma $15,000.

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

803 Ridge Avė., Wilmette, III. 
Telephone 364

PARDAVIMUI arba rendavojimui 
73 akerių žemės su visais įtaisymais 
prie didelio upės kranto, cementinis 
kelias, eina pro šalį farmos. Pra
važiuoja 1000 automobilių i dieną, 
vieta tinkama dėl vasarnamio, gą
sdinę stoties ar kitokio biznio. Sa
vininkas mainys ant namo, loto, pri
ims bizni kaipo pirmą jmokėjimą. 
Perkant reikia įmokėti $1,000.

C. P. SUROMSKI & CO. 
3352 So. Halsted St. 

Yards 6751

FARMERIAI. — Aš mainysiu 4 
flatų muro namą i farmą, nepaisant 
valstijos. Priežastis 
rintieji atsišaukite 
Chas. Jutkus, 4215 Elston Avė., Chi
cago, 111.

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

— liga. No- 
pas savininkų,

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

VERTI DOMRS BARGENAI 
80x125 Rochwell, tarp 70 ir 71 rt. 
30x125 Mozart, tarp 71 ir 72 gt.
5 kambarjų, garas, bungalow, Clearmont. 

arti 73 gt. $7,500. Jūsų pačių sulygo*.
7131 8. WestPrn Avė., 

Republic 9236

AR J.US turite IGmokėtą lotą! Jeigu 
jus turite ir norite tikro namo savo fcei- 
minai, mes pabudavosime jums be jokio 
imokfijimo — bungalow, 2 ar 3 flatų bile 
kokio stiliaus ir rufties. Jeigu jus neturite 
loto, mes pagelbSsime jums j| įsigyti. Pa
simatykit su mumis tuojaus.

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

PIETVVAKARINIS kampas 53 gt. 
ir Union Avė., 3 augštu mūrinis, — 
Storas, 2 po 7 kamb. flatai. Našlė 
tu paaukoti. Lotas 60x125. $11,500.

D. J. O’CONNOR,
10 S. La Šalie St. Franklin 4465 
—i—i—,-------- -----.—.................... —■

NEPAPRASTA PIRKIA
PARSIDUODA medinis 7 kamba

riu namas su muro skiepu apačioje, 
ant vieno akerio žemės apaugusios 
dideliais ūksmingais medžiais, netoli 
nuo Chicagos, arti miestelio, 5 blo
kai nuo gatvekarių linijos. Kaina tik 
$3900. Norintis gali gauti ir dau
giau žemės. Nuosavybė yra verta 
dvigubai daugiau, negu pažymėtoji 
kaina. Parsiduoda lengvais išmokė
jimais. Tokiu progų retai atsitinka. 
Nepraleisk šios progos Kreiptis prie

M. ROZENSKI
6542 S. Western Avė.

Chicago, III.

PARDAVIMUI
GERIAUSIAS DVIFLATIS

MARŲUETTE PARKE
2 augAtų mūrinis ir akmens. 
Pilnas beismontaa,
2 karų garažas, 
VVeatherstrips.
Langai su (langiukais.
Varinfis rynos.
Varinis dangtis ir porčiai.
Variniai skryliai.
Storm doors.
Užleidžiamo* durys garažiuj.
Automatinis aliejaus burneris (Hardlnge).
Bryant gano vandens Aildytojas, 
Fri gidai re*.
Humphrey ftildytojai.
Marmuro mentaliai.
Visoa sienos drobe ifimuštos.
Paneliai ir maliavotos.
Plasterio komisai.
Beismento užbaigimas kaip virSuje. 
Sienos ir lubos plasteriuotos.
Tile grindys, kletkuotos sienos 
MaUdynOse.
Pilna maudyne belsmente.
Lempos sienose.
Drabužių chutes.
Dideli klozetai 
Daug base plūgų. 
Viduje laiptai. 
Puikiausias hardwarn.
HmuAton extra storos durys. 

Savininkas

C. H. SCHMITZ 
6503 S. Campbell Avė.

Republic 2545
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MEDINIS 4 kambarių namelis su 
maudyne, elektra, didelis garažas. 30 
per 125 pėdas lotas, tik $2800, užmo
kant ant syk arba $3009 ant išmokė
jimo, 6935 So. Komensky Avė.

$3,700 NUPIRKS 5 kambarių na
mą. Medžiais apaugęs 60x267 lo
tas arti Downers Grove. Lengvos 
sąlygos. Pamatykit O’Reilly prie
šais Belmont stoti.

MODERNIŠKAS 2 augštų Storas 
ir flatas, mūrinis garažas. Su ar
be įsigyvenusio dry goods biznio.
Turiu paaukoti, apleidžiu miestą. 
1851 West 35th St.

$200 NUPERKA DU BLATU 
SKUBINKIS SU DEPOZITU
5 ir 4 kambarių namas geriausioj 

West Saidės daly, tarpe Hoyne ir 
Leavitt. Vanos, elektra, gasas ir 
kiti patogumai.

Kaina tik $4500.
įnešti tik $200, o balansą labai 

lengvais išmokėjimais.
Kas pirmas tas laimės!

F. L. SAVICKAS,
726 West 18th St., 

Ganai 160.3

KAD UŽBAIGTI palikimo reika
lus. pardavimui 2 flatų 5 ir 5 kam
bariu medinis namas. 4945 South 
Marshfield Av. šaukite Prospect 2912




