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Austrų reakcininkai 
reikalauja konsti

tucijos keitimo

Išvarė komunistes iš 
milicininkų stovyklos

*

PEEKSKILL, N. Y., rugs. 2.
— Iš Camp Smith, kareivių la
vinimo stovyklos, buvo išva-

Nori, kad prezidentas turėtų 
daugiau galios. Pasimojima.s 
prieš Įsigalinčių socialdemo
kratijų

rytos dvilika komunistų mote
rų, kurios buvo atvykusios 
skleisti komunistinės literatū
ros tarp besilavinančių milici
ninkų.

VIENA, Austrija, rugs. 2. 
Politinė austrų Landbundo par
tija, atstovaujanti didžiuliams 
žemės ūkių savininkams, įtei
kė kancleriui Streeruwitzui ul
timatumų, reikalaudama, kad 
per dvi savaites butų sutaisy
tas krašto konstitucijos pakei
timo projektas.

Landbundas reikalauja, kad 
konstitucijos pakeitimu kraš
to prezidentui butų suteikta 
daug daugiau galios, nekaip jis 
dabar turi; kad socialistų val
domam Vienos miestui butų 
atimta savivaldybės teisė, bet 
kad jis butų sujungtas su visa 
žemutinės Austrijos 
ja, kaip 
laikais,

provinci- 
kad buvo imperijos 

idant vieni socialistai 
sostines valdyti; kad 

įstatyme butų padary-rinkimų
ta griežtų pakeitimų ir kad bu
tų pravestos tam tikros žemės 
reformos.

Britanija sust a b d ė 
karo laivų statymą

LONDONAS, rugs. 2. — 
Britų admiraltija d^vė įsaky
mų visai paliauti' statymų pen
kių karo laivų, jų tarpe trijų 
sirbmanftrf.ų ir dviejų 
rių.

k rei se

Persija atima teis
mus iš kunigų rankų

TEHERANAS, Persija, rugį. 
Teisingumo ministeris 

Davar išleido dekretą,, 
visokios bylos atima- 

musulmonų kunigų teis- 
perkeliamos į 
išskiriant tik

2. — 
Mirza 
kuriuo 
mos iš 
mu ir
teismus, 
ir išsiskyrimo bylas.

Iki šiol Persuose

civilius 
vedybų

visokios 
bylos buvo sprendžiamos dva
sininkų teismuose, kur visados 
pirmininkaudavos mulos — 
aukštesnieji musulmonų kuni
gai.

Anglijai teko uždaryt
26 savo kalėjimai

Mat krašte nėra prohibicijos, 
dėl to mažėja girtybė ir nu
sikaltimai

/LONDONAS, rugs. 2.— Ofi- 
cialis pranešimas skelbia, kad 
dėl sumažėjimo girtybės ir iš 
jos dažniausia pareinančių nu
sikaltimų, skaičius kalinių taip 
sumažėjo, kad nuo karo metų 
iki šiol Anglijoje teko uždaryti 
26 kalėjimai. Anglijoj jokios 
prohibicijos nėra.

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

Nenusistojęs oras; vėsiau po 
pietų; vidutiniai ir stipresni 
mainųsis vėjai.

i-a t u ros buvr<> vi
dutiniškai 83° F.

Šiandie saulė teka 6:18, lei
džiasi 7:20. Mėnuo leidžiasi 
7:49 vakaro.

Kinai Rusai bandys 
savo ginčus taikos 

keliu išlyginti
Maskva tikis, kad netrukus bus 

vėl atsteigti normaliai 
tykiai su Kinija

san-

Karo
Kini-

MASKVA, rugs. 2. — 
•tarp sovietų Rusijos ir 
jos debesiai lyg išsisklaidė, 
sovietų valdžiai priėmus Kinų 
pasiūlymų ginčus dėl Rytų Ki
nų- geležinkelio taikos keliu iš-

Oficialiu sovietų valdžios 
pranešimu, avidvi šalys sutiko 
tuojau paskirti akredituotus 
savo atstovus, kurie susirinkę 
konferencijoje turės išspręsti 
visus ginčio klausimus.

Sovietų Rusija rekomenduos 
Rytų Kinų geležinkelio admi
nistratorių ir administratoriaus 
padėjėją, kurie turės būt tuo
jau paskirti geležinkelio direk
toratai!.

Abidvi šalys tuojau paleis iš 
arešto visus tuos asmenis, ku
rie buvo suimti ryšy su kilu
siu tarp Sovietų Rusijos ir Ki
nijos ginču nuo šių metų ge
gužės 1 dienos.

Taip dalykams virtus, Mask
voj dabar turima vilties, kad 
netrukus bus vėl atsteigti nor
maliai diplomatiniai ir preky
biniai santykiai tarp sovietų 
Rusijos ir Kinijos.

Vokietija sumokėjo 
aliantams 2 bilio- 

nus dolerių
BERLYNAS, rugs. 2. — 

Amerikos Seymour Parker Gil- 
bert, generalinis reparacijų 
agentas, vakar paskelbtame sa
vo raporte sako, kad penktai
siais Davveso ekspertų plano 
metais, pasibaigusiais šių me
tų rugpiučio 31 dieną, Vokie
tija sumokėjo aliantams repa
racijų pilnai ir punktualiai 
truputį daugiau kaip 595 
lionus dolerių.

Per visą gi reparacijų 
kėjimo laikų Vokietija jau
sumokėjus aliantams arti dvie-

nt i-

mo-
yra

weso reparacijų planas pakei
čiamas dabar priimtu Haagos 
konferencijoje Youngo eks
pertų planu, kuriuo Vokietijos 
metiniai reparacijų mokėjimai 
aliantams bus kiek mažesni.

Trys chicagiečiai suža
loti traukinio auto 

kolizijoje
2. — 
skau-

RAGINE, Wis., rugs.
Vakar vakarų čia buvo 
džiai sužaloti šeši asmens, trau
kiniui užgavus jų automobilį. 
Tarp sužalotų buvo trys chica- 
giečiai: Joseph Lulevicz, jo 
žmona ir Helena Czarnecki.

Katastrofingos audros 
Juodojoj juroj

LjONEK>N<AS, rugs. 2. ---- Iš

Bucharesto praneša, kad Juo
dojoj juroj siautė smarkios 
audros, per kurias keletas laivų 
sudužo ir žmonių žuvo.

(Atlantic and Pacific Photo)

I). E. Fowler iš EI Paso, Tex., išrastas prietaisas, su kurio 
pagelba automobilius galės naudoti paprastą nevalytą aliejų 
vieton brangaus gasolino.

Tekstilės kompani-lSnowdenas pasitik- 
?y -2- ’¥ i tas Londone milžini

škomis ovacijomis
jos išmeta is namų 
230 darbininkų šeimų

MARION, N. C., rugs. 2. — 
Vietos tekstilės įmonių savi
ninkai pasirengę šią savaitę iš
mesti laukan iš kompanijų na
mų apie 230 streikuojančių 
tekstilės darbininkų 
bendrai daugiau kaip 
t į asmenų.

Del įvykusių praeitą
dieni streikininkų neramumų, 
į tekstilės įmonių rajoną tapo 
atsiųsta valstijos milicijos kom
panija, ginkluota šautuvais ir 
kulkosvaidžiais.

šeimų, 
tukstan-

penkta-

Suėmė 148 tekstilės 
streikininkus

LONDONAS, rugs. 2.
Grįžęs vakar iš Haagos repa
racijų konferencijos Philip 
Snovvden, Anglijos darbiečių 
valdžios iždo ministeris, buvo 
žmonių minių pasitiktas gele
žinkelio stoty su milžiniškomis 
ovacijomis, kaip didvyris, lai
mėjęs Haagoj vienų didžiausių 
diplomatinių pergalių Didžia
jai Britanijai.

Trumpame pranešime spau
dai Philip SinoAvden pareiškė, 
kad Didžioji Britanija dabar 
pasiekus genesnio susipratimo 
su kitomis valstybėmis ir 
siekus tikslo, dėl kurio ji 
vojus, būtent, tarptautinės 
kos šventumo.

Penki jauni Kinu ko
munistai sušaudyti

ŠANCHAJUS, Kinai, rugs. 
2. — Kinų kariuomenės teis
mas nuteisė mirties bausmei 
penkis jaunus kinų komunis
tus, sugautus beskleidžiant 
kurstomus lapelius. Visi pen
ki buvo tuojau sušaudyti.

Anglijos keliautojai 
apie savo patyrimus 

sovietų Rusijoje
IX).NIX)NAS, rugs. 2. — Va

kar į Angliją grįžo pirma ang
lų keliautojų po Rusiją grupė. 
Jų pasakojimu, Rusija stoko
janti bet kurios ambicijos, dėl 
to esamomis sąlygomis ji nie
kados negalėsianti atsigriebti. 
Žmonių, kurios klasės ar ku
rios profesijos jie bebūtų, nie
kas neakstinąs dirbti, stengtis. 
Kainos visam kam esančios 
brangios, prekyba merdėjanti. 
Ties krautuvėmis vis dar esą 
tebematyt ilgos eilės žmonių, 
laukiančių duonos. Visi atrodą 
prislėgti. Namuose žmonės ne
turį dagi pačių reikalingiausių 
baldų. Visur ir visų pirmas 
ir svarbiausias rupesnis esąs 
— gauti pavalgyti.

Lietuvos Naujienos
Jonavoje siautė di

delis gaisras
Sudegė 15 trobų. Sužeistas dar
bininkas. 100,000 litų nuostolių.

KAUNAS. — Rugpiučio 13 
d., 10 vai. vakaro Kauno gyven
tojų dalis buvo sujudinta nepa
prastu ugniagesybės mašinų 
žvangėjimu. Gaisro niekur ne
buvo matyti. Daug kas ėmė kal
bėti, kad užsidegė cirkas, kiti, 
kad pasileido liūtai ir ugniage
siai vykstą apsaugoti, kad bėg
dami žmonės nepadegtų cirko 
patalpų. Buvo dar ir kitokių 
spėliojimų, bet ištjkrųjų cirke 
negausiai susirinkusi publika 
ramiai • žiurėjo, o ugniagesiai 
nuvažiavo Ukmergės plentu į 
Jonavą, kur tikrais buvo didelis 
gaisras.

Jonavoje, Kauno gatvėj, Se- 
galio fotografijos laboratorijoj 
kilo gaisras, iš jo užsidegė gre
timi namai. Nežiūrint, kad su
sirinko daug' žmonių ir vietos 
ugniagesiai, ugnis sunaikino 8 
gyvenamus ir 7 negyvenamus 
namus, jų tarpe 5 mūrinius. Su
žeistas vienas darbininkas. At
vykę iš Kauno gaisrininkų sa
vanorių, miesto ir Viliampolės 
komandos jau rado namus liep-

snojančius’, pagalba suteikti bu
vo vėlu. Tik apsaugojo, kad 
gaisras nesiplėstų toliau.

Jonavos mieste gaisras sukė
lė paniką. Visi gyventojai iš
puolę į gatves, nešę iš trobų 
turtą, moterys ir vaikai kly
kė, verkė, nes tamsoje atrodė, 
kad pusė miesto jau liepsnoje. 
Gaisras likviduotas apie 2 va
landą ryto.

Iš viso nuostolių esą pada
ryta apie 100,000 litų. Tačiau 
mažai kas tiki tokiems skai
čiams, greičiausia busią keli 
šimtai tūkstančių, nes dar neį
spėta apskaičiuoti.

at- 
ko- 
tai-

MARION, N. C., rugs. 2. — 
Ryšy su įvykusiomis praeitų 
penktadieni streikuojančių vie
tos tekstilės fąbrikų darbinin
kų riaušėmis ir susikirtimais 
su policija, šerifas gavo vapen
tus 148 streikininkams, United 

VVorkers of America 
nariams, areštuoti. Ne- 
74 asmens buvo suimti.

‘Graf Zeppelin’ arti 
nas Į Europą

Textile 
unijos 
trukus

Bombos sprogimas 
reichstage

BERLYNAS, rugs.
Anksti vakar rytų reichstago 
[Vokietijos parlamento] trio- 

besy sprogo bomba, išmesdama 
dvylikų langų.

Policija įtaria komunistus, 
kurie laikytame * vakarų prieš 
tai savo 
bomis.

mitinge grūmoję bom-

nužudyti kandi-Siekę 
datą j Meksikos pre

zidentus
MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 

2. — Praneša, kad penki as
mens vakar siekę nužudyti 
Jose Vasconcelosą, vienų kan
didatų j Meksikos prezidentus.

Pasikėsinimas neįvykęs tik 
dėl to, kad Vasconseloso šofe
ris paklydęs ir nevažiavęs pro 
tų vietų, kur sąmokslininkai 
pasislėpę jo laukę.

Wisconsine girios dega
LAK'EWOOI), Wis., rujįs. iž.

Šioj apiclinkcj, tarp Lake- 
woodo ir Townsendo, kilo gi
rių gaisrai. Trims farmoms 
gresia pavojus.

PARYŽIUS, rugs. 2. — Gau
tas šiandie 10 valandą vakaro 
[Chicagos laikrodžiu — 4 vai. 
po pietų] radio pranešimas sa
ko, kad vokiečių dirižablis 
“Graf Zeppelin” •esąs 200 my
lių į žiemius ir truputį į vaka
rus nuo Azorų salų.

[Kelionėn atgal į Vokietiją 
dirižablis “Graf Zeppelin” iš
lėkė iš Lakehursto, N. J., pir
madienį 7:18 ryto (Chicagos 
laikrodžiu), su dvidešimt dviem 
pasažieriais. Dirižablio koman
duotoji! šį kartą yra kap. Emst 
Lehman, kadangi Dr. 
Eckener pasiliko kuriam 
Jungtinėse Valstybėse].

Mussolini purtysiąs 
fašistų partiją

ROMA, rugs. 2. —.Praneša, 
kad diktatorius Mussolini ren
giąsi^ pakratyti už ausų visą 
savo fašistų partiją. Jis norįs 
padaryti dabar taip, kad fa
šistų partiją kontroliuotų vi
daus reikalų ministerija, o 
provincijų partijos sekretorius 
pastatyti po valdžios prefektų 
kontrole.

Dabar Italiją valdo dvi or
ganizacijos: valdžia ir afšistų 
partija. Kiekviena provincija 
turi du viešpačiu: valdžios pre
fektą ir fašistų partijos pro
vincijos sekretorių. Padarinys 
toks, kad tarp abiejų kyla tar
pusavio kovos, vedančios prie 
netvarkos, dagi korupcijos, 
kaip tai atsitiko neseniai jMi- 
lane, kur vietos fašistų parti
jos galva tapo sugautas sukty
bėse ir pašalintas iš vietos.

Bombos du italų fašis
tai užmušti; 13 kitų 

sužaloti

Hugo 
laikui

Išgelbėjo 15 sudužusio 
norvegų laivo žmonių
WAS>HINiGTONAS, rugp. 2. 

— (Praneša, kad pakraščių sar- 
gyvos laivelis Northland išgel
bėjo penkiolika žmonių, visų 
sudužusio norvegų laivo Elisis 
įgulų, kuriems buvo pavykę iš
plaukti j Dionided salaitę ties 
Alaskos krantais.

8 asmens žuvo apart- 
mentų trobesio gaisre

WTNNIPEG, Manitoba, Ka
nada, rugs. 2. — Vakar rytų 
gaisras čia sunaikino apart- 
mentų trobesj. Viršutiniuose 
trobesio a.u'kštuosie, kadangi jie 

nebegalėjo per liepsnas pabėg
ti, ugny žuvo aštuoni asmens. 
Dešimt kitų asmenų buvo su
žaloti, du jų tur būt mirtinai.

NICA, Francija, rugs. 2. — 
Vakar vakarą nedideliame vio
los “Baltųjų Alyvų” restorane 
italų karo veteranų draugija 
buvo surengus savo įbankietą, 
kuriame be karo veteranų da
lyvavo dar keletas dešimčių 
svečių, fašistų, jų tarpe italų 
vicekonsulas. Po bankieto, kai 
jo dalyviai išėję į gatvę laukė 
buso, iš už sienos nežinia kas 
metė bombą, kuri nukrito į sto
vinčiųjų būrį. iS/progimo du fa
šistai buvo vietoje sudraskyti, 
o trylika kitų, jų tarpe dvi mo
terys, baisiai sužaloti. Metu- 
sieji bombą sugebėjo pasislėp
ti.

Italija išleisianti 16 mi- 
liony dolerių kovai 

su nedarbu

ROMA, Italija, rugs. 2. — 
Premjeras Mussolini autoriza
vo išleisti 300 milionų lirų (ar
ti 1<> milionų dolerių) įvai- 

riems viešiems darbams Itali
joje, idant tuo budu sumažin
tų krašte nedarbą, ypačiai žie- 
mps metu.

Belgų pripažinta grožio 
“karalaitė” pasirodė 

esąs vaikinas
BRIUSELIS, Belgija, rugp. 

2. — Coxyde miestely andai 
buvo surengtas jaunų mergi
nų gražumo konteslas.

Gražuolėms padarius parodą, 
paskirti teisėjai kaip vienu bal
su išsprendė, kad viena kon- 
testančių, padavusi savo var
dą kaip IMarie Ijepres, yra gra
žių gražiausia mergina.

Teisėjams paskelbus savo 
nuosprendį, baliaus metu mi 's- 
telčnai kovote kovojo dėl gar
bės pašokti su grožio “karalai
te”, kuri buvo taip maloni, kad 
vienam antram savo garbinto
jų dagi sutiko duot bučkį.

Kai jomarkas baigėsi ir pub
lika buvo besirengianti skirsty
tis namo, staiga grožio “kara- 

I laite” užšoko ant satlo, nusi
traukė nuo galvos peruką ir 
pasisakė nustebusiam sviete
liui, kad “ji” yra ne mergina, 
o tik jaunas vaikinas iš Briu
selio.

Grožio teisėjai po to neturė
jo kur akių dėti, padarę tokią 
jiems nemalonią klaidą.

Kaip eina cemento pre
kyba Lietuvoje

KAUNAS. — šiemet šiaurės 
Lietuvoj cemento pareikalavi
mas žymiai mažesnis, kaip per
nai, o Suvalkijoj beveik dvigu
bai daugiau suvartojama. Pa
prastai pas mus būdavo suvar
tojama daug lenkiško cemento, 
šiemet jo beveik nėra, naudoja
mas naujos belgų ir rumunų 
markės cementas. Cemento pre
kyboje yra priimtas pakavimas 
po 180 kg. bruto statin., Lie
tuvoje pasirodė statinės po 160 
kg. Perkant reikia pasižiūrėti 
kokio s’vorio. Pradžioje sezono 
Kaune statinė kainavo 23,75 lt., 
dabar 21,75 lt. Atpigo todėl, kad 
tarp cemento pramonininkų są
jungos ir belgų fabrikų kilo ka- 
vo, mat belgai prie s-gos nepri
sidėjo.

Subankrutavo Ūkinin
kų Sąjungos krautuvė

Praneša iš Tauragės, kad ten 
prieš kelias dienas užsidarė sti- 
banfa’utavusi Ūkininkų sąjun
gos krautuvė. Kreditoriams li
kę apie 10,000 litų skolos.

Nesenai užsidarė tos pat fi
gos’ bankelis, taipgi su nuosto
liais virš 10,000 litų.

PADUBISY SUDEGĖ KILOJI
MAS IR GYVULIAI

Seredžiaus valse. Padubysio 
kaime perkūnas padegė Juozo 
Butkevičiaus klojimą, jame su
degė ūkio padargai, pora ark
lių, 4 veršiai, pašaras ir kit. 
Nuostolių padaryta 38,275 litų.

Vilkijos valse. Padauguvos 
kaime žaizdamas įkrito j prūdą 
A. Gudziuskienės 4V-* metų sū
nūs ir prigėrė.

15-kos Metų 
Patyrimas

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

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

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi^1 
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 Chieago, III.

, ZT^ •
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DVIDEŠIMTASIS AMŽIUS
Pažinkim Pasaulį, Kuriame šiandien Gyvename.

Rašo Juozas Pronskus

(Tęsinys)
Naujos idėjos nešioja tuos 

pat prosenoviškus žmonių troš
kimus. Kaip musų protėviai 
pirm tūkstančių metų, taip pat 
mes dabar siekiame laimės ir 
gerbūvio, bet dabar akyratis 
yra daug platesnis ir problemos 
kur kas didesnės. Dabar mes 
siekiame piktą išnaikinti, ne 
vien tik išaiškinti. Mes nebega
lime toliau sėdėti rankas bu
dėję, religijų liūliuojami, kuo
met netinkamos socialinės tvar
kos blogumai laiko apsėdę mi
lijonus musų draug žmonių, 
kuomet tie, kurie atėjo i gyve
nimą su šypsena veiduose, su 
kilniomis viltimis, yra smogia
mi i pražūtį ir beviltingą iš
nykimą. Moderniški idealai tu
ri garantuoti žmonių vaikams 
galimybę gyventi pilną gyveni
mą, išvystyti asmenybės verty
bes, pasitenkinimą būti dalyviu 
gerbūvio kūrimo, pajausti atsa- 
komingumą bendradarbiavime 
kelti kultūrą, ir džiaugsmą ne 
tik rankiojant praeities verty
bes, dabarties viltis, bet ir da
lyvavime' kūrybos ateities žmo
nijai paveldėti.

Bet negana, kad viltimis gy
venti. Negana tik idealą ma
tyti. Butų visai betiksliai kur
ti religijos filosofiją arba gy
venimo filosofiją, jei to idealo 
nebūtų galima įdėti Į žmonių 
papročius, budus ir įstaigas. 
Gražus sapnai gali būti leng
vai pastatomi. Tikra religija 
turi sukurti draugiją, kurioje 
gyvenimas pats vystytus į gra
žias formas. Jos problema yra 
padėti vieton dabartinių pa
pročių ir būdų tokį veikimo bū
dą, kurs apimtų koperacinius 
idealus, rasti metodus nustatyti 
tokiai padėčiai, kurioje ištikt
imi mas bendram labui pasidary-
tų savaimi suprantamas daly
kas; padaryti iš švietimo me
todą, kurs ruoštų kuriančius, 
mąstančius individualus, norin- 
čis bendrauti ir patarnauti; pa
daryti, kad valdžia pasidarytų 
priemonė kiekvienam pasiekti 
gyvenimo galimybių; padaryti 
iš ekonominės struktūros meto
dą, kurs išnaudotų aukštesniam 
gyvenimui visus’ materialinius 
šaltinius ir instrumentus. Tai 
yra aukščiausis uždavinys so
cialinei psyekologijai. Visi jau 
pripažįsta senųjų religinių tek- 
nikų klaidą, visi yra lygiai su
sirūpinę kaip pataisyti moder
niškosios eros trukumus’. Paga
liau jau visi patyrėme, kad nie
ko negalima laimėti, kol socia
lu tvarka bus taip pertvarkyta, 
kad visų veiksnių srovė butų 
nukreipta linkui dabar tik skra
jojančių dvasinių tikslų, reali
zuojant jų konkretes vertybes 
bendram problemų išrišimui 
taip greit kaip jos kįla.

Gero gyvenimo uždavinys 
šiandien yra linkęs įtraukti vi
sų šaltinių išnaudojimą dvasi
nių vertybių tikslams, čia nesi
mato jokio pateisinimo, kodėl 
pataisomi blogumai turi spausti 
žmonių gyvenimą, kad ir tokie 
karai arba karų galimybės. Ne
simato jokio pateisinimo, kodėl 
turi būti pasmerkiami milijonai 
žmonių vaikų bevilčiai ir nusi
minimui, neturtui, nedorybėms 
ir nusikaltimams, žinant kad 
tie visi dalykai yra socialinių 
sąlygų pasekmės, kurios turi 
būti gydomos. Sociologai sako,

Namų Apšildymo
IR

PLUMBINGO 
MATERIOLAS 
RETAIL UŽ OLSELIO 

, KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO 
L LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street •
Normai 30 netoli Sti

kad 95% visų blogybių, kurios 
kankina žmones, yra vaisiai su
trūnijusios socialės’ tvarkos. Re
ligijos idealas turi stengtis su
kurti laisvą koperatyvę demo
kratiją iš tikrai gerai išauklėtų 
individualų, kurie turėdami 
bendrą paveldėjimą tuo pat lai
ku jaustų atsakomybę ir sma
gumą patarnavime ir gerinime 
bendro gyvenimo. Per ilgai 
klaidžiota šešėliuose. Nebegali
ma toliau neigti mokslo patir
ties. Tuščios vizijos įtapo ne
gana. Negalima toliau tenkin
tis raminimais save, kad visuo
met taip buvo, kad žmonės ne
priaugę tiems uždaviniams, kad 
žmonių prigimtis yra silpna ir 
pilna saumeilės. Socialinių mo
kslų maksimos nuginčija tokį 
tvirtinimą.

Pasauliu nusibodėję senųjų 
religijų filosofai, išsižadėjo vil
čių ; pasaulį niekinanti šventieji 
ieško idealų kitame pasaulyje; 
pasakų teologai sudeda savo vil
tis dievams ir nevertina paties 
žmogaus pajėgų; praktiški žmo
nės, pasijuokdami iš religinių 
vizijų, kreipia gyvenimą sulig 
savo norų. Atėjo laikas vykin
ti idealus bendromis žmonijos 
pastangomis, vadovaujant kūry
binei inligentijai. Niekuomet is
torijoj žmonės nematė savo tiks
lo taip aiškiai, kaip dabar, nie
kuomet neturėjo savo rankose 
tiek mokslinių įrankių kaip da
bar, neturėjo tokių mokslo akių 
įmatyti ir analizuoti proble
moms, kaip dabar, nei galėjo 
kontroliuoti materialinius šalti
nius, kaip dabar. Niekuomet 
pirmiau nebuvo galima sutrauk
ti krūvon tiek žmonių energijos 
dėl bendro tikslo, dėl humaniz
mo laimėjimo, kas ir yra tikroji 
dabarties religija.

(Galas) x

Negrų paslaptys ži
nomos Lietuvos 

moterims
Kaip galima gauti vyrų 

palankumas.

“BAYER ASPIRIN”
YRASAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

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

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Šalčio, 
Neuritis, 
Dantų skausmo, 
Neuralgijos,

Kiekvienas neišardytas “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 plyskeliu.

DRES1Ų DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa-* 
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy- 
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

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

10 augitas
JOS. F. KASNICKA, principalas

[Atlantic and Pacific Photo]

Nedidelis, bet pavojingas jurų gyvūnas “Octopus“, kuris’ 
išlipo Hermosa Beach, Cal., iš vandens, bet amt kranto susitiko 
mirtį iš p-lės Rachel Paulson rankų.

koja- vietiniai gyventojai. Mer
geles, norėdamos gauti iš seno
les patarimų ir “stebuklingo
sios” arbatėlės, turėdavo pasa
kyti pageidaujamo joms bernio
ko amžių, nupiešti jo išvaizdą, 
palankumo laipsnį ir duoti ati
tinkamo didumo žiupsnelį savo 
plaukų (tik ne galvos). Mote
rėlė plaukus sudegindavo, jų pe
lenus sumaišydavo su arbatžo
lėmis, iš kurių mergelė pada
riusi arbatą, pagirdydavo pati
kusį jai bernioką, kurio paskui 
jau ir pati negalėjo atsikraty
ti. į klausimą, ar arbatėle vy
rai gali, privilioti mergeles — 
moterėlė atsakė, kad nebandžiu
si, nes vyrai jos nelanką. Pas
kutiniuoju laiku ir moterys jos 
nebelankančios’, nes jos pačios 
išmokusios “arbatėles” išsivirti 
— skundėsi “geroji“ moterėlė.

Panašius “gėrimėlius“ gami
na negrai. Nesenai vienam Pa
ryžiaus pirkliui pasisekė tą ne
grų “paslaptį“ sužinoti. Didelis 
Paryžiaus pirklys p. Duval, il
gai begyvendamas tropikų kra
štuose, laikė tarnus negrus. 

Karmėlavoj gyvena viena 
pragarsėjusi moterėlė, kuri pra
garsėjo vadinamuoju “laimingų 
porų” sujungimu ir vietos mer
gelėms patarnavimu. Prieš ka
rą ir karo metu turėjo daug 
pacientų, bet paskutiniuoju lai
ku jos populiarumas kiek kri
to. Vietos gyventojai pasakoja, 
kad prieš kelis metus ne viena 
mergelė, norėdama pritraukti 
jai tinkamą bernelį, eidavo pas 
moterėlę patarimų gauti. Mote-! 
relė patarnauti neatsisakydavo 
ir parengusi tam tikros “arba
tėlės” liepdavo duoti ją merge
lės patikusiam berniokui išger
ti. Mergelės “arbatėle pamylė
tas“ berniokas lipte prie jos 
prilipdavęs, kaip prie medaus. 
Tokį būdą naudodama moterėlė 
daug porų sujungusi — pasa

1
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UŽSUK—Lucky Strike šokių-Orcliestr^, kas^šeštadienio(.vakarą, Atlantic iki Pacific tinklą,N. B. C. stoties.

© 1929, The American Tobacco Co., Mirs.
U

i

^ENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo 
J pagelbos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretų.

Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS”— 
LUCKY STRIKE’S extra slaptas procesas — prašalina kenks
mingus aitrius nuodus iš LUCKIES kurie seno budo cigaretų 
išdarbio suerzina gerklę ir teikia kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” 
sunaikino tą senovinį nepamatuotą smerkimą prieš cigaretų ru- 
kimą vyrams ir moterims.

Ta kritika toliau jau nepateisinoma.

Spraginimas, moderniškiausis cigaretų dirbimo žingsnis, pra
šalina iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi 
cigaretose darytose senoviniu budu.

uboct
IT’S TOASTED

It’s toasted
Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

Grįžęs Paryžiun, jis nutarė vi
rėją pasikviesti iš Afrikos. Jis 
greitai rado juodąjį “perlą“ — 
negriukę Joziją iš Gugyanos. 
Jozija buvo gana darbšti ir vir
davo pagal savo skonį. Vieną 
vakarą p. Duval, lovoj beilsė- 
damasis, virtuvėj išgirdo triuk
šmą. Jis greit atsikėlė, priėjo 
prie durų ir pradėjo stebėti pro 
plyšelį, kas ten dedasi. Gi pa
stebėjo keistą sunkią ceremo
niją: Jozija išsipiovė pluoštą 
plaukų, smulkiai, juos sukarpė, 
supylė juos į puodą su verdan
čiu vandeniu ir baisiai murmė
jo kažkokius būrimo žodžius. 
Tuo momentu įšoko į virtuvę 
Duval ir piktai užklausė: — 
Jozija, ką tu čia, po velniais, 
darai ?

— “O, nepykite ponas, — 
aiškinosi ištikimoji juodžiuke, 
aš darau gėrimėlį “piaille”. To
liau ji paaiškino, kad Guyanos 
negrų moterys daro panašų “pi
aille“ tikslu gauti vyro palan
kumą. Del to Stebuklingo gė
rimėlio, kurį aš ponui regulia
riai gamindavau ir duodavau, 
— gyrėsi juodoji tarnaitė, — 
ir ponas rodei man didelį pa
lankumą ir gerą širdį“. Taip 
pirklys ir išgavo tą negrų pa
slaptį, kuri žinoma moterims ir 
Lietuvoj. J. Jsns.

“L. žinios“

LARVEX 
apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

Dulkant Larvexą apsau
ga neplaujamiems — 
drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant Larvexą — 
apsauga visiems plauja- 
miems vilnoniams.

KŪDIKIS NEDAVfi RAMUMO 
PAVARGUSIAM RAŠTINĖS 

DARBININKUI

“Kai mano vyriausia kūdikis 
buvo tik kelių savaičių amžiaus, 
jo viduriukai buvo smarkiai 
užkietėję nuo mano pieno“, sa
ko Nebraska motina. “Jis tiek 
mus laikydavo be miego, kad 
mano vyras beveik miegodavo 
prie savo deskos ofise. Tada 
mano daktaras patarė duoti 
kūdikiui biskutj Castoria ir se
kamą dieną jis buvo daug ge
resnis. Jo skilvis ir viduriukai 
pradėjo veikti gerai ir jis mus 
daugiau nebevargino.“ šalinkis 
imitacijų Castoria. Fletcher pa
rašas parodo tikrą, grynai au
galų, nekenksmingą Castoria, 
kurią daktarai visur pataria 
nuo kūdikių ir vaikų ligų, kaip 
dieglio, konstipacijos, šalčių, 
aitrumo ir tt.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalč j o jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iSegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų Ir jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryfi. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifiegzaminavimo—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.

Antradienis, Rūgs. 3, 1929

Garsins Pasaulinę 
Parodą

John R. Palandech, kuris yra pir
mininkas garsinimo komisijos ben
dro tautų komiteto. nesenai iš
plaukė j Europa. Pasaulinės paro
dos komiteto pirmininkas Rufus C. 
Dawes įgaliojo ji paimformuoti visus 
Europos laikraščius apie Chicagos 
pasaulinės parodos tikslus. Komi
tetas tikisi, kad Europos laikraštija 
ta poroda rems, o p. Palandech už
daviniu bus sužadinti Europos laik
raščių susidomėjimų ta paroda ir 
nurodyti jiems, kad ta paroda atneš 
naudos ne vien Amerikai, bet ir vi
sam pasauliui.

P-as Palandech išvyko kartu su 
dideliu buriu Amerikos žurnalistų 
ir garsintojų ir dalyvaus tarptauti
nėj garsintojų konvencijoj Berline.

Po konvencijos p. Palandech va
dovaus grupei amerikiečiu jugo
slavų, kuri aplankys svarbiausius 
Europos centrus, 7ieaP^enhiant ir 
Lietuvos, kur keleiviai mano apžiū
rėti visas įdomesnes vietas.

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

Itching Skin
Quickly Relieved
Don’t suHer with Dandruff, Pimples, 
Blemlshes and other annoying skin irri- 
tations. Žemo antiseptic liquid is thc safe 
sure way to relicf. Itching often diaappearg 
©vernight. Splendid for Sunbura and PotaA 
Ivy. Ali druggists 35c, 60c, $1.00.

žemo
FOR SKIN IRRITATION#

Fėen'a'mint
K

Liuosuotojų
Jus kramtysit
Kaip Gumą

> i Soknis Tik
» Mėtos -

MOKYKLOS NMRSS. 
SAKO, KAD TĮSOS 
MERGINOS TURK

IU ŽINOTI ŠITA

kykloe merginoms apie ’ asme
ninu higieną, patyrast distrik- 
to nurul ^asakt:

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, r«i- 
kis atlaikyti sistemų norma
liame stovyje. Normaliu mauk- 
Itinimas ir dieta turi būt v ar- 
tojams. Esant reikalui yra 
nandinga vartoti nujol, nes Jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto- 
jaunas. Paimk taukttų kiek
vienų vakarą. Joe nepadarys

Nujol galit vartoti n et i ta
ri n t kaip Jų. Jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
buto)| namie.
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MUSŲ MOTERIMS
> .....—................  Veda Dora Vilkienė.--*........... .................... *

ŠPINAKŲ KEPALAS

PUPŲ SRIUBA

6 riekutės lašini ūkų
2 svogūnu
4 bulvės, supiaustyk
1 blekinę tomatų sriubos
1 blekinę pupų
1 blekinę vandens
Supiaustyk lašinukus ir pa

kepink. Sudėk viską puodan 
ir virk ant mažos ugnies. Jeigu 
kas nori gali pridėti komų. Vir- 
iti reikia tik 45 minutes.

PRIRENGTAS SQUASH

4 šaukštai sviesto arba taukų
3 dideli svogūnai
4 svarai s^uash
Druskos ir pipirų.
Ištarpyk taukus arba sviestą, 

pakepink juose svogūnus. Pri
dėk plonai supiaustytą Squash 
ir druską. Uždengk ir virk ant 
mažos ugnies, nuolat su šaukštu 
maišydama. Paduok su bile ko
kia virta bei kepta mėsa. Virk 
squash 30 minutų.

% puoduko virtų špinakų
*4 puoduko sukapotų selerų
1 sukapotas svogūnas
1 puodukas' duonos trupinių 
% sv. maltos kiaulienos
1 kiaušinis. Druskos ir pipi

rų. Viską kantu sudėk ir iš
maišyk ne šaukštu, bet su ša
kute. Sudėk į molinį bliudą ir 
kepk 45 minutes. Paduok su 
virtom bulvėm.

“TUNĄ” ŽUVIES KEPALAS

puode pakol sutirštės. Pertrink 
varškę per sietą.

Sumaišyk viską kartu ir pa
dėk formon ir sušaldyk ledau- 
nčj.

SUNKUS SVARINIS KEKSAS

KEPTI, PRIKIMŠTI KUMPIU 
SVOGŪNAI

6 svogūnai, dideli
1 puodukas sukapotų selerų
1 puodukas sukapoto, virto 

kumpio
•/a šaukštuko 'sukapotų, žalių 

pipirų.
Truputi nuvirk svogūnus, nu

lupk ir su šaukštu išimk vidu
rinę dalį svogūno. Sumaišyk 
kumpį, selerus ir pipirus. Pri- 
kimšk svogūnus. Sudėk bletyn, 
užpilk >/2 puoduko vandens ir 
kepk pečiuje 1 valanda.

OBUOLIAI IR SALDŽIOS
BULVĖS

3 saldžios bulvės
4 obuoliai
4 marshmallovvs.
Išvirk bulves ir pertrink per 

sietų. Iškrapštyk su peiliu 
obuolių vidurį. Prikimšk su 
bulvėm. Ant kiekvieno obuolio 
padėk po 1 marshmallow. Kepk 
45 minutes pakol obuoliai bus 
minkšti.

2 puoduku pieno
1 šaukštas sviesto
2/3 puoduko tapiokos
2 šaukštu sukapotų, žalių 

pipirų
¥1 puoduko sukapotų svogūnų
3 puodukas “tuną” žuvies’ 
Druskos ir pipirų.
Supilk pieną puodan, pridėk 

tapioką ir virk 5 minutes. Su
dėk likusius dalykus, išmaišyk 
ir supiltus j formą kepk pečiu
je pakol sutirštės.

1 puodukas sviesto
1 puodukas cukraus
5 kiaušiniai
1 puodukas gerųjų miltų
1/2 šaukštuko baking pauderio 
1 šaukštukas citrinų sunkos 
¥2 puoduko mace.
Ištrink sviestą pakol bus kaip 

Smetona. Daryk tą išlengvo, 
nesiskubindama. Dėk po trupu
tį cukrų, ne visą iš karto. Dėk 
po vieną kiaušinį ir plak taip 
greit, kaip tik suspėsi. Persijok 
miltus su baking pauderiu. Mil
tus dėk per tris sykius ir plak 
labai išlengvo. Kaip sudėsi mil
tus, dar plak išlengvo 15 minu
tų. Supilk į ištaukuotą blėtj ir 
kepk nekarštame pečiuje 65 mi
nutes. ' .

šiai. Užpilk verdančiu vande
niu ir tegul pastovi 5 minutes. 
Nusunk vandenį. Užpilk vėl ver
dančiu vandeniu ir duok pa
stovėti 10 minutų. Nusunk. 
Pridėk svogūnus. Užvirk actą, 
¥2 kvortos vandens, druską ir 
cukrų. Sudėk viską actan ir 
tegul verda 15 minučių po to 
kai mišinys užvirs. Sudėk į stik
lus, tampriai užsuk ir padėk 
sauson vieton. Geras prie mė
sos.

4556 So. Rockwell St., Chicago, I1L

VAISIŲ KRĖMO PAJUS
ŠOKOLADINIS ŠVELNUS

keksas

MADOS.

2638 —- Būtina kiekvienai panelei sporto suknelė. Galima siūdinti 
iš bile kokios vienos spalvos materijos. šilko arba vilnonios.

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

2 puodukai pieno arba at
skiesto milko iš keno 

puoduko cukraus
% šaukštuko druskos
6 šaukštai greitai suverdan- 

čios’ tapiokos.
2 kiaušiniai
1/2 puoduko Grandžių sunkos 
Vz puoduko sutrupinto pine- 

apple
4 šaukštai cukraus
Tešlos dėl pajaus.
Užkaisk pieną dvigubame 

puode, pridėk cukrų, druską ir 
tapioką ir virk 20 minutų, nuo
lat maišydama. Pridek išplak
tus kiaušinių trynius virk dar 
3 minutes. Nuimk nuo ugnies, 
atšaldyk, pridėk pineapple ir 
orandžių sunką, išmaišyk ir su
dek į iškeptą pajaus formą, ap
dėk išplaiktais kiaušinio bal
tymais su 4 šaukštais cukraus, 
ir padėk keletai minučių j pe
čių, kad viršus parustų.

B fu T J
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SUŠALDYTAS SŪRIO 
PUDINGAS

114 puoduko cukraus
1/2 puoduko. vandens
6 kiaušinių tryniai
6 kiaušinių baltymai
14 šaukštuko cream of tartar
1 puodukas kakao.
% puoduko miltų
14 šaukštukas druskos.
Virk cukrų su vandeniu pakol 

cukrus ištirps. Pakol cukrus 
virs, pridėk druską prie kiauši
nių baltymų ir truputį juos 
plak. Paskui pridėk prie bal
tymų cream of tartar ir plak 
baltymus pakol bus tiršti. Plak 
ir po truputį pilk siropą į bal
tymus. Išplak trynius, pridėk 
prie baltymų. Persijok sausus 
pridėčkus, t. y. miltus, kakao, 
druską ir dek prie pirmojo mi
šinio. Lengvai išmaišyk ir 
kepk nekarštame pečiuje 60-70 
minutų. Išimk keksą iš blė- 
ties kaip atšals. Gali apversti 
ant stalo ir ataušus atsargiai 
išimti.

Perdaug rūgščių da
ro liguistumą - at- 

sikratykit jų!
Rūgštūs skilvis, nevirškini

mas, gasai. Tai yra ženklai, ku
rie paprastai reiškia vieną ir 
tą patį dalyką: perdaug rūgščių. 
Skilvio nervai buvo perdaug 
stimuliuojami. Perdaug rūgščių 
padaro maistą surugusį skilvy 
ir žarnose.

Pataisyti perviršį rūgščių ga
lima su alkali. Geriausia šiam 
tikslui alkali forma yra Phillips 
Milk of Magnesia. Tik paimkit 
šaukštą šio nekenksmingo, be
veik beskonio preparato vienai 
me stikle vandens. Jis veikia 
tuoj aus. Skilvis pasidaro saldus. 
Už penkių minučių jus vėl links
mas! Jūsų rėmuo, galvos skau
dėjimas, gasai, aitrumas, ar ne
virškinimas išnyko!

Pažinkit Phillips Milk of Mag
nesia ir jus niekad daugiau ne
bevartosite šiurkščių metodų. 
Tai yra malonus būdas — veik
mingas būdas alkalinizuoti si
stemą; pašalinti rūgščių pervir
šį.

Phillips Milk of Magnesia bu
vo daktarų patariamas per virš 
50 metų. 25c ir 50c bonkutės vi
sose aptiektose. žiūrėkit, kad 
gautumėt tikrą.

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

«• H įt uT. t

RAUDONŲJŲ PIPIRŲ 
PRIESKONIS

Phone V įritini a 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
/V a m u Statymo 

r KO N TRAK TORIUS 'T

geriausios rūšies 
patarnavimo, Šaukit 
GREEN VALLEY 

PRODUCTS 
Olselis šviežiu kiauši

niu, sviesto ir suriu. 
Wm.J.Kareiva

Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389 

, — ........................... /

“Per virš 40 metų
Aš vartojau Bowman Pieną”

JEI jus pasiklausinėtumėt 
tarp savo kaiminų ir 

draugu, jus rastumėt daugeli 
atsitikimu, kur Bowman Pie
nas buvo vartojamas per dvi
dešimt, trisdešimt ir net ke
turias dešimt metų.
Turi būti priežastis tokio iš
tikimo ilgamečio vartojimo. Ji 
randasi nesikeičiančiame pa
ties pieno gerume.

Pasteurizuotas, kad užtik
rinti tyrumą, Bowman Pienas 
pasiekia jūsų stalą tiek pat 
riebus smetona, tiek pat sal
dus ir tiek pat šviežias, kaip 
ir tuoj karve pamelžuš. De- 
lqi extra rūpestingumo prista
tant tą pieną jums iš farmos, 
jis visuomet būna extra geras 
— ir nepalyginamai geresnio 
skonio!
Pabandykite ši skanų pieną 
šiandie. Patirkite patys ko
dėl jis yra labiausia mėgia
mas tų, kurie reikalauja ge
riausio. Telefonuokit musų

artimiausiai pristatymo sto
čiai, ar užsisakyti nuo man
dagaus Bowman pienininko, 
kuris pristato pieną jūsų kai- 
minui.

Bokman
DAIRY COMPANY

MILK
Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

SVARBUS PRANEŠIMAS CHICAGOS MOTERIMS

2 kiaušinių trynius
1 puodukas cukraus
1/2 kvortos šutinto pieno
1/2 šaukštuko vanillijos
1/2 svaro varškės
2 puoduku milko.
Išplak trynius ir dėk po tru

putį cukrų. Supilk pieną prie 
kiaušinių ir virk dvigubame

12 raudonųjų pipirų
12 žaliųjų
12 didelių svogūnų
1/2 kvortos acto ’
¥2 kvortos vandens
1 šaukštukas drusko’s
¥> kvortos rusvaus cukraus.
Sukapok pipirus nesmulkiau-

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

Naujienų: Pattem Deptą 1730 So. 
dalstad St.. Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
Ola |dedu 15 centų ir prašau at

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

• I

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
._______________________ J

Keturi Žmonės Pavalgo už $1.00

Štai jums tvarki ir taupi šeimyninkė. Prisižiūrėkite kaip tvarkus jos 
namai. Kaip viskas su skonu sudaryta, padengta. Koki ji pati ir kokie 
jos vaikai. Ne tiek svarbus .kartais yra valgis, kaip svarbus švarumas ir 
tvarkingumas. Tvarkingame name ir vandenio atsigėrus smagu, kuomet 
nešvarioj gryčioj, pilnoj musių ir purvo, ir valgyti nesinori.

Už vieną dolerį dabar vasaros laiku galima lengvai neblogus pie
tus pagaminti. Daržoves, pienas, sviestas ir kiaušiniai ne brangus.

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

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

ligos ar silpnumo.

A

Valiausi Ir reriausl 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi grydyme Chroni
škų. Nervų, Krau
jo, Odos. Inkstu. 
PubISs. Slapi mosi ir r 
visų Privatiniu Ll- Itų. Speciali. ardy
mas dėl vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Robs 80 metų 
sėkminga jprakti k • 
ir tukstanolai išgy
dytų pacientų yra 
užtlkrlnimaa, kad pacientai būt gydo- Specialistai 
ml veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi ISmokčjimai. ifi prie
žasties jo imamos žemos mokesties, ser
gančiam nebfira reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda lokių 16 jūsų pu
sės prievolių. Neatldčllokit, bet atsl- 
kreipklt šiandie pasitarti apie sveikatą. 

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

kertėj Monroe St., Crilly Buildlng. Im
kit elevatorių iki penkto aug6to, kam
barys 506 dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų.

25 METAI SIAME 
PAČIAME NAME 

Ofiso valandos: Kasdle 10 Iki 5, Neda
liomis 10 iki 1 vai. po piet. PanedS- 
llals, Seredomls ir Subatomls valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

f 11 '
GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai praSomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

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

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

BURBOS CLOAK SHOP 
3214 So. Halsted Street 

Tel. Victory 2477

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.
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The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Excei)t Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Go., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago. Iii.

Telephone Rooserelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

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

3c per copy

Entered as Second Clasa Matter 
Mareli 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the acf of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia ‘‘Naujienų” 
Bendrove, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III, Telefonas Roosevelt 3500.

DEŠIMTS METŲ “KOMUNIZMO”.

Lygiai prieš dešimtį metų įsikūrė Amerikoje “Ko
munistų Partija”. Ji tapo sudaryta iš atskilusių Socia
listų Partijos dalių.

Rugsėjo mėnesio pirmose dienose susirinko Chica
goje Amerikos Socialistų Partijos konvencija, kuri turė
jo išspręsti klausimą, ką daryti su tomis partijos orga
nizacijomis, kurios buvo atvirai paneigusios kai kuriuos 
svarbius partijos programo punktus ir varė biaurią de
magogų kampaniją prieš partijos centrą. Ekzekutyvis 
partijos komitetas tuos “kariasparnius” jau buvo suspen
davęs, bet galutiną nuosprendį apie juos turėjo padary
ti suvažiavimas. : lilAHIl

Tarpe suspenduotųjų organizacijų pirmoje vietoje 
stovėjo Michigano valstijos organizacija, o paskui ėjo vi
sa eilė neangliškų sąjungų (foreign language federa- 
tions) — Lietuvių Socialistų Sąjunga, Rusų, Latvių ir 
1.1. Visam “kairiasparnių” judėjimui vadovavo tūlas jau
nas vyrukas (bene suomių kilmės) Louis Fraina, kuris 
redagavo žurnalą “Class Struggle” ir skelbė, kad “revo
liuciniai” darbininkai privalą atmesti visokias reformas 
(įstatymus, pagerinančius valstybės tvarką arba žmonių 
būtį), nedalyvauti rinkimuose į legislaturas ir eiti prie 
“tuojautinio” kapitalistinės tvarkos nuvertimo, varto
jant šitam tikslui “revoliucinę agitaciją” “masinius strei
kus” ir “visuotiną masinį sukilimą”.

Tas Amerikos “kairiasparnių” dvasiškas tėvas,, Louis 
Fraina, vėliau pasirodė esąs provokatorius ir, iškeliavęs 
Europon, kažin kur išnyko.

Aukščiaus paminėtame Socialistų Partijos suvažia
vime buvo nutarta visus suspenduotuosius “kairiaspar- 
nius” galutinai pašalinti iš partijos. Įdomu, kad šis nu
tarimas buvo priimtas kaip vienu balsu, nežiūrint to, kad 
tarpe delegatų buvo nemaža ir bolševikuojančių elemen
tų, pav. Engdahl, Kruse ir kiti, kurie vėliau nuėjo pas 
komunistus. Suspenduotieji, po žurnalisto John Reed’o 
vadovybe, bandė jėga įsilaužti į svetainę ir “užkariauti” 
konvenciją, bet buvo atmušti ir turėjo pasitraukti. Tuo
met, nuėję i kitą svetainę, kuri buvo pavadinta “Smolny 
Institut”, “kairiasparniai” įsteigė savo atskirą partiją 
ir davė jai vardą “Amerikos Komunistų Partija”.

x x
Čia užimtų perdaug vietos smulkesniškai atpasakoti 

tos partijos dešimties metų istoriją. Gana bus pažymėti 
tiktai svarbesniuosius faktus.

Idėjiniu atžvilgiu komunistai greitai subankrutavo. 
Visų tų “principų”, kuriuos jie buvo paskelbę savo “re
voliucinėje” platformoje, jiems teko atsižadėti. Jie pra
džioje buvo atmetę parlamentarizmą (rinkimus į legis
laturas ir kongresą ir dalyvavimą tose įstaigose), bet, 
praėjus kuriam laikui, jie patys ėmė statyti savo kandi
datus, kur tik galėjo sudaryti šiokį tokį sąrašą, ir net 
ėmė daryti koalicijas su kitomis partijomis (pav. su Far- 
mer-Labor partija), kad tik daugiau surinkus balsų.

Jie pradžioje buvo paniekinę visokias reformas, bet 
paskui komunistų programuose ėmė rodytis įvairių įsta
tymiškų reformų reikalavimai kaip ir kitų partijų plat
formose. Pagalios, jie paliovė svajoję apie “tuojautinį 
perversmą” ir pradėjo lenktyniuoti su socialistais, siū
lydamiesi darbininkams padėti iškovoti kasdieninio bū
vio Pagerinimą. Bet, atsižadėję savo “revoliucinių prin
cipų”, komunistai vistiek neprisipažino klydę; atvirkš
čiai, jie skelbėsi “vieninteliais” “tikrais” darbininkų drau
gais ir kovotojais ir visaip niekino socialistus, prikai
šiodami jiems daugiausia “parsidavimą buržuazijai”, 
“darbininkų mulkinimą” ir panašias nedorybes.

Nusigyvenę idėjiniai, komunistai pavirto įkyriais 
“moralistais”, dorininkais, subobėjo ir pasidarė labai pa
našus į fanatiškas davatkas.

Kai dėl komunistų partijos, tai čia pasirodė toks pat 
komunistų bankrotas, kaip ir jų principuose. Iš pat pir
mų dienų pas,juos pasireiškė skilimas: Michigano orga
nizacija, kuri buvo pirmutinė iškėlusi “kairiasparnių”! vė
liavą, atsisakė dėtis į komunistų partija.

Vėliaus partija, savo žiopla “masinio sukilimo” agi
tacija, užsitraukė valdžios persekiojimą. Komunistų “re
voliuciniai” obalsiai buvo puikus pretekstas valdžios žval
gybai daryti kratas ir areštus. “Revoliucionieriai” turėjo 
lįsti i palėpes. Bet daugumai jų būti tenai nepatiko, ir 
lyderiai nutarė savo organizaciją legalizuoti, pavadinda
mi ją “Amerikos Darbininkų Partija”. Karštesnieji ko
munistai tečiaus šituo “oportunizmu” pasipiktino, ir at-

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..............  $8.00
Pusei metų ___      4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam  1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija_________ ___ , 8c
Savaitei________________ __  18c
Mėnesiui_______ - . . ,75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu •

Metams___________________ $7.00
Pusei metų ...... ...................._ 3.50
Trims mėnesiams__ ________ 1.75
Dviems mėnesiams ______ 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuos^ 
[Atpiginta]

Metams___________ ____ $8.00
Pusei metų ____ __ ______4.00
Trims mėnesiams  _______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakysiu.

sisakė dėtis prie “w<orkerių”. Tuo budu įvyko naujas ski
limas.

Legališkoje komunistų partijoje paskui taip jau ėjo 
krizis po krizio. Vieni lyderiai piovėsi su kitais, ir visi 
nešiojo skundus vieni prieš kitus į Maskvą. Pastaruoju 
laiku tos piovynės pasiekė to, kad ‘Svorkeriai” subyrėjo 
į tris priešingas viena kitai frakcijas: Cannono vado
vaujamus “trockistus” arba kairiuosius, Lovestone’o va
dovaujamus “dešiniuosius oportunistus”1 ir Stalinui išti
kimą centrą su Kosteriu priešakyje. Kadangi “stalincus” 
remia Maskva, tai pirmosios dvi aukščiaus paminėtųjų 
frakcijų tapo išmestos iš partijos, ir prieš jas oficialė 
partija dabar veda atkaklią kovą (kartais net su gink
lais rankose!).

X X
Tai ve kas išėjo iš to “revoliucinio” kūdikio, kuris gi

mė Chicagoje lygiai prieš dešimtį metų. .
Tuo metu, kai “kairiasparniai ėmė draskyt Socialis

tų Partiją, ši turėjo apie 110,000 narių. Iš to skaičiaus 
pas komunistus nuėjo didelė dauguma — gal koki 75,000. 
O kiek dabar turi narių komunistų partija? Vargiai tu
ri 5,000!

Ir šita sulysusi partijukė, kaip dabar yra tikrai ži
noma, gyvuoja tik dėl to, kad ją užlaiko savo pinigais 
Maskva. Pašalintasai iš komunistų partijos “trockistas” 
James Cannon (vienas pirmųjų tos partijos organizato
rių ir buvęs visą laiką Centro Komiteto narys) neseniai 
pranešė savo laikraštuke “The Militant”, kad daugiau 
kaip dešimtas nuošimtis komunistų partijos narių turi 
apmokamus “džabus”!

Aišku, kad tai yra tikras parazitų lizdas, daugiaus 
nieko. Maskva tuos parazitus šeria ir kartu, žinoma, de
moralizuoja. Iki ko ši demoralizacija yra priėjusi,matyt 
iš to, kad besivaidijančios komunistų frakcijos jau vie
šai prikaišioja viena kitai “gangsterizmą”, “vagystes” 
ir “žulikystes”. ■ f '

Žinoma, ne dėl to ištiko komunistus šitokia idėjinė 
ir moralinė katastrofa, kad jie norėjo būt “revoliucin- 
gesnP už socialistus. Bet dėl to, kad jiems nėra dirvos 
Amerikos gyvenime. Iš pačių pradžių jie, priimdami pi
niginę paramą iš svetimos valstybės valdžios, patapo tos 
valdžios vergai, ir nieko gero iš jų todėl išsivystyti ne
galėjo.

Kadangi su masiniu Amerikos darbininkų judėjimu 
komunistai neturi nieko bendro, tai, kai jie išnyks, nuo 
jų “darbo” čia nepasiliks nė pėdsako.

Vėl 14 Fašistų
Teroro Aukų

Š. m. liepos mėn. 4-12 d. Kau
ne šeštame forte karo lauko 
teismas nuteisė sunkiųjų darbų 
kalėjimu V. Mėšlių—ligi gyvos 
galvos, V. Pavilčių— 15 met., 
Joną Norkų—15 met., K. Jaku- 
bėną—10 met., K. Natkevičių 
—met., E. šafą—6 met, J. Kli
šį—6 met, Pr. Čepėną—4 met., 
M. Strimaiti—-4 met., L. čereš- 
ką—3 met., K. Kriščiūną— 2 
met, A. žiūroną—1 met. ir M. 
Marčiulionį 6 mėn. Nuteistųjų 
dauguma—studentai socialistai 
aušrininkai.

Prieš Lietuvos'darbo žmonių 
akis—vėl 14 fašistų aukų. Tuo 
metu, kai gatėse ir laukuose 
tiek daug saulės spindulių ir 
gryno oro, Kauno Karo kalėji
mo tamsiuose šlapiuose pože
miuose karo lauko teismas’ (lie
tuviškoji Čeką) atliko dar vieną 
kruvinos inkvizicijos darbų. Tai 
yra įprasta bejėgės Uranijos 
priemonė kylančiam darbo kla
sės revoliuciniam judėjimui 
malšinti. Apsvaigę nuo rev. 
judėjimo smūgių kraugeriai fa
šistai nepajėgia sugauti tikrųjų 
revoliucionierių, todėl puola 
pirmas į jų žlibą akį kri
tusias aukas ir ant jų išlieja 
savo įsiutimo tulžį.

14 teisiamųjų. Jie areštuoti 
gegužes mėn. 10 d., du mėne
siu iškankinti garsiuose žvalgy
bos urvuose ir karo kalėjimo 
požemiuose.

Pagaliau liepos mėn. 4 d. pra
sideda teismo parodija. “Kalti
namuoju aktu”, kurį' pasiruošė 
vyriausiojo štabo administraci
jos dalies’ viršininkas pulk. By- 
rontas, vieni teisiamieji kaltin
ti buk dalyvavę gegužės mėn. 
6 d. atentante,. organizavę soc. 
rev. maksimalistų kovos būre
lius, platinę muks. literatūrą, 
kiti buk net davę įsakymų vyk- 
dinti terorų, parvežę iš užsienio 
terorui vykdinti instrukcijų ir 
1.1. Tuo pat kaltinama ir ant
roji teisiamųjų (10 žmonių) 

grupė. Ir “kaltinamasis aktas”’ 
ir pagaliau “teismo” pirm. pulk. 
Braziulevičius beveik visiems 
kaltinamiesiems reikalauja mir
ties bausmės.

Jokios dokumentalės kaltina
mosios medžiagos “teismas” ne
turėjo. Visas kaltinimas buvo 
remiamas dviejų žvalgybos at
stovų parodymais. Šiedu šunes 
(Prokofijus Nikiforo s’unus, 
“Lašas”, “Katalikas”, ir “Mik- 
čys”, slapyvardės) iš mašinėle 
rašytų poperių prieš teisiamuo
sius išskaitė daugybę biauraus 
ir negudraus melo, visokių ci
niškų nesąmonių, visokių viena 
kitai griežtai prieštaraujančių 
“žinių”.

šiedu žvalgybos šunes’ išrau
donavę ir išprakaitavę, akis 
žemyn nuleidę melavo, esą jiems 
buvę žinoma, kad teisiamieji 
visą fašistų Lietuvoj viešpatavi
mo laiką dalyvavę maksimalis
tų kovos būrelių susirinkimuo
se, kur buvę aptariami įvykusio 
gegužės mėn. 6 d. atentanto rei
kalai, skaitomi referatai, tobu
linamas’ slaptas veikimas. Nu
rodinėjo tokias vietas, kur esą 
buvę daromi minėti “susirinki
mai”, kur tačiau teisiamieji iš 
tiesų ne tik niekuomet nėra bu
vę, bet nežino net kur tokios 
vietos (gatvės) yra. Kai tei
siamieji griežtai pareikalavo 
nurodyti kurią dieną ir kurią 
valandą arba kurią paros dalį 
(ryte, dieną ar vakare) buvę 
daromi tariamieji susirinkimai, 
tai žvalgybininkai nė kartą va
landos arba paros dalies nenu
rodė, sakydami: “tada, kai 
jums buvę patogiau”.

žvalgybininkai užsispyrę tvir
tino, kad std. šąfas maksima
listų reikalais važinėjo Rygoj, 
tuo tarpu šis žmogus Rygoj nie
kuomet nėra buvęs. Std. Stri
maitį kaltino pristačius teroris
tams ginklus iš 9-to pešt, pul
ko, tuo tarpu minėtu laiku jis 
tarnavo Kaune technikos pulke.

Std. Norkus, žvalgybos parody
mais, be pertraukos dirbęs mak
simalistų darbą nuo 1926 m. 
gruodžio mėn., o tuo tarpu jis 
nuo fašistų 1926 m. perversmo 
ligi 1928 m. balandžio mėn. 1 
d. buvo išlaikytas kalėjime.

Nors patys žvalgybininkai 
tvirtina, kad kaltinamieji, esą 
būdami maksimalistais, nutarę 
plečkaitininkų literatūros nepla
tinti, su jais jokių ryšių netu
rėti, nors teisiamieji “teismo” 
metu nebuvę ne vienu žodžiu 
kaltinami bendradarbiavimu su 
plečkaitininkais, bet jiems dar 
labiau apibiauroti ir savo šlykš
čiam darbui pateisinti, sprendi
me įrašė palaikymų santykių su 
plečkaitininkais.

Vadinamojo teismo pirm, 
pulk. Braziulevičius savo kru
vinais darbais išgarsėjęs dar 
Tauragės’ sukilimo malšinimo 
metu, dabar atsižymėjo ypatin
gu žvėriškumu ir chuliganišku- 
mu. Jis pirmiausia perspėjo 
teisiamuosius, jei esą jie atsi
sakysią pasiaiškinti, dėl ko jie 
esu ateistai, jei savo ateizmų 
rimtai nepamatuo&’ią, tai “teis
mas” (čeką) manysią, kad tei
siamieji esą žulikai, visais at
žvilgiais nedorovingi žmonės, 
kas taip pat busią kaltinamoji 
medžiaga!

O kai std. K. Jakubėnas pa
brėžė netikįs dievu dėl to, kad 
jo buvimas nėra mokslo įrody
tas’, kad tuo budu nematąs rei
kalo pildyti religines ceremoni
jas, kad netikįs bažnyčios dog
momis, tai Braziulevičius pyk
damas ir koliodamasis nutrau
kė jo kalbą iri sekretoriui įsakė 
užprotokuluoti, kad “teisiama
sis Jakubėnas yra nemandagus’, 
nepripažįsta dievo, aiškina bol
ševikiškai”!

Kiekvienas buvo privertas 
aiškinti tikybą liečiančius savo 
įsitikinimus ir už tai, pono pir
mininko buvo koliojamas, ironi- 
zuojamas, visaip niekinamas.

Kai žvalgybininkas “Mikšys”’ 
pradėjo pasakoti, kad maksima
listai nieko bendra neturi su 
plečkaitininkais, kad ginklus 
atentatui įvykdinti jie yra ga
vę ar iš 9-to pešt, pulko ar 
savais keliais iš užsienio, tai 
pirm, užklausė: “Juk tamstai 
žinoma, kad ginklai atentatui 
yra gauti per plečkaitininkus iš 
lenkų?” Sumišęs’ žvalgybininkas 
pradėjo tokiam tvirtinimui prie
štarauti ir vėl aiškintu, kad ir 
įsakymas atentatų vykdinti ir 
ginklai paeina iš kitų savaran
kiškų maksimalistų šaltinių. 
Bet kai pirm. įpykęs ir apsipu
tojęs suriko, esą jam turi būti 
žinoma, kad ginklai atentatui 
yra gauti iš lenkų, tai žvalgy
bininkas supratęs pirmininko 
norimų gauti atsakymų, pasakė 
esą apie gautus’ iš lenkų aten
tatui ginklus jis žinųs iš laik
raščių, nes “taip laikraščiai ra
šė” (!).

žvalgybininkai tvirtino, esą 
jie puikiai žiną, kad std. Klišys 
priklausąs moks. org. -nuo 1926 
m. ir visą laiką gyvenęs ir dir
bęs Kaune, o tuo tarpu tas žmo
gus’ tik 1928 m. Rokiškyj baigė 
gimnaziją (ten visą laiką ir gy
veno) ir tik 1928 m. atvažiavo 
į Kauną. Panašios buvo ir vi
sos kitos žvalgybos “žinios”, 
apie kurias ir rašyti yra baisu.

Labai charakteringa, kad 
žvalgyba tvirtino, esą ji visą 
kaltinamųjų darbą žinojusi, nes 
tuose tariamuose maks’. kovos 
būreliuose jie turėję savo agen
tų, kurie esą pranešinėję žvalgy
bos centrui.

—Jei žvalgybai puikiai žinojo 
musų tariamąjį veikimą maks. 
kovos būreliuose,— sako teisia
mieji,— jei ji žinojo apie ruo
šiamą atentatą, apie platinimą 
literatūros, apie parvežimą aten
tatui vykdinti instrukcijos, apie 
tariamąjį visą musų maksima
listinį veikimą, tai kodėl žval
gyba nė vieno tokia susirinki
mo, kuriuose esą ir mes daly
vavome, neužklupo ir dalyvių 
neareštąvo? Jei jau net pati at
entato vykdymo instrukcija 
buvusi žinoma, tai kodėl tiems 
bombistams neužkirsta kelias 
pasikėsinti užmušti pats’ Volde
maras? Jei žvalgyba apie mus 
ir apie tariamąjį musų ruoštąjį 

atentatą žinojo,— tęsia teisia
mieji,—-tai kodėl musų neareš
tavo tuojau po atentato? Kode 
buvo tuojau areštuojami tik 
ateitininkai, o mes areštuoti 
tik 4-tą po atentato dieną, kai 
jau buvo sulaikytas stud. aušri
ninkas Vosylius ? Ar iš visų šitų 
nieku nepagrįstų negudrių ir 
viena kitai prieštaraujančių pa
sakų neaiškėja biaurųs žvalgy
bos melai? Mus teisiat tik už 
tai, kad mes esame aušrininkai. 
Prieš mus žvalgyba išsimano 
biauriausių melų ne tik savo 
riebioms’ algoms pateisinti jų 
apsileidimas ir gėda, kad jie ne
susekė ir nesugavo tikrųjų aten
tato organizatorių ir vykdinto- 
jy.

Iš šalies žiūrint atrodo, kad 
“teismas” tęsėsi labai ilgai (8 
dienas). Bet tai yra tik akių 
dūmimas. Jis tęsėsi vos’ kelio
lika valandų: po kelias valan
das kasdien. Į teisiamųjų aiš
kinimusi ponai “teisėjai” ne
kreipė jokio dėmesio. Iš jų ty
čioj imųsi ir niekinimų buvo ma
tyti, kad pasmerkimai jau iš 
kalno yra parašyti. Tiesa, po 
kiekvieno posėdžio važiuodavo 
pasitarti pas Voldemarą.

šai inkvizicijai dirvą ruošė, 
pirmininkavo, kaltinamąją kal
bą sakė pulk. Braziulevičius. 
Charakteringa, kad jis vadina
mojo teismo metu ir žvalgybi
ninko provokatoriaus vaidmenį 
vaidino. Pav., Pavilčių užklau
sė, ar jis žinąs, kad pas jį ras
tas brauningas, šiam atsakius, 
kad dvi naktis pas jį žvalgyba 
dariusi kratas ir jokių braunin
gų neradusi. Tuomet jis paro
dęs’ jau nebe brauningą, o 21 
šovinį, kuriuos esą atnešusi Pa- 
vilčiaus tarnaitė, kurios pavar
dė “teismui” nežinoma. Iš tie
sų, jokios tarnaitės Pavilčius 
neturėjo.

“Teismo” sąstate II-ro pešt. 
pulko karininkai kap. Repšys, 
vyr. Įeit. Kulikauskas (sekreto
rius) ir kt.

Sprendimas paremtas B. St. 
pap. ir pak. 3 ir 6 §, B St. 129 §, 
Yp. Kr. Aps’. Įst. 14 § 1 ir 2 p.p.

—L. Rožėnas. 

PASTABELĖS

Taigi matot, kaip yra pas 
Chicagos lietuvius ir ne tik 
Chicagos, bet visur kur.

Dalciskim, kad Chicagos 
tam tikri lietuviai pastatė li- 
gonbutį ir užrašė jį arkivys
kupui. Kiti tam tikri lietuviai 
pastatė teatrą ir pavedė grai
kui. Taigi, kaip matyt, lietu
viai moka ką nors sukurti, liet 
nemoka valdyti.

O gal ir mokėtų, jeigu tas 
užsimokėtų, nes, žinoma, lie
tuvis lietuviui nenori daryt 
biznio, ba nenori turėt savo 
tautoj riebių kapitalistų. 

* * ♦
“Vilnis” pyksta, kad jos pik

nike paveikslus imant nenu
imta Bimbos. Jo nesimatė Ra
moves atidaryme krutamuose 
paveiksluose. Matot tie, kurie 
traukė paveikslus komisarų 
pikniko, tikėjosi, kad Bimbą 
vis tiek nebus galima sulaiky
ti ir jis lips ant steičiaus Ra- 
movoj ir droš spyčių. Todėl ir 
nenuėmė jį į filmas.

O kodėl jis neužsirangė ant 
steičiaus, tai aš nežinau.

* * *

Ištikrųjų dabar yra lygios 
teises vyrų su moterimis. Se
niau, jeigu mergina norėdavo 
ištekėt, tai apžiūrėdavo vyro 
raumenis, kad vyras, apsivedęs, 
galėtų uždirbti pragyvenimą. 
O dabar jau ir vyrai apžiūri 
merginas, ar yra pas jas ga
na pep. Nes dabar ir moterys, 
kai nori pietų valgyt, tai turi 
klausyt dirbtuvės švilpuko.

Ir daug yra dar tokių, k u-
Į-r iyr-i-T-r-r-f------- 1----------------------------------------------- ‘ , u

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

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

rie, kai iš darbo pareina, tai 
vienas kuknėj, kitas bedruimy 
užsibarikaduoja ir bombarduo
ja vienas kitą. Tai reiškia ci
vilinį karą.

♦ * ♦
Jeigu koks žmogus atidaro 

naują biznį, tai draugai ir šiaip 
geri pažįstami suneša kvietkų. 
O kada subankrutija, tai už
darymui niekas neateina, tik 
praeidami pasižiūri kreiva 
akim ir tiek. 

♦ * ♦
Aš neturiu jokio noro rašyt, 

kad komunistai aukas renka, 
nes žinau, kad ir jiems patiems 
rinkimas jau nusibodo. Užtai 
jie nori pasigrobti SLA. šerno- 
lę. Tuomet butų proščaite au
koms! —Pustapėdis.
y ■ „ ■■■■■ ■ -■■-.■■■ ■ .............................. ...........

TIESIOGINIS PASAŽIERIAM PA
TARNAVIMAS NUO KLAIPĖ

DOS IKI NEW YORKO

Del ypatingo parankumo lietu
viams iš Amerikos, kurie dabar sve
čiuojasi Lietuvoj. Baltic AMERICAN 
LINIJA siuntė laiVa, S. S. Lituania, 
kad pargabentų tuos lietuviškus pa- 
sažierius, kurie nori sugrišt i Suv. 
Valstijas. Garlaivis apleido Klaipė
da rugpiučio 13ta d. antra vai. po 
pietų. Tame uoste i laivų sėdo 35 
lietuviai važiuojanti j Suv. Valsti
jas.

Baltic American Linija šiemet dau
giausia lietuvių vežė i ir iš Lietu
vos. Tas porodo kad letuviai įver
tina netik tiesiogini pasažieram pa
tarnavimą kurį suteikia laivai šios 
kompanjos važiuojant i ir iš Klaipė
dos, bet taipogi įvertina ir tą orga
nizaciją. Ant tu laivų randasi tie 
kurie susikalba lietuviškai. Valgis 
parengtas taip kad patiktu lietuviam 
ir vienu žodžiu yra graži demokra
tiška dvasia tuose laivuose, nekal
bant apie puikų patarnavimą ir ap
siėjimą per kelionę.

PAVARGĘS?
Prastas apetitas? Nervišku- 
nias? Nepasiduokit. Leis
kite Rovera’s Euorkn, ver
tingam virSklnlino ir laxa- 
tyviain tonikų!, pagelbėti 
jums atgauti nauja gyvu
mą ir sugražinti jus ant 
kelio i sveikuti). Paprašyk savo aptlekinliiko duoti 
Įuimi bonka šiandie.
SEVERA’s

ESORKa

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge rugsėjo 

3, 4 ir 5
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

“Noah’s Ark”
Didžiausias šių metų 

paveikslas

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Įdomus ir įvairus aktai

Taipjau kalbančios žinios.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Imurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Turiu gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted SL 
Tel. Roosevelt 8500

Z - -.........."■1

Lietuvos Laisvės 
Bonų 

vertė vėl pakįlo.
NAUJIENOS 

moka 
augščiausią kainą. 
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois
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CHICAGOS 
ŠNIOS

pasakyti nė savo vardo, nė gy
venimo vietos. Vyras nugaben
tas pavieto ligoninėn.

Nušautas dar vienas 
gengsteris

Del kelių platinimo

Chicago Motor Club paskel
bt" savo rekomendacijas guber
natoriaus Emmerson skirtai 
komisijai vieškeliams taisyti. 
Kliubo rekomendacija yra to
kia: 135.8 mylių ilgio kelius 
praplatinti, 27.4 mylių nulieti 
naujus kelius 4 autam važiuo
ti platumo, 121.2 mylių nu
tiesti naujus kelius dviem au
tam važiuoti platumo, padirb
ti 18 tiltų; 18 iškėlimų ant 
vieškelių, 51 iškėlimus geležin
kelių, kurie kerta vieškelius. 
Apskaičiuojama, kad rekomen
duojamos pataisos kaštuos apie 
$22,500,000. Tai yra tokia pi
nigų suma, kurių tikimasi su
rinkti taksomis ant gasolino 
laike 1920, 1930 ir 1931 metų.

Sekmadienio vakarų tapo 
nušautas Henry Connors, poli
tikierius operavęs 42-roj war- 
doj, tapo nušautas C. and O. 
restorane, 509 North Clark st. 
Kada policija pribuvo j resto
ranų, tai Henry Connors rado 
nebegyvą. Buvo išbėgioję ir 
svečiai. Policija išsivežė tik ke
letą mergaičių, šokėjų restora
ne ,ir negrų, skrybėlių priėmė
jų. Nužiūrima, kad kalbamas 
restoranas buvusi vieta liku
čiams Dean O’Baniono gengės.

Apiplėšė teatrą Halsted 
gatvėje

Banditas atidarė, kasterės bu- 
dėlę Rcgcnt teatro, kuris ran
dasi adresu 6826 S. Halsted st. 
Grūmodamas merginai revol
veriu banditas pasigrobė $58.30 
ir pabėgo.

metų bernaitis, gyv. 5219 So. 
Francisco avė. Jisai tapo už
muštas kada pikniko trokas, 
kuriuo jis su kitais važiavo, 
sukdamas atgal, įvažiavo į au
tomobilį Forest preservuose, 
prie 104 gatves ir Willow 
Springs ^’oad.

r. Henry, dentistas 
Danties 
Ištraukimas 
BE SKAUSMO
6319 Sa Halsted St.

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.

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

Du laivai susikalė

Laiveliai Chris-Craft ir Long- 
t‘el!ow susikūlė prie upės įta
kos į ežerų, apie ketvirtadalis 
mylios nuo NIavy ' l^ier. Laivi£*- 
liams susikūlus, vanduo pru- 

dėjo sunktis vidun per šonus. 
Pora Chris-Craft pasažierių 
nukrito vandenin, 'lasai laive
lis, nežiūrėdamas nukritusių, 
pasileido i pakrančių daboto
jų prieplauką. .Jisai pribuvo 
vieton <ir spėjo išsodinti važia
vusius kaip tik tuo laiku, ka
da jau rodėsi ims skęsti. Pa
krančių sargyba išgelbėjo du 
nukritusius į vandeni. Jiedu 
pasirodė esantys geri plaukė
jai ir lengvai išsilaikė vande
ny iki sulaukė pagelbos. Lai-, 
velis Longfellovv nukentėjo 
mažiau, bet irgi buvo privers
tas išsodinti ant kranto savo 
pasažierius.

Naujos jėgos silpniems 
ir pasenusioms

Senesni žmonCs, ar tie, kurių epSkos 
nyksta, ar kurie kenčia nuo abelno susilp- 
nejinio, bus maloniai nustebinti pamatę 
kaip * greitai jie nuo Nuga-Tone pasijaus 
stipresni ir labiau energiSki. Tuojaus seka 
žymus pagerėjimas apetito. virSkinimo paj- 
rimai išnyksta, inkstų ar pūslės suerzini
mas palengvėja, galvos skaudėjimas ir vė
mimas išnyksta, konstipaeija lieka nuga
lėta. miegas pasidaro labiau poilsingas ir 
gaivinantis-ir padidėja svoris liesiu, sumen
kusių žmonių.

K;> Nuga-Tone padaro dėl tūkstančių 
žmonių, rodo laiškas p. Wm. J. Hopper, 
Lumberton, N. C., kuris sako: "Aš niekad 
nevartojau tokių vaistų, kurie taip priduotų 
spėkos ir gyvumo, kaip Nuga-Tone. Aš esu 
54 m. amžiaus ir ėmiau tik 20 dienų, bot 
jaučiuos tiek jaunas ir energiškas, kaip kad 
buvau 25 m. amžiaus". Tai yra paprastos 
pasekmės ėmimo Nuga-Tone ir tie, kurie 
nori būti stipresni ir sveikesni, turėtų tuo- 
jaus pabandyti tuos vaistus. Jus galite 
gauti .Nuga-Tone visur, kur tik vaistai yra' 

i»*v i n<i j i,in i. vertelga grintH j <iol jua
ift urmo vaiHtynCH.

Autų nelaimės

šeši žmonės mirė sekmadie
nį dėl aulų nelaimių. Viso žu
vusių automobilių nelaimėse 
skaičius nuo pradžios metų 
Cook paviete siekia 582.•Sek
madienio nelaimėse tarpe ki
tų mirė Ch. Pwaczowski, 10

AMBROZIEJUS VIZBARAS

Graboriai

Phone Boulevatd 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL.

Muzikantams pakelta 
alga

r* 1
Pilna Fizinė 

ir Analitinė
Egzaminacija 

$5
Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialiu ligų, viduriu ir 
nervinio pairimo srityse. Jusu vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIME

Dr. C.C. Singley, M.D. i
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, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

b ..........    z

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
rugpiučio 30 dienų, 9 valanda 
vakare, 1929 m., sulaukės 48 
m. amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Rokiškio apskr., Skopiškio pa
rapijos, Miškonių kaimo. Pali
ko dideliame nuliudime brolį 
Povilų, pusbrolį Kazimierų Krei- 
zų, sesers sūnų Kazimierų Zo- 
vų, gimines Jokantus ir Petrų 
Jurgelionį, o Lietuvoje motinų 
'ir dvi seseris — Anele ir Ur
šule. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 3238 So. Halsted St. Rad- 
žiaus koplyčioje.

Laidotuvės jvyks rugsėjo 4 
dienų, 2 vai. po pietų iš koply
čios bus nulydėtas i Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Ambroziejaus Viz
baro giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Kadžius, Tel. Victory 
4088. ’
■■■M—ctnųųim iMiimniwnMmny

PADĖKAVONĖ

A. A. JONAS JUŠKEVIČIUS

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

.— -------------- į -

S. D. LACHA VICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

O

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedčlioj 
nuo 10 iki 12 vai. no niotij.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

800 Chicagos muzikantų, 
samdomų 400-se krutamųjų 
ir vodevilių teatrų, laimėjo al
gos pakėlimą 5 dolerius savai
tei kiekvienas. Ačiū tam mu
zikantų streiko išvengta. Su
tartį, nusakančią naujas algas, 
pasirašė unijos ir samdytojų 
viršininkai. Sutartis padaryta 
visiems melams.

ANTANAS CIBULSKIS

Du ugnagesiai sužeisti

l'gnegesis llaymond Gillespie 
sunkiai sužeistas gesinant gais
rą kilusį O’Brien lentų kieme, 
2639 So. Darnen avė. Gaisras 
padarė čia nuostolių apie $50,- 
000.

Sužeistas ugneegsis Theo- 
dore Docum, 27 m., gesinant 
gaisrų Green Box kompanijos 
trobesy, 1838 Carroll avė. Gais
ras padarė nuostolių čia apie 
^20,000.

Miega jau 9 dienas
Mrs. Emma VViliams, 18 me

lų, gyv. 1050 North McVicker 
avė., vakar vakare buvo jau iš
miegojusi 9 dienas. Daktarai 
nužiūri, kad ji serganti mie
gamąja liga.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 31 diena, 1:15 valan
da ryte, 1929 m., sulaukės 41 
metų amžiaus, gimęs Vilniaus 
rėd., Vidžių parap., Mateikiškių 
kaime. Amerikoj išgyveno 21 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Uršule, po tė
vais Račkauskaite, du sūnūs — 
Vincenta, 14 metų ir Antanų, 
12 m. ir gimines, o Lietuvoj — 
brolius ir seseris. Buvo narys 
Garsus Vardas Lietuvos dr-tės. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
4130 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės jvyks utarninke, 
rugsėjo 3 diena, 8 vai. ryte iš 
namų i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
la, o iš ten bus nulydėtas i Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Cibulskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti loidotuvčse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų. ,

Nuliude liekame.
Moteris, Simai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1711

Su šiuo pasauliu persiskyrė 
rugpiučio 27, 1929 m., o po iš
kilmingu gedulingu pamaldų 
Šv. Antano parapijos bažnyčioj 
palaidotas šv. Kazimiero kapi
nėse rugpiučio 30 d.

Čia norime išreikšti gilios 
padėkos žodžius visiems, kurie 
dalyvavo a, a. Jono laidotuvė
se. Pirmiausia (lekuojame kun. 
Vaičiūnui, Šv. Antano parapi
jos klebonui, už lydėjimų velio- 
nies iš namų į bažnyčią, at- 
laikymą gedulingų šv. Mišių 
su asista, pasakymų įspūdingų 
pamokslų bažnyčioj ir kapinė
se. Lekuojame kun. švarliui 
ir kun. Gasparaičiui už atlaiky- 
mų Šv. Mišių prie šalutinių al
torių ir krielikam Valančiui ir 
Petrauskui už asistavimų. To
liau dėkavoįame vargoninin
kam Mondeikiui, Daukšai, Bra
zaičiui ir artistui Juškai už 
gražų ir įspūdinga giedojimą.

Esame labai dėkingi gerb. 
kun. Al. Baltučiui už atlaiky- 
ma už velioni šv. Mišių Gimi
mo Panelės Šv. bažnyčioj.

Dėkuojame gėlių aukotojams 
ir gėlių nešėjoms, grabnešiams 
ir visiems giminaičiams Ir kai
mynams, laukusiems pašarvotų 
velioni namuose, budėtojams, 
dalyvavusiems gedulingose pa
maldose ir lydėjusiems į kapi
nes. Dėkingi esame ir ki
tiems už parodytų užuojautų, 
dalyvavimų pamaldose, lydėji
mų j kapines ir aukavusiems 
dėl Šv. Mišių ir geliu.

Reiškiame gilios padėkos žo
džius graboriui S. D. Lachavi- 
čiui už prietelingų patarnavimų 
ir tvarkias laidotuves.

I
Ačiu, ačiū visiems.
Lai gailestingas Dievas su

teikia velionio Jono sielai am
žinų atilsį.

Nuliudusi:
Juškevičių šeimyna.

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiškų 

patarnavimų 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tol. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

Nežino kas jis
Policija sulaikė gražiai pa

sirėdžiusį jauną (kokių 20 me
lų) vyrą, kuris klaidžiojo po 
La Šalie gatvės stotį. Klausinė
jamas, jaunas vyras negalėjo

PRANEŠIMAI

• Vincentas Kenstavicius

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

Pirmyn Mišrus choras rengia iš
važiavimu su dovanomis. nedčlioj, 
rugsėjo 8 d. j Jefferson girias. Tad- 
gi visus, kurie norite laimėti geru 
daiktų meldžiame nepamiršti atsi
lankyti i ši choro išvažiavimu.

— Komitetas.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
susirinkimas bus laikomas antradie
ny rugsėjo 3 diena. Mark White 
Scjuare Parko salėje, 29 ir Halsted 
St., 8 vai. vak. Visi nariai malonė
site būti laiku, taipgi atsiveskite 
naujų narių. A. Rekstis, nut. rašt.

Persiskyrė su šiuo pasaulių rugpiučio 31 dienų, 9 vai. iš ryto, 
1929 m., sulaukęs 31 metų amžiaus, gimęs Jankaičių dvare, Kaltinėnų 
parapijoj, Tauragės apskričio, Amerikoj išgyveno 16 metų. Pali- 
ko dideliame nuliudime brolį Franciškų, dvi pusseseres — Kazimie
ra Šutdvarienė ir Paulina Saunorienė ir aštuonis pusbrolius — Sta
nislovas ir Antanas Kenstavičiai, Vincentas šutinskas, Vladislovas 
ir Romanas Valentinavičiai, Stanislovas, Vincentas, Bronislovas Mie- 
cevičiai, o Lietuvoj motinų: 2 brolių — Petrų ir Mykolų ir dvi 
seseris — Zofiją ir Liudvikų. Kūnas pašarvotas, randasi Zolpo kop
lyčioj 1646 W. 46th St.

laidotuvės jvyks rugsėjo 4 dienų, 8 vai. iš ryto iš namų į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielų, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Kenstavičiaus giminės, draugai ir pažjs- 
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
BROLIS, PUSESERĖS IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patai'nauja graborius L J. Zolp. Tel. Boulevard 5208

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

J. F. RADZIUS
. PIGIAUSIAS LIETUVIS
' GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi-

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

OFISAS:
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted St,j 
TeL Victory 4083

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

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

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868
CHICAGO. ILL.

—<—t---------------------- ---------------------------- i—

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th SU Chicago. III 
-------0-------
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Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 Soath WaUace Street

Įvairus
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W."Ėeaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 1464

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS 

Suite 266, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:80 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pieta

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomig Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Rez. 660(1 South Artesian Aven«e 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 1257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DKŪ. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedčlioj pagal sutarti

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 Stn Chicago 
arti 31st Street

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

________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. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketverge. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St. 

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

Nedčlioj nuo 10 iki 12 A. M.

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergę 
ir Subatos vakarais.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Milwaukee Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Ncdėlioj 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 piųtų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolpfi 6800 
—■—i    — .........-........ - " ■ —

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAIIN
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 Avė., 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. dieną

Phone Midway 2880

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Fran'klin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare
52 E. 107th St., 

kampas Michigan Avė. 
Pulhnan 5950 

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. įlydė Park 3395

JOHNB.BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

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 6 iki 9 vai. vak. ,



Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Chicagos lietuvių sužaidė

IV
— Oje, oje: kokios puikios 

lėkštės (torielės)! Kiek mokė- 
jot? Ogi čia dar. Visas setas!

— Taigi ir užkvietem malo
nius svečius lėkštėms pakrikš
tyti — aiškina patenkinta Šei
mininkė, dailiai pasirodžiusi mo
teriškė. O ir visos dailiai pasi- 
rėdžusios.

Sėda viešnios ir svečiai prie 
stalo. Kalbama apie automobi
lius, nekilnojamą savastį, apie 
morgičius. O daugiausia tai 
anekdotų. Kalba prie sitalo ang
liškai, ba lietuviškos pritrūksta. 
O gal kalbama lietuviškai, ka
da anglų kalbos dažnai stoka? 
Nežinau.

Visos mandagios, fasonas pa
imtas iš paskutinio sekmadienio 
“Tribūne” laidos. Sakoma dau
gybė komplimentų. Dar dau
giau garsiavimosi: “Ak, really, 
you mean—do you ? Wonder- 
ful! Ain’t it nice!”

Lėkštėms krikštyti puota jau 
pasibaigė. Musų šeimyna, ku
rios pavardės neišskirsi iš ang
lų, važiuoja namo. Moteris 
kalba vyrui: “Tfiu, kad ją kur 
galas — nusipirko antrarankio 
laužo ir rodo, kaip povas savo 
plunksnas. Aš jai parodysiu, 
kokie sudynai turi būti geruo
se namuose. Ryt pat važiuoju i 
miestan ir nuperku. Tegul pa
matys! “Bet, Magde, ar tu pa
dūkai”, sustena vyras, “iš ko , 
mes pirksime, kad aš iki ausų . 
paskendęs skoloje!”

—Reporteris.

rge Puponis, bylos No. B. 186,-
611, Circuit crt., divorsas.

Eliz. Ankutowicz prieš Ka- 
zimir Ankutowicz, bylos No. 
B. 186612, Circuit crt., divor
sas.

Lietuva L. & B. Assn. prieš 
Petronella LazcAvskas, John ir 
Mary Blake ir kitus, bylos No. 
B. 186639, Circuit crt., byla 
uždarvti 
500.

Frank 
ir Stella 
186640, 
notos $1668.75.

Mary Panouskis prieš Geo- 
Panauskis, bylos No. B. 186,-
612, Circuit crt., divorsas.

Marga re t Dunda prieš Fre< 
Dunda, bylos No. 505044, Supe
rior crt., 'divorsas.

morgičių sumoj $2,-

J. Kotas prieš Frank 
Morelis, bvlos No. B. 

Circuit crt., byla dėl

S. J. Dargush

Taksai Chicagoj
mano pažįstamų, 

kitų žmonių tankiai 
manęs informacijų

Daugelis 
draugų ir 
klausinėja 
apie atksus (taxes) Chicagoj
ant nejudinamojo turto (real 
estate). Pasistengsiu apibudin
ti taksų klausimą kiek plačiau.

Bandysiu per “Naujienų” 
špaltas išanalizuoti taksų pro
blemą, kaip aš ją suprantu, 
iš tinkamų šaltinių, semtų iš 
asesorių valdybos (Board of 
Asscssors) vietinio Cook pa
vieto davinių.

šio straipsnio uždavinys yra:
1. Supažindinti 

tojus (tax paeyrs) 
reikalais;

2. Kad 
sų;

3. Kad

taksų mokė
si! jų pačių

su prastų svarbą tak

Antradienis, Rūgs, 3, 1929

Bridgeportas
Trečiadienį, rugsėjo 4 dieną, 

kaip 7:30 valandą vakare, Įvyks 
Lietuvių Auditorijos svetainė
je, 3133 S. Halsted st., susirin
kimas lietuvių namų savinin
ką susivienijimo Bridgeporte. 
Visi nartai yra kviečiami daly
vauti susirinkime. Kviečiami 
taipgi ir ne nariai. Susirinki
mas tarsis dėl svarbių Bridge- 
porto namų savininkams lietu
viams klausimų.

Namų savininkas.

Lietuvių bylos 
teismuose

galėtų patys apginti 
savus reikalus.

Kad atsiekti užbriežtą tiks
lą, reikalas vertė panaudoti 
tam tikras skaitlines, statisti
kos davinius, planus (charts) 
ir 11., idant pavyzdingiau 
piešti paveikslą-iliustraciją 
bamo klausimo.

Kadangi taksų klausimas 
gvildenamas “Naujienose” 
čiau, regis, pirmą kartą ir 
daugi naujai įvedamoji moks
liška taksų sistema turi bega
liniai daug nukaltų naujų ter- 
minų-pavadinimų, tai bus sun
ku prisitaikyti prie detališko 
iišai tikinimo. Todėl i>asi.ganėj- 
dinsiu tik paviršutiniai 
brėžti tą svarbų klausimą 
lauždamas ledus”.

VJienas garsus anig'las 
taksavimą kalba taip:

“Taxation is the art of pluck- 
ing the greatest amount of fea- 
thers from the goose with the 
least amount of squa\vking. 
Atasl... The amount of squawk- 
ing loday indicates the govem- 
ments need 
art.”

nu-
kal-

yra

ka-

api- 
pra-

apie

to improve th*eir

Brothers of Lithuania Build
ing & Loan Assn. prieš Joseph 
.Jokantas ir kitus, bylos No. 
B. 786153, Circuit crt-, byla 
uždaryti trust dydą sumoj
6,000.

J. Skunecki prieš Irving Sku- 
necki, bylos No. 504810, Su- 
perior crt., byla dėl $5,000.

Joseph aumas prieš Joseph 
F. Ekvard ir Martha Bali, by
los No. 504861, Superior crt., 
byla dėl $10,000.

Chicago Title and Trust Co., 
trustisas ir kiti prieš Simon ir 
licrtha Omensky ir Joseph 
Stonkus ir kitus, bylos No- B. 
186316, Circuit crt., byla už
daryti trust dydą sumoj $15,- 
54NL

Anna L. Miltas prieš 
Miltas, bylos No. B. 
Circuit crt., divorsas.

Fred J. Lozda prieš
M. ir Joseph Chernauskas ir 
Howard Hughes ir kitus, bylos 
No. B. 186357, Circuit crt-, by
la dėl $10,000.

Frank Malinovvski prieš Ca- 
therine Malinowski, bylos No. 
504977, Superior crt., divorsas.

Simon Beemsterboer prieš 
Joseph ir Aniela Jankouskis, 
bylos No. 504989, Superior crt., 
byla dėl mekanikų lyno.

Frank Kundrat prieš Agnės 
Kundrat, bylos No. 505008, Su
perior crt., divorsas.

Theofila Puponis prieš Geo-

George 
186327,

George

*
Apsunkinti 

žmonės pakelė nerimastį, ku
ris apsiekė, protesto formoje, 
Illinojaus valstijos taksų ko- 
misionierių p. Malone. Jo įsa
kymu, visos valstijos nejudi
namas turtas turėjo būt iš 
naujo aptaksuotas (reassessed). 
Tas įsakymas formoj patvar
kymo duota pradžioj 1928 m. 
Visos valstijos asesoriai buvo 
priversti tą padaryti- Kad tin
kamai padaryti, tai reikalas 
luvo seną supuvusią taksavimo 
sistemą mesti šalyn ir įvesti 
moksliškai sutvarlkytą x naują 
modernišką sistemą, kuri at
sakytų pilnai šiam besiplėto
jančiam metropoliui. Darbas 
prasidėjo. Del stokos vietos, 
čia bandysiu tik atsakyti Į 
bendrus klausimus, kurie, at
rodo, apeina kiekvieną namų 
savininką (property owner) 
Cook paviete ir kuriais visi 
namų savininkai turėtų būti 
informuoti.

Klausimai: Kada gausime 
taksus (bitas) ?

Atsakymas. Pagal Cook pa
vieto asesorių nužiurčjimą yra 
spėjama, kad taksų bilos nebus 
išsiuntinėtos greičiau kaip lap
kričio ir gruodžio mėnesiuos, 
šių metų. Tikro laiko jie pa- 
;ys negali pasakyti.

KI. Kada mokėsime taksas 
(bitas) ?

* * 
augštais taksais

Naudodami naują sistemą 
taksavimo pavieto asesoriui tu
rėjo rasti tam tikrą mierą 
(medium), kuria galėtų išmie- 
ruoti vertę kiekvieno loto Či
kagoj ir jos apielinkėje. Ap- 
mokesčiavimas tuščių lotų yra 
daug lengvesnis, negu apkai- 
navimas budinkų.

Kad tiksliai apmokesčiuoti 
budinkus (trobesius),

M
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At. Bus duota 30 dienų ter
minas nuo aplaikymo taksų 
bilų.

Kl. Ar štriopuos (nubaus) na- 
mininkus (property ovvn-ers) 
už laikotarpį, imant gegužio 
mėnesį ir baigiant kada mokė
sis taksai?

At. Ne. Kadangi užvilkimas 
ir nemokėjimas taksų buvo
įgaliotas taksų komisionieriaus I visus 
Illinois valstijos ir jo patvar- pradedant mažiausia bakūže ir 
kymas. buvo užgirtas gubema- baigiant milžinišku budjnku, 
toriaus L. L. L'mmersono .birže- reikalinga buvo rasti kitokis 
lio 24, 1929. * raktas apkainavimo, negu lotų.

Kl. Ar taksai bus didesni ar Tam tikslui buvo pakviesti 
mažesni? žymiausi žmones -ekspertai-ži-

At. Asesoriai Cook pavieto novai taksavimo problemos, 
tvirtina, kad (1928 metų) tak- kad pravesti planus, patvarky- 
sai bus mažesni, išimant tik mUs, taisykles, kuriomis vado- 
tuos namininkus, kurie nuolat vaujantis butų teisingai ap- 
savo taksus “fiksindavo” pa- kainuoti-apmokesčiuoti lotai ir 
gelba tam tikrų šaltinių. budinkai visoj Čikagoj.

KL Ar bus teisingiau nusta- Kada naujai sudarytos kai
tyti (assessed) taksai šiais me- uos aptaksavimo sistemai iš- 
tais? dirbti pradėjo veikti, tai jie

At. Taip, nes naujoji siste- tuoj atsidūrė keblioj padėtyje, 
ma duoda daug pasitikėjimo, Illinojaus valstijos Įstatymai 
kad dabar taksų nustatymas pastojo jiems kelią. Štai ką įs- 
esąs sutvarkytas ant teisingos- tatymai rodo: Pagal patvarky- 
nės skalės. mą No. 14, pavieto asesoriai

Taksų klausimu žmonės yra turi pareigą nuspręsti ir nu- 
labai susidomėję, nes buvo | statyti teisingą turgaus kainą 
plačiai rašoma 
laikraščiuose) ir 
gose apkalbama šis 
klausimas, šiandie žmones yra(estate property). 
atsargoje prieš bent kokią 
mcklerystę, jei kurie politikie
riai banditų 
ar kitus taksų

Kl. Ar galima 
ti” (sumažinti) 
sus?

nes buvo statyti teisingą turgaus kainą 
(angliškuose (fair markei value) kiekvienos 
viešai suei- atskiros vienutės nejudinamo- 

svarbus jo turto (each piece of real

nuskriausti tuos 
mokėtojus.
bus “pafiksin-
šių metų tak-

At. “Fiksinti

Karpenteriai ir Džiaberiai 
Remodeliavimas. — Porčiai. 

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

išmokėjimais.
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

taksų nebus 
galima, nes žmonių alyda yra 
aiškiai atkreipta i dabartinį val
dininkų darbą.

Tečiau prieš neteisėtai 
krautus taksais (taxed) 
besius galima bus paduoti
šus skundus, kurių patikrini
mas nušvies dalykų stovį.

Erotai ir žemė

Toks nuosprendis (apkaina- 
vimas) turi būt įtrauktas į tam 
tikrą rekordą (užrašą), sumi
nint visą istoriją budinko ir 
didumą loto, kurį aš pavadin
siu propertės metrikų ir kuris 
turi būt laikomas asesorių glo
boje kaipo pastovus dokumen
tas dėl apmokesčiavimo.

ap- 
tro- 
vic-

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tvnewriteri

Sekdami Cook pavieto ase
sorių rekordus randame, jog 
viso esama 1,750,000 atskirų 
piečių ir trobesių, kurie yra 
taksuojami Cook paviete.

Nejudinamą turtą (real 
estą te) galima grupuoti į 2 
skyrius: 1) žemė, piečiai (lots); 
2) trobestai, budinkai (build-

Žemę (piečius) galima vėl 
klasifikuoti į 3 dalis: a) rezi? 
dencijų piečiai; b) kampiniai 
ir bizniavi piečiai; c) fabrikų 
piečiai, žiemė industrijai (pra
monei).

Padalinimas žemės-plecių 
(land) Į 3 dalis sutinka su ase
sorių taksų nustatymu, nes 
taksavimo būdas yra skirtin
gas, ant kiek jis liečia jų vertę.

Imant pirmą grupę piečių 
arba, kitaip vadinant, reziden
cijų lotus, tenka nurodyti, kad 
jų taksavimas yra toks: žinant 
kiek kaštuoja viena pėda 
(front foot) ir imant tą kai
ną kaipo nustatytą mierą 
1x125 padauginus ant pločio 
pėdų, gaunam kainą loto (fair 
market value). Sulyg nauja 
taksavimo sistema, ilgesni lo
tai, negu 125 pėdos, bus pro- 
porcionaliai. brangesni.

Kiekvienas kvartalas (block) 
turi tam tikrą nustatytą kainą 
visam blokui; 1 jiems (aseso- 
riams) žinoma, kiek kaštuoja 
priešakinė pėda.

Kampiniai piečiai taksuojasi, 
imant jų vertę iš frontinės 
(frontage) gatvės, kaip lyginai 
priskaitant dalį iš šalinės gat
vės; kampiniai lotai pasidaro 
dažnai brangesni.

Galop fabrikų (industrinė) 
ž>emė taksuojasi nuo ketvirtai- 
niškos pėdos (squane foot) ar
ba stačiai nuo akerių.

Budinkai-tnobesiaį

Taksavimas, einant Illinois 
valstijos įstatymais ixejudina
mojo turto, yra dvejopas. Plika 
(tuščia) žeme-lotai (kaip aukš
čiau nurodyta) taksuojasi at
skirai nuo budinkų arba trobe
sių. Piečius, ant kurio pasta
tyta trobesis, turi dvejopą tak- 
savimą, t. y. pleciaus ir budin
ko; abu krūvon paėmus suda
ro pilną aptaksavimą.

CIASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIU AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas ko! 

mokinsitės ir dar geresnis kaip, ii 
moks’ite. Mokykla dienomis ir vika
rais. Atsilankykit: arba reikalauk? 
aplikacijos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą į devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą į vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsitne 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO, ILL.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

ir

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas, 
tai taisome 
bile kada ir 
skaitliavimas 
riausj darbą

Grei- 
stogus visokios rųšies, 
bile kur. Dykai ap- 
. Mes atliekame ge- 

mieste. Kedzie 5111.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palatinį:

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS A 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 72C1

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

Zelvis Building Co.
GENEBALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius. Prieina
ma kaina. Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St.
Tel. Prosnect 9856-- ,-- ;----,------------------ —---

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius 
Taipgi taisau senui. Permufinu 1 
kitą vietą ir duodu patarimui dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Financial
Finansai-^

Paskolos, suteikiama
• j vieną dieną
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

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

Priimti aplikantai bus trumpa lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausiu budu juos parda
vinėti.

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

Rali

iš

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts. ----o----  *
REIKALINGAS siuvėjas prie kos- 

tumeriško darbo, kuris supranta vi
są darbą. St. Alekna, 2537 W. 63rd 
Street.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame mergišius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė.

PAIEŠKAU dženitoriaus pagelbi- 
ninko ne jaunesnio kaip 40 metu, 
valgis, guolis ir mokestis. Kreipkitės 
1447 So. Hamlin Avė., užpakalyje.

ir
Help Wanted—Female 

Darbininkių Reikia
REIKALINGA senyva moteris ar

ba jauna mergaitė prižiūrėjimui tri
jų ir pusės metų vaikučio ir pagel
bėjimui namų ruošoje. Kambarys ir 
valgis. Kreipkitės į restaurantą. 1612 
N. California Avė.----- o-----

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

arba $300, imame J<egali nuošimti. 
Pinigus gausite į 12 valandu.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Ava. 
Kampas Hermitage Ava.

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

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

REIKIA patyrusių veiterkų, dieno
mis ar naktimis. Gera mokestis. 
Kreipkitės į Kelly’s Restaurant, 4818 
W. 22nd St.

50 DIRBTUVIŲ moterių ir mer
gaičių. Darbas nuo štukų ir va
landomis, 35c. South Park Industrial 
Employment office, 5910 S. Halsted 
Street.

Co. o

Real Estate For Sale
Namai-Ženiė Pardavimui

.ŠTAI GERAS PIRKINYS
Akeris žemės su 7 kamb. namu iš 

medžio ir stuko su mūriniu skiepu, 
gerame stovyje. Arti miestelio, 
strytkarių ir cementinio kelio. Kie
me gražus medžai. Žemė derlinga 
ir tinkama daržui. Netoli nuo dirb
tuvių, kurios nuolat dirba ir moka 
geras algas. Rami vieta, tyras, 
sveikas oras. Parsiduoda už $3900, 
— verta dvigubai tiek. lengvos pir
kimo ir išmokėjimo sąlygos, pelnin
gas investinentas ir nepaprasta pro
ga dėl gero uždarbio netolimoj atei
tyje, 
kiu

Nepraleisk šios progos, o to- 
retai pasitaiko.

M. ROZENSKI
6542 So. Western Avė.

Chicago, III.
----- o-----

3 augštų mūrinis namas ir name
lis užpakalyje, viso dėl 9 šeimynų. 
Parsiduoda labai pigiai, nes savinin
kas išvažiuoja i Lietuva, 2918 So. 
Union Avė., sav. 3Čios lubos užpa
kalyje.

o-

MODERNIŠKAS kampinis namas, 
šiaur-rytinė j kertėj 56 ir VVinches- 
ter Avė. 3 po 5 kambarius apart- 
rnentai ir didelis štoras. Garu šil
domas. Parduosiu namą ir Storą 
arba vien namą, už $5,000 sutaupy- 
mą.

Klauskite Store
arba šaukite Prospect 7653 

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

VERTI DOMĖS BAROENAI 
30x126 Rockwell, tarp 70 ir 71 rt. 
80x126 Moziyt, tarp 71 Ir 72 rt.
5 kambarių, garas, bungalow, Clearmont, 

arti 73 gt. $7.600. Jūsų pačių sąlygos.
7131 8. Western Avė., 

Republic 9238

AR JUS turite Ifimokčtą lotą T Jei fru 
jus turite ir norite tikro namo savo Šei
minei, mes pabudavosime jums be jokio 
imokčjimo — bunralow, 2 ar 3 flatų bile 
kokio stiliaus ir ruAies. Jeigu jus neturite 
loto, mes pagelbSsime jums Ji Įsigyti. Pa- 
simatykit su mumis tuojau*.

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

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

D. J. O’CONNOR,
10 S. La Šalie St. Franklin 44G5

Furniture! & Fixtures

3 šm. miegamojo kamb. setas $35. 
3 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. Davbed $5. Vacuum valyto
jai $10. GAUGER, 541 E. 61st St.. 
prie St. Lavvrence. Atdara utam., 
ketvergo ir subatos vakarais. -------------/--------- :-----------------------r 

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS
2 ir 3x Šm. seklyčių setai, Mohair, 
Mociuette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. 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.

REIKALINGI grosemės įrengimai 
(Fixtures) Slicing mašina, viską kas 
yra reikalinga dėl grosernės. 8718 
Commercial Avė., Antanas Kigavičia 
Tel. Regent 0377.

Automobiles
Buick 5 pas. sedan ...............
Buick Sedan-Standard, 2 door 

Essex Sedan ......................
Oakland Landeau Sedan .... 
Ford coupe ..........................
Ford Tudor ..........................
Auburn roadster ...............

’28
’28
’29
’27
’29
’29
’28
McDERMOTT MOTOR SALES

7136 S. Halsted St., Triangle

$800 
$695 
$550 
$325 
$400 
$425 
$600 
CO.
9330

Miscellaneous for Sale

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 idėjimu, už la
bai 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
kalingi agentai išimtinom teritorijom. 
Ateikite, rašykite, arba • telefonuokite 

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

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos dėl pavie

nio vyro, $2.00 į savaitę. 501 W. 
32nd St., 1-mos lubos.

For Rent
FLATAI pasircnduoja 4 ir 5 kam

barių, garu šildomi. $40 už 4 kam
barių, $45 už 5 kambarių. 3249 So. 
Morgan St Klausk janitoriaus.

REIKALINGA
Kambarinių ................... $65 į mėnesį
Indų plovėjų, 6 dienos savai

tėj, .......................... $16, į savaitę
30 dirbtuvių mergaičių, be pa

tyrimo ......................  $15 į savaitę
Collar machine operatorkų $15 į sav.
Vyre jų .......................... $25 į savaitę
Veiterkų ......................  $25 į savaitę
Mergaičių skalbykloms 

iki .......................
.............. $15 
$18 į savaitę 

Mergaičių prie namų darbo $15 į sav. 
kambaris ir valgis

Ateikite ir pamatykite musų są
rašą, tiek daug kitu vietų turime. 
ALERT EMPLOYMENT SERVICE 

6254 S. Western Avė., šiaurvakarinis 
kampas 63 ir Western gatvių, 

virš aptiekos.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai^

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

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė pigiai. Priežastį patirsite ant 
vietos, 4503 So. Hermitage Avė. ------- o—_---

GROSERNĖ parsiduoda labai pi
giai . Biznis galima daryti iš visu 
pusiu gerai, 6839 So. Loomis St.

PARDAVIMUI restaurantas, gero
je vietoje, tarp dviejų karų linijų, 
^upirksite už pirmą vidutinį pasiu- 
ymą. 'Turiu du bizniu, negalima 

apsidirbti. Atsišaukit greitai, 4380 
Archer Avė.

PARDAVIMUI barzdaskutykla, pi
giai, 2 kėdžių, su visais paranka
mais, visokių tautų apgyventa. Lie
tuviui gera vieta. Lysas ilgas, 4 
kambariai gyvenimui, proga prasi
dėti su mažai kapitalo. Priežastį 
jardavimo patirsit ant vietos. Ga- 
ima matyti iki vėlumo.

1425 S. 50th Court, Cicero
1 blokas nuo Roosevelt Rd.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

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

iš-

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

padėty.

197 AKRAI, 167 dirbamos, sodnas, 
8. kambarių namas, didelės barnės, 
du 300 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
GERIAUSIAS DVIFLATIS

MARQUETTE PARKE
2 nugStų mūrinio ir akmens. 
Pilnas beiementas.
2 karų garažas,
Weatherstrips.
Langai su (langiukais.
Varinės rynos.
Varinis dangtis ir porčiai.
Variniai skrynal.
Storm doors.
UMeldžiamos durys garažui).
Automatinis aliejaus burnerls (Hardinge).
Bryant gaso vandens žudytojas, 
Frigiduires.
Huinphrey fiildytojai.
Marmuro menteliai. 
Visos sienos drobe ifimufttos. 
Paneliai ir maliavotos.
Piasterio kornizai.
Belmonto užbaigimas kaip virSuje.
Sienos ir lubos plasterluotos.
Tilo grindys, kletkuotos sienos
MaudynCse. 
Pilna maudynė beismente. 
Lempos sienose.
Drabužių chutea.
Dideli klozetai
Dalis base plūgų.
Viduje laiptai.
Puikiausias hardware.
lAmuAtOB extra storos durys.

Savininkas

C. H. SCHMITZ
6503 S. Campbell Avė. / 

Republic 2545

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

KAD UŽBAIGTI palikimo reika
lus, pardavimui 2 flatų 5 ir 5 kam
barių medinis namas. 4945 South 
Marshfield Av. šaukite Prospect 2919

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodama, mainom na
mus, lotus, faunas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

3 AUGŠTŲ mūrinis namas, per
dėm moderniškas, 8 rendos. B. Posvic 
1020 W. 19th St. 2nd floor.

PARDAVIMUI 2 po 5 kambarius 
namas, cemento pamatas. Pirmas 
augštas karštu vandeniu šildomas. 
Kaina $3,500. įmokėti $500, likusius 
po $40 į mėnesi. įskaitant nuošim
čius, 325 W. 52 PI. tel. Republic 1474

PARSIDUODA lotas ant biznio 
gatvės greitai augančioj kolionijoj. 
Parduosiu už teisingą pasiulyma ant 
lengvų išmokėjimų, 71mos ir Hamlin 
Avė. 7242 So. Artesian Avė. Chas. 
Washgauskis.

PARDAVIMUI 6 flatų namas 
—nuo savininko. Vienų metų se
numo. Visi nauji lysai. Elektros 
refrigeracija, garo vacuum ap
šildymas. Randasi gražioj South 
Side vietoj—pusė bloko nuo Ra
tine Avė. $7,000 cash, likusius 
mažaiš mėnesiniais išmokėji
mais. Rendos $4,600 j metus. 
Kaina $39,000. Theodore Stabe- 
row, 8449 So. Elizabeth St. Tel. 
Stewart 10408.




