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Arabai muša žydus 
Palestinoje

Jeruzolime ir kitose vietose musulmonai 
nukovė daug žydų. - 50 žydų kolonijų 
šaukiasi pagalbos

Entered as second-dass matter March 7, 1914 at thę Post Office at Chicago, III., 
under the Act of March 3, 1879
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Prancūzai puola For
dą kam perbrangiai

DARBINAS, Mamdžur., rugp. 
kad netoli nuo 

karo teismo 
sušaudyti ke- 

trys mongolai, 
kaltinami kaip šnipai.

Kadangi sovietų Rusai yra 
nicb<1 izav ę S ibi roJM andž u ri j os 
sienoj tris kartus daugiau ka
reivių, nekaip yra sienos gy
nėjų kinų, lai Kinų vadyba nu
tarė šaukti po ginklu visus vy
rus, vyresnius kaip 17 metų 
amžiaus, jeigu greitu laiku ne
atvyks sustiprinimų.

Kinai sušaudė 7 so 
vietų šnipus

Praneša, 
kinų 

sprendiniu tapo 
turi rusai ir

Chicago, III. Antradienis, Rugpiutis-August 27 d., 1929

Chicagos universiteto fizikos profesttfius Dr. Albert A. 
Michelson, už savo mokslinius' darbus laimėjęs Nobelio dovaną, moka darbininkams
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.1 Ei 1UZ( >1J M AS, Palest i na, 
rugp. 26. — Penkiasdešimt Pa
lestinos žydų kolonijų Džezree- 
lio klony atsišaukė Į vyriausy
bę Jeruzolime, prašydamos pa- 
gallM>s prieš arabų puolimus.

šį rytą Haifoj arabai du kar
tu puolė žydų gyvenamas mies
to dalis. Kautynėse trys as
mens buvo užmušti ir daug 
kitų sužaloti. Neramumai te
besitęsia.

Vakar ^vakarą arabai, ataka
vo valdžios įstaigas Jafoj, bet 
buvo britų policijos atmušti* 
Penki asmens buvo nukauti ir 
trisdešimt sužeisti.

Arabų neramumai turį 
maišto prieš valdžią 

pobūdį
BEIiRUTAS, Sirija, rugp. 26.

Pabėgėliai, atvykę iš Pa
lestinos į Siriją, pasakoja, kad 
arabų puolimai žydų bendruo
menių Palestinoj palengva pri
imu arabų sukilimo prieš val
džių pobūdi. Jie praneša, kad 
šį rytą arabai puolė traukinį, 
gabenusi kareivius į Haifą. Kai 
kuriuos kareivius jiems pavykę 
nuginkluoti.

Kautynėse netoli nuo Bab- 
hamudo, pasak pranešimų, bu
vo nukauti 70 žydų ir 40 mu* 
sulmonų. Praneša taipjau, kad 
arabai apiplėšė Palestinoj 
Afule miestelį ir kad susikirti
muose keli arabai ir keli žydai 
buvo nukauti.

Didelė traukinio ka
tastrofa Vokietijoj

10 žmonių užmušti, 44 sužaloti 
greitajam Paryžiaus-Berlyno 
traukiniui susikūlus

BERLYNAS, rugp. 26. — Iš
trukęs iš bėgių, vakai- netoli 
nuo Dueren susikūlė ekspresi
nis Paryžiaus-Beirlyno trauki
nys, ir toje nelaimėj dešimt 
žmonių buvo užmušti, o ke
turiasdešimt keturi sužaloti, 
tųjų tarpe septyniolika suža
loti taip skaudžiai, kad veikiau
sia nebeišliks gyvi.

Tarp užmuštų ir sužalotų yra 
keletas amerikiečių ir kanadie
čių turistų.

Sako, kad katastrofa atsiti
kus dėl gadintos geležinkelio 
linijos.

PITl'SBURGH, Pa., rugp. 
26. — fimsworthe, netoli nuo 
čia, susikūlė, atsimušęs į medį, 
Yelloway busas, kuriuo keliavo 
trisdešimt pasažierių. šešiolika 
jų buvo sužaloti, 'bet nė vienas 
nepavojingai. Bušo šoferis ta
po areštuotas.

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

Bendrai gražu; vėsiau; vidu
tiniai, daugiausiai žiemių kryp
ties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 68° ir 85° F.

Šiandie saulė teka 6:09, lei
džiasi 7:34. Mėnuo teka 11:52 
vakaro.

Pilotas ir pasažierius 
užsimušė

IIOLTON, Kas., rugp. 26.
Jų aeroplanui nukritus čia že
mėn ir sudužus, užsimušė pi
lotas Bert h Bartholomesv ir jo 
pasažierius Bobert Moore, 22 
metų amžiaus.

“Zeppelinas” darys 
vizitą Chicagai pake

liui į Lakehurstą pagelba savo paties pagaminto instrumento tyria šviesos grei
tumą. Jis galutinai nustatė, kad šviesa keliauja greitumu 299.- 
796 kilometrų į sekundą.

Perskridęs Ramųjį vandenyną, 
milžiniškas vokiečių dirižab
lis bus Chicagoj trečiadienį

_______
LOS ANGELES, Cal., rugp. 

26. — Perskridęs Ramųjį van
denyną iš Japonijos į Ameri
ką per 79 valandas, vokiečių 
dirižablis “Graf Zeppelin” nu
sileido Los Angeles aerodrome 
šiandie kaip 5:11 vai. ryto, ir 
šiandie kaip 11 valnadą vaka
ro rengiasi iš čia išlėkti į Lake
hurstą, N. J. i

Skersai kontinentą dirižab
lio vadas, Dr. Hugo Eckemer, 
žada lėkti per EI Paso, Kansas 
City, St. Louis, Chicagą ii’ Cle- 
velandą, bet jeigu lėkti per 
tas vietas oro sąlygos butų 
nepalankios, tai lėks per EI 
Paso, New Orleans, Birming- 
hamą, Washingtoną ir Balti- 
morę.

Dr Eckener tikisi lake
hurstą pasiekti per 48 valan
das.

“Zeppelinas” bus Chicagoje 
trečiadienį

Frauk F. Winans, Chicagos 
Prekybos Asociacijos pirmi
ninkas, kuris pasiuntė telegra
mą D-rui Eckeneriui, kviesda
mas jį padaryti vizitą Chica- 
gai, gavo iš jo atsakymą, kad 
dirižablis “Graf Zeppelin” sa
vo kelionėj į Lakehurstą lėk- 
siąs per* Chicagą, jei tik nepa- 
kliudys oro sąlygos. Tikimos, 
kad “Zeppelinas” Chicagoj bus 
trečiadienį apie pietus.

Prasidėjo 16 Gasto- 
nijos streikininkų 

byla
CHARLOTTE, N. C., rugp. 

26. — šiandie čia prasidėjo 
šešiolikos tekstilės darbininkų, 
National Textile Workers uni
jos narių, byla. Visi jie kalti
nami ryšy su- Gastonijos poli
cijos viršininko Aderholto nu
šovimu per tekstilininkų strei
ką praeito birželio mėnesį.

Du vyrai nutroško nuo 
savo daromo mun- 

šaino garų

GABFIELD, N. J., rugp. 26. 
— Dailidės dirbtuvės rūsy, kur 
jie buvo įsitaisę slaptą munšai- 
no fabrikėlį, rado daromo mun- 
šaino garais nutroškusius du 
tos dirbtuvės darbininkus, Sam. 
Shermaną ir Hermaną Schwart- 
zą. Didžiuliame katile virė 20 
šulių misos.

Ginkluoti susikirti
mai Mandžurijos sie

noj vis tęsiasi
MUKDENAS, Mandžur., rug

pjūčio 26. — Sporadiški gink
luoti susikirtimai tarp sovie
tų kareivių i.r kinų Sibiro- 
Mandžurijos sienoj nesiliauja- 
Ant Molingo, netoli nuo Sui- 
fenho (Pograničnaja) vakar 
pasirodė rusų aeroplanai. Sa
ko, kad jie žvalgauja Kinų ge
ležinkelio liniją ir svarbiau
sias toje srity anglies kasyklas.

Kinai išardė dalį Rytų Kinų 
geležinkelio į žiemius nuo Man- 
džuli, kad sovietai negalėtų 
pasinaudoti juo savo šarvuo
tiems traukiniams. t

Rusų raudonosios armi
jos vadai ėmė niautis
RYGA, rugį). 26. — Prane

šimai iš Maskvos sako, kad 
gen. Vasily IBliucher, sovietų 
naujai paskirtas vyriausias 
“specialios tolimųjų rytų ar
mijos” vadas, yra kaltinamas 
dėl “savavališkumo”. Kaltina 
jį jo paties oficierai. 

k Pasak pranešimų, dvidešimt 
keturi oficierai, kuriuos gen. 
Bliucher pašalino iš tolimųjų 
rytų armijos, kreipėsi į gen. 
Vorošilovą, sovietų karo komi
sarą ,prašydami suvaldyti gen. 
Bliucherą dėl jo savavališko 
elgesio su karininkais.

Raudonojo Kryžiaus 
valdininkas, įtartas 

dėl komunizmo 
nusižudė

BELGRADAS, Jugoslavija, 
rugp. 26. — Šokęs iš ketvirto 
policijos stoties trobesio aukš
to ,užsimušė Dr. Nesic, gene- 
tiaJlinis tarptautinio Raudono
jo Kryžiaus Jugoslavijos sky
riaus sekretorius.

Dr. Nesic, įtartas dėl dalyva
vimo komunistų darbuose, 
buvo paimtas į * policijos nuo
vadą kvotai.

Už keturias pačias 7 
metai kalėjimo

PHILADELPHIA, Pa., rug- 
piečio 25. — Teismo tapo nu
baustas septyneriais metais 
kalėjimo vienas Samuel Ba- 
gun, 35 metų amžiaus, už daug
patystę. Bagun turėjo keturias 
pačias ir buvo besirengiąs ves
ti penktą.

Alijantu naujas re
paraciją dalies pa

siūlymas Anglijai 
■■r* ■■ -.'

HAAGA, Olandija, rugp. 26- 
— Francija, Italija, Belgija ir 
Japonija sutarė dabar pasiūly
ti Anglijai 59 nuoš. tos $11,- 
424,000 sumqs, kurios britų fi
nansų minisieris Philip Snow- 
den relka^ftpį kad butų Ang
lijai pridėta kas metai iš Vo
kietijos mokėtinų reparacijų 
einant Youngo planu.

Tas 59 nuoš.i sudarytų apie 
$6,664,000, ir J siūlytojai tikisi, 
kad Anglija, nenorėdama, kad 
konferencija iširtų, pasiūlymą 
priims.

Sukilę mongolai no
madai nukovė 160 
kinų Mongolijoje

MUKDENAS, Mandžurija, 
rugp. 26. — (rautais čia pra
nešimais, sukilę, mongolų no
madai Hurunbuiro apskrity iš
skerdė 160 kinų gyventojų.

Kinų vyriausybė įtaria, kad 
mongolus sukurstė sukiliman 
bolševikų agitatoriai ir kad 
nomadams vadovauja , sovietų 
kariuomenės agentai. Sako, 
kad mongolai paskelbę savo 
nepriklausomybę. Kinų vyriau
sybė siunčia kariuomenės dalį 
sukilimui patremti. i

Prašo, kad britai ap
saugotų amerikiečių 

gyvybę
WASHINGTONAS, rugp. 26. 

— Del pranešimų, kad arabų 
puolmiuose Palestinoj buvo 
užmušti, ir kai kurie Jungtinių 
Valstybių piliečiai, valstybės 
sekretorius Stimson kreipėsi į 
Britų vyriausybę, pareikšda
mas vilties, kad ji tuojau im
sis tinkamų priemonių ameri
kiečių gyvybei ir turtui Pales
tinoj apsaugoti.

i , t A •

Du jauni kaliniai ban
dė nusižudyt kalėjime

..... v
LAWRENCE, Kas., rugp. 26. 

Kauntės kalėjime čia bandė 
nusižudyti du jauni kaliniai, 
Ernest LaVergne ir Elmer 
Bacherlder, vienas iš Akron, 
Ohio, antras iš Bristol, Conn. 
Abudu buvo persipiovę kraujo 
gyslas. Juos rado apalpusius 
nuo kraujo nubėgimo.

PARYŽIUS, rugp. 26. — 
Francuzų rojalistų laikraštis 
Action Francaise aitriai puola
Amerikos automobilių fabri- 
kininką Henry Fordą dėl to, 
kad jis, įsteigęs viename Pa
ryžiaus priemiesčių savo auto-1 
mobilių įmonę, moka darbi
ninkams dar negirdėtas Fran
ci jo j algas — 6 frankus 75 
santimus [Amerikos pinigais— 
27 centus] valandai.

Laikraštis sako, kad Fordas, 
kuris esąs be galo turtingas, 
galįs kurį laiką mokėti savo 
darbininkams tokias brangias 
algas, bet bloga esą, kad jis 
tuo priversiąs ir francuzų' au
tomobilių fabrikininkus didin
ti algas savo darbininkams, o 
to padarinys busiąs toks, kad 
automobilių gamyba Francijoj 
taip pabrangsianti, jogci For
dui ir čia nebebusią sunku 
konkuruoti.

Amerikos imperializmas, sa
ko toliau Action Francaise, pa
reinąs, visų pirma, iš kelerio
pai didesnes jos produkcijos, 
nekaip ji pati galinti suvarto
ti, ir todėl esanti priversta ieš
kotis Europos rinkų.

Snowden atmetė nau
jus! keturių valstybių 

pasiūlymus
HAAGA, Olandija, rugp. 26.

— Philip Snowden, Anglijos 
iždo mimsteris, šiandie pranešė 
keturių kitų svarbiausių kredi
torių valstybių — Franci jos, 
Belgijos, Italijos ir Japonijos
— atstovams, kad naujasis jų 
pasiūlymas reparacijų dalies 
britų reikalavimų nepatęnkina, 
o todėl nepriimtinas.

Netrukus po to Japonų dele
gatas Adachi turėjo pasikalbė
jimą su Franci jos premjeru 
Briandu ir vėliau vėl padarė 
vizitą Snovvdenui.

Trys asmens žuvo aero
planui nukritus ir,au
tomobiliams susidūrus
DETROIT, Mich., rugp. 26. 

— šešioliką mylių į žiemius 
nuo Detroito vakar vakarą nu
krito aeroplanas ir du jo pasa- 
žieriai, George Nichols ir Da- 
niel Bacila, abudu iš’ Detroito, 
užsimušė, o pilotas Lloyd Free- 
man pavojingai susižalojo.

Automobiliu važiavę du vy
rai pasiskubino nelaimės vie
ton, ištraukė iš sudužusio aero
plano užmuštuosius ir sužeis
tąjį ir, paėmę juos į savo au
tomobilį, gabeno j ligoninę. 
Bet kely jų automobilis susi
dūrė su kitu automobiliu, ku
riuo važiavo trys asmens, jų 
tarpe viena mergina, Miss Anna 
Orr iš Royal Oak, Mich. Pa
staroji buvo užmušta, o du jos 
kompanionai sužaloti.

^►>437
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Sugavo ir sušaudė tris
Meksikos banditus

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
26. — Trys Meksikos bandi
tai, nariai bandos, kuri praei
tą naktį puolė vieną elektrinį 
vagoną kely tarp Santa Anna 
ir Santa Cruz ir, apiplėšus, pa
spruko su $4,000, po kelių va
landų tapo sugauti ir ant tų 
pėdų sušaudyti.

Nauji dvarininkai 
sovietų Rusijoje

Agrarinė revoliucija buvusi 
“klaida”. — Komunistai ap
gailestauja dvarininkų ukius. 
—Komunistinė baudžiava.

Spaudos .pranešimais iš Ma
skvos, sovietų vykdomojo ko
miteto pirmininkas Kalininas 
pasakė kalbą, kurioje nurodė 
į dabartinę kritišką ekonomi
nę sovietų Rusijos padėtį, kal
tindamas valstiečius, kad jie 
trukdą duonos gaminimą. Kali
ninas apgailestavo dvarininkų 
ukius ir pareiškė, kad komunis
tai privalą atstatyti stambius 
dvarus.

Dvarų padalinimas buvęs 
klaida. Komunistai dalinę dvar 
rus politiniais sumetimais.

“Valstiečiai”, sakė Kalini
nas, “per šimtus metų ištroškę 
žemės panaikino stambius dva
rus, padalino žemę gabaliukais 
ir iš to nieko gero neišėjo.”

Tokiu budu komunistai “ei
dami į socializmą” dasigalvo- 
jo iki naujos baudžiavos įvedi
mo,, kada likę be žemės valstie
čiai turėsią dirbti “barščiną” 
atsisėdusiems “kolchosuose” 
komunistams dvarininkams.

Du žmonės užmušti pre
kių traukiniams su

sidūrus
HAiRRlSBURG, Pa., rugp. 

26. Royaltone šiandie buvo už
mušti du Pennsylvania prekių 
traukinio darbininkai, kitam 
prekių traukiniui trenkus į jų 
traukinio užpakalį. Užmušti 
buvo brčkmenai W. Ruby ir 
Ernest Peddicord. Trečias brek- 
menas buvo sužalotas.

SlPEZIA, Italija, rugp. 26.— 
Italijos laivyno komandorius 
Belloni išrado prietaisus, su 
kurių pagalba žmonės gali iš
sigelbėti iš paskendusio sub- 
marino. Paties Belloni daryti 
bandymai išlįsti laukan iš pa
skandinto 16 pėdų po vandeniu 
submarino davė gerų rezulta
tų.

-------— r~ 
 E

15-kos Metų
Patyrimas

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

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

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

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

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

No. 202

LIETUVOS ŽINIOS

Paskerdė galvijų už 6 
milijonus litų

KAUNAS. — Per šių metų 
pirmą pusmetį “Maisto” b-vės 
skerdyklose paskersta 8884 št. 
galvijų, 9714 št. kiaulių, 13,- 
416 št. avių ir vištų. Bendrai 
paskersta 31,614 štokų už 6 
inilionus litų.

Dalins premijas už ge
resnius žemaitukus

KAUNAS. — Kaip jau ankš
čiau buvo pranešta, Bietave, 
Telšių aps., rugpiočio 25 dieną 
įvyks speciali žemaičių veislės 
arklių paroda. Geresniems že
maitukams premijuoti žemės 
ūkio rūmai paskyrė 2,500 litų.

Lietuvoj užsodinta ta
baku 400 hektarų

Pernai Lietuvoje tabaku bu
vo apsodinta apie 200 ha., šie
met jau apie 400 ha. Lietuvos 
ūkininkai pradeda suprasti šio 
augalo pelningumą. Kelinti me
tai kaip jau veikia tabako au
gintojų draugija. Ji turi vieną 
instruktorių. Tai lyg per ma
žai. Visuose Lietuvos fabrikuo
se 1927 m. buvo perdirbta 43,- 
000 kg. vielinio tabako, per
nai jau 68,000 kg.

Tuo tarpu ią vietinio tabako 
gamina tik “machorkę”, o III 
rūšies ir geresnį tabaką gabe
na iš užsienio. Tabakas ir val
stybės iždui duoda daug paja
mų, apie 12 milionų litų.

TRUMPAS MOTERIŠKĖS SI
JONAS NUVEDĖ VAIKĄ Į

PAGUNDĄ ,

MESTEiLIšKIAiI, Panemunė
lio valse. — Liepos 17 d. tapo 
areštuotas šio kaimo’ 15 metų 
vaikinas, kuris kaltinamas dėl 
pasikėsinimo išžaginti moterį. 
Mat moteriškė buvusi trumpu 
sijonu, o tai ir įvedė vaiką į 
pagundą.

PAŠOVĖ PILIETĮ

Naktį iš 30 į 31 liepos Pagė
gių apskr. 3 policijos komisai, 
riale Krakoniškių punkte vach
mistras Filipavičius Juozas, bu- . 
damas pas pil. Mėtą Barzdėnų 
kaime, peršovė Steponą Stri- 
kąitį. Sužeistas nugabentas į 
Tilžės ligoninę. Filipavičius su
imtas. i
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DVIDEŠIMTASIS AMŽIUS
Pažinkim Pasaulį, Kuriame šiandien Gyvename.

Rašo Juozas Pronskus

ir

pagal kraštų ir 
štai keli pavyz- 
Augustinas ne- 
kad Abraomas

(Tęsinys)

Kaip moralė ir papročiai kei
čiasi ir skiriasi 
vietų bei laiko, 
džiai. šventas 
galėjo pakelti,
turėjo daug pačių, tačiau jis 
pats visai neskaitė “nemorališ- 
ku”, kad senovės žydai turėda
vo mokėti išlaidas už kelias pa
čias. Japonų moterys visai 
“nesisarmatija” žiūrėti į savo 
nuogus dagininkus, bet savo 
draugijoj jos yra sarmatingiau- 
sios moralistės. Didžiausias 
nusikaltimas prieš dorą skaito
ma Arabų moterei apnuoginti 
veidą ar Kiniečių moterei—ko
ją. Melanezijos gyventojai lai
doja gyvus savo senius ir ligo
nius, manydami, kad jie tuo pa
daro didelį gerą, nes apsaugo jų 
kunus nuo puvimo. Catalin’as 
matė, kaip indijonai paliko se
ną žmogų tyruose, aprūpinę jį 
palapine ir ugnim, bet nepaliko 
jam jokio ginklo, ir patys nuėjo 
sau. Kinijoj senam žmogui ge
riausia dovana buvo ar ir te
bėra, —dovanoti karstą. Nau
jos Britanijos salose žmogaus 
mėsa pardavinėjama krautuvė
se. Kaikur Solomono salose 
žmonės penimi švenčių vaišėms 
skersti nelyginant kaip pas mus 
kiaules, žodžiu, jei paimti vi
sus moralus, kurie vienur yra 
skaitomi šventi ir pateisinami, 
o kitur nedori ir smerktini, tai 
iš moralų visiškai nieko nebe
liktų.

Agrikultūros kodeksus. Kas 
keičia moralus? Will Durant sa
ko, kad pamatiniai moralų kei
timosi akstinai turėjo 
nomiškos priežastys, 
bėgyje pastebėti du 
morales pasikeitimai:
buvo perėjimas iš medžioklės 
gadynės į gyvulinikystės ir ag
rikultūros (žemdirbystes) ; ki
tas iš žemdirbystės į industri
jos (pramonės). Iš tų pama- 
nių permainų kilo ir visi kiti 
žmogaus socialiu gyvenimo pa
sikeitimai.
Pirmykštis žmogus valgd kaip 

šuva, nes jis nežinojo, kuomet 
jis gaus valgyt kitą kartą. 
Taip tebedaro šių dienų lauki
niai. Netikrumas yra apsiriji
mo motina. Kiekviena nuodė
mė kaikada buvo vadinama do
rybė, ir gali vėl pavirsti dory- 

• be, kaip kad neapykanta ir 
nuožmumas karo metu tampa 
“dorybė”.

Nėra žinoma, kada žmonija 
savo daugumoj perėjo iš me
džiojimo į žemdirbystę. Tačiau 
tuo tarpu daugelis naujų sąly
gų pareikalavo naujų morališ
kų sankcijų, ir dauguma senų
jų dorybių pasidarė nuodėmė
mis ramiam tarmiškam gyve
nimui. Darbštumas pasidarė 
labiau reikalingas, kaip narsu- 

„ mas, užsidirbimas labiau geisti
nas, kaip apiplėšimas, taika 
naudingesnė, kaip karas. Be to' 
moters padėtis visiškai pasikei
tė. Ji pasidarė daug naudin
gesnė ūkyje, nei ji buvo me
džioklėj; dabar ji pati šimte-

riopai uždirbo sau išlaikymą, 
kiekvienas jos pagimdytas kū
dikis greit be jokių vargų iš 
tėvo pusės išaugdavo į tinkamą 
pagelbininką. Tad motinystė 
pasidarė šventas dalykas, o be
vaikystė didžiausias pasmerki
mas, ir didelės šeimynos tapo 
paties Dievo palaima.

Musų gadynės moralis ko
deksas yra susidaręs toje žem
dirbystės gadynėje. Ukyj žmo
gus anksti subręsdavo, ir anks
ti skaitėsi kaip fiziškai taip 
protiškai tinkamu išsilaikyti ir 
šeimyną išlaikyti. Dvidešimts 
metų jis jau suprato gyvenimą 
tiek pat, kiek būdamas keturių 
dešimčių; visa ko jam reikėjo, 
tai žagrės ir darbščių rankų ir 
mokėjimo nuspėti orą.

Tokiu budu jis galėjo anksti 
vestis, ir neprivalėjo ilgai var
žytis morališkais kodeksais, nu
statytais dėl nevedusių gyveni
mo. Krikščionybė pradėjo įgy
vendinti griežtą monogamiją ir 
nctbepersįkiriamą moterystę, 
žemdirbių gadynei ir tai buvo 
pakankamai, nes sveikos kai
mietės gimdė vaikų tiek, kiek 
tik reikėjo, o ir ne perskiria
mas gyvenimas buvo reikalin
gas, kol vaikai paaugdavo ir 
būdavo parėdyti.

Per penkioliką šimtmečių tas 
agrikultūros moralis: nekalty
bės, ankstybos moteristės, ne
perskiriamas monogamijos ir 
daugvaikystės kodeksas laikėsi 
Europoj ir Europos kolonijose. 
Net kuomet industrijos gadynė 
pradėjo reikštis, tai pradžioje 
ji buvo namų industrija, atlie
kama ne dirbtuvėse, bet namie, 
papildydama namus naujais 
garsais, nauju bizniu, naujomis

bėra vaikas; mieste jam rei
kalinga dar gero dešimtmečio 
viršiau, kol jis pilnai išmoksta 
tikrąją savo gyvenamojo gyve
nimo realybę; apie keturias de
šimts metų amžiaus jis, galbūt, 
pasiekia savo proto subrendi
mo. Tad mieste, prie industria- 
linės gadynės, jaunystė patapo 
daug labiau pratęsta ir reika
lauja nepaprastai daug mokslo 
pritaikinti smagenis naujo, pai- 
haus gyvenimo uždaviniams.

Perėjimas iš tokio paprasto ir 
vienodo žemdirbystės gyvenimo 
į taip sudėtinį ir painų indus
trijos gyvenimą, labai radikaliai 
palietė ir žmonių moralinius el
gesius. Ekonominė branda (sa
vistovumas) bepasiekiama maž
daug tuo laiku, kaip ir protinė 
branda, tai yra apie 30—40 me
tų amžiaus. Tik juodojo darbo 
klasės vaikai, galį be ypatingo 
mokslo pradėti misti iš savo 
raumenų, gali dar skaitytis tin
ką išsilaikyti ir vestis maždaug 
21 metų amžiuj. Virš tos kla
sės, juo biznis, profesija ir 
amatas sudėtinesnis, juo gyve
nimo reikalavimai didesni, juo 
savistovumas pasidarė vėlesnis.

Vyras, apsunkintas šimtais 
pareigų ir naštų, kaip niekuo
met dar ligi tol, pasitinka mo-

terį, jau mašinų ir dirbtuvių, 
ofisų rr profesijų atitrauktą 
nuo jos senųjų tikslų. Senu 
papratimu, ir tačiau tuo pačiu 
instinktu, apsivedus, moteris 
pasidarė namuose vien gražiu 
ir brangiu parazitu, gyvu daik
tu tarpe visokių buto dekoraci
jų, ir niekuo daugiau; namai, 
šeimyna, kaip jie buvo supran
tami seniau, dabar liko išvilkti 
iš savo šventumo ir prasmes.

Jei tokia moteris, norėdama 
tačiau realizuoti savo tikslą, pa
tapo motina, —su tuo sunkeny
bes dar labiau pasunkėjo: mo-

tinyste pasidarė didžiai išlaidin- 
gu dalyku daktarais, slaugėmis, 
ligoninėmis ir instrumentais. 
Moderniška moteris' nebegali 
gimdyti taip lengvai vaikų, kaip 
jos motinos motina galėjo. Jei 
ji gimdo daug, dar blogiau; 
kiekvienas vaikas pasidaro nau
ja našta, vietoj būti nauja pa
laima. Juos reikia išauklėti; 
jie padaugina rendų, važinėji
mo, perkamo maisto išlaidas; 
juos reikia aprengti perkamais 
rūbais, ir dar naujausiomis ma
domis. Galop, vos tik paauga 
ir subręsta, jie atsiskiria gy-

venti sau, naudotis savo laisve 
ir nepriklausomybe.

Tokiu budu miestas sudarė 
visas sąlygas, kad atbaidyti nuo 
vedimo abelnai, bet miestas taip 
jau sukurė visokiausius lyties 
stimulus. Ar dar reikia pri
minti erotiškas , scenas', mato
mas kasdien judomuose pa
veiksluose, mieščioniškają lite
ratūrą, moderniškus šokius, 
spaudoj nuolat reportuojamus 
atsitikimus. Erotiška branda 
pareina miesto gyventojui, jei 
ne ankščiau tai ir ne vėliau, 
kaip kaimiečiui, bet ekonomiš-

ka branda, savistovumas nepa
lyginamai vėliau. %

(Bus daugiau)

Ką daryti dJel silpnų 
inkstų ar pūslės

Žmones, kurie kenčia nuo silpnų inkstų 
ar pūslės, džiaugsis Nuga-Tone nagelba. 
Sic pastebėtini vaistai sustabdo keliniąei 
naktimis, padalina tą kurtų skaudėjimą nu
garoje ir sustabdo nuolatini silpnumą ner
vinės sistemos, kas yra taip kenksminga 
sveikatai.

P-as G. M. Hunter. Galveaton. Texas. tu
rėjo silpnus inkstus ir sako: “Nuo pradė
jimo imti Nuga-Tone. inkstai manės nebe
vargina. Afi miegu gerai ir dabar man 
nebereikia keltis naktimis. Nuga-Tone yra 
pastebėtini vaistai dėl silpnų inkstų ar pai
rusios pūslės“. Nuga-Tone pardavinėja visi 
vaistų pardavėjai, ir jeigu atsitiktų, kad 
jūsų vertelga neturi jų stake,paprašykit j j

KŪDIKIS NEINA SVARU- 
MON? DABOK JO 

VIRŠKINIMĄ

aiiMiiiiiiiiiHimimiiiiiiMiiiim

RCAJRadiola33
už vieną žemą kainą

20

Jus 
Dr.

ialista, __ ___
skauda, bet pats pasakys 

galutino išegzaniinavinio—kas jutus yra.

Dr. J. E. Zaremba
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. Ncde- 

lioj nuo 10 rvto /k i 1 po pietų.

t

būti eko-
Istorijos
didžiausi

vienas funkcijomis ir nauja reikšme, ir
visa tai buvo gera dar stipriau 
rišti brolius su broliais, vaikus 
su tėvais, vyrus su žmonomis.

Industrijos kodeksas. Paskui, 
netikėtai, atsirado dirbtuvės, 
faktorijos. Vyrai ir žmonos, ir 
vaikai pradėjo apleisti namus, 
palikti autoritetų ir vieningu
mą, dirbti atskirai, kaip indivi- 
dualai, atskirai sulygstami ir 
apmokami, atskirai priimami ir 
atleidžiami, nebe kaip žmonės, 
bet kaip mašinos, automatai.

Miestai pradėjo augti; ir 
vietoj sėti laukus, rinkti lau
kuose dagą, žmonės pradėjo ko
voti dėl gyvybės išlaikymo tam
siose suplėkusiose dirbtuvėse, 
su peiliais, klijais, dešimtimis 
tūkstančių ratų ratelių, sukamų 
geležinių rankų ir dantų.

Išradimai augo lygiai kaip 
proletarai, kurie juos aptarna
vo; kiekvieną metą nauji me
chanizmai darė didesnius pel
nus savininkams ir sunkesnį 
gyvenimą darbininkams; be to 
tų mechanizmų sudėtinumas rei
kalavo vis didesnės specializaci
jos juos išmokti ir valdyti. Pro
to subrendimas prasidėjo daug 
vėliau, negu ant ūkio.

Dvidešimties metų žmogus 
moderniškame mieste, atsižvel
giant i besikeičiantį ir kas kart 
painesnį gyvenimą, vis dar te-

Paul Whiteman
Šįvakar per Colulnbia radio 
tinklą, nuo vieno šalies kra
što iki kito, 8:0(> iki 9:00 
valandos jūsų laiku.
šįvakar pasukimas jūsų ra
dio rankenos suteiks jums 
nepalyginamą šokių muziką 
“Džiazo Karaliaus” ir jo 
pasaulyje pagarsėjusio or
kestro. Tai dovanėlė OLD 
GOLD CIGARETU . . . 
“nesukosesi ir visų vežimą 
išrūkęs”.

OLD'GOLD
CIGARETAI

Kūdikiai negali eiti svaru- 
mon, jei rūgstančios atmatos 
užkemša žarneles, padarydamos 
gasų, kas gimdo dieglius, kon- 
stipaciją ir nesmagumus. Tik 
pabandyk daktarų patariamą 
būdą, jį žino ir milionai motinų 
ir pamatysite kaip jūsų kūdi
kis pagerės. Keli lašai grynų 
augalų nekenksmingos Flet- 
cher’s Castoria į valandėlę pa
darys neramų, karščiojantį kū
dikį ar vaiką kuosmagiausį. Ke
lios dozos ir jis gerai virškins, 
ir eis normaliai svarumon. Kad 
gauti tikrą Castoria, žiūrėk 
Fletcher parašo ant pakelio.

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

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

1d aukštas
JOS. F. KASNICKA, principalaa

♦l

Pardupdam

1-mus MORGIČIUS
mokam

6%
Galit atsiimti pinigus ant 

pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phonc Canal 1678

SUCCESSFUL BEAUTY SHOP
4722 S. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2589

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

rūs vertės, už $3.00.
Specialia pasiūlymas 
Finger Wave, shampoo ir 
plaukų nukirpimas ar mar- 
cel, shampoo ir plaukų nu

kirpimas — 3 už $1.00.
Manikiūras, Plaukų kirpimas 

Ilenna, 50c. kiekvienas. 
Visas darbas guarantuotas. 

Nereikia susitarimo 
(appointmento) 

50c. u' iškarpą šio apgarsinimo.

Spocialistas gydymo chroniškų ir nauji) li
gų. Jei kiti negulėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mano. Mano pilnas Išegzaininavi- 
nias atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsi- 
imetu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums 
PO

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

esate kviečiamas pasitarti su 
Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.

Vėliausi ir geriausi 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni
škų, Nervų, Krau
jo, Odos, Inkstų, 
Pūslės, filaplmosl ir 
visų Privatinių Li
gų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rio kenčia nuo lyti
nio silpnumo.
Dr. Ross 80 metų 
sėkminga prakti k • 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra 
užtikrinimas, kad 
pacientai bu k gydo

mi veiksmingai ir t 
ma mokestis yra

Specialistas 
ksmingal "r sėkmingai. Jo ima- 

__  __ ’__ _______ žema Ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi Išmokėjimai. Iš prie
žasties jo imamos žemos mokesties, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
pesvelkunio.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda lokių iš jūsų pu
sės prievolių. Neatidėlioki t, bet atsi- 
kreipkit šiandie pasitarti apie sveikatą. 

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

kertėj Monroe St., Crilly Building. Im
kit elevatorių iki penkto augšto, kam
barys 506 dol vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kandie 10 iki 5, Neda
liomis 10 iki 1 vai. po piet. Panedė- 
liais, Scredomls ir Subatomls valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto Iki 8 va
karo.

Pardavimui Rytoj
Sudriko Sankrovoj

Didžiausia vertenybė visoj 
RCA. istorijoj .

Pilnai $86.25
Įmokėti $8.25

Nepaprastas Atsitikimas Radio Istorijoj
Didžiausia Lietuvių Radio Sankrova Jos. F. Budrik, Ine., ir 
R.C.A. Radiola bendromis jėgomis padarė galimu šį nepaprastą 
visoj radio istorijoj pasiūlymą! Šis pasiūlymas leidžia jums įsi
gyti perdėm elektrikinę Radiolą gražiausioj consolette už stačiai 

neįtikėtinai žemą kainą.
ŠTAI KĄ JUS GAUSITE UŽ $86.25:

7 Radiotron Tubus, R. C. A. Kalbėtuvą. 
Dviejų metų nemokamų aptarnavimą.

Dykai įvedimą.
Nebus bandoma kalbinti jus pirkti kitą radio, nes ką Budrikas 
garsina, tą jis ir parduoda. Jus galite pirkti čia su pilniausiu 
pasitikėjimu ir pasitenkinimu, kad jūsų Radio yra iš didžiausios 

lietuvių Radio sankrovos.

z

Dykai demonstravimas jūsų namuose

Jos Sudrik, inc
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705
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Nauja Apsivaisini- 
mo Teorija

Grac moterų klinikos profes. 
Knauerio (Vokietijoj) tyri
nėjimai gali padaryti didelės 
Įtakos Į prieauglio regulia
vimą.

Viename naujesnių Vokieti
jos medicinos žurnalų “Mun- 
chener Medicinische Wochen- 
schrift” paskelbti Įdomus re
zultatai, gauti po ilgų bandymų 
ir tirinėjimo metų žinomoj 
Graco moterų klinikos biologi
jos laboratorijoj, kurią veda 
prof. Knauer.

To profesoriaus patyrimai, 
jei jie gyvenimo praktikoj pa
sirodys tikri, gali nepaprastai 
atsiliepti i visų ateities socialj 
gyvenimą, tai yra kiekviena 
šeimyna galėtų tikrai raciona
liai pati tvarkyti savo šeimynos 
prieauglį arba vaikų skaičių.

Dabartinė fiziologija mano, 
kad moteriškas užmazginis nar
velis, (klėtkutė, celė, kiaušinė
lis) gali būti apvaisinamas lai
ke visų keturių savaičių termi
no, tai yra kad moteris yra vi
suomet apvaisinama, išskiriant 
evakuliacijos laikotarpį.

Tą nuomonę prof. Knaueris 
su savo studenais ir ištyrė nuo
dugniausiai: pirmiausia buvo 
daromi bandymai su kralikais 
(triušiais), tada su briedžiais, 
šunimis, arkliais, ir tada su pa
čiais žmonėmis. Patirta, kad 
moteriškas kiaušinėlis tinka 
apvaisinimui tik 48 valandų lai
kotarpyje. po to kaip jis su- 
noksta. Jei kiaušinėlis per tų 
laiką tai yra per 48 vai. neap
sivaisino, tai jis nustoja Savo 
užsimezgamosios pajėgos, reiš

kia nebeapsivaisina.
Tokiu budu. tenka daleisti, 

kad visas moterų keturių sa
vaičių laikotarpis, kurs ligi šiol 
skaitėsi vaisingas, tikrumoj yra 
fiziologiškai nevaisingas, ir tik 
tos pora dienų yra kaip ir po- 
lencialinio vaisingumo viršūnė.

Nustačius tų teoriją, antras 
dar rimtesnis prof. Knauerio 
uždavinys buvo atrasti, kada 
tas vaisingasis 48 vai. laikotar
pis pasirodo, pradžioj, gale ar 
vidury kiekvienų keturių sa
vaičių periodų.

Ir tas jam pavyko patirti 
įvairiomis biologinėmis reakci
jomis. Prof. Knauer nustatė, 
kad tas vaisingasis laikotarpis 
išpuola visuomet tarpe 14 ir 16 
dienos kiekvieno mėnesio ciklo.

Priimant domėn galimus nu
krypimus dieną pirmiaus ar 
dienų paskiau, prof. Knauer 
tvirtina, kad nuo pirmos ligi 10 
ir nuo 18 ligi paskutinės kiek
vieno mėnesio ciklo dienos yra 
nevaisingos. Tai yra jis pas
kirsto moters mėnesinį ciklą 
į 3 savaites nevaisingas ir vie
ną savaitę vaisingų (nuo 10 ligi 
18 dienos) ir . tos vaisingosios 
savaitės “optimum”, tai yra ge
riausios užsimezgimui dienos 
yra 14-16 d.

Kalbama, kad ta teorija, jei 
ji galutinai pasitvirtins, bus 
stipriausias įrankis neo-malthu- 
sianizmo arba gimdymo kont
rolės įgyvendinimui.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės ir

taip pataria Lietuvos bankai

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Aukšti valdininkai 
suvažiuos apžiū

rėti Lockporto
■ ♦

Dėdama pastangas kuogrei- 
čiau pabaigti kanalą, kuris su
jungs Chicagą vandens kėliu su 
Meksikos įlanka, o taipgi mies
telius, kurie bus pakeliu. Illi
nois valstijos fabrikantų aso
ciacija priims kaip svečią lai
vyno sekretorių iš Washingto- 
no, James W. Good. Aukštų val
dininkų tarpe bus taipjau Illi
nois valstijos gubernatorius 
Emmerson, leitenantas guberna
torius Sterling, senatorius De- 
neen, kongreso atstovai iš Illi
nois valstijos, s'anitario distrik- 
to valdininkai ir Suv. Valstijų 
armijos inžinieriai.

Visa ši aukšta ponija (tiks
liau pasakius, valdininkai) vyks 
apžiūrėti kasamą kanalų tarp 
Peru ir Lockporto. Mat, tas ka
nalas ir vartai daromi tam, kad 
sujungti vandens keliu visą va
dinamų Middle West kraštą su 
Meksikos įlanka ir kartu su 
Atlantiko vandenynu.

Valdininkų partija pirmiau
sia vyks į Lockportų, kur yra 
padaryti pirmieji vartai van
dens sulaikymui, o iš čia to
liau. Valdininkai apžiūrinės' var
tus ir darys planus ir prane
šimus per dvi dienas.

Kodėl Illinois fabrikantų aso
ciacija ir kitokios organizacijos 
taip susirūpinusios šiuo van- 
dens keliu?

| tų klausimą atsako Illinois 
fabrikantų asociacijos preziden^ 
to, James D. Cunningham, pa
stabos. Pasak jo (o jis remiasi 
prez. Hooverio pareiškimu), 
pirm karo nuvežti laivais per 
Panama kanalų toną tam tikro 
tavoro iš New Yorko į San 
Francisco kaštuodavo $19.04, o 
šiandien kaštuoja $16.80. An
trą vertus, nuvežti iš Chicagos 
į San Francisco toną to paties 
tavoro pirm karo kaštuodavo 
$26.10,. o šiandien kaštuoja 
$29.46. Tuo gi tarpu, kaip visi 
žino, Chicaga randasi daug ar
čiau prie San Francisco, negu 
New Yorkas.

Kame dalykas? Dalykas ta
me, kad iš New Yorko į San 
Francisco yra pigus kelias pre
kėms gabenti — būtent juros. 
Dabar ir Chicagos fabrikantai 
deda pastangas, kad juo grei
čiau butų pabaigtas vandens 
kelias, kuris sujungtų Chicagą 
su jūrėmis. Chicagos, visos Illi
nois ir kitų artimų Illinois val
stijų fabrikantai, pirkliai, far- 
meriai ir kitokie gyventojų 
sluoksniai užinteresuoti yra juo 
greitesniu šio vandens kelio bai-

---------- ------------  
Tėmykite

1) APDKAUDA (Insurancei Nuo 
Ugnies, Langą, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerą 
bargeną visose Chicagos dalys*.

V, MISZEIKA
Naujienoj

173t So. Halsted 81 
iel. Koo«e/«it «5UO

TUBBY
THATŠ “THE STUFF BANK, HOLO C>A)] 
IF 'VOu'RE EVER GOTĄJĄ AMOOAJT ' 
TO AMVTHIAJG GoTTA LEAR M
NEVERTO LET Go VMHEM YOU GOT 
HOLO OF ANYTAI Ai G — THtS 
THE BEST TQ1CK VUE TAUGHT NOU

So doao’t forget rr

girnų, ir reikia manyti, kad ji
sai bus užbaigtas netolimoje at
eityje.

Dr. S. T. Thomas
Dar vienas lietuvis profesiona

las atidarys savo ofisą lietu
vių tarpe

Tai yra daktaras dentistas S. 
T. Thomas (Tamošaitis). Ji
sai baigė mokyklą pereitų bir
želį — Chicago College of Den- 
tal Surgery, Dental Department 
of the Loyola University.

Daktaras Thomas (Tamošai
tis) per vasarą pasilsėjo. O 
pasilsio jis buvo reikalingas, 
kadangi mokslų baigė vien sa
vo pastangomis, negaudamas iš 
niekur pagelbos. Reiškia, teko 
mokintis ir dirbti. O tatai, ga
lima numanyti, reikalauja ypa
tingo darbštumo ir gabumo, ir 
nestebėtina, kad žmogus gali pa
sijusti, jogei reikalinga pasil
sėti.

Dabar tečiau daktaras’ Tho
mas (Tamošaitis) rengiasi 
atidaryti ofisą ir praktikuoti sa
vo profesijų.

Vietos ofisui daktaras dar 
neišsirinko. Jų nužiūri jisai net 
keletą. Bet kurioje apsistos, pa
rodys ateitis. Vieną tečiaus jau 
ir dabar galima pasakyti: dak
taras Thomas atidarys’ ofisą lie
tuvių apgyventoje kolonijoje. 
Kai atidarys ofisą, pranešiu.

Report.

Birutiečių domei
Po dviejų mėnesių atostogų 

Birutės choras vėl pradeda dar
bų. Ateinanti ketvirtadienį, 
ru&piučio ižų <1-, įvyksta liii-u- 

tes choro dainų pamoka. Visi 
biru t iečiai-1 ės ir kas tik įdo
mauja muzika ir nori įstoti į 
birutiečių eiles, yra širdingai 
kviečiami atvykti į repetici
jas ketvirtadieny, 8 vai. vaka
re, Gage Park, 55-tos ir Wes- 
tern avė. —Valdyba,

Garsinkitės Naujienose
Ir— 1 . ... =:

z 4 »

Ruel Lumber Company
73,37 Stony Island Avenue

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

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

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

Šerno Paminklas
šerno Fondo Komitetas in

tensyviai darbuojasi, kad pa
statyti paminklą. Labai dąug 
darbo š. F. K. jau padėjo, bet 
galutiną savo tikslą dar neat
siekė. Komiteto narių pasišven
timas yra labai apkainuoja- 
mas; gal ne vienoje organiza
cijoje tiek sunkaus darbo ne
pridėta, kiek prie pastatymo 
paminklo.

Daug buvo rašyta, daug vi
sur prašyta aukų, tur būt kiek
vienas, mokąs skaityti, apie 
tai gerai žino ir prisidėjo su 
auka.

Pastatymas rašytojui šernui 
paminklo tai yra visų musų 
amerikiečių lietuvių reikalas. 
Aukavo įvairios draugijos, 
kliubai, kuopos ir pavieniai, 
atjausdami kaipo priedermę di
deliam švietėjui-rašytojui. Bet 
yra klausimas, ar Š. F. Komi
tetas turės pakankamai finan
sų iki 15 d. rugsėjo mėnesio 
atidarymui paminklo?

Prie to jau rengiamasi. L.

Motinos Dabar Su
žino Vertę Mag- 

nesia
Kadangi jis tiek 
daug pagelbsti iš
laikymui kūdikių 
ir vaikų sveikais 
ir linksmais, kiek
viena motina turi 
žinoti apie Phillips

Milk of Magnesia.
Šis nekenksmingas, beveik be 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rūgs
tantis maistas mažulyčiuose jų 
viduriuose, kaip kvapą atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikia švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijoe, šalčių, kūdi
kių ligų.

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą pusės 
paintės kalkių vandens neutra
lizavime karvės pieno kūdikio 
maitinimui ir neprileidžia su
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutėj
“Useful Information”. Ji bus 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co., 117 Hudson 
St., New York, N. Y.

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

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

@ 1929, .h« American Tobacco Manuiacturars 
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GATCH AHOLD OF
STICKS ORGOMETHltf 

ULME THAT- GfcT AW/’

Tautinių Kapinių direktoriai 
davė leidimų turėti apeigas 
atidarymui paminklo. Kalbė
tojai ir chorai pasižadėjo daly
vauti. Nėra abejonės, kad tuks- 
stantinė minia suplauks ir žy
mus veikėjai atvyks iš tolimes
nių kolonijų. Rodosi, kad vis
kas jau baigiama.

T0A^ED

pro- 
Padidėjimas pardavimų 

stambesnis negu visų kitų cigareių 
krūvon paėmus 
įrodymas 
mas iš publikos pusės 
kokybės, kokių vien 
Strike tegali patiekti.

(PASIKASO) _

*ČU paduodama* 
skaitline* padkrifto 
ir patvirtino L Y* 
BRAND. ROSS 
BROS. IR 
MONTGOMRRY. 
oficialiai Skaitmenų 
Patikrinto jai ir 
Auditoriai.

„_____.‘j tavo tnntiką,
vandenyno iki kito, per N. k. C* 

radio tinklą.

yra galiausias 
milžiniškas pripažini- 

tos gerumo 
tik Lucky

f įf Preaidentaa. 
The American Tobacco Company, 

Incorporated

The Lucky Strike šokią Orkettra ir tolion 
kiekvieną tubatos vakarą ikleii 
nuo vieno 1

Kokybe Viešpatauja
Kokybė viešpatauja kiekviename 
žingsnyje gaminime Lucky Strike 
Cigaretų. Lucky Strike yra paga
mintas iš puikiausių tabakų ir ap
kepintas per išimtinai ypatingų 
kaitinimų, kuris prašalina nešvaru
mus ir pagerina kvapsnį. Nuomonė 
20.679* daktarų, kad Luckies 
mažiau teerzina, nekaip kiti ciga
retei, yra garbė “It’s Toasted 
cesui

Kad palaikyt 
laibų figūrų, 
nieks negali už
ginčyti teisingu
mų to patarimo: 

“SIEK 
LUCKY ' 

VIETOJ SAL
DUMYNO.”

Muzikalės Komedijos Žvaigždį

“SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO”

“It’s toasted”
Neposkozuji krk—Nenuti ku kaili.

Turime subrusti
Š. F. Komitetas turi surin

kęs arti porų tūkstančių dole
rių, o turi būti sukelta ir iš
mokėta $3,300 — reikia dar 
trylikos šimtų dolerių sukelti, 
kad galutinai baigti darbų.

Kam teks padvigubinti au
kas — ar ne; bet mums, chi- 

cagiečiams, tai reikės būtinai. 
Š. F. K. skiria vajų; per tų lai
ką aplankys visus geraširdžius 
lietuvius, kad palengvinti tų 
naštų, kuri yra sunki komite
tui išnešti. Jeigu rinkėjai au
kų su blankoinis apsilankys, 
tai bukite nuoširdus paremti.

š. F. Komiteto Narys.
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Anglijoje, suprantama, butų la
bai didelės reikšmės politikos i- 
vykis, bet vargiai galima laukti 
jo artimoje ateityje.

GINKLŲ ĮGABENIMAS 
RUSIJON

Gimtajam Krašte
(Musų korespondento)

MIRTIES BAUSMĖ TRUKDO TEISMŲ VEIKIMĄ,

Iš Monticello, Ky. pranešama tokia žinia:
“Prisaikintieji posėdininkai (jury), kurie teisė 

Bluford Abbott’ą, užpuolusį panelę Ruby Taylor, 
jauną mokyklos mokytoją, tapo vakar atleisti, ka
dangi jie negalėjo susitaikinti dėl bausmės pasky
rimo. Devyni stojo už pakorimą, o trys už 20 metų 
kalėjimo bausmę?’
Tai yra labai dažnas atsitikimas Amerikos teismų 

praktikoje. Sunkių kriminalinių nusikaltėlių bylose, kai 
“džiurei” tenka išspręsti bausmės klausimą, tai vieni jos 
nariai siūlo mirties bausmę, numatytą įstatymuose, o ki
ti pasipriešina, ir teismas išsiskirsto, nepadaręs jokio 
sprendimo.

Nors tai atrodo keista, bet tikrybėje mirties baus
mės įstatymai neretai yra naudingi kriminalistams, nes 
jie duoda galimumo kaltinamiesiems visai išsisukti nuo 
bausmės.

Daugelis žmonių, pašauktų atlikti savo pilietinę pa
reigą teisme, prisaikintųjų posėdininkų suole, atsisako 
balsuoti už mirties bausmę dėl to, kad jiems tai drau
džia jų žmoniškumo jausmas. Kiti vėl atsisako dėl to, 
kad bijosi padaryti klaidą. Iš tiesų, klaidų teismai pa
daro: kartais būna nuteisiami visai nekalti asmens. Bet 
jeigu per klaidą nuteistas asmuo yra nubaudžiamas mir
tim, tai tos klaidos jau ir atitaisyti nebegalima.

Mirties bausmė, kaip barbariškų laikų liekana, tu
rėtų būt panaikinta.

DIKTATORIŲ KEBLUMAS.

Diktatūrai yra priprasta daryt vis naujus “užka
riavimus” ir laimėt “pergales”. Bet kuomet aplinkybėj 
verčia diktatūrą nusileist arba trauktis atgal, tai čia pra
sideda jos keblumai. Yra visų pripažinta, sakysime, tai, 
kad sunkiausias dalykas, kurį teko atlikti nabašninkui 
Leninui, buvo — atsižadėti “tyrojo komunizmo” ir grą
žinti kraštui prekybos laisvę. Šitą “strategišką pasitrau
kimą” bolševikų vadas galėjo įvykinti tiktai dėl to, kad 
jisai naudojosi be galo dideliu autoritetu savo partijoje. 
Jo įpėdinis, Stalinas, kuris yra daug menkesnis žmogus 
už Leniną, jau nedrįsta taip daryti ir suka vis labiaus 
ir labiaus į “kairę”, nors, tuo keliu eidamas, jisai neiš
vengiamai turės įvirsti į griovį.

Dar sunkiau, negu eiti į kompromisus, diktatūrai yra 
»— visiškai save likviduoti. Neseniai, pav, Ispanijos gene
rolas de Rivera paskelbė spaudoje, kad apeinančiais me
tais valdžia busianti perduota demokratiškai išrinktam 
parlamentui. Bet kas iš to išėjo? Visuomenė nepatikėjo 
diktatoriaus prižadais ir atsisakė dalyvauti jo siūlomojo 
parlamento rinkimuose! Jo pranešimą apie busimą dik
tatūros likvidavimą žmonės priėmė tiktai, kaipo dikta
tūros silpnumo ženklą.

O prie to dar reikia pridurti diktatorių baimę. Kol 
jie valdo, jie žudo žmones, ir natūralu, jogei jie bijo pa
leisti galią iš savo rankų, kad žmonės jiems neatkeršy
tų už pralietą kraują.

Įsteigti diktatūrą yra daug lengviau, negu ją pada
ryt žmoniškesne arba panaikint.

Dabar, kai sovietų Rusija ve
da aštrų žodinį karą su Kinais, 
iš kurio gali kilti ir tikrasis ka
ras', tai yra įdomu patirti, ar 
sovietų valdžia gauna ginklų iš 
užsienių.

Bolševikų valdžia, deja, jokių 
oficialių skaitlinių šituo klausi
mu neskelbia. Pirmiaus ji dar 
šiokias tokias skaitlines praneš
davo. Pav. jos importe (prekių 
įgabenime iš užsienių) buvo pa
žymėta 1922 m., kad šaudomų
jų ginklų įgabenta iš užsienių 
8,000 pūdų už 900,000 rublių, 
o 1923 m. tų ginklų įgabenta 
7,000 pūdų už 800,000 rublių. 
Bet po to daviniai apie ginklų 
importą paliauta skyrium žy
mėti.

Kai ką tečiaus galima susekti 
iš užsienių prekybos statistikos 
žinių, kurias skelbia kitos šalys. 
Taip, Vokietijos skaitlinės ro
do, kad į Rusiją buvo išgabenta 
šaudomųjų rankinių ginklų 
tiek: 1923 m. už 63,000 mar
kių; 1924 m. už 98,000 mar
kių; 1925 m. — 355,000 mk., 
1926 m.—546,000 mk.; 1927 m. 
—930,000 mk. ’ Pilnų patronų 
Vokietija išgabeno bolševikijon 
1925 m. už 33,000 markių; 1926 
m.—123,000 mk.; 1927 m. —• 
236,000 mk.

Taipgi ir Anglijos prekybos 
statistikoje yra šiek tiek žinių 
apie ginklų eksportą Rusijon, 
pavyzdžiui: šautuvų ir mašini
nių patrankų 1924 m. parduota 
Rusijai daugiau kaip už $500,- 
000, 1925 m. —už $15,000. Yra 
skaitlinių apie ginklų pardavi
nėjimą Rusijai ir Austrijos, 
Bulgarijos, Estonijos, Holandi- 
jos ir Amerikos Jungtinių Vals
tijų eksporte, bet dauguma tų 
skaitlinių nėra atskirtos nuo ki
tų eksporto davinių, ir jas su
rasti imtų daug laiko.

Čia paminėtieji faktai te
čiaus liudija, kad ginklų preky
bą Rusijos sovietai veda su 
daugeliu buržuazinių ir kapita
listinių šalių. Ir kadangi ta 
prekyba negalėtų eiti be val
džių sutikimo, tai aišku, kad 
ginklus pardavinėti bolševikams 
leidžia ir tos valdžios, į kuriaš 
Maskva svaidosi žaibais ir per
kūnijomis.

KLERIKALAI IR FAŠISTAI 
NORI DIKTATŪROS 

AUSTRIJAI

KARO LAUKO TEISMAS

rikietis. Jisai, uoliai dirbo kleri- 
kališkose Amerikos lietuvių ka
talikų organizacijose ir redaga
vo So. Bostono “Darbininką”, 
taip pat dirbo, rodos’, ir Chica- 
gos “Draugo” redakcijoje.

KAROSUI

Kaip Lietuvos laikraščiai 
praneša, “Eltos” bendradarbis 
Karosas, kuris neseniai buvo 
suareštuotas, bus teisiamas ka
ro lauko teisme.

Pas Karosą, kaip jau žino
ma, kriminalinė policija padarė 
kratą ir buvo paskelbta, kad ji 
suradusi daug kompromituojan
čios medžiagos, iš kurios esą 
matyt, kad jisai šnipinėjęs sve
timos valstybės naudai. Bet 
jeigu jo byla bus nagrinėjama 
karo lauko “teisme”, tai visuo
menė, žinoma, patirs apie ją ne
daug.

Jonas Karosas yra buv. ame

LIBERALAI NORĮ JUNGTIS 
SU DARBIEČIAIS

Anot Londono “Morning 
Post”, Anglijos liberali) vadas 
David Lloyd George ruošiąs pla
ną sujungti savo partiją su 
Darbo Partija. Ar darbiečių 
vadai tam pritaria, dar nežinia. 
Bet manoma, kad liberalų par
tija gali skilti ir galutinai iš
nykti: dalis prisidėtų prie kon
servatorių, o kairesnieji libe
ralai įstotų i Darbo Partiją.

Lloyd George’as esąs tos nuo
monės, kad ir nuo darbiečių at
skilsianti kairioji srovė.

Liberalų partijos išnykimas

Jau keletą kartų buvo šiose 
špaltose minėta apie juodašim
tiškų ginkluotų gaujų siautimą 
Austrijos respublikoje. Vis la
biau išeina aikštėn, kad tos gau
jos; pasivadinusios “Heim- 
wehr” (namų apsauga), pla
nuoja padaryti užpuolimą ant 
sostinės Vienos — panašiai, 
<aip Italijos fašistai anąmet 
padarė “maršą Romon” — ir į- 
vykinti valstybinį perversmą.

Su f asistuojančiais “Heim- 
wehr’o” juodašimčiais atvirai 
solidarizuojasi ir Austrijos kle
rikalų vadas, pralotas Seipel, 
neperseniai rezignavęs iš kancr 
erio (ministerio pirmininko) 
vietos. Nors jisai šiandie ne
dera valdžioje, bet jo įtaka tarp 
Austrijos klerikalų dar vis labai 
didelė. Vienoje viešoje paskai
toje jisai pareiškė, kad Austri
jos valdžia turinti stovėti “virš 
partijų” (kaip kalba visi fašis
tai: Mussolini, Voldemaras ir 
k.) ir kad šito pagirtino tikslo 
siekią žmonės, susiorganizavę į 
TIeimwehr”.

Pralotas Seipelis nori diktatū
ros Austrijai ir ne tik dėl to, 
kad jisai baisiai neapkenčia so
cialistų, kurie kontroliuoja did
miestį Vieną. Diktatūros pa- 
gelba jisai taip pat mano galė
siąs sutrukdyti Austrijos susi
jungimą su Vokietija. Nuo pat 
Austrijos respublikos įsikūrimo 
Seipelis nesiliauja darbavęsis, 
kad sąjunga su Vokietija nebū
tų įvykdinta. Mat, Austrijos 
gyventojų dauguma— katalikai, 
o Vokietijoje viešpatauja pro-

Nelengva darosi žurnalistui, 
kai tenka atmintyje dar sykį 
pergyventi liūdnieji gimtojo 
krašto įvykiai. Dar liūdniau, 
kai tenka daryti iš jų išvadas, 
numatyti ateities perspektyvas.

Fašistai, uzurpatoriškai pa
griebę kultūrinio, politinio ir 
ekonominio gyvenimo monopolį, 
visur ir visuomet skelbiasi “tau
tos vadais” ir mėgsta plačia 
burna kalbėti visos lietuvių tau
tos' vardu. Jų kruvinas šeimi
ninkavimas yra pragarsėjęs vi
same pasaulyje. Nežymi, ma
žutė valstybė yra atkreipusi į 
save visų dėmesį, nes jos lai
kinieji “šeimininkai” kelia už
tarnautą pasipiktinimą užsie
niuose. Griežti protestai pilasi 
iš visų pusių. Protestuoja prieš 
kruvinąjį terorą kaimynių vals
tybių politinės ir visuomeninės 
organizacijos, protestuoja Tarp
tautinė žmogaus Teisių Lyga, 
protestuoja Tarptautinė Darbo 
Konferencija— ir taip be galo. 
Net patsai Anglijos ministeris 
pirmininkas McDonaldas yra pa
rašęs laišką tuo reikalu Val
demarui. Bet niekas negelbsti. 
Fašistiniai karo lauko “teismai” 
tęsia savo kruviną darbą, žu
dydami Lietuvos darbo demo
kratiją ir inteligentiją—kovoto
jus už demokratinį surėdymą. 
Dažniausiai jų ąukomis patampa 
niekuo nekalti darbininkai. Dik
tatoriai, apimti baimės už savo 
rytojaus dieną, yra apsistatę 
gaujomis įvairių visuomenės at
matų—šnipų ir budelių. Kiek
vienas' visuomenės judesys nu
tildomas skerdynėmis, ilgiau
siais terminais sunkiųjų darbų 
kalėjimo ir ištrėmimais.

Didelę sensaciją sukėlė naujai 
paskelbtasai įstatymas apie 
“plečkaitininkus”. Ir ne be rei
kalo. Juk tokio “įstatymo” ne
galima rasti nei vienoje maž
daug kultūringoje valstybėje. 
Svarbiausieji įstatymo dėsniai: 
kas priklausys organizacijai, 
kuri turi tikslo nuversti dabar
tinę vyriausybę — baudžiamas 
mirtimi. Taipgi baudžiamas 
mirtimi kiekvienas, kuris šiaip 
ar taip padės “nusikaltėliams” 
arba, žinodamas ką nors apie 
juos', nepraneš policijai. Už su
gavimą “plečkaitininko” skiria
ma piniginė premija. Kas iš 
gyvenančių Lietuvoje laike vie
no mėnesio, o užsienyje— per 
tris mėnesius išstos iš panašios 
organizacijos ir praneš apie tai 
prokuratūrai bei policijai —bus 
amnestuotas.

Pirmiausiai tenka pastebėti, 
kad fašistų dabar ypač pamėg
tas žodis “pleekaitininkas”. Ta
sai vardas dar užsilikęs nuo tų 
laikų, kai lietuvių socialdemo
kratinei emigracijai vadovavo 
Plečkaitis, kuris dabar už savo 
diktatoriškus pasielgimus ir 
neleistiną taktiką pašalintas' iš 
organizacijos. Fašistai šio var
do reikšmę žymiai praplėtė. 
“Plečkai liniuku” vadinamas 
kiekvienas, kuris nėr fašistas. 
Tą vardą gauna ir krikščionis, 
ir liaudininkas, ir socialdemo
kratas, ir socialrevoliucionie- 
rius, ir komunistas. Sulyg fa
šistų nuomonės, Plečkaičio bu
tą begalo gabaus' organizato
riaus, kad jis sugebėjo sutrauk
ti šalininkus iš įvairių liogerių. 
“Plečkaitininkai” esą lenkų fi
nansuojami, ginkluojami ir or
ganizuojami į gaujas, kurių ti
kslas esąs užgrobti Lietuvą ir 
priungti ją prie lenkų imperi
jos. Savo “pasisekimų” krašto 
viduje apsvaigintas, Voldema
ras tuo reikalu pasiuntė notą

testonai ir laisvamaniai. Seipelis 
nori, kad Austrija, užuot jun
gusia su savo viengenčiais Vo
kietijoje, užmegstų artimesnius 
santykius su Vengrija, kuri yra 
katalikiška ir atžagareiviška.

Siekdamas šitų tikslų, Seipe
lis tad reiškia savo simpatiją 
juodašimtiškam “Heimwehr’ui”, 
kuris atvirai rengiasi pradėti 
Austrijoje pilietinį karą.

net Tautų Sąjungai (apie pačią 
notą seka žemiau).

Netenka abejoti, kad visi gan
dai apie gaujų organizavimą ir 
finansavimą grynai iš piršto iš
laužti. Kiekvienas žmogus, 
bent šiek-tiek orientuojąsis po
litikoje, supras, kad jei lenkai 
ištikro norėtų paimti Kauną, ir 
visą neokupuotą Lietuvą, tai jie 
tam reikalui rastų kitokių prie
monių, nei ginkluotus emigran
tus. Taipgi suprantama, kad 
lenkai neturi išskaičiavimo už
imti Lietuvą ir tuo padidinti 
savo neramiųjų mažumų skai
čių, kuris' jau ir be to nemažas. 
To nenori suprasti tiktai fa- 
fistai. Tikriau sakant, jie, ne
turėdami jokių rimtesnių argu
mentų, naudojasi paskutinės 
rųšies melu ir šmeižtu. Kai eina 
kalba apie “gerai apmokamus 
lenkų agentus”, tai darosi ne
suprantama, kodėl daugelis žmo
nių, palikę savo šeimas, neju- 
domąjį turtą, k. a. namus, že
mę ir 1.1, nuėjo pas lenkus' tar
nauti. Jei patys fašistai gautų 
paragauti tos “lenkų duodamos 
duonos”, tai jie užtrauktų kito
kią giesmę. Tai jierfis ne Lie
tuvos iždas tuštinti ir kelti 
girtus pokylius karininkų kar
kiamose ir besidaužant po pro
vinciją. Ir ne tokie kvailus ir 
lenkai, kad barstytų pinigus be 
atodairos. Juk apčiuopiamos 
naudos jie iš emigrantų 
turėti negali. Faktinai emi
grantų būklė yra be galo sunki. 
Kiek geriau yra Latvijoje, kur 
nedarbas, ypač vasaros metu, 
ne toks jau didelis. Tai fizinio 
darbo žmonėms, bet yra daug 
inteligentų, nepratusių fizinio 
darbo dirbti, ir nemaža tokių, 
kurie netekę sveikatos fašisti
niuose kalėjimuose bei koncen
tracijos stovykloje. Vienas-kitas 
turi giminių Amerikoje, tai ir 
jų kiek nors šelpiamas. Dar 
vienas-kitas uždarbiauja pamo
komis ir laikraštiniu darbu. Bet 
tai vis trupiniai, delei kurių 
tenka plūktis dienomis ir nak
timis. Lenkijoje darbas gauti 
dar sunkiau, nes taip pat kaip 
ir Latvijoje, visur savųjų per
teklius. Prie to kalbėti apie 
“gerą apmokėjimą”—taip begė
diškai meluoti gali tik fašistai, 
kurie mini net sumas, neva len
kų valdžios' išleistas emigrantų 
reikalams. .

Jei jau kalbama apie “‘gink
luotas gaujas”, tai jųjų organi
zavime tenka kaltinti patys fa
šistai. Pernai viena tokių gau
jų slapta perėjus demarkacijos 
liniją, pagrobė drg. Kedį (buv. 
Seimo atstovą)—žinomą, provo
katorių pagalba. Sumušė jį, kol 
sąmones neteko, įkišo į maišą 
ir pargabeno Lietuvon, kur fa
šistinis “teismas” jį nuteisė iki 
gyvos galvos kalėti. Nesenai 
buvo suorganizuotas antras tok
sai užpuolimas. “Geležinio Vil
ko” teroristai, jų tarpe vienas 
Kauno gimnazistas Šeris Pet
ras, vedami tūlo mokytojaus, 
nuvyko į Suvalkų sritį, kur jie 
i Vaitakiemio kaimą tikė
josi sulaukti atvažiuosiant kurį 
nors' iš labiau pasižymėjusių 
emigrantų. Tasai turėjo būti 
pagrobtas ir nugabentas Lietu
von, arba,k pasipriešinus, nužu
dytas. Dėka emigrantų atsar
gumui, planas nepavyko. Emi
grantai ištikro buvo atvykę į 
numatytą vietą, bet, pastebėję 
besislapstant svetimus ginkluo
tus žmones, pranešė apie tai 
policijai, kuri atvykus teroristų 
gaują areštavo. Štai matyti, 
kiek giliai įleido šaknis’ visuo
menėje fašistų demoralizuojan
čioji įtaka, kad net moksleiviai 
ir mokytojai dalyvauja rengia
mose demokratijos kovotojų žu
dynėse.

čia tenka priminti antra 
“plečkaitininkų” įstatymo cha
rakteringoji savybe. Būtent, jog 
už sugautus “plečkaitinįnkus” 
skiriama piniginės premijos. 
Tokiais reiškiniais Lietuva pa
stato save lygiai su kokia norš

Afrikos arba Azijos tautelių 
valstybe. Nes ikšiol niekur ne
buvo girdėti, kad kuri nors val
stybė politinėj kovoj imtųsi to
kių priemonių ir net įstatymo 
keliu. Kadangi, kaip jau minė
jau, “plečkaitininku” vadi
namas kiekvienas nefašis- 
tas, tai provokacijoms bei ma
sinėms' žudynėms prirengiama 
kuoplačiausi dirva. Vaisių toli 
ieškoti nebetenka. Paskutinė
mis dienomis įvyko keletas fak
tų, kurie aiškiausiai liudija, ką 
galima pasiekti šitokią sistemą 
bevykdant. Skaitytojai, tur
būt, prisimins mano plačiai ap
rašytą drg. Galinio ir kitų iš- 
provokavimą ir sąryšyje su tuo 
Liet. Social-demokratų partijos 
uždarymą. Toje provokacijoje 
žymiausią rolę vaidino tūlas 
Uscila, kuris už savo niekšingus 
darbus tapo nušautas. Dabar 
policija, negalėdama surasti tik
rųjų kaltininkų, sugriebė jokių 
ryšių su Uscilos nušovimu ne
turintį žmogų Paškevičių, kuris, 
matyt, kuo nors buvo uždavęs 
pyktį kokiam žvalgybininkui. 
Baisiausiai kankindami, kol jis 
beveik neteko sąmones, fašisti
niai budeliai privertė jį pasira
šyti protokolą, kuriame jisai
“prisipažįsta” ir “išduoda” savo 
‘“bendradarbius”. Tuo jam ir 
mirties bausme užtikrinta. To
kie dalykai Lietuvoje nebenau- 
jiena.

Tad kito reikia pažymėti, 
kad Voldemaras savo laiku bu
vo spaudos atstovams užtikri
nęs, kad drg. Galinio byla ne
busią svarstoma karo lauko 
teismo ir jai nebusią taikomas 
įstatymas apie “plečkaitinin
kus”. Tačiau tefegrafas prane
ša ,kad karo lauko teismas 
Šiauliuose iš 29 kaltinamųjų 14 
pasmerkęs mirti, o likusius' sun
kiųjų darbų kalėjiman. Iš to 
matyti, kiek verti fašistų pa
žadai. Jų kraujo troškulys vis 
dar nenuramintas.

Gegužės 6 d. atentan- 
to rengėjų galvos taipgi 
įkainuotos 50,000 litų. Šios 
visos pažadėtosios sumos ima
mos iš iždo — tikriau sakant, 
liaudies sudėtų pinigų. Nenuei
na tie pinigai vien tik šnipams 
ir premijoms. Jais taipgi fa
šistai apsirūpina juodai dienai, 
perkant užsienyje namus ir dva
rus, dedant žymias sumas į
bankus, jais keliami pokyliai 
Karininkų Ramovoje ir girdomi 
diktatūros šulai—pienburniai— 
leitenantai. Visgi iždas' pasida-

re nepakankamu pajamų šalti
niu. Buvo žymiai padidinti že
mės mokesniai ir pakelti muitai 
pirmos eilės vartotojų reikme
nims, k. a. silkėms. Be to, ren
giamasi parduoti švedų degtukų 
trustui Lietuvos degtukų gamy
ba. Tūkstančiais lietuviai emig
ruoja į Braziliją, Argentiną ir 
k., kad net reikėjo įsteigti 8 
nauji vizų išdavimo punktai, 
nes esamieji negalėjo patenkin
ti emigruojančių užpludimą. 
Smulkiųjų žemių savininkai bai
giami naikinti varžytinėmis už 
nesumokėtus mokesnius. De
šimtys tūkstančių laukų darbi
ninkų veržiasi ieškoti uždarbio 
Latvijoje ir numušti tenykš
čiams darbininkams algas. Ban
kai ir fabrikai bankrutuoja vie
nas po kito. Miestuose ir kai
muose biednuomenė badauja, 
bet nedrįsta kelti balso, bijoda
mas! šnipų ir policijos. O fašis
tai giriasi subalansavę biudžetą 
ateinantiems metams su 40 mi
lijonų litų perteklių!

(Bus daugiau)
—r-3------------------------------------------

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

ŪMOM
THEATRE

35th and Halsted Streets

.'•i

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Rugpiučio 

27, 28 ir 29
Visas kalbantis, su šokiais ir 

dainomis William Fox 
Movietone Revue

“Follies of 1929”
Dalyvaujant Sue Cafol, Lola 

Lane, Sharon Lynn
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

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

Ilarry J. Conley

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

Jus Mokate Tik Mažą Dalį
Tikrosios Vertės
šio $169 7 A. C. Tūbų Elektrikinio

$49.14
PILNAI ĮRENGTAS

Pamąstykite tik! Jus sutaųpinate virš $120 pirkdami 
šį biskutį vartotą elektrikinį Radio, kuris kainavo virš 
$169, bet kurį dabar jus galite gauti musų sankrovoj 
tik už $49.14, pilnai įrengtą, su naujomis tūbomis. Šis 
Radio yra tiek mažai vartotas, kad mes garantuoja
me jį kaip kad jis naujas butų. Jus niekad daugiau 
neturėsite kitos progos įsigyti tokį gerą Radio už to
kią žemą kainą.

Parduodame lengviausiais išmokėjimais.

JOS.F.BUDRIK.Inc.
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Caponės bendras 
miršta

Zeppelinas lėks per 
Chicagą

Graf Zeppelin, vokiečių diri- 
žablis, perlėkė Pacifikę iš Japo
nijos į Los Angeles. Rytoj apie 
pietus', tikimasi, jisai pasieks 
Chicagą, jeigu neprielankus vė
jas neprivers jį paimti kitokį 
kursą ir nesutrukdys jo kelio
nės.

Pašautas vaikėzas

Stanley Oholo, 16 metų, gyv. 
666 Fay st., pašautas. Jisai ir 
du jo draugai mėgino įsibriau- 
ti į Grand Wholesale Grocery 
krautuvę adresu 662 Grand avė.

Arti Summit, III., rasta be 
sąmonės Henry Kolosky, kuris, 
sakoma, gabendavęs uždraustą 
skistimą Caponei. Kolosky buk 
pareiškęs, jogei trys Saltiso 
bendrai jį, Koloskį, sumušę. Ji
sai, Kolosky, esą dirbęs pir
miau Saltis'ui, o paskui nuėjęs 
dirbti Caponei. Deliai to Šaltis 
labai užpykęs.

800,000 mokinių šiemet

Nužiūrima, kad šiemet, vaka- 
cijoms pasibaigus, rugsėjo 3 die
ną (antradienį) Cook pavieto 
mokyklose susirinks apie 800,- 
000 mokinių — berniukų ir mer
gaičių. Pradinių mokyklų moki
nių skaičius vien Chicagoj bu
siąs apie 362,000.
—,—■----------------------------------

day Aug. the 29th, when the 
Marųuette Club s’allys out to 
Maple Lake 95th and the wild- 
erness for a little vvhoopee at 
a Beach Party.

Chuck Rusgis įs in charge of 
arrangements while Flo Belsky 
and Bill Rusgis are scouring 
Rockwell St. and points west 
vvith intentions of bagging a 
number of elegant prize mem- 
bers of the canine vvorld. Folks 
will get hungry and we mušt 
have hot dogs, therefore Flo. 
with her nimble hands mušt 
furnish them.

“Home Run” Macas has' been 
coaxing Costy Rozmin to go 
along būt the boy balks cause 
there’s no merry-go-round Tikę 
at Beverly Hills.

-------O-------
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________Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Musu patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia- MnįOA 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne- 
brangus todėl, kad ne- 
turime išlaidu uilai- 
kymui skyrių.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL. 

--- O-------

Teisėjo brolis areš
tuotas

Municipalio teisėjo Frank M. 
Padden brolis, Fred Padden, 
6226 North Fairfield avė., tapo 
areštuotas. Jisai yra kaltinamas 
tuo, kad padaręs holdapą An- 
drew Schneider, grocerninkui. 
Fred Padden atiduotas grand 
džiurei, kuri spręs’, ar kaltini
mas turi pamato, ar ne.

The English Column
Vlarųuette Murmurs

Beach Plarty.
The svvimming suits are once 

more being withdrawn from the 
sanctity of the moth balls and 
frantic appeals are being made 

j for a balmy night next Thurs-

NaujienųSkaitytojams
Jau gerokas laikas, kaip iš musų draugų ir skai

tytojų pusės buvo reiškiama pageidavimas, kad “Nau
jienos” skatintų lietuvių visuomenę atatinkamais skel
bimais spaudoje žymėti svarbesniuosius įvykius žmo
gaus’ gyvenime, kaip antai: mirimus, apsivedimus, ve
dybų jubilėjus, visuomeninės veikėjų darbuotės su
kaktuves, ir t.t. Kas seka Lietuvos laikraščius, tas 
galėjo pastebėti, kad tenai jau seniai tatai yra prak
tikuojama. Tai yra įsigyvenęs paprotys ir pas kultu- 
ringesniųjų tautybių žmones Amerikoje; jų laikraš
čiuose (pav. čekų) nuolatos' galima užtikti špaltų špal- 
tas, užpildytas tokios rųšies nuotykių pažymėjimais.

Ir kiekvienas pripažins, kad tai yra pagirtinas 
ir gražus įprotis. Iš tiesų, yra gražu, kai giminės ir 
draugai žmogaus, kurio gyvenime atsitiko malonus 
arba liūdnas nuotykis, išreiškia jam arba jo šeimynai 
savo simpatiją ne tik mažam artimų ašmenų būrely
je privatiniuose namuose, bet ir viešai, per spaudą. 
Laikraščiai juk paduoda žinias apie tokius atsitiki
mus, bet žinioje aprašoma įtiktai faktai, o ne paro
doma, ką jaučia asmens, kuriuos tie faktai paliečia. 
Tuos jausmus gali parodyti tiktai jie patys, tam tik
rais pareiškimais spaudoje.

Pripažindamos teisingumą šitų nurodymų ir at
sižvelgdamos į tai, kad toks paprotys jau yra įsigy
venęs kitose tautose, kurių pavyzdžiu lietuviams vi
sai nebus gėdos pasekti, “Naujienos” nusprendė įves
ti šiuos keturis naujus Skelbimų skyrius savo skil
tyse :

1. Vedybų pranešimai ir Pasveikinimai 
jaunavedžiams;

2. Užuojautos pareiškimai mirusiųjų šei
mynoms ir giminėms;

3. Sveikinimai visuomenės darbuotojams; 
ir

4. Jubilėjiniai sveikinimai vedusioms po
roms.

Mes tikimės, kad skaitančioji publika mielai pa
sinaudos šitomis progomis, o “Naujienos” laikys sa
vo pareiga, kaip ir ligi šiol, patarnauti jai kaip ga
lint geriausiai. Kiekvienam norinčiam tuo ar kitu 
aukščiaus paminėtųjų tikslų padaryti savo pareiški
mą dienraščio špahtose, “Naujienos” mielai padės’ tin
kamai sutaisyti žodžius, ir kainos už vietą laikraš
tyje bus visiems prieinamos.

Iš viso, ką “Naujienos” yra ligi šiol atlikusios 
per savo penkiolikos su viršum metų darbavimąsi, 
bus bene svarbiausia tai, kad jos nuolatos palaikė ir 
stiprino visuomenišką ryšį tarpe gyvenančiųjų Ame
rikoje Lietuvos išeivių.‘“Naujienų” skaitytojų armi
ja šiandie — tai lyg kokia milžiniška šeimyna, kuri 
savo gyvu solidarumu ir dydžiu stebina kiekvieną, 
kas gauna progos arčiau su ja šusipažinti. Kas gi, 
pavyzdžiui, sutraukia galingas žmonių minias į “Nau
jienų” piknikus ir koncertus, jei ne tas’ jausmas, ku
ris kiekvienam jų pasako, kad jie yra artimi kiti ki
tiems? Mes neabejojame, kad tie budai viešai reik
šti kits kitam savo užuojautą, džiaugsmą arba pagar
bą, kuriais naudotis dabar siūloma musų skaityto
jams, prisidės dar daugiau prie šito jausmo sustip
rinimo.

Tad visais tokiais reikalais kreipkitės į “Naujie
nas”, kurios visuomet yra pasiryžusios Jums patar
nauti! “NAUJIENOS”.

Don’t forget to bring your 
suits, cause you won’t be al- 
lowed to go svvimming without 
’em, so says Chuck. Aw shucks!

Baseball.
Lašt Sunday the MAROONS 

played the Michael Reddy Ran- 
gers, lašt year’s Liberty League 
champs. This’ back o’ the yards 
outfit was the dirtiest and 
most unsportmanlike team we 
ever played. They balked at 
every decision and terminated 
the game with an argument in 
the ninth inning.

The Rangers had arranged 
for a seven inning game, būt 
when at the end of the seventh 
inning they found themselves 
on the short end of the score 
3 to 2 an argument ensued. Play 
continued, būt in the ninth 
manager Anthony Schnukas, 
who had pitehed a marvelous 
three hit game with practically 
all reserve players behind him, 
(capt. Rozmin and our catcher 
Stang failed to appear together 
with our leading hitter and 
player Pete Brownus) decided 
not to give over the cash con- 
s’ideration whereupon a battle 
ensued. With a few exceptions 
his matės deserted him and 
Schnukas practically had to de- 
fend himself against the whole 
Ranger Team t i 11 officers ar- 
rived upon the scene.

Ilarokl Knop, leading twirler 
injured i n La Verne game and 
the writer injured in Universal 
game, watched their matės play 
a great game against over- 
vvhelming odds and none of us 
concede a vietory to the Ran
gers though they led in the 
eighth 4 to 3, būt what the 
hell’s wrong with you fehows. 
Let’s stiek together. Game or 
Fight.

Paul Proncketis and Trandell 
led the Maroon offens'ive with 
a triple apiece, while Rusgis 
showed fight on the defensive.

Summary:

1 2 3 4 5 6 7
Reddy Rang. 0 0 0 0 1 1 0—2
Marų. Mar. 2 1 0 0 0 0 *—3

No game next Sunday.
Royce.

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metu: ypač sifilio, jau
nystės socialiu ligų, viduriu ir 
nervinio pairimo srityse. Jusu vi
duriai yra budavotojai jusu ku- 
no. Aš prižadu išgydyti viršnri- 
nėtas ligas. Atjaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 1950

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

> ......... .......
--------- O—------

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--------
—4—,----------- -------------- -—

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos: •

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

Netoli 46th St. Chicago, III

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallaco Street
■ o ——

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojae

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Vietory 1115

BUTKUS
UNDEKTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

Universal Restaurant
Musu virtieniai, 
dešros ir kopūstai LA 
primena mamytėsLj^<-X^-a 

valgius. j £ga
A.A. NORKUS,

750 West
3ist st.

u ■ ... — S----- o------
1-------r—----------------------- -------- -------------------------------

Akių Gydytojai

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 266, 1579 Milvaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624 

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

valandai po pietų—,—r--------— -------------
Rez. 6600 South Artesian Avenue

Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 6257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Aveniie
CHICAGO, ILL. 

—■—5---------- ♦—■ »■■■■■■■ —

IGN.J.ZOLP
PIGIAUSIAS . LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagu, draugiška 

patarnavima 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Vietory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

ROBERTAS KIRELIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 23 dieną, 5:25 valan
da vakare, 1929 m., netikėta 
mirtimi—liko užmuštas Grand 
Rapids, Mich., sulaukės 12 me
tu amžiaus, gimęs Chicago, Ilk, 
balandžio 4 d., 1917. Paliko di
deliame nuliudime motina Juo- 
zapina po tėvais Dargaitė, tė
vą Juozapa, seserį Elenora, 2 
brolius — Lester ir Raymondą 
ir gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 6025 S. Washtenaw Av.

Laidotuvės ivyks seredoj, 
rugpiučio 28 diena. 8 vai. iš 
namu i Švento Užgimimo Pa
nelės švenčiausios parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Roberto Kireliaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai, Sesuo, Broliai 
ir Giminės.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
TeL Vietory 4088

Simpatiškas — 
(M aird agus — 

Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 

* Patarnavimas.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, tel. Yards 1741

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafavette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

1 3201 Auburn A ve. Tel Blvd. 3201

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akiu įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedelioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
--------- O----------

-------------- .—----------------

Tel. Vietory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St. 
-------o-------

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETUIST

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
* Gydytojas ir Chirurgas 

3147 S. Halsted Street
Tel. Calumet 3294 

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

—J_____________ H - ____

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
--- Į---,---------- -------------------------- r—

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. Maplewood Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedelioj pagal sutarti 
— o-------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

‘ iva* fiyįy
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So0 Ashland Avė.
VALANDOSi

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

Telefonas Canal 0464
—j—i----------- -----------------

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353 
—^-7--------- --------------

Ofiso Tel. Vietory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted 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 dienų

Advokatai

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

"^A. A. 0L1S
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 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.
Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.
"f“'------- -:--------------

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

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, Nedelioj 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 16—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3116 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph' 6800 —i—i—----------------------------------------------------

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki J2 dieną, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200
• ---------------------------------------

3241 S. Halsted Street
Tel. Vietory 0562 

Vai. 7-9 Utarmnko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

j.pTwaitchus
ADVOKATAS .
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928

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

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950

T—+---------------------- ---------------------------- -

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St. v 

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 Tol. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams S't„ Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 rvta. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. L<a Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 yal. 

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

DR. CHARLES SEGAL Telephone Central 6926
Praktikuoja 26 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku, Vyrišku ir Vaiku ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 3;’»0 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų1

Phune Midwuy 2880

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 Norlh LaSalle Street
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak 
Office: 1900 S. Union A ve,

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vok. .



Tarp Chicagos 
Lietuvių

18-ta Gatvė

Bet, kaip dabar ruošiama, 
tai vieta yra lietuvio laikoma, 
o antra, gal būt, kad daugeliui 
paprastų žmonių, kurie pri
klauso parapijai, paprastesnė 
vieta, kaip Čemausko daržas, 
gal bus smagesnė, ne kad koks 
puošnus viešbutis.

Nesiimu spręsti. —Report.

Vėl užpuolimas, ir vėl brangus 
sk i stirnas liejasi gatvėmis Ką matė . ir nugirdo 

Pasaulio VergasOh, ne kraujas liejasi, bet 
kaip šiems laikams, tai nepap
rastai brangus skirtimas.

Atpasakosiu visą nelaimę. 
Žinote, šią laisvą šalį užvaldė 
sausieji sutvėrimai. Jie nepri
pažįsta to, kad žmogui reikia 
išsigerti kartas nuo karto. Fak- 
tinai, žmogus ilgiau nevalgęs 
gyventi gali, ne kad negėręs.

Aišku, kad laisvi šios šalies 
piliečiai pradėjo dirbti skisti- 
mą slaptai, idant patenkinti 
troškulį. Na, ir prasidėjo, kaip 
sakoma, ablavos: atsidaro skis- 
timo bravoras vienoje vietoje, 
jį iš čia išveja, kitas bravorė
lis išdygsta kitur. Ir nestebėti
na. Ne veltui yra sakoma: tu 
vyk gamtą per duris, o ji su
grįš atgal per langą. Ir tęsiasi 
ši nepaliaujama medžioklė jau 
kelintus melus, ir dar nema
tyti jai galo.

Ir nuožmi išrodo ji kai kada. 
Štai kad ir vakar. Prie pat 
19-to Place, būtent adresu 
1915 S. Halsted St., pasirodė 
keistas reginys: iš trobesio, iš 
antro aukšto pravesta gatvėn 
dvi guminės dūdos. Bėga jo
mis gatvėn smarkia srove ru
das skistimas. Alus ar mėne- 

ra u galas. Rudas, tiršto- 
toks išrodo skanus, jei 
nedvokių, kad pasiimk

sienos

taip 
puodelį ir gerk. O diena karš
ta, prakaitas muša žmogų. Ir 
norisi.

Būrys žmonių — suaugusių 
ir vaikų — apstoję žiuri ,daro 
pastabas, visų veiduose galima 
išskaityti vieną pamatinę min
tį: kaip dievo dovana veltui 
laistoma! Vienas kitas, matyti, 
norėtų prisičiulpti prie dūdos, 
bet nedrįsta, nes policininkas 
čia pat.

Kas do ♦neišmanėliai, kad to
kį brangų skistimą šiomis die
noms! laisto? Mano draugas ir 
aš klausiame policininko, ar 
neišėjo iš proto bravoro savi
ninkai? Prašome leisti pažiū
rėti į juos. Jisai leidžia. Užei
name viršun. Viduryje pusėti
nai erdviam kambary įtaisytas 
kubilas. Didelis jisai. Visą 
kambarį užpildo. Vos apeiti pa
gal sienos galima. Rasi bus ko
kių 500 galionėlių ar daugiau 
įtalpos. Aukštokas. Kubilo sie
nos sudarytos tvirtai ,iš nau
jo nušveisto medžio. Matyti, 
kad savininkai prižiūrėjo jį, 
kaip savo akies lėlę.

Na, ir kokį gražų bravorėlį 
užpuolė sausieji. Ir ką jus ma
note — pragręžę skyles ir pa
leido paipomis skistimą tiesiog 
gatvėmis. Bėga rudas skistimė- 

nuotakoms šulinį.
Taip tai šiandie Dievo dova

na ir žmonių triūsas eikvoja
ma. —Report.

Town of Lake
Rengiasi švento Kryžiaus para

pijos 25 metų sukaktuves pa
minėti.

25 metai 
susitvėrė 
ir įsigi-

paminė- 
vakarienę

Šiemet sukanka 
nuo to laiko, kada 
šv. Kryžiaus parapija 
jo savo bažnyčią.

Toms sukaktuvėms 
ti parapija rengia ___ ___ t
rugsėjo 21-iną ar 22-rą dieną.

Vakarienę rengti planuoja
ma Čemausko sodne, Justice, 
III.

Parengmiu rūpinasi parapi
jos komitetas. Manoma, kad 
vakarienėje dalyvaus keletas 
šimtų žmonių.

Kai kurie parapijonų nepa
tenkinti tuo, kad vakarienė 
rengiama taip atokioje vietoje. 
Kitų vėl parapijonų manymu 
butų buvę geriau surengti va
karienę kuriame nors vidur
ini esčio viešbutyje.

šeštadienį gražus', šiltas va
karas. Manau sau vienas: su 
leidėmis neapsimoka kalbėti 
apie leidžiu politiką. Tad va
žiuoju 32-ra gatve, ir nepasi- 
jutau, kaip įvažiavau į apšvie- 
tos įstaigą—pas drg. Mickevi
čių, “Lietuva” knygynam

Nusipirkęs laikraščių, leidaus 
į kelionę Halsted gatve — pietų 
link. Girdžiu, kad šalę manęs 
lietuviškose vestuvėse groja mu
zikantai polkas ir valsus', per
traukose dainuoja vestuvių do
vanų dainas.

Prisiminiau, kad apie 17 me
tų atgalios, tos meliodijos tek- 

vestuvėse 
būryje lie- 
ir vaikinų, 
kad Lietu-

davo girdėti pačiam 
Lietuvoje, dainuoti 
tuvaičių merginų 
Tik tas skirtumas, 
voje dainuodavo gyvi žmonės, o 
šiandie Chicagoje dainuoja 
žmogaus išrasta mašina —me
džio skrynele ir vielų virvė... 
ties Jos. K. Budriko krautuve.

Manau sau, jeigu bučiau ve
dęs, tai pirkčiau tokią puikią 

1 muziką, ir tai muzikai grojant 
jausčiausi kaip Suvalkijoje, 
Kregždžių kaime. Tikrenybė— 
musų tautietis turi dailią krau
tuvę ir gerų muzikalių instru
mentų. 

* * ♦
Važiuoju toliau pėsčias, štai 

35-ta ir Halsted gatvės, Matau 
keletą burių piliečių. Jie teirau
jasi, kuris yra kaltas — ar gat- 
vekaris, ar automobilius. Mat, 
jiedu vienas antrą norėjo pa
mylėti ir susikibo. Autas kiek 
nukentėjęs, bet sužeistų žmonių 
nematyti.

O štai lietuvių Ramova teat
ras. Jau pasidariau tiek drą
sus, kad pėsčias net į Ramovą 
teatrą įvažiavau. Teatras Ra
mova—lietuvių nuosavybė. Tai 
yra puikus teatras, įtaisytas 
pagal naujosios mados. Išvaizda 
kaip kokios operos. Viduje jau-- 
tiesi, kaip tyrame ore: padangė 
matosi, žvaigždės ir maži debe
sėliai bėga be sustojimo palu
bėmis.

Įrengimas puikus, paveikslai 
geri, šeštadienį buvo rodomas 
paveikslas “Mothers Boy”; gra
ži istorija, kuri vaizduoja šių 
dienų gyvenimą. Kas yra ypa
tingai puiku, tai kad Ramova 
teatre rodomi kalbantieji par 
veikslai, ir aiškiai girdėti kal
bos, dainos ir muzika.

Yra garbė Chicagos lietu
viams, kad jie tokį puikų iteat- 
rą įsigijo. —Pasaulio Vergia^.

Burnside
Komunistų korespondentas 

pabėgo

čionai gyveno panelė, komu
nistų gazietos korespondentė. 
Ji šmeižė kiekvieną žmogų, ku
ris nesekė paskui komisarus ar
ba neduodavo išnikusiems komi
sarams almužnų. Nebūdavo to 
numerio komisarų gazietoje, 
kad nebūtų kas nors apmeluo
tas, apšmeižtas.

Bet dienos slenka, metai mai
nos', gyvenimas kelią rodo. Pa
nelė pabugusi, kad nepaliktų 
senmerge, apsivedė. Ir apsivedė 
su tokiu tuščiagalviu, kaip ji 
pati.

Iš karto jiedu gyveno gerai. 
Panelė gaudavo pomirtinės iš 
apdraudos kompanijos ir drau
gijų. Broliai jos matė, kad ji 
viską pasiima, o jos vyras 
pačios apsivedimo dienos, 
aštuonius mėnesius, nieko 
dirbo ir darbo neieškojo, 
pragyventi reikia. Taigi, 
broliai uždirbdavo, tas visiems 
ir eidavo pragyventi.

Bet vieną gražią dieną bro
liai pasakė, kad mes tinginių 

nuo
per 
ne-
Gi
kac

ir dykaduonių nemaitinsime 
daugiau ir į komunizmą neteki
me: kiekvienas sveikas žmogus 
gali sau duoną užsidirbti, ir, 
tulšes pasiėmę, galite keliauti 
sau sveiki.

Tokį smūgį aplaikiusi, musų 
revoliucingoji panelė ir komisa
rų gazietos korespondentė pra
žuvo kaip kamparas'. Net patys 
draugai nežino, kur ji dabar 
yra.

Bet komisarams jos prapuo
limas tai tikra nelaimė: 
vorščiams teko ieškoti kito 
respondento. Vieną gavo, 
pasirodė, kad jis ne košer.

Susivienijimas Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte turės savo mė-

j , .. j,.  •y,vi,zx t„ I Piučio, 8 vai. vakare, Chicagos Lie-del Jie dabar ieško daugiau. D tuvių Auditorijos salėje, 3133 South 
kas norite tokio džiabo, tai ga- Halsted St. Kviečiami visi atstovai 
... • ...... ir draugijųų viršininką pribūti, dauglite atsisauktl į įaudonųjų blZ- Ljaiykų turime apsvarstyti, bus taip- 
nierių tvirtovę. Džiabas bus gi labai naujas dalykas ant diskusijų.

, r 1X . — Martynas Z. Kadziauskas, sekr.,gerai apmokėtas—ne falsyvais, 1930 So. Turner Avė.
bet tikrais amerikoniškais dole- _ ___________ __________ ,

ir dalimi surenkamų aukų.
_ M. W. nAUJA RUDENS MADŲ KNYGA

riais

Burnside
Vestuvės

p-les
rugpiučio buvo vestuvės. 

Rožės Moskaites su p. 
Stankumi, iš Marųuette Parko. 
Abudu jaunavedžiai yra užau
gę šioje šalyje. P-lė Moskaitė 
yra užaugusi Burnsaidėje. 
gerai' pažįsta šios kolonijos 
tuviai. Jaunavedžiai abu 
yra jauni. Veliju laimingo 
venimo jiems.—P. S.

lie- 
dar 
g-y-

P-lė Šemaičiutė lai 
mėjo plaukimo 

lenktynes
Chicagos dienraštis Herald- 

Examiner sekmadienį surengė 
plaukimo lenktynes. Lietuvaitė 

p-lė šemaičiutė — laimėjo 
jas.

Lenktynėse dalyvavo 281 ypa
tų. Jų buvo senesnių ir jaunes
nių. Apie 50,000 susirinko žiū
rėti lenktynių;

Plaukti distancija buvo pus
antros mylios. Lenktynės ėjo 
Lincoln parko ežere. P-lė Emma 
Šemaičiutė perplaukė minėtą di
stanciją į 26 minutes ir 20 se
kundų laiko.

Antroji perplaukė Mariau 
Dase, o trečioji Regina Gildea.

Tai jau antrą plaukimą lai
mėjo lietuvaitė. Jeigu ji laimės 
ir trečią, tai gaus' pirmą prizą 
$1000, kurį skiria dienraštis.

Tarpe 267 kitų merginų ir 
moterų, perplaukusių minėtą 
pusantros mylios distanciją, bu
vo dar keletas, kurių vardai 
skamba kaip lietuvaičių.

Tryliktoji perplaukė Jean Ur
ban. 30-toji perplaukė Marie 
Bartuška, 90-toj i —■ Irene Ku- 
chinskas (17 metų, o žemaitis 
18 m.); dar perplaukė Millie 
Filipovich (14 metų) ir Ste- 
phenie Filipovich (11 metų.).

Jauniausia plaukikė, perplau
kusi kalbamą distanciją, buvo 
Goldie Glickman, 8 metų. Ji 
perplaukė 262-ra.

P-lė Emma Shemaičiutė yra 
duktė vieno Peoples Furniture 
kompanijos vedėjų ir dalininkų.

Sugrįžo iš vakacijų
Dr. Beaudette, turintys savo 

ofisą adresu 1800 S. Ashland 
avė., sugryžo iš ilgų vakacijų. 
Per tris mėnesius savo vaka
cijų Dr. Beaudette atlankė Ka
liforniją, Colorado, Utah, Ne- 
i------- .—  —------------ -------- -
Didžiausia Ekskursija

j Lietuvą 1930 m.
Juozas F. Smitrus, represen- 
Baltic America Linijos, vie-

P-as
tuntas _____ _ .
natinės tiesioginės linijos tarp New 
Yorko ir Lietuvos Respublikos. Klai
pėdos uoste, važiuoja su savo šeimy
na atostogoms šią savaitę i Yellow- 
stone Park, kur jis bus per dvi sa- 
vaiti.

Kaip jis sugrįš, jis pradės planuot 
ir teirautis su visomis žymiomis lie
tuviškomis organizacijoms surengi
mu vienos iš didžiausių lietuviškų 
ekskursijų iš New Yorko tiesiog i 
Klaipėda, kad važiuotų i pabaiga 
gegužės mėnesio, 1920 dalyvauti iš
kilmės 500 metų Jubilėjaus Vytauto.

Idant duot daugiau galingą atydą 
per kelione pasažieriams ir agen
tams. kurie dalyvaus ekskursijoj, 
Baltic America Linija mąsto turėt 
p. Smitnj už vadą j Klaipėdą, kartu 
su vadais kitų organizacijų ir agen
tais*

NAUJIENOS, Chicago, III.
........... —.. . ■■■■-»■ i, i, į.

vadą, Naująją Meksiką ir daug 
kitų valstijų. Dabar vėl pradė
jo priiminėti ligonius savo se
name ofise ir tomis pačiomis 
valandomis, kaip pirma. —R.

PRANEŠIMAI
Marųuette Park. — Liet. Amerikos 

Pil. Kliubas turės mėnesini susirin
kimą, rugpiučio 28 d., 8 vai. vak., 
parapijos svet., Malonėkite būtinai 
atsilankyti ant šio svarbaus susirin
kimo, nes yra labai daug reikalu dėl 
apsvarstymo. — Valdyba.ta-

ko-
ale

To-1 nešini mitingą, utaminke 27 d. rug-

EALL FASHION WD

Turtingas pasirinkimas visokiau
sių moterims ir vaikams madų. Kai
na tk 10 centu.

MADOS

2963
2963 — Jaunesnėm 

panelėm siutelis. Tinka
I terijos, vienos spalvos arba mašy- 
tų spalvų, Sukirptos mieros 12, 14, 
16, 18, 20. Ją gali ir dėvėti kitos 
mažo ūgio moterys.

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

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

moterim ir 
iš byle ma-

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

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

••••••••••••<

Vardas ir pavarde) 

(Adresas) 

(Miestas ir valst.)
J

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

CLflSSIFIEŪ APS
Business Service

Biznio Patarnavimas
10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 

CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųSies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
naus darbą mieste. Kedzie 5111,

.... ........m.... .......................rtmrv....................... . .. ............ .... L,,,*.................................-n. ■■■ . ............... ....................................................

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service

Biznio Patarnavimas

J. s. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decoratorz

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

Tel. Victory 7261 
-------O-------

—M---------------------------------------—
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 
1821, Mr. Bartunek.o- —-

4----------------------------------- .-------------------------------------------------

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

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

2506 W. 69 St.
Tel. Prosnect 9856

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo 

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

Phone Rennhlic 7869 ir 1861-2

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namui mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu | 
kitų vietų ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičlui ant namų

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

CHEVROLET SPECIALIS 
PASIŪLYMAS 

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

HAYES AUTO REPAIR 
6241 S Peoria St. Normai 2635

Karpenteriai ir Džiaberiai
Remodeliavimas. — Porčiai. — 

Saules seklyčios. — Garažai. -- 
Abelnas taisymas.
Apskaitliavimas dykai. — Cash ar 

išmokėjimais.
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

Financial
Finansal-Paskoloa

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

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

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktusINTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION
Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tel Lafavette 6738-6716

Skolinam Jums Pinigus
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Avė.

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

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

1720 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitaga zAve.

Furniture & Fixtures
ĮĘ^andaj-Įtaisai

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moųuette, Jacquard, etc. $35 iki 
$69.40. 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setas $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.
--- I------------------------------ ------------ tr—

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 utaro., 
ketvergo ir subatos vakarais*

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

Automobiles
'29 BUICK coupe B pas. ..........   $1360
’2« BUICK B paa. .............................   $076
’28 BUICK Sedan—Standard ____ Bargenaa
’29 ESSEX ...................................    $660
'29 ESSEX Sedan—Didelis nuleidimas, naujas 
'27 OAKLAND Landeau Sedan .........  $396
’29 FORD — Tudor ......      $476

McDERMOTT MOTOR SAI.ES CO. 
718(5 So. Halsted St. 

Triangle 9330

Miscellaneous for Sale 
________ ĮvairBs Padavimai_______  

Kombinacija Fireplace 
ir Radio Kabineto

Gražiausių artistinių ir futuristi
niu dezainų, kokių pasiekta statybo
je ar namų puošime. Kiekvienas ra
dio tiks šiai ugniavietei (fireplace). 
Parsiduoda pilnas su Įdėjimu, 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

KAILINIAI (fur kotai), pardavė
jų sempęliai, biskį suteptas pamu
šas, paršiduoda labai pigiai. Pašau
kite Central 0546, 162 N. State St. 
Room 407.

Personai
Asmenų Ieško

Aš, STANISLAVA URBONIUKe, 
po vyru Peleskienė, paieškau savo 
brolį Jurgį Urboną, arba Bendiką, 
kuris mane paliko krajuj 4 metų se
numo. Jis pareina iš Kauno rėd., Ra
seinių apskr.. Girdiškės parapijos, 
Gideikių kaimo. Jeigu kas apie jį 
žinotų, arba jį pati meldžiu atsi
šaukti adresu: Stella Peleskienė, P. 
O. Box 174, Sheridan, Wyoming.

PAIEŠKAU dėdės Antano Berzin- 
skio, apie 10 metu gyveno ant Town 
of I^ake, turėjo banką. Labai pra
šau jį patį atsiliepti arba žinantys 
pranešti.

VERONIKA MOCKAITIKĖ, 
4500 — lOth Avė., 

Kenosha, Wis.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali 
rasti progą padidinimui uždarbio ir 
pažengimui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 cilindelių 
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 trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausiu būdų juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGAS žmogus dirbti i 

gasoline Station, Atsišaukite
3352 So. Halsted St.

—i—----------------------------------------------------------------------

REIKALINGAS patyręs bekeris, 
kad žinotu prie benčiaus darbą. Joe. 
Baranauskas, 3800 So. Emerald Avė. 
Tel. Boulevard 7635.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

MARVEL MAID 
GARMENT CO.

512 South Wells St.
-- 1-- -------------- 4---------------- ---

REIKALINGA teisinga moteris 
prižiūrėti du vaikus. Kito darbo ne
reikia dirbti. Kambarys ir valgis. 
Alga—susitarsime. Adomas Lenskus, 
12258 So. Green St. Tel. Common- 
dore 3294.

REIKIA patyrusių operatorkų 
prie moterų šilkinių dresių. Atsi
šaukite tuojaus, Evelyn Dress Mfg. 
Co. 1370 Milwaukee Avė., 3 fl.
—i—,———-----------------------------------

REIKALINGA moteris prie namu 
darbo pridaboti 7 metų mergaite. At
sišaukite 8819 Houston Avė., So. 
Chicago, nuo 8 vai. vak.

Antradienis, Rugp. 2.7, 1929

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

1016-26 West 36th Street

—*—i----------------- -------------------------
REIKALINGA rytmetinė veiterka 

gera mokestis ir pastovus darbas 
dėl geros veiterkos.

1745 So. Halsted Street

Business Chances
PardavimuiBizniai

PARDAVIMUI grosemė ir keturi 
kambariai, arti mokyklos.

2525 So. Lime Street
—4----- » ■ . ......................... ................— ------

PARDAVIMUI arba mainui gro- 
sernė ir saldainiu sankrova. Par
duosiu pigiai. Priežastis pardavimo 
vienai persunku prie biznio.

3400 So. Union Avenue
—H-1—- -----------------------------------------------------------------------------

PARDAVIMUI, mainymui arba 
rendai Hardvvare ir Paint štoras, 
5306 Archer Avė.

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

PARDAVIMUI 30 karų garažas ir 
gasolino stotis. 8,000 gal. gasolino 
išeina į mėnesį. 7800 Archer Avė., 
Justice Park, 11). Tel. Willow 
Springs 60.

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

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

Yards 6751
—f  ---------------------- ------ --------- 1 —■

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

197 AKRAI, 1,67 dirbamos, sodnas, 
8 kambarių namas, didelės barnės, 
du 300 pėdu 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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

VERTI DOMĖS BAROENAI 
30x126 Rockwell, tarp 70 ir 71 rt. 
80x126 Mozart. tarp 71 ir 72 rt.
6 kambarių, garas, bungalow, Clearmont, 

arti 73 gt. $7,600. Jūsų pačių sąlygos, 
7131 8. Western Avė., 

Republic 9236

AR JUS turite išmokėtą lotą! Jeigu 
jus turite ir norite tikro namo savo Al
minai. mes pabudavosime jums be jokio 
įmokčjtmo — bungalow, 2 ar 3 flatų bile 
kokio stiliaus ir ruAies. Jeigu jus neturite 
loto, mes pagelbSsimo jums ji įsigyti. l‘a- 
simatykit su mumis tuojaus.

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 4465 
—f—i-------------------------------------- -  -

PARDAVIMUI namas 6 kamba
rių. Parduosiu už $3950, verta $5000. 
Atsišaukite 3645 W. lllth St.
——1 III ——————  

PARDAVIMUI 8 kambarių mūri
nis namas ir 2 karų garažas — pi
giai, 2040 S. Ruble St., Chicago, 
kaina $2,700. Tel. Hinsdale 410 W.
1'.

PARDAVIMUI 4 lotai, kampas 
prie pat Archer Avė. ir Summit, ar
ba mainysiu ant biznio ar barbemės, 
J. Gokos, 4508 West End Avė. Tel. 
Columbus 10239. 
—. ....... ■ ----------

NEPAPRASTA PROGA
PARSIDUODA medinis 7 kamba

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

M. ROZENSKI
6542 S. Western Avė.

Chicago, III.




