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Haagos konferencijoj 
galutinai susitarta

Youngo reparacijų planas bus visų kredi
torių valstybių ir Vokietijos priimtas 
šeštadieni konferencijos plenumo se
sijoje

Įsteigimo tam tikros santarvi
ninkų komisijos ginkluotei Vo
kiečiu Reino krašte kontroliuo
ti.

Taip sakant, pralošusios val
stybes yra Francija, Italija ir 
Belgija. Francija buvo privers
ta iš savo reparacijų dalies, 
originaliai numatytos Youngo 
plane, atiduoti kas metai Ang
lijai po apie 888,000, Italija — 
po apie $508,800 ir Belgija — 
po apie $355,000.

Britų užsienio reikalų minis- 
terio patarimu, politinė komi
sija šiandie nutarė, kad Reino 
krašto evgkuavimas turi būt 
tuojau pradėtas ir galutinai

Vokietija išsiderėjo, kad Bei- pabaigtas prieš 1930 metų bir- 
no kraštas Lutų evakuotas be Iželio mėnesio galą.

HAAGA, rugp. 29. — Repa
racijų konferencijoj šiandie 
pagaliau prieita prie sutarimo 
tarp kreditorių valstybių ir Vo
kietijos, ir Youngo ekspertų 
planas bus oficialiai visų val
stybių priimtas pilnoj sesijoj 
šeštadienį.

Einant pasiektu susitarimu, 
Anglija gauna tarp 70 ir 80 
n u oš. tos priedo sumos, kurios 
britų iždo kancleris Philip 
Sncwden reikalavo kaip Angli
jos dalies iš reparal’ijų sumų, 
Vokietijos kas metai mokėti
nų kreditorių valstybėms ei
nant Youngo planu.

t ' (Atlantic and Pacific Photo 1

Aristide Briand, kuris jau vienuoliktą kartą patapo Fran
ci jos premieru. • ’
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Keturi Kroatų vadai 
pabėgo nuo Serbų 

diktatūros
Buvęs ministeris Trumbič ir 

trys jo draugai žada iš už
sienio vesti kųyą prieš ser
bu dominavimą

•' • - - .r ____ ta ~ •—

VIENA, Austrija, rugp. 29.
Pabėgę nuo žiaurios Živko- 

vičo diktatūros Jugoslavijoje, 
Į Vieną atvyko Dr. Anton 
Trumbič, buvęs užsienio rei
kalų ministeris ir vienas žy
miausių Kroatų vadų, ir trys 
kiti jo draugai pabėgėliai: par
lamento atstovas Kosti tie, nu
žudyto vado Stefano Radičo 
žentas; Dr. Krnevič, taipjau 
parlamento atstovas, ir Cihlar, 
Kroatų partijos organo Obzor 
redaktorius.

Dr. Trumbič ir jo draugai 
sugebėjo pereiti sieną iš Jugo
slavijos į Austriją persitaisę 
kaimiečiais. Nors be pasportų, 
jie tikisi gauti iš Vienos poli
cijos laikinių dokumentų, su 
kuriais jie galėtų vykti toliau 
Į Genevą, Paryžių ir Londoną 
ir, būdami užsieny, vesti kovą 
prieš nepakenčiamą serbų do
minavimą.

Norėjo gavėti 90 dienu, 
mirė išgavėjęs mėnesį

LYONS, Colo., rugp. 29. — 
Išgavėjęs trisdešimt vieną die
ną, badu čia mirė Chris Sol- 
burg, 45 metų amžiaus. Jis 
buvo atvykęs čia kartu su vie
na “gavėtojų” partija iš Chi- 
cagos ir bandė išgavėti 90 die
nų, kad tuo gavėjimu atsijau
nintų. Per gavėjimą jis nukri
to nuo 165 svarų svorio iki 75 
svarų.

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

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; lengvi mai- 
nąsis vejai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 61° ir 70° F.

šiandie saulė teka 6:12, lei- 
džaisi 7:29. Mėnuo teka 1:09 
ryto.

Riaušės tarp arabų 
ir žydų Jeruzolime 
tapo numalšintos

Miestas laikomas kar> padėty; 
bijoma tačiau arabų sukili
mų Sirijoj ir Transjerdani- 
joj

JERUZOL1MAS, rugp. 29.— 
Jeruzolime dabar viešpatauja 
karo padėtis. Britų kareiviai 
patruliuoja miestą. Gatvėse 
visiškas ramumas, ir naktimis 
niekam neleista vaikščioti. Ma
noma, kad neramumai pasibai
gė — Jeruzolime, bet ne kitur.

Atrodo, kad arabų sukilimai 
iš Palestinos persimetė ir i 
Prancūzų globojamą Siriją. Va
kar po pietų buvo įvykę nera
mumų Damaske, demonstraci
jų prieš valdžią pavidale. Pran
cūzų kariuomenė veikia Bei
rute, Damaske ir kituose Siri
jos miestuose.

Bandyti puolimai britų val
džios įstaigų Tulkare ir Nab- 
luse, kurie yra grynai arabų 
miestai, rodo, kad neramumai 
prieš žydus išvirto sukilimais 
prieš valdžią.

Bijoma sukilimų Transjorda- 
nijoj. Ties Allcnby tiltu, jun
giančiu Užjordonį su Palesti
na, kur arabai bandė pulti vie
ną žydų bendruomenę, lapo 
pastatytas kareivių būrys su 
trimis anuotomis. Pasiųsta taip
jau kariuomenės dalis į Akrą, 
didumoj arabų miestą, apsau
goti žydų bendruomenę nuo 
puolimų.

Tuo tarpu vis daugiau at
vyksta britų sustiprinimų. Į 
Jalą atvyko aeroplanų gabentu- 
vai, atgabenę dar septynis aero
planus. Iš Egipto atėjo dar 
vienuolika šarvuotų automobi
lių, kurių septyni tapo pasta
tyti Jeruzolime.

Pakeičiamas Emigraci
jos įstatymas

KAUNAS. — Emigracijos 
Įstatymo pakeitimas numatąr, 
uždrausti vienų mergaičių išva
žiavimą. Iki 25 metų jos galė
sią išvažiuoti tik su tėvais ar 
artimais giminėmis. Be to, ak
mens, atlikę karo tarnybą, ga
lėsią emigruoti tik praslinkus 
nustatytam laikui.

Lindberghai skris per j 
Amazonės dykynus

WASHINGTONIAS, rugp. 2!). 
— Aviatorius pulk. Charles 
Lindbergh ir jauna jo žmona 
ateinanti mėnesį išskris kelio
nėn į Pietų Ameriką. Kelionės 
tikslas — įsteigti Jungtinių 
Valstybių oro pašto tarnybą 
tarp Miami ir -Paramariibo, 
Olandų Gvianoj, kurį jie pa
sieks apie rugsėjo 23. Iš Para- 
mari'bo jįe skris pietų linkui 
per nežinomus ’ dar Amazonės 
klonio dykynus ir džiugles į 
Santos, Brazilijoj.

‘Graf Zeppelin’ pa
baigė savo kelionę

aplink pasaulį ,
Vakar rytą pasiekė Lakehurstą, 

o šeštadieni išlėks atgal į Vo
kietiją

LAKEI 1U.BST, N. J., rugp. 
29. — Baigęs savo kelionę ap
link pasaulį, vokiečių oro mil
žinas, dirižablis “Graf Zeppe
lin”, nusileido čia šiandie 7 vai. 
ryto. Nežiūrint ankstyvo ryto, 
“Zeppelino” pasitikti buvo su
sirinkę laivyno stoty daugiau 
kaip penki tūkstančiai žmonių, 
kurie jį entuziastiškai sveiki
no.

“Graf Zeppelin” žada atei
nantį šeštadienį (rytoj) išlėk
ti atgal į Vokietiją, bet be sa
vo vado, komandoriaus Hugo 
Eckenerio, kuris žada'apie dvy
liką dienų pasilikti Jungtinėse 
Valstybėse — aplankyti Wa- 
shingtoną, Akroną (Ohio) ir 
paskui grįžti namo laivu. “Zep- 
pelinui” gi kelionėj į Fried- 
richshafeną komanduos kap. 
Ernst Lehmann.

NEBEGALĖJO GYVENTI BE 
“MAMOS”, NUSIŽUDĖ

PANA, III., rugp. 29. — Va
kar nusišovė turtingas vietos 
farmerys, Morris Eilioti, 57 
metų amžiaus. Jo žmona mirė 
praeito kovo mėnesį, ir nusižu
dėlis paliko laiškelį, kuriame 
sako, kad be “mamos” jis ne
begalis ilgiau gyventi.

NEW YORKAS, rugp. 29.— 
Bath Beachc, Brooklyno daly, 
į žinomo milionieriaus kon- 
•trak torio Stepheno Guardino 
namus vakar buvo numesta 
bomba. Policija įtaria, kad tai 
juodrankių darbas.

Sovietų Rusija ir Ki~ 
nai kely į taikos per- 

traktacijas
MUKDENAS, Mandžur., rug- 

piučio 29. — Gauti čia prane
šimai iš 1 birbino sako, kad 
“neoficialiai” Kinų ir Sovietų 
Sąjungos pertraktacijų vedė
jai Berlyne nutarę generaliniu 
Rytų Kinų geležinkelio admi
nistratorium rekomenduoti Žar- 
kovą, buvusi Kazanės geležin
kelio viršininką.

To padarinys, kaip sprendžia
ma, butų formalių Rusų-Kinų 
derybų pradėjimas ginčui dėl 
Rytų Kinų:- geležinkelio išly
ginti.

[Užvakar buvo pranešta iš 
Šanchajaus, kad sovietų amba
sadorius Berlyne painforma
vęs Kinų ministerį Vokietijai, 
kad jeigu Kinų valdžia sutik
sianti priimti naują 'Rytų Kinų 
geležinkelio administratorių, 
kuri sovietų valdžia paskir- 
sianti, tai Maskva sutiksianti 
tuojau pradėti formalias taikos 
derybas su Nankinu. Sovietų 
ambasada Berlyne buvo betgi 
tas žinias migy mis. j

Lokomotyvos sugedi
mas pagadino francu- 

zų plėšikams biznį
PARYŽIUS, rugp. 29. — Ge

ležinkelio linijoj, tarp Lyono 
ir Macono, vakar anksti rytą 
du gražiai apsitaisę banditai 
bandė apiplėšti ekspresinį Pa- 
ris-Vintmille traukinį. Pašto 
vagone, kai valdininkas tikri
no apdraustus siuntinius, jis 
staiga išgirdo už nugaros: 
“Rankas aukštyn!” Atsigrįžęs, 
jis pamatė du neprašytu sve
čiu su atstatytais į jį revolve
riais.

Pašto vagono valdininkas 
priešintis plikom rankom prieš 
du ginkluotu banditu nė nema
nė. Beprotystė butų. Be žo
džio, jis buvo besirengiąs ati
duoti puolikams siuntinius, 
bet čia netikėtai traukinys ėmė 
ir sustojo.

“Juokų čia nedaryk! Leisk 
traukinį, greičiau!” riktelėjo 
banditai mašinistui, iškišę gal
vas pro langą.

“Koki čia juokai, kad loko
motyvą sugedo,” riktelėjo at
gal mašinistas, nieko blogo ne
įtardamas. “Reikia eit šauktis 
pagalbos.”

Bet banditai suprato kitaip 
ir, ilgai negalvodami, šoko lau
kan iš vagono ir šovė į mišką.

Protestuoja prieš 
blogą rusų kalinių 

traktavimą
DARBINAS, Mandžur., rug- 

piučio 29. — Praneša, kad Vo
kiečių konsulas ėmęs protes
tuoti prieš blogą elgesį su tūks
tančiais internuotų buvusių so
vietų Rylų Kinų ge’cžinkelio 
tarnautojų.

Tie rusai, internuoti bara
kuose, skundžias, kad jie esą 
priversti gyventi labai . nesani- 
tarinese sąlygose.

Atsitikimas su Bul
garijos premjeru 

Liapčevu
SOFIJA, Bulgarija, rugp. 29. 

— Automobilis, lėkdamas grei
tai vieškeliu tarp Kinogrado ir 
Varnos, palei Juodąją Jurą, 
užgavo ir apvertė gražų, dvie
jų arklių traukiamą, vežimą, 
kuriuo važiavo vienas Somos 
miestelio fabrikininkas.

Išlindęs iš po vežimo, fabri
kininkas, įlūžęs kaip kobra, 
išsitraukė iš kišenes revolverį 
ir paleido j j i darbą: privarė 
skylių į automobilio šinas, į 
gazolino tanką, ir supyškino 
stiklus, visą tą darbą lydėda
mas stipriausiais ir parinkti- 
niausiais bulgarų keiksmo žo
džiais.

“Ar jau pabaigėt?” paklau
sė drebėdamas automobilistas. 
“Kad pabaigei, tai dabar leis
kite man atsirekomenduoti. 
Aš, kurį jus mažne nugalabi- 
jot, esu Andriejus Liapčevas, 
jūsų ministeris pirmininkas.”

Nustebęs ir labai susisielo
jęs miestelėnas buvo netrukus 
policijos suimtas, tačiau minis
teris pirmininkas liepė tuojau 
jį paleisti, kadangi ir jis pats 
jautėsi kaltas, savo automobi
liu pabaidęs fabrikininko ark
lius. I .■ • k « » ' ‘ '

Dinamitavo Keno- 
shos streiklaužio 

namus
KENOSHA, Wis., rugp. 29. 

— Anksti rytą čia buvo nu
mesta bomba Į vienus namus, 
kuriuose gyvena John Berry, 
streiklaužys, dirbąs Allen A 
'kompanijos mogstuvėse, kurių 
darbininkai jau antri metai 
streikuoja.

Sprogusios bombos narnai 
buvo apdraskyti, bet žmonių 
niekas ‘nenukentėjo. Kaimynų 
namų langai taipjau išlakstė.

Per visą laiką, kaip tęsiasi 
mėgstuvių darbininkų streikas, 
Kenoshoj buvo išsprogdintos 
jau dvidešimt dvi dombos.

Philada valdininkas 
prisipažino pats 

pavogęs $4,000
PHILADELPHIA, Pa., rugp. 

29. — Ryšy su “banditų už
puolimu” viešųjų darbų de
partamento raštinės septinta
me rotušės aukšte ir pavogi
mu $4,(MX), policijos suimtas 
miesto kasininko asistentas, 
Alexander J. Hamilton, prisi
pažino, kad užpuolimas buvęs 
simuliacija ir kad pinigus jis 
pats pavogęs, nes buvęs stip
riai prasilošęs. /

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

SANTA BARBARA, CaL, 
rugp. 29. — Vakar čia buvo 
jaustas lengvas žemės drebėji
mas. žalos nepadarė.

2,000 beduinų iš tyrulių 
einą į Jeruzolimų

■ I —

PARYŽIUS, rugp. 29.— šian
die čia gauta žinių, kad iš ty
rulių žygiuoją į Jeruzolimą 
2,000 beduinų.

Sirų vadų Paryžiuje gauto
mis informarijomis, beduinų- 
druzų sąjūdi pradėjęs sultonas 
Atrašas, paskilbęs druzų va
das, kuris nuo nepasisekusio 
pastarojo sukilimo slapstėsi 
tyruliuose.

Oro katastrofos
Aeroplanas užsigavo į rotušės 

bokštą; 4 sužaloti
TUREKA, Utah, rugp. 29.— 

Penkių tūkstančių žmonių mi
niai žiūrint, vienas aeroplanas, 
kuriuo skrido pilotas ir du pa- 
sažieriai, užsigavo į miesto ro
tušės bokštą ir nukrito žemėn. 
Visi trys lakūnai skaudžiai už
sigavo, taipjau buvo sužalotas 
vienas praeivis.

Prekybos departamento viee- 
sekretorius užsigavo

BRIDGETON, N. J., rugp. 
29. — Netoli nuo čia, aeropla
nui nukritus ant geležinkelio 
linijos, lengvai sužaloti buvo 
pilotas ir jo pasažierius Wil- 
liam iMcCracken, prekybos de
partamento vioesekretorius a- 
viacijai.

Habsburgų turtai 
žuvo ugny Berlyne

BERLYNAS, rugp. 29.
Gaisre, kuris vakar kilo Ber
lyno Kurfuerstendamme, žuvo 
Halbkiburgų imperatorių bran
genybės, kurios buvo įšmuge- 
liuotos i Vokietiją tuojau po 
revoliucijos.

Gaisras sunaikino namus, 
kuriuose gyveno Alfredas Ge- 
rasch, kitąkart pagarsėjęs Vie
nos aktorius. Tas Gerasch bu
vo didelis ciesorienės Zitos fa
voritas. Kai Auslrų-Vengrų 
sostas griuvo, dalį savo brilian
tų Zita patikėjo Geraschui, ku
ris juos įšmugeliavo j Vokie
tiją, Įsiuvęs į savo estrados 
kostiumus. Už tai ciesorienė 
davė jam brangią meno kuri
nių kolekciją, kuri dabar žlu
go ugny.

JERUZOL1MAS, rugp. 29.— 
Praneša, kad arabai Nebluse, 
centralinėj Palestinoj, paskel
bę nepriklausomybę nuo Ang
lijos ir iškėlę Turkų vėliavą.

LIETUVOS ŽINIOS
Carų Rusija — vis dar 
pavyzdys: be uniformų 

— ani rus
KAUNAS, — švietimo minis

terijos aplinkraštis, kuriuomi 
moksleiviai negali vėliau 11 vai. 
vakaro vaikščioti mieste, nega
li lankyiti kino, kuriuose rodo
ma pornografinio pobūdžio fil- 
mos, negali lankyti restoranų, 
smuklių ir t.t., Įsigaliojo. Mo
kyklų direktoriams Įsakyta jis 
Įgyvendinti.

Kad palengvintų kontrolę, 
mokiniai turės nešioti unifor
mą, kaip tas buvo ir Rusijoj 
iki 1905 metų.

Lenkiškų kiaulių dar 
yra Lietuvoj

GRINKIŠKIO dvaro ūkio ve
dėjas šteinas, spaciruodamas 
su dvaro savininke, sutiko gat
vėje studentą L. ir už tai, kad 
L. nepakėlė kepurės ir neatsą-f 
kė į lenkiškus klausimus, štei
nas visu smarkumu sudavė L. 
per veidą taip, kad net kepu
rė nukrito. Apie įvykį L. pra
nešė policijai. Policija, ištyrus 
dalyką, p. Šteinui parašė pro
tokolą ir patraukė teisman.

Rugpiučio 2 d. Taikos Tei
sėjas paskyrė Šteinui 7 paras 
šalltosios, nepakeičianl pinigi
ne bausme. šteinas padaręs 
labai smutną fizionomiją salę 
apleido.

Dvarponių žmones ne
nori, ir gana

SALAKAS, Zarasų apskr.
Zarasų apskrities viršininkui 
paliuosavus buv. Salaku vir
šaiti p. Aleks. Stasiūną, Sala
ko valsčiaus tarybos posėdy 
išstatė į viršaitį 6 kandidatus, 
iš kurių daugiausia balsų ga
vo dvarponis Chamnekas, bet 
žmonėms prieš Chamucką už
protestavus, apskrities virši
ninkas jo viršaičiu netvirtino 
ir paliko laikinai eiti viršaičio 
pareigas Punputį iki naujų sa
vivaldybės rinkimų, kurie’ tu
rės Įvykti spalių mėn. 12 d.

_ »

“Juodoji Kaukė” veikiaf I

KAUNAS. — Vieno Kauno 
krutamu jų paveikslų teatro di
rektorius gavo grasinantį laiš
ką, kad neduotų skelbimų vie
nam mažumų dienraščiui. Laiš
kas pasirašytas “juodos kau
kės”.
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Haagos konferencijoj 
galutinai susitarta

Youngo reparacijų planas bus visų kredi
torių valstybių ir Vokietijos priimtas 
šeštadieni konferencijos plenumo se
sijoje

HAAGA, rugp. 29. — Repa
racijų konferencijoj šiandie 
pagaliau prieita prie sutarimo 
tarp kreditorių valstybių ir Vo
kietijos, ir Youngo ekspertų 
planas bus oficialiai visų val
stybių priimtas pilnoj sesijoj 
šeštadienį.

Einant pasiektu susitarimu, 
Anglija gauna tarp 70 ir 80 
nuoš. tos priedo sumos, kurios 
britų iždo kancleris Philip 
Sncwden reikalavo kaip Angį i-1 
jos dalies iš reparacijų sumų, I 
Vokietijos kas metai mokėti
nų kreditorių valstybėms ei-i 
nant Youngo planu.

Vokietija išsiderėjo, kad Rei
no kraštas hutų evakuotas be J

Keturi Kroatu vadai 
v 

pabėgo nuo Serbų 
diktatūros

Buvęs ministeris Trumbič ir
trys jo draugai žada iš už
sienio vesti kyyą prieš ser
bų dominavimą

VIENA, Austrija, rugp. 29.
Pabėgę nuo žiaurios Živko- 

vičo diktatūros .Jugoslavijoje, 
i Viena atvyko Dr. Anton 
Trumbič, buvęs užsienio rei
kalų ministeris ir vienas žy
miausių Kroatų vadų, ir trys 
kiti jo draugai pabėgėliai: par
lamento atstovas Kosti t iė, nu
žudyto vado Stefano Radičo 
žentas; Dr. Krnevič, taipjau 
parlamento atstovas, ir Cihlar, 
Kroatų partijos organo Obzor 
redaktorius.

Dr. Trumbič ir jo draugai 
sugebėjo pereiti sieną iš Jugo
slavijos į Austriją persitaisę 
kaimiečiais. Nors be pasportų, 
jie tikisi gauti iš Vienos poli
cijos laikinių dokumentų, su 
kuriais jie galėtų vykti toliau 
j Genevą, Paryžių ir Londoną 
ir, būdami užsieny, vesti kovą 
prieš nepakenčiamą serbų do
minavimą.

Norėjo gavėti 90 dienv, 
mirė išgavėjęs mėnesi

LYONS, Colo., rugp. 29. — 
Išgavėjęs trisdešimt vieną die
ną, badu čia mirė Cbris Sol- 
burg, 45 metų amžiaus. Jis 
buvo atvykęs čia kartu su vie
na “gavėtojų” partija iš Chi- 
cagos ir bandė išgavėti 90 die
nų, kad tuo gavėjimu atsijau
nintų. Per gavėjimą jis nukri
to nuo 165 svarų svorio iki 75 
svarų.

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

Iš viso gražu; nedidele tem
peratūros atmaina; lengvi mai- 
nąsis vėjai.

Vakar temperai ura įvairavo 
tarp 61° ir 70° F.

šiandie saulė teka 6:12, lei- 
džaisi 7:29. Mėnuo teka 1:09 
ryto.

įsteigimo tam tikros santarvi
ninkų komisijos ginkluotei Vo
kiečiu Reino krašte kontroliuo
ti.

Taip sakant, pralošusios val
stybės yra Fra n ei j a, Italija ir 
Belgija. Francija buvo privers
ta iš savo reparacijų dalies, 
originaliai numatytos Youngo 
plane, atiduoti kas metai Ang
lijai po apie 888,000, Italija — 
po apie $508,800 ir Belgija — 
po apie $355,000.

Britų užsienio reikalų minis- 
terio patarimu, politinė komi
sija šiandie nutarė, kad Reino 
krašto evakuavimas turi būt 
tuojau pradėtas ir galutinai 
pabaigtas prieš 1930 metų bir
želio mėnesio galą.

Riaušės tarp arabų 
ir žydų Jeruzolime 
tapo numalšintos

Miestas laikomas kar> padėty; 
bijoma tačiau arabų sukili
mų Sirijoj įr Transjcrdani- 
joj

JERUZOLIMAS, rugp. 29.— 
Jeruzolime dabar viešpatauja 
karo padėtis. Britų kareiviai 
patruliuoja miestą. Gatvėse 
visiškas ramumas, ir naktimis 
niekam neleista vaikščioti. Ma
noma, kad neramumai pasibai
gė — Jeruzolime, bet ne kitur.

Atrodo, kad arabų sukilimai 
iš Palestinos persimetė ir i 
franeuzų globojamą Siriją. Va
kar po pietų buvo įvykę nera
mumų Damaske, demonstraci
jų prieš valdžią pavidale- Pran
cūzų kariuomenė veikia Bei
rute, Damaske ir kituose Siri
jos miestuose.

Bandyti puolimai britų val
džios įstaigų Tulkare ir Nab- 
luse, kurie yra grynai arabų 
miestai, rodo, kad neramumai 
prieš žydus išvirto sukilimais 
prieš valdžią.

Bijoma sukilimų Transjorda- 
nijoj. Ties Allenby tiltu, jun
giančiu Užjordonį su Palesti
na, kur arabai bandė pulti vie
ną žydų bendruomenę, tapo 
pastatytas kareivių būrys su 
trimis anuotomis. Pasiųsta taip
jau kariuomenės dalis į Akrą, 
didumoj arabų miestą, apsau
goti žydų bendruomenę nuo 
puolimų.

Tuo tarpu vis' daugiau at
vyksta britų sustiprinimų. į 
Jalą atvyko aeroplanų gabentu- 
vai, atgabenę dar septynis aero
planus. Iš Egipto atėjo dar 
vienuolika šarvuotų automobi
lių, kurių septyni tapo pasta
tyti Jeruzolime.

Pakeičiamas Emigraci
jos įstatymas

KAUNAS. — Emigracijos 
jstatymo pakeitimas numatąn 
uždrausti vienų mergaičių išva
žiavimą. Iki 25 metų jos galė
sią išvažiuoti tik su tėvais ar 
artimais giminėmis. Be to, ak
mens, atlikę karo tarnybą, ga
lėsią emigruoti tik praslinkus 
nustatytam laikui.

% (Atlantic and Pacific Photo)

Aristide Briand, kuris jau vienuoliktą kartą patapo Fran- 
cijos premieru. • '

Lindberghai skris per 
Amazonės dykynus

WASHINGTON1AS, rugp. 29. 
— Aviatorius pulk. Charles ( 
Lindbergh ir jaupa jo žmona. Į 
ateinantį mėnesį išskris kelio
nėn j Pietų Ameriką. Kelionės 
tikslas — įsteigti Jungtinių 
Valstybių oro pašto tarnybą 
tarp Miami ir •Paramariibo, 
Olandų Gvianoj, kurį jie pa
sieks apie rugsėjo 23. Iš Para- 
maribo jie skris pietų linkui 
per nežinomus ‘ dar Amazonės 
klonio dykynus ir džiugles į 
Santos, Brazilijoj.

‘Graf Zeppeliif pa-! 
baigė savo kelionę 

aplink pasaulį
Vakar rytą pasiekė Lakehurstą, 

o šeštadieni išlėks atgal į Vo
kietiją

LAKEHUBST, N. J., rugp. 
29. — Baigęs savo kelionę ap
link pasaulį, vokiečių oro mil
žinas, dirižablis “Graf Zeppe- 
lin”, nusileido čia šiandie 7 vai. 
ryto. Nežiūrint ankstyvo ryto, 
“Zeppelino” pasitikti buvo su
sirinkę laivyno stoty daugiau 
kaip penki tūkstančiai žmonių, 
kurie jį entuziastiškai sveiki
no.

“Graf Zeppelin” žada atei
nantį šeštadienį (rytoj) išlėk
ti atgal į Vokietiją, bet be sa
vo vado, komandoriaus Hugo 
Eckenerio, kuris žada’apie dvy
liką dienų pasilikti Jungtinėse 
Valstybėse — aplankyti Wa- 
shingtoną, Akroną (Ohio) ir 
paskui grįžti namo laivu. “Zep- 
pelinui” gi kelionėj į Fried- 
richshafeną komanduos kap. 
Ernst Lehmann.

NEBEGALĖJO GYVENTI BE 
“MAMOS”, NUSIŽUDĖ

PANA, 111., rugp. 29. — Va
kar nusišovė turtingas vietos 
farmerys, Morris Elliott, 57 
metų amžiaus. Jo žmona mirė 
praeito kovo mėnesį, ir nusižu
dėlis paliko laiškelį, kuriame 
sako, kad be “mamos” jis ne
begalįs ilgiau gyventi.

NEW YORKAS, rugp. 29.— 
Bath Beache, Brooklyno daly, 
į žinomo milionieriaus kon- 
traktorio Stepheno Guardino 
namus vakar buvo numesta 
bomba. Policija įtaria, kad tai 
juodrankių darbas.

Sovietų Rusija ir Ki
nai kely į taikos per- 

traktacijas
MUKDENAS, Mandžur., rug

pjūčio 29. — Gauti čia prane
šimai iš įdarbino sako, kad 
“neoficialiai” Kinų ir Sovietų 
Sąjungos pertraktacijų vedė
jai Berlyne nutarę generaliniu 
Bylų Kinų geležinkelio admi
nistratorium rekomenduoti Žar- 
kovą, buvusį Kazanės geležin
kelio viršininką.

To padarinys, kaip sprendžia
ma, butų formalių Busų-Kinų 
derybų pradėjimas ginčui dėl 
Rytų Kinų * geležinkelio išly
ginti.

[Užvakar buvo pranešta iš 
Šanchajaus, kad sovietų amba
sadorius Berlyne painforma
vęs Kinų ministerį Vokietijai, 
kad jeigu Kinų valdžia sutik
sianti priimti naują Rytų Kinų 
geležinkelio administratorių, 
kurį sovietų valdžia paskir- 
sianti, tai Maskva sutiksianti 
tuojau pradėti formalias taikos 
derybas su Nankinu. Sovietų 
ambasada Berlyne buvo betgi 
tas žinias n ūgy mis.]

Lokomotyvos sugedi-
mas pagadino francu 

zų plėšikams biznį
PARYŽIUS, rugp. 29. — Ge

ležinkelio linijoj, tarp Lyono 
ir Macono, vakar anksti rytą 
du gražiai apsitaisę banditai 
bandė apiplėšti ekspresinį Pa- 
ris-Vintmille traukinį. Pašto 
vagone, kai valdininkas tikri
no apdraustus siuntinius, jis 
staiga išgirdo už nugaros: 
“Rankas aukštyn!” Atsigrįžęs, 
jis pamatė du neprašytu sve
čiu su atstatytais į jį revolve
riais.

Pašto vagono valdininkas 
priešintis plikom rankom prieš 
du ginkluotu banditu nė nema
nė. Beprotystė butų. Be žo
džio, jis buvo besirengiąs ati
duoti puolikams siuntinius, 
bet čia netikėtai traukinys ėmė 
ir sustojo.

“Juokų čia nedaryk! Leisk 
traukinį, greičiau!” riktelėjo 
banditai mašinistui, iškišę gal
vas pro langą.

“Koki čia juokai, kad loko
motyvą sugedo,” riktelėjo at
gal mašinistas, nieko blogo ne
įtardamas. “Reikia eit šauktis 
pagalbos.”

Bet banditai suprato kitaip 
ir, ilgai negalvodami, šoko lau
kan iš vagono ir šovė į mišką.

Protestuoja prieš 
blogą rusų kalinių 

traktavimą X
HAR/BINAS, Mandžur., rug

pjūčio 29. — Praneša, kad Vo
kiečių konsulas ėmęs protes
tuoti prieš blogą elgesį su tūks
tančiais internuotų buvusių so
vietų Bylų Kinų ge’ežinkelio 
tarnautojų.

Tie rusai, internuoti bara
kuose, skundžias, kad jie esą 
priversti gyventi labai nesą n i- 
tarinėS‘3 sąlygose.

Atsitikimas su Bul
garijos premjeru 

Liapčevu
SOFIJA, Bulgarija, rugp. 29. 

— Automobilis, lėkdamas grei
tai vieškeliu tarp Kinogrado ir 
Varnos, palei Juodąją Jurą, 
užgavo ir apvertė gražų, dvie
jų arklių traukiamą, vežimą, 
kuriuo važiavo vienas Somos 
miestelio fabrikininkas.

Išlindęs iš po vežimo, fabri
kininkas, Įlūžęs kaip koletą, 
išsitraukė iš kišenės revolverį 
ir paleido jį į darbą: privarė 
skylių į automobilio šinas, į 
gazolino tanką, ir supyškino 
stiklus, visą tą darbą lydėda
mas stipriausiais ir parinkti- 
niausiais bulgarų keiksmo žo
džiais.

“Ar jau pabaigėt?” paklau
sė drebėdamas automobilistas. 
“Kad pabaigėt, tai dabar leis
kite man atsirekomenduoti. 
Aš, kurį jus mažne nugalabi- 
jot, esu Andriejus Liapčevas, 
jūsų ministeris pirmininkas.”

Nustebęs ir labai susisielo
jęs miestelėnas buvo netrukus 
policijos suimtas, tačiau minis
teris pirmininkas liepė tuojau 
jį paleisti, kadangi ir jis pats 
jautėsi kaltas, savo automobi
liu pabaidęs fabrikininko ark
lius.

Dinamitavo Keno- 
shos streiklaužio 

namus
KENOSHA, Wis„ rugp. 29. 

— Anksti rytą čia buvo nu
mesta bomba į vienus namus, 
kuriuose gyvena John Berry, 
streiklaužys, dirbąs Allen A 
'kompanijos megstuvėse, kurių 
darbininkai jau antri metai 
streikuoja.

Sprogusios bombos namai 
buvo apdraskyti, bet žmonių 
niekas ‘nenukentėjo. Kaimynų 
namų langai taipjau išlakstė.

Per visą laiką, kaip tęsiasi 
megstuvių darbininkų streikas, 
Kenoshoj buvo išsprogdintos 
jau dvidešimt dvi dombos.

Philada valdininkas 
prisipažino pats 

pavogęs $4,000
PiHIEADELPHIA, Pa., rugp. 

29. — Ryšy su “banditų už
puolimu” viešųjų darbų de
partamento raštinės septinta
me rotušės aukšte ir pavogi
mu $4,(MX>, policijos suimtas 
miesto kasininko asistentas, 
Alexander J. Hamilton, prisi
pažino, kad užpuolimas buvęs 
simuliacija ir kad pinigus jis 
pats pavogęs, nes buvęs stip
riai prasilošęs. /

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

SANTA BARBARA, Cak, 
rugp. 29. — Vakar čia buvo 
jaustas lengvas žemės drebėji
mas. Žalos nepadarė.

2,000 beduinų iš tyrulių 
einą į Jeruzolimų

- 1 ■ "X— '

PARYŽIUS, rugp. 29.— šian
die čia gauta žinių, kad iš ty
rulių žygiuoją į Jeruzolimą 
2,000 beduinų.

Sirų vadų Paryžiuje gauto
mis informacijomis, beduinų- 
druzų sąjūdį pradėjęs sultonas 
Atrašas, paskilbęs druzų va
das, kuris nuo nepasisekusio 
pastarojo sukilimo slapstėsi 
tyruliuose.

Oro katastrofos
\ I

Aeroplanas užsigavo į rotušės 
bokštą; 4 sužaloti

TUREKA, Utah, rugp. 29.— 
Penkių tūkstančių žmonių mi
niai žiūrint, vienas aeroplanas, 
kuriuo skrido pilotas ir du pa- 
sažieriai, užsigavo j miesto ro
tušės bokštą ir nukrito žemėn. 
Visi trys lakūnai skaudžiai už
sigavo, taipjau buvo sužalotas 
vienas praeivis.
Prekybos departamento vice- 

sekretorius užsigavo
BRIDGETON, N. J., rugp. 

29. — Netoli nuo čia, aeropla
nui nukritus ant geležinkelio 
linijos, lengvai sužaloti buvo 
pilotas ir jo pasažierius Wil- 
liam iMcCracken, prekybos de
partamento vioesekretorius a- 
viacijai.

Habsburgų turtai 
žuvo ugny Berlyne

BERLYNAS, rugp. 29. -
Gaisre, kuris vakar kilo Ber
lyno Kurfuerstcndmnnic, žuvo 
Hamburgu imperatorių bran
genybes, kurios buvo įšmuge- 
liuotos į Vokietiją tuojau po 
revoliucijos.

Gaisras ( sunaikino namus, 
kuriuose gyveno Alfredas Ge- 
rascb, kitąkart pagarsėjęs Vie
nos aktorius. Tas Gerasch bu
vo didelis cicsorienės Zitos fa
voritas. Kai Austrų-Vengrų 
sostas griuvo, dalį savo brilian
tų Zita patikėjo Geraschui, ku
ris juos įšmugeliavo į Vokie
tiją, įsiuvęs į savo estrados 
kostiumus. Už tai ciesorienė 
davė jam brangią meno kuri
nių kolekciją, kuri dabar žlu
go ugny.

JERUZOLIMAS, rugp. 29.— 
Praneša, kad arabai Ncbluse, 
cen tralinėj Palestinoj, paskel
bę nepriklausomybę nuo Ang
lijos ir iškėlę Turkų vėliavą.

15-kos Metų
Patyrimas

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

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

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

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

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

.......... ...............

LIETUVOS ŽINIOS
Carų Rusija — vis dar 
pavyzdys: be uniformų 

— ani rus
KAUNAS, — Švietimo minis

terijos aplinkraštis, kuriuomi 
moksleiviai negali vėliau 11 vai. 
vakaro vaikščioti mieste, nega
li lankyti kino, kuriuose rodo
ma pornografinio pobūdžio fil- 
mos, negali lankyti restoranų, 
smuklių ir t.t., įsigaliojo. Mo
kyklų direktoriams įsakyta jis 
įgyvendinti.

Kad palengvintų kontrolę, 
mokiniai turės nešioti unifor
mą, kaip tas buvo ir Rusijoj 
iki 1905 metų.

Lenkiškų kiaulių dar 
yra Lietuvoj

GRINKIŠKIO dvaro ūkio ve
dėjas šteinas, spaciruodamas 
su dvaro savininke, sutiko gat
vėje studentą L. ir už tai, kad 
L. nepakėlė kepurės ir neatsą-f 
kė į lenkiškus klausimus, $tei-: 
nas visu smarkumu sudavė L. 
per veidą taip, kad net kepu
rė nukrito. Apie įvykį L. pra
našė policijai. Policija, ištyrus 
dalyką, p. šteinui parašė pro
tokolą ir patraukė teisman.

Rugpiučio 2 d. Taikos Tei
sėjas paskyrė Šteinui 7 paras 
šaltosios, nepakeičiant pinigi
ne bausme, šteinas padaręs 
labai smutną fizionomiją salę 
apleido.

v T ♦ < k

Dvarponių žmonės ne
nori, ir gana

SALAKAS, Zarasų apskr. — 
Zarasų apskrities viršininkui 
paliuosavus buv. Salaku vir
šaitį p. Aleks. Stasiūną, Sala
ko valsčiaus tarybos posėdy 
išstatė į viršaitį 6 kandidatus, 
iš kurių daugiausia balsų ga
vo dvarponis Chamuckas, bet 
žmonėms prieš Chamucką už
protestavus, apskrities virši
ninkas jo viršaičiu netvirtino 
ir paliko laikinai eiti viršaičio 
pareigas Punputį iki naujų sa
vivaldybės rinkimų, kurie’ tu
rės įvykti spalių mėn. 12 d.

“Juodoji Kaukė” veikia
t '

KAUNAS. — Vieno Kauno 
krutamųjų paveikslų teatro di
rektorius gavo grasinantį laiš
ką, kad neduotų skelbimų vie
nam mažumų dienraščiui. Laiš
kas pasirašytas “juodos kau
kės”.

■■■■



Susmukęs “Laisvės” 
štabas

Bolševizmą laukia grabas,
Jau susmukęs “Laisvės” štabas;

Vai liūlia ir vėl liūlia
Griebs ir jį patsai nelabas!

Kitas Lazdosgalas.

(Gaida kaip bedančio kroko- 
diliaus kriokimas)

Matom per trockinę prizrną 
Ima velnias bolševizmą;

Vai liūlia ir vėl liūlia 
Ima velnias bolševizmą!

Rusijoj buržujų knibžda, — 
Kapitalas suka lizdą;

Vai liūlia ir vėl liūlia 
Kaptialas suka lizdą.

Ką tik “Laisvė” pranašavo, 
neišgaravo; 
ir vėl liūlia 
to neišgaravo.
nepamėgo,

Lietuviškas Šiupinys 
iš Philadelphijos gy

venimo trupinių
Dzukiškai-žemaitiškai 

suposmelėjo
Senas Kurguzas

I. ANKSTYBIEJI AMŽIAI

Vai liūlia

Prūsei k a to
Pas kriaučius greičiau nubėgo;

Vai liūlia ir vėl liūlia
Pas kriaučius greičiau nubėgo

Vidikui užleido vietą,
Kad ilgiau paniulkinti svietų;

Vai liūlia ir vėl liūlia 
Vidikui užleido vietą.

Musų miestas didis, slaunas, 
istoringas ir nebjaunas. Čia 
lietuvių daug gyvena, neb nuo 
šiandien jau, iš seno. Metų 
puskapis ar tiekis—tikrai neži
nau, bet niekis. Istorija jų 
mums visviena, aiški yra kaip 
diena. Čia Miliukas su žvaigž
de savo, kit kart šauniai vieš
patavo, kol nebuvo 
šliuptarnių ir heretikų. 
ką (1) melžė, ganė, kol 
jos nepraganė.

Jo Pranaičių Julijona
buvo didi žmona: jauna, grakš
ti ir skaistutė, kai ta kregždė 
ar lakštutė. Ričmonde tada 
ponavo ir davatkoms komanda- 
do.

cicilikų, 
Es'eler- 
kitiems

Jausdamas, kad biznis drimba, i 
Vidikas įstatė Bimbą;

Vai liūlia ir vėl liūlia
Vidikas įstatė Bimbą.

Bimba fanatikas tvirtas, 
lapo Mizaros išspirtas;

Vai liūlia ir vėl liūlia
Tapo Mizaros išspirtas.

Mizarukas nemokytas
“Laisvės “čyfu” padaryt 

Vai liūlia ir vėl liūlia 
Mizarukas nemokytas.

nei pradinės, 
iš Merkinės;Piemenukas

Vai liūlia ir vėl liūlia
Nepabaigęs nei pradinės.

Lenino ir Trockio rojų
Krokodilius pavaduoja;

Vai liūlia ir vėl liūlia
Krokodilius pavaduoja.

“Liasvę” pavertė šiukšlynu,
Mazgote ir šlykštumynu;

Vai liūlia ir vėl liūlia 
“Laisvę” pavertė šiuklynu.

Kas ką nori šmeižti gali;
Vai liūlia ir vėl liūlia
Kas k;f nori šmeižti gali.

Kaso mulkis .Jokbobaitis
Net rankoves pasiraitęs;

Vai liplia ir vėl liūlia
Kašo mulkis Jokbobaitis.

Rašo priverstas Baniulis,,
Kai užbraukia jam per kulnis

Vai liūlia ir vėl liūlia
Rašo priverstas Baniulis.

Komisarai jam taip sako: 
“šunys loja ten, kur laka!”

Vai liūlia ir vėl liūlia 
Šunys loja ten, kur laka.

Proletarai krapšto plikę,
Nežinodami kur likę;

Vai liūlia ir vėl liūlia 
Nežinodami kur likę, v

Sekė Trock| ir paslydo,
Sekė Lovestoną — ir klydo;

Vai liūlia ir vėl liūlia
Vis tik klydo, klydo, klydo!

TUBBY

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

Bet vėliaus, lyg dėl prajovo, 
atsirado aršių “Kovų”. Ir 
“Naujų Gadynių”—viso, cicili
kų daug priviso. Visaipėmė 
jie pievoti, šventą vierą mus 
terioti. Ir kas žin kaip čia būt 
virtę, jei nebūtų jie apvirtę... 
Mat, nelaimė juos ištiko: “Ko
vos” spaustuvės nebliko. Jos 
redaktoriai bailiukai, išbėgiojo, 
kaip peliukai. Viens i storą, 
kits į rusi žiu Chicagoj kits 
jau triuši. Kits vėl Brooklyne 
tunoja, munšainėlę sau aikvo- 
ja... Kiti virto bolševikais, savų 
principų neigikais.

Tad kiauliakis vienas likęs 
(jisai vyras nenuplikęs) ėmės 
urmu šturmavoti, vieros sienas 
budavoti.

Jis iš karto čia smarkavo, 
daug gazietų redagavo. Visus 
troško išganyti ir bedievius iš
naikinti. Sudrutint norėjo 
j ienas, kad galėtu važiuot sau 
vienas. Tik nelaimė!—Jo ga> 
zietos visos rado kapuos vie
tos. Nei viena jų negyvavo, 
nors gan’ smarkiai kariavo. Ne- 
mačija joms egzortai nei škap
lieriai nei rašančiai ką kostu- 
mieriams dalino. Kur jos din- 
go^ Diev’s tik žino!

II. VĖLESNIEJI AMŽIAI 
ARBA NAUJOJI ERA

Laikas greitas—mets už me
tų, bėga, rieda, kaip ant ratų. 
Ir su juom podraug žmonelių 
keičias protas, kaip avelių—kas 
pavasaris vilnužė. žiu — kiti 
laikai atūžė.

Taip ir čia; neilgai trukus, 
atsibeldė vienas peštukas. Nors 
kitur jis girtuokliavo, vogė ploš- 
čius, kazyriavo; čia, žiūrėk, už- 
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viešpatavo. Pirko kirkę, kapi
nyną, ir parkeli, kai skynymą. 
Ėmė žmones buntavoti, nuo 
kiauliakio atvilioti!

Tiesą sakant, žmonės patys, 
atsikrapštė mat jų akys! Tik 
bėda: nuo meškos bego, ant vil
kelio užsisėdo. Ir šis ėmė smar
ka voti, griebės žmones išnaudo
ti. Ir jų turtą, visą triūsą, 
geidė nuspaust kaip tą blusą.

žmones dori, širdį turi, 
džiaugės sau ką susibūrę. O čia 
vadas jųjų naujaš-lygus vilkui 
jojo kraujas—- norėjo visą pa
sigauti ir sekėjus pasimauti. 
Greit užmiršo, mat, kaip plikas, 
patsai buvęs, kaip tilvikas. Vi-

sur veltui balevojo, čia, mat, 
ponu vyrs’ pastojo.

Bet ne taip jau sklandu yra, 
žmonių turtas ryt, kai byrą jis 
yr’ pratęs maukti, traukti, 
bromo seltzer užsimaukti: kaip 
katinas' už lašinių paltį, gavo 
uodegą prikalti...

avinyčios pas gerokų 
ir grašiai vis ein’ už

yr’ dar Čia Julyte, ir 
jos “žvaigždytč”.

III. DABARTIS

Tokios bėdos, tok’s likimas, 
didis yr’ čia -apsnūdimas. Nėr 
kam tikro darbo dirbti, žmones 
šviesti, o ne’sgirti. Tad niūrūs 
gyvenim’s vedas, kad čia visa 
šitaip dedas.

Nei laikraščių nei veikėjų,—

tikrų, žmoniškų, švietėjų. Tik 
vis naujos mulkinyčios, dygsta 
čia kaip 
ūkininką 
dyką.

Tiesa,
pris’merkus 
Bet ir toji tik klebonijos’, styg- 
so vietoje lelijos... Garbin vierą, 
Romos papą, lyžčiodama jo če- 
batą... Mokslo, apšvietos netei
kia, kas tik nauja—-neigia, pei
kia. Ir kartu su jos leidėja, ein’ 
j kapą, kaip eldiją...

O reikėtų čia sukrusti, grieb
tis darbo ir subrusti. Tik ne
žinia kurlink kreiptis, kad visų
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jau tuščias kraitis. Visi gra
šius išaikvojo, šarlatanams* 
kui;s pamojo. O geresnis ele
mentas—likos biauriai suter- 
mentas.

* ETEselerka”—Sus. L. R. Katali
kų, kuriam “žvaigždė” organavo.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tynewriten

I
pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
1 J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums Hti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždą vinis pagalios tajio ii- 
ristas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

smagumų

No. 2 A ARROW CAMERA

FOTOGfiAFISKA
KAMERA!

Dabar, kada vasara, 
laukai, pievos žaliuoja, 
žmonės laukuose žaid 
žia, KAMERA yra la 
biausia reikalinga. Ji 
paliks jums vaizdus 
pergyventų vasaros

tuomet

dynės, 
ir sienos 
mos.

VISKOS
Leiskite ' parodyti 
jums, kaip jus gali
te labai pigiai^ pa
daryti viskas išren- 
duojamas.

KAMERA ir FILMĄ

t g

at- L MARVEL CONSTRUCTION 
1 428 South Kedzie Avė.
| Tel. Nevada 6820 

j Vardas .

| Adresas

I Telefonas

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

mylių nuo CHICAGOS

PAMATAI
Cementinių blokų, 
mūriniai, ar cemen
tiniai. l’ekėlimas ir 
ištiesimas. Geras 
darbas.

Namų Pakėlimas, Pamatai, Saulės 
Seklyčios, Murinės ar Medinės 

$5 įmokėti, trys metai išmokėjimui

REMODELIA-
VIMAS

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

_____ .... 1 1 1 JOJ iiriiirr ttiii;iwriiTniifrwnĮi- j
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PORČIAI
Pasidžiaugkite pa
togumas priekinių 
ar užpakaliniu por- 
čių.

Už du Skaitytoju NAUJIENOMS

Kiekvienas Naujienų skaitytojas ir skaitytoja, jų šeimynos na
riai ir draugai gali jsigyti šių fotografiškų kamerų, prisiųsdami 
dvi naujas metines prenumeratas “Naujienoms.” “Naujienų” 
prenumerata metams Chicagoje ir užsieny $8.00, ne Chicagoje 
+-$7.00.

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

PLUMBINGAS
Plumbingas ir mau- 

tile grindys 
jdeda-

TIK PAGALVOK: brangi kamera ir volelis filmų už dvi prenu
meratas—už valandėlę sugaišto laiko! Ir tie, kam užrašysite 
“Naujienas”, bus dėkingi jums. Padirbėk neatidėliojant. Siųs
dami prenumeratas vartokit žemiau telpančių atkarpų.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St, 
Chicago, III.

Šiuo siunčiu $........... z........... dvi prenumeratas “Naujienoms” ir prašau prisiųsti
man Fotografišką Kamerą ir volelį filmų už mano darbą, ir siuntinėti “Naujienas” 
sekamiems prenumeratoriams:
1. Vardas ir pavardė ............................................................................... .............................

Adresas .......................................... ...... . ................................ .......................................................................................................

2. Vardas ir pavardė ................................ ........................................ ..
Adresas ................................................. '........................... ............................. .

Data

Mano vardas
Adresas ..

Pop Never Thought of That

iDelidous
ood

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE

KRAFT-PHEN1K
CHEESE COMPANY

25*
yra tinkama 

kaina mokėti
už gerą 
dantų 
mostelę

%

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25* '
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NAUJAS MODELIS
Pietų miesto dalyje randasi

NADIOSlAtiunuu tina i* dėmu

Naujas' bedūmis garvežis, kurį 
Milwaukee & St. Paul geležinkelis, 
bet neleidžia ir gasų, taipjau nedaro

.t'noioj

pradėjo vartoti Chieago, 
Jis netik neleidžia durnų, 

ir bildesio.

versti į... šąšlavyną. Ir tik tam 
patiniškai prisiglosčius— tuom 
tarpu dar susilaikę nuo “per
versmo”.

Karščiai.—Piknikų manija. — rietų miesto dalyje randasi 
“Cudų” miestas.—Pastabos čia tūla vokiečių katalikų baž-

 1 nyčia, į kurią, nežinia, ar jo- 
Pastarom keliom savaitėm' sios kunigo kviečiama, ar sava 

čia tęsėsi labai įkyrus ir dideli i liuosa valia, įsikrausčiusi 
karščiai. Kuomet, laikraščių “burdavotis” ten kokia šventa 
pranešimais, kitose valstijose Tarasėlė. Tatai įvyko jau koki 
vėsu, net ligi 84 laipsnių nu- šeši mėnesiai atgal ir, mato- 
puola termometras (Mass. i bai, ‘kvatera jai taip patikusi, 
valst.), tai čia dienomis vis kad nieku budu negalinti ar 
pasiekia iki 90 ir suvirš. \ nenorinti iš tos vietos “išsimu- 

Pabaigoj anos ir šios—rugp? Tu° ivYkiu baisiai var-
11-18 savaitėse buvo c 
lytų su perkūnijomis ir 
romis, tečiaus karščiai nesuma-| 
žėjo, tarpais dar ir pasididino. 
Rezultatas daug prigėrusių, 
nuslobusių ir t.t. Kurortai ir 
maudymosi vietos kimšte užsi
kimšę žmonėmis.

Vietos lietuviai lalai pasižy 
mi piknikų apstumu. Kiek jų, 
tų piknikų, čia jau buvo su-! 
rengta ir kiek dar bus—nega
lima nei susivokti. Vieni per 
kitus lenktyniauja jų rengime. 
Ir, tiesą pasakius, jųjų jau net 
perdaug. Nespėjo įvykti v i e- 1 
nas piknikas—žiūrėk jau ren-! 
giamas ir kitas, kitos partijos, 
srovės, kliubo arba parapijos. 
O kiek dar šiaip sau įvairių šei
myniškų išvažiavimų, — sunku 
butų ir susivokti.

Tiesa, tam juk yra vasara. 
Jinai skubiai prabėgs. Tačiaus 
reikia ir kitus reikalus, berods, 
neužsimiršti. O tai finansi
nius. Tas, matomai, tūlų ir tu
rima galvoje, nes ne visi tie 
piknikai čia taip jau puikiai 
pavyksta, kaip tam tikrais su
metimais tūlų korespondentų 
tam tikroj spaudoj rašoma,

Kitaip ir būti negali. Ne visi 
žmonės išgali nuolatos pikni- 
kauti. Ypač todėl, kad, kaip 
visur, taip ir čia, darbai pras
tai eina ir žmonės neįstengia 
visus tuos piknikus taip jau 
gausiai finansuoti, kaip tatai 
rengėjų geidžiama. Daugelis 
žmonių su didelėmis šeimomis 
(o tokių čia ganėtinai rai 
visai neturi iš ko jų (piknikų) ' 
paremti bei lankyti.

žinoma, daugelis neapkęsda
mi, nuvažiuoja ir, kišenę su
spaudę, iš kart laikosi nuo pi
nigu leidimo. Mano sau: ši 
kartą tai tik jau tiek nepra-j

dideliu ghiasi vietos visų tautų ir kla-• 
aud- davatkos. Neatsilieka ir 

j lietuviškos. Tūlos iš jų ten gu
la ir kelia. Pasakoja aną dieną 
man tūla senyva lietuvė-dzuke- 
lė davatka, kad ana mačiusi, 
kaip minimoj bažnyčioj, vir
šum didžiojo altoriaus, žvaigž
de pasirodžiusi kalbamoji šven
toji Tarasėlė. Bet pats pavida
las buvęs neaiškus. Tatai ma
tančios tik mažos mergelės ir 
vaikučiai. Ypač mergelės. Ir 
josios Rožikė “matė” šv. Tara- 
sėlę, su pluokštu gėlių ranko
se’...

Bet tas dar ne visa. Vienoj 
■ vietoj tūla moteris humbogierė 
nusisamdę dyką kratuvę ir pra
dėjo “gydyti” visokius aklus ir 
luošus žmones, o ypač negrus. 
Mat, pastarieji buvo josios ben
dradarbiai. Ateis užsimerkę ir 
su lazdom po pažastim žiūrėk 
ir bėga laukan šokinėdami!

Tokios “magijos” sutraukė 
daugelį žioplių ir šiaip įdomau
jančių žmonių. Vieną kartą — 
tai buvo pastaras “eudas” — 
prisigrūdo pilna svetainė žmo
nių. “Pranašė-gydytoja, po 
daugelio maldų ir šauksmų, pa
reiškė, kad dabar, kurie tik no
rį išgyti turi geriausią progą, 
nes jau visa su Dievu sufiks’uo- 
ta. Reikalinga tik atsinešti po 
švarią nosinę ir įdėti po dolerį. 
Kuomet visi tatai padarė — 
“burtininkė-šventoji” susirinko 
pilną bušelį skepetaičių-nosinių 
su doleriais ir dingo. Turbut 
nuvažiavo prie Dievo.

Toki tai idiotiškai-fanatiški.. I LOKI ’l/dl IUlOLI8K.cU-lcUlUUbK

triksai daromi čia, šiame amžių
j e ir trečiame iš eilės Ameri
kos didmiesty!

Pasakojo dar toj pati lietu
viška davatkėle, kad tūlas sen- 
bernis-davatkinas sirgo čia di
deliai sunkia, liga, ir niekas jo- 
jo nebegalėjo išgydyti. Bet kuo- 

i met pradėjęs melstis ir tai bai- 
i šiai karštai prie šv. Pranciš
kaus, tai ražančiaus poteriai, ku
ris kabojo ant galo lovos, žie
dais išsigvildę...

Kiek laiko atgal bandė ir vie
tos lietuvis kunigas pasidaryti 

i “eudą”, ir, žinoma, biznį, bet 
gremėzdą policininkas visą biznį 
suterliojo: surado suvestas ry- 
neles į panelės šventos akis, pro 
kurias stovyla “verkdavo’*” — 
tyru Delevvare rųšies vandenė
liu...

kur tau! Kritęs į balą—sausas 
nekelsi; piknike buvęs —nepra- 
leidęs negrįši. Įsilinksmina 
kiek, suminkštėja; na, ir tik ap
sižiūri, kad jau vėl kelių ar net 
keliolikos dolerių nebėra!.. Su
grįžęs namo tik keikiasi.

Didžiausiu ir sėkmingiausiu 
iš visų čia šią vasarą įvykusių 
piknikų buvęs bene tik vienas 
“Vienybės” piknikas. Tai buvo 
maždaug Chicagos “Naujienų” 
piknikų tipo susivažiavimas. 
Vienok visų buvo apsivilta su 
vietos tautišku parku*. ,Nėra 
tai jokis toj žodžio prasmėje Vietos lietuviai labai čią buvo 
parkas, o tiktai paprastas dar- sujaudinti netolimo Harrison, 
žas be jokių piknikams patogu- N. J. Miežvinio-Alytaitės tra- 
mų. Nėra jame pakankamai gišku nuotykiu, 
nei stalų, nei medžių, nei tin
kamo šokiams paviliono. Pa
prasta ir maža platforma ir ta 
pati be pastogės. Gerai dar, kad 
tatai bent gluosnių pavėsyje 
pastatyta, o kitaip visai butų 
negalima šokti. Kad tas parkas 
yra tokis prastas, tai čia ne
kalti tame patys to parko sa-1
vininkai, o tiktai jų “vadovas”, kui, nes jis tame vien špeciali- 
žmonės ir taip daug pinigų į jį zuojas.—Naujienietis. 
jau slikišę ir triūso pridėję. O 
kuomet per kalbamą pikniką su
važiavo daug svečių ir piniguo- 
tų žmonių, tai jųjų išrinktasis 
vadovas ir “galva”— nėjo aukų 
rikti parko svetainės statymai. 
Matomai, “didis vadovas” gūdi-; 
nosi ir net prisibijojo tūlų iš ki-l 
tur atvažiavusių žmonių; jiems 
į akis nedrįso pažiūrėti ir au
kų rinkti nėjo. Už tatai, už 
tokį kiauliškumą, kaip girdėta, 
tautiečiai norėję savo “galvą”

Dabar, mirus 
ir pačiai Alytaitei, daugelis 
stato tokius sau neišrišamu^ 
klausimus, būtent: ką darysią 
kun. Miežvinio ir Alytaitės “ne
kaltos” dūšelės, susitikę prieš 
Dievo majestotą? Man rodos, 
kad tas klausimas butų leng
viausias 
rijonukų ‘Draugo

išrišti” Chicagos ma- 
Kampinin-

Namų Apšildymo 
IR 

PLUMBINGO 
MATERIOLAS 
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
L LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

Benton Harbor, Ind
Nauji lietuviu biznieriaic

nuo karto mes susi- 
savų biznierių. Dar

Kartas 
laukiame 
visia neseniai nebuvo nei lietu
viškos bučernės. Sumanesnis 
ir drąsesnis lietuvis padarė pra
džią. Dabar mes tų bučernių 
turime tiek, kiek tik reikia. Rei
kia pasakyti, kad karčiama ir 
bučernė buvo svarbiausias lie
tuvių biznis. Dabar laikai jau 
persimainė: lietuviai eina į vi
sokius visokiausius biznius. Nes 
juo tolyn, tuo daugiau atsiran
da gabesnių žmonių, kurie ban
do prasimušti į priekį.

Pastaruoju laiku mes susilau
kėme net trijų naujų biznierių. 
Prie 3721-23 Guthrie St. p. Juo
zas Šerpetauskis pasistatė nau
ją didelį garažą, kuris yra ži
nomas kaipo Shep’s Auto Paint 
and Top Shop. Ponas Šerpe
tauskis yra gana patyręs mec
hanikas ir moka, puikiai senus 
automobilius “pajauninti”. Tad 
turintieji t rūbelių su mašino
mis drąsiai kreipkitės į jį, o 
busite tikrai patenkinti.

Kitas' naujas biznierius, ku
ris patarnauja automobilis
tams, yra p. M. Jokūbaitis, 
3727 Deodor St. Jis turi gerki 
įrengtą seniems tajerams taisy
ti dirbtuvę. Kuomet šinos (ta- 
jerai) sveiki, tai galima važi
nėtis ir su sulankstytais fende
riais, ale kuomet gauni punkče- 
rj, tada jau turi sustoti ir ieš
koti žmogaus, kuris moka ta- 
jerus lopyti. Ponas Jokūbaitis 
kaip tik ir yra tajerų lopymo 
ekspertas. Todėl ,kai jūsų ta- 
jeras supliušks, tai važiuokite 
pas p. Jokūbaitį, o jis padarys 
kas reikia.

Tai matote, kad mes turime 
net dvi reikalingas įstaigas. Ta
čiau su autais dar šiaip ir taip. 
Daugelis' lietuvių jų neturi. Va
dinasi, automobilis nėra būtina 
gyvenimo reikmenų. Kas kita 
su čeverykais. Dar iki šiol ne
teko matyti nei vieno lietuvio 
basom kojom spaceruojant po 
miesto gatves, žinoma, aš čia 
nekalbu apie Lietuvą. Amerikoj 
kiekvienas lietuvis dėvi čvery- 
kus ir 
poras, 
riečius 
Jaukus

Shoe Store. Jo krautuvėj gali
ma gauti visokios mados ir vi
sokiom kojom čeverykų. Krau
tuves adresas 3736 Main St.

Ponas Jaukus yra labai malo
nus žmogus ir turi gana daug 
pažįstamų. Per pusėtinai ligų 
laiką jis dirbo prie pieno išva
žinėj imo ir kituose bizniuose ir 
jo patarnavimu žmonės visuo
met būdavo patenkinti. Nauja
me biznyje p. Jaukus* taip pat 
turi nemažai patyrimo, nes sa
vo laiku yra dirbęs vienoj did
žiulių Chicagos čeverykų krau
tuvių. Main gatvėj p. Jaukaus 
krautuvė yra gražiausia; net 
seni biznieriai žydai stebisi, kad 
lietuvis įstengė taip puikiai biz
nį pastatyti.

Atsimindimai 
pas savo”, mes 
ti savo tautietį,
kad p. Jaukus' teikia geriausį 
patarnavimą ir laiko aukštos 
rųšies čeverykus.

—Šape® darbininkas.
--------------- — ..... ■——J------------------------

obalsj “savas 
privalome rem-
Ypač ir dėl to,

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

ATGAIVINK SAVO SVEIKATA
Be pavojingu vaistu ir operacijų 

Appendicitis, Asthma, Bladder Di- 
sease, Bronchitis, Catarrh, Coughs 
and Colds, Diabetes Epilepsy, Eye 
and Ear Trouble, Hcadache. Heart. 
Kidney, Liver and Gali Bladder 
Disease, Nervousness, Obesity, Pilės, 
Paralysis, Rheumatism, Skin, Što- 
mach, Throat Disease, Goitre, Tonsi- 
lites, etc., men an women Disease.

X Ray Taken. 
Urs. 1O to 12 A. M. 1 to 5 and 6 to 

8 P. M. Sun. and Thur. by Appt.
PHONE GARY 2-7749

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

1428 Broadway, Gary, Ind.

Budriko užganėdinimas yra garantuotas arba jūsų pini 
gai maloniai grąžinami

jų turi po dvi ar tris 
Kad aprūpinus harbo- 

čeverykais, p. Jonas 
atidarė na jos mados

Lietuvos Laisvės 
Bonų 

vertė vėl pakįlo. 
NAUJIENOS 

moka 
augščiausią kainą. 
Priimame kasdien. 

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.
Chieago, Illinois

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

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

t

Kiti

Dykai Demonstravimas Jūsų Namuose

3417-21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

- Budriko Krautuvė Atdara Vakarais

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

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

Amerikos riešuto medžio

*137-5°“ Tu b u

Pilnai įrengtas su Tūbomis - $160 
$10 tereikia įmokėti

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

gramofonu — $265

Jos. F. Budrik, iDC
•4
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Laime, kad šitame politinių “gangsterių” judėjime 
dalyvauja tik labai nedidelis darbininkų nuošimtis, ki
taip jisai reikštų tikrą katastrofą darbininkų klasei.

Apžvalga
UŽPUOLIMAS ANT KOMU

NISTŲ PARTIJOS CENTRO)

ORU APLINK PASAULI.

Vokiečių dirižablis “Graf Zeppelin” vakar rytą pa
baigė savo didžiąją kelionę aplink pasauli, nusileisdamas 
Lakehurst’e, N. J., iš kur jisai buvo išskridęs rugpiučio 
8 d.-

Milžiniškas orlaivis aplėkė aplink visą žemės kamuo
lį per 21 dieną, įskaitant į tą laiką ir sustojimus Vokie
tijoje, Japonijoje ir Californijoje. Jisai perskrido per du 
okeanu ir per tris kontinentus, atlikdamas viso apie de
vyniolikos tūkstančių mylių kelionę. Visi kelionių apie 
pasaulį rekordai tapo sumušti, ir šiandie pasaulis svei
kina to nuostabaus orlaivio komanduotoją, Dr. Ecke- 
ner’į, ir vokiečių tautą.

“Grafo Zeppelino” žygis rodo, kokį didelį progresą 
jau yra padariusi aviacija, kuri prasidėjo vos prieš ko
kius dvidešimt penkis metus. Žmonijai atsidaro naujos 
sritys, nauji horizontai, ji Įgyja didesnio pasitikėjimo 
savim, savo mokslu ir savo gabumais.

Ši orlaivio kelionė bus užrašyta istorijoje, kaipo vie
nas stambiausiųjų jos įvykių, ir ateinančiosios kartos 
ją minės, kuomet daugelis to, kas šiandie atrodo labai 
svarbu, bus seniai užmiršta.

Amerikinė stalincų partija 
praneša, kad Lovestone’o “šai- 
ka” padariusi naktį užpuolimą 
ant partijos centro raštinės 
New Yorke ir išplėšusi daugybę 
visokių svarbių dokumentų.

Lovestone’as, kaip žinoma, 
dar neperseniai buvo komunistų 
partijos vyriausias vadas, bet, 
sulig įsakymu iš Maskvos, tapo 
išmestas ir apšauktas “renega
tu”. Kartu su Lovestone’u tapo 
išmesti taip pat ir jo artimiaib- 
siej.i draugai: Gitlow, Benja- 
min, Miller, Nemser, Welsh, 
White, Wolfe ir Zam. Partijos 
diktatorius dabar yra William 
Z. Foster, kuris pirmiau beveik 
visai neturėjo pasekėjų parti
joje. - ,

Komunistų centras paskelbė 
spaudoje šitokį pranešimą apie 
lovestoniečių šposą prieš parti
ją:

patieks argumentų ir doku
mentų, panaudotinų prieš 
Jungtinių Amerikos Valstijų 

’ Komunistų Partiją ir prieš 
Komunistų Internacionalą, sy
kiu su padirbtais, klastingais 
dokumentais, kuriuos Love
stonas gali nuduoti radęs tarp 
iš Partijos pavogtų doku
mentų.”
Komunistai, tuo budu, mano, 

kad Lovestone, buvęs jų vyriau
sias vadas, gali dar ir klastuo- 
ti (falsifikuoti) dokumentus. 
Jie jį, be abejonės, pažįsta, nes 
ilgą laiką jie dirbo po jo vado
vybe! Bet jeigu jisai yra toks,

tai kokia yra visa komunistų 
partija?

Kalbėjimas apie tai, kad 
Lovestone’as galįs “išduoti” ko
munistų partiją ir kominterną 
Amerikos policijai, žinoma, ne
turi prasmės, nes policija vei
kiausia yra labaj gerai painfor
muota apie tai, kas*, dedasi ko
munistų palėpėse. Juk šnipai— 
Fraina, Nosovitzky ir k. — ko
munistus organizavo!

Tikra jų baimės priežastis 
yra ta, kad lovestoniečiai gali 
parodyti visuomenei, iš kur ima 
pinigus Stalino bernai Ameri
koje ir kokius metodus jie var
toja publikos apgaudinėjimui.

Prasti dalykai dedasi pas 
“vienintelius pasaulio revoliucio
nierius'.”

Apie Įvairius Dalykus

Ypatingas teismas

LYNČIAVIMAI.

Jungtinėse Valstijose dar vis nesiliauja lynčiavimai, 
t. y. žmonių galabijimai be«teismo nuosprendžio. Daž
niausia būva lynčiuojami negrai.

Šiemet per pirmuosius šešis mėnesius buvo nulyn- 
čiuota Įvairiose vietose keturi asmens, vienu mažiau ne- 
gvi per tiį p<*t.į laikų jpemai metais. Trys nulinčiuotij jų 

yra negrai, vienas baltas žmogus. •
įdomu, argi nejaučia sąžinės graužimo piktadariai 

po to, kai jie sauvališkai atima gyvybę žmogui, kurį žu
dyti juos niekas nebuvo įgaliavęs?

KARAS PAS KOMUNISTUS.
. į- j——> ......

Kai prieš kiek laiko Amerikos komunistų partija iš
metė iš savo tarpo “trockistą” Cannoną, tai, kaip skai
tytojai atsimena, nuolatos įvykdavo kruvinų, susirėmi
mų tarpe “tikrųjų” komunistų ir Cannono sekėjų. Jeigu 
pastarieji bandydavo surengti viešą mitingą, tai ateida*- 
vo į svetainę Lovestone’o pasiųsta “stalincų” gauja, ap
siginklavusi lazdomis ir peiliais, išvaikydavo publiką ir 
sumušdavo mitingo organizatorius. Kai kada pasisekda
vo Cannono šalininkams, pasišaukus pagelbon policiją, 
supliekti užpuolikus, ir tuomet pasilikdavo mūšio lauke 
sukruvintųjų lovestoniečių kepurės, švarkai ir įvairi 
“amunicija”.

Bet neseniai tapo išjotas iš partijos “reguliarės” ko
munistų frakcijos vadas, “pats” Lovestone’as ;Jr kai mė
gino jį užtarti artimesnieji jo sėbrai, su kuriais jisai pir
ma organizuodavo pogromus Cannono vadovaujamiems 
“trockistams”, tai išlėkė ir jie. Ir dabar panaši kova, kaip 
pirma tarp lovestoniečių ir cannoniečių, jau eina tarp 
“partijos”! ir Lovestone’o.

Komunistų centras oficialiam pareiškime praneša, 
kad Lovestone’o “gangsteriai” (organizuoti mušeikos) 
padarę užpuolimą ant centralinės partijos raštinės New 
Yorke ir ją apiplėšę, išsinešdami daug įvairių dokumen
tų — raportų, protokolų, atskaitų, slaptų telegramų iš 
Maskvos ir t.t.

I šitą lovestoniečių smurtą “reguliariai” komunistai, 
žinoma, atsakys “represijomis”. Šituo tikslu partijos cen
tras jau mobilizuoja savo jėgas, šaukdamas partijos na
rius rinktis ir smerkti tų “žulikų” ir “piktadariu” “sai
ką”. į

Ar tai neprimena karo, kuris Amerikos didmiesčiuo
se be paliovos eina tarpe įvairių “butlegerių” klikų?

Atrodo, kad ir priežastis čia yra beveik ta pati, kaip 
pas “butlegerius”. Pastarieji šaudosi dėl to, kad prieš 
įstatymus jų biznis yra nelegalis, ir jie negali eiti į teis
mą tarpusavio ginčams išlyginti. Komunistų biznis irgi 
yra slaptas — tiesa, jiems reikia ne tiek slėptis nuo val
džios, kuri apie Maskvos riterių “veikimą” vistiek yra 
gerai painformuojama savo šnipų, kiek reikia slėptis nuo 
visuomenės. Visuomenei komunistai negali parodyti nei 
savo įplaukų šaltinių, nei kitų vidujinių savo organiza
cijos dalykų. Todėl, susipykus, jiems nelieka nieko kita 
daryti, kaip tiktai imti lazdą ir mušti kits kitą.

“Sekmadienio naktį, rug
piučio 25 d., grupė Lovestono 
gangsterių įsiveržė į Naciona- 
lį Ofisą Amerikos Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partijos 
New Yorke; išriausė, išvartė 
stalčius ir išplėšė svarbius 
partijinius dokumentus. Tarp 
išvogtųjų dokumentų yra or
ganizaciniai daviniai— skait
linės, raportai distriktų ir 
kitų partijinių organizacijų, 
konfidencialūs telegramos nuo 
komunistų internacionalo, 
konfidencialiai protokolai va
dovaujamųjų Partijos organų, 
dokumentai apie finansinę 
Partijos būklę, ir kt. Loves
tono agentai nesidrovėjo pasi
grobti net Partijos čekių kny- 
geles ir- L>a.nko knynytę. Jie 

pavogę ne tiktai politinius 
dokumentus, priklausančius 
šios šalies Komunistų Parti
jai ir Komunistų Internacio
nalui, kaipo tokiam, bet kėsi
nosi išvogti ir Partijos pini
gus.”
Vadinasi, Lovestone’as, kuris 

per keletą metų stovėjo Ame
rikos komunistų judėjimo prie
šakyje, jau pavirto “gangste
rių”, vagių ir plėšikų lyderiu!!

Jeigu šitas komunistų centro 
priekaištas Lovestone’ui yra 
teisingas, tai biauri dėmė puola 
ant visų Amerikos komunistų. 
Juk aiškus dalykas, kad dori 
žmonės per vieną, kitą dieną 
nepavirsta “gangsteriais” ir plė
šikų organizatoriais. Ir kas 
atsimainė Lovestone’e nuo to 
laiko, kai jisai tapo pašalintas 
iš partijos? Atsimainė jo san
tykiai su tam tikra politine or
ganizacija ir gal būt jo pažval
gos kai kuriais politiniais klau
simais, bet visai negalimas 
daiktas, kad butų pasikeitę taip 
pat ir moraliniai jo supratimai, 
jo dora. Jeigu Lovestone’as 
šiandie “gangsteriškomis” prie
monėmis kovoja prieš savo bu
vusiuosius draugus, tai aišku, 
kad šitie kovos metodai jam yra 
priprastas dalykas..

Reiškia, komunistai dabar vie
šai pripažįsta, kad jiems per il
gą laiką vadovavo “gangsterių” 
organizatorius! Gal tai ir yra 
tiesa, atsimenant, kaip Love
stone’o vadovaujama komunis
tų partija elgdavosi įvairiose 
rūbų pramones darbininkų uni
jose.

Po lovestoniečių naktinio už
puolimo ant komunistų partijos 
centro rašitines pastarieji dabar 
ne tik dūksta ant buvusiojo sa
vo vado, bet ir kenčia baifrię. 
Ve ką praneša partijos nariams 
persigandęs partijos sekretaria- 
tas:

Teismas, kuris apsieina be liu
dininkų ir advokatų.— Kokios 
bylos yna nagrinėjamos. — 
Gyvenimo komedijos ir trage
dijos. —. Motinos skundas.— 
Senelio nusiskundimas. — 
Svočia reikalauja komiso. — 
žmonių pasitikėjimas larbitra- 
cijos teismu.

Tas ypatingas teismas

“Rytoj visi konfidencialai 
Partijos dokumentai bus 
Lovestono paskleisti. Tuo bu- 
du, Amerikos socialdemokra
tijai, Amerikos buržuazijai, 
Amerikos policijai Lovestonas

New Yorke yra teismo įstai
ga, kuri skiriasi nuo visų kitų 
teismų.
turi ne vieną, o tris' teisėjus.
Teisėjus niekas nerenka; jų nie
kas neprisaikina įstaymus vyk
dyti. Bylas tie teisėjai nagri
nėja be jokių formalumų: nėra 
liudininkų, nėra advokatų bei 
kitų techniškumų. Skundėjas 
ir skundžiamas stoja prieš tei
sėjus be jokių tarpininkų. Vie
nas kaltina, kitas teisinasi. Iš
klausęs' abiejų pusių argumen
tus, teismas už penkiolikos mi- 
iiuiSių išnešu imosprendĮ.

Tas nepaprastas tribunolas 
yra žydų arbitracijos teismas, 
kuris kas antrą, savaitę vienoj 
ar kitoj New Yorko daly nagri
nėja bylas. Į teismą kreipia
masi su įvairiausiais skundais. 
Louis Rich paduoda daug-maž 
tokius pavyzdžius. Senis nepa
tenkintas sinagogos prezidento 
sauvaliavimu. Girdi, preziden
tas be jokios priežasties uždrau
dęs jam ir jo giminėms lanky
ti maldos namus. Pirties laiky
tojas kaltina rabiną skleidimu 
nepalankių gandų apie jo įstai
gą. žmona prašo teismo, kad 
tasai sudraustų josios vyrą, 
kuris pradėjęs visai jos nebe- 
paisyti. Vyras nori, kad teis
mas duotų jo žmonai instrukci
jų, kad jinai savo vyrą gerbtų 
ir nevadintų jį sei^u grybu. Jau
nuolis nori atgauti iš savo bu
vusios meilužės žiedą. Mat, 
mergina buvo žadėjusi su juo 
apsivesti, o paskui permainė sa
vo nutarimą ir atsuko Jam nu
garą. Tačiau, nežiūrint į tai, 
ji gautą dovaną žiedo pavidale 
pasilaikė sau. Hebrajų kalbos 
mokytojas reikalauja iš draugi
jos užmokėti jam algą. Našlė 
skundžiasi, kad pašalpinė drau
gija-atsisako išmokėti jai po
mirtinę.

Arbitracijos’ teismas yra pa
remtas žydų religinėmis tradi
cijomis, kurios susiveda prie toĮ 
kad raginti žydus kuomažiau- 
siai naudotis kitataučių teis
mais. Tokiu budu tas teismas 
turi šeimyninį pobūdį. Jo vy
riausias uždavinys yra išlyginti 
višus nesusipratimus kaip gali
ma labiau bešališkai. Teismas, 
žinoma, neturi galios savo nuo
sprendžius jvykdyti. Beit papras
tai žmonės jo nutarimus pildo.

Teisme pasitaiko nemažai 
juokų ir ašarų. Ten vaidina
ma, taip sakant, realaus gyve
nimo komedijos ir tragedijos. 
Viena scena seka paskui kitą, 
štai teisėjams pasakoja savo 
bėdas sena moteriškė. Išvaizda 
jos visai nesimpatinga.. Veidas 
rustus, paniuręs. Ji prašo, kad 
teismas priverstų jos vaikus 
mokėti jai po $25 per savaitę.

Esą prieš keletą metų miręs jos 
vyras. Biznį paėmę vesti jos 
du sūnus. Ji likusi be nieko ir 
neturinti išteklių prasimaitinti. 
Sūnus geruoju nesutinką duoti 
jai išlaikymą.

Teisėjai nori žinoti, kodėl vai
kai taip blogai apsieina su sa
vo motina. “Ji nėra joki mums 
motina”, atsako visi astuoni vai
kai. “Kaip tai? Ar ji yra jūsų 
pamotė?” klausia vienas teisė
jų. “Ne, bet ji niekuomet ne
apsiėjo su muiriis kaipo motina. 
Ji negyveno su tėvu per 20 
metų. Ji išvarė mus iš namų, 
kada mes buvome dar visai ma- 

, ži. Kai kurie musų buvo auk
lėjami prieglaudos namuose. Kad 
ji buvo netikusi, tai galima 
spręsti iš to fakto, kad daryda
mas testamentą tėvas užrašė jai 
tik vieną dolerį”.

Motina bando užginti vaikų 
kaltinimus. Esą paskutinius 
dvejetą metų ji gyvenusi su 
savo vyru. Bet vaikai protes
tuoja: “i^es esame neturtingi 
ir negalime ją užlaikyti. Antra 
vertus, ji nėra reikalinga pašal
pos. Kiek mums žinoma, ji tu
ri pinigų dviejuose bankuose’’. 
Motina prisipažįsta, kad pinigą 
ji, iš tiesų, turi. Bet esą ji ne
norinti paskutinius centus iš
leisti, kad paskui nereikėtų ba
du stipti. Vaikai choru atsako, 
kad ji turi bankuose ne keletą 
centų, o penkioliką 
dolerių.

Teismas pasižada 
są reikalą ištirti, o 
išneša tokį nuosprendį: kol pa
aiškės dalykai, sūnus turės duo
ti motinos užlaikymui penkis 
dolerius per savaitę. Jeigu pasi
rodys, kad motina neturi ištek
lių pragyventi, tai ji bus paftal- 
pinta senelių prieglaudos na
muose. Vaikai rengiasi apleis
ti kambarį, nenorėdami net pa
žiūrėti į savo motiną. O nusi
minusi motina dūlina pro kitas 
duris. Teismas daro paskutines 
pastangas padaryti taiką. Mo
tinai jis' primena: “Ka
da tarAsta buvai jauna, tai, 
matomai, nesirūpinai savo vai
kų gerove. Dėliai to da
bar tamstai tenka kentėti.” 
Vaikams išdrožiama toks pa
mokslas: “Galimas daiktas, kad 
ji nebuvo jums gera motina. 
Bet kaip ten nebūtų ji visgi yra 
jūsų motina, ir jūsų pareiga yra 
ją prižiūrėti. Jus privalote už
miršti ir dovanoti.” Pamokslas, 
matyti, vaikams jokio įspūdžio 
nepadaro, nes jie su motina nie
ko bendra nenori turėti.

Senelis prašo teismo sudraus
ti jo dvi vedusias dukteris, ku
rios su juo tiesiog žaidžia. Kai 
jiedvi susibara, pasakoja jis, 
tai norėdamos viena antrai at
keršyti siunčia mane C. O. D. 
Viena duktė pašaukia taksika- 
bą ir liepia mane nuvežti pas 
kitą dukterį. Toji įtūžta, ka
dangi jai tenka už atvežimą už
mokėti. Norėdama tinkamai 
atsilyginti, ji iškerta ir-gi tokį 
pat šposą: tam pačiam taksi- 
kabui liepia mane vežti atgal. 
Tokiu budu man per dieną kar
tais pasitaiko du ar net tris 
kartus važiuoti nuo vienos duk
ters prie kitos. Tai labai įsi-

tūkstančių

tiksliai vi- 
tuo tarpu

■
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Vokiečių milžiniškas hydroplanas, galintis gabenti 100 pa- 
sažerių, ketina bandymams skristi iš Vokietijos į Ameriką.

pyksta. O naudos iš to turi tik 
taksikabai.

Jauna moteris skundžiasi, kad 
kapinių valdyba nesilaikanti su
tarties: prieš kiek laiko miręs' 
jos vienatinis vaikas; kapinėse 
ji užpirkusi vaikui ir sau lotą, 
o dabar valdyba jai pranešusi, 
kad tame lote ją nebus galima 
laidoti. Tai baisu. Po mirties 
ji negalėsianti net šalia savo 
vaiko ilsėtis. Teismas bando su
raminti. Girdi, ji tokia jauna, 
o jau apie mirtį galvojanti, 
čia įvyksta “baisi klaida”: teis
mas neįspėja teisingai jos am
žių,—uždeda du metu. Su aša
romis akyse moteris pataiso 
klaidą ir tęsia toliau savo skun
dą.

Kapinių valdyba aiškinasi. 
Esą ji tai padariusi ne kokiais 
blogais sumetimais, o tik dėl to, 
kad pas ją kilę abejonių dėl 
priėmimo moters į kapines. Ro
dosi, ortodoksinė religija nelei
džia, kad vienose ir tose pat 
kapinėse butų kartu laidojami 
vyrai ir moterys. Teismas sten- 
gia.si giiičtj. išspręsti taip, kad 

abi pusi butų patenkintos. Val
dybai jis įsako perkelti vaiką į 
neortodoksines' kapines, kur ga
jūs būti ir motina palaidota.

Svočia reikalauja, kad jai bu
tų užmokėtas komisas už sura
dimą jaunikio, kaip kad buvo 
susitarta. Motina atsisako ko
misą mokėti, nes, girdi, svočia 
neišpildžiusi savo pasižadėjimą. 
Ji žadėjusi jos dukteriai su
rasti tikrą milionierių, kuris 
mažų-mažiausiai turėtų $50,000. 
Tuo tarpu jos žentas esąs pli
kas, kaip tilvikas, o priegtam 
dar ir sergantis. Teismas klau
sia dukters, ar ji savo vyru 
yra patenkinta. Toji atsako, 
kad taip. Tąsyk teismas nu
sprendžia, kad svočia turi gauti 
$40 komiso.

Visas bylas paprastai nagri
nėja trys teisėjai. Vienas jų 
yra advokatas, kuris prižiūri 
legalę pusę, antras biznieriuš, o 
trečias rabinas. Rabino parei
ga, žinoma, yra aiškinti Talmu
do gudrybes. Prie žydų arbi- 
tracijos teismo įsteigimo dau
giausiai prisidėjo Hyamson, ku
ris per ilgus metus dirbo tokioj 
pat ‘įstaigoj Londone. New 
Yorko tribunolas jau gyvuoja 
aštuonis metus. Per tą laiką 
jis spėjo išspręsti apie keturis 
tūkstančius' bylų, žmonių pa
sitikėjimas tuo teismu nuolat 
didėja ir jie vis dažniau į jį 
kreipiasi. Tuo labiau, kad ma
žai tėra išlaidų, žmonės, kurie 
nori, kad jų ginčą spręstų ar- 
bitracijos teismas," turi pasiža
dėti, jog jie pildys teisėjų nuo
sprendį.- K. A.
—i—>.-------- :—:---------—  ................

Itchlng Skin
Quicfcty Relieved
Don’t sulfer with DandruH,' Pimples, 
Blemtshes and other annoying skin irri- 
tations. Žemo andeeptic liguid is the sale 
aure way to relieL Itching often diaappear* 
©vemight. Splendid for Sunburn and Potooa 
Ivy. Ali druggisu 35c, 6Oc, $1.00.

žemo

ĮVAIRENYBĖS
Muzikos bolševiki- 

nimas
• Bolševikai jau turi “subolše- 
vikinę” viską, net madas. Tik 
dar liko viena sritis, tai muzi
ka, dėl kurios bolševikų galvos 
sukosi, kaip išgauti tikrai bol
ševikiškus garsus, ir kaip pa
daryti “klasiškai” susipratu
sius, proletariškus trombonus, 
saxofonus ir armonikas. Su 
muzikos instrumentu toks jau 
baltgvardiškas dalykas kas jį 
nepaims į savo rankas pusti ar 
tampyti, tam jis rėks, ir vis 
taip pat . . . Negi apkaltinsi 
kontrrevoliucijoj negyvą rė
kiantį daiktą . . .

Tačiau ir čia išrasta kelias, 
tai įsakymas. Leningrade bol
ševikų organizacija pareikalavo 
iš menininkų sąjungos, kad toji 
pagamintų “agitatorišką muzi
ką ir proletariškas kompozici
jas”. Tas pagelbėjo, ir Lenin
grado menininkų sąjunga iškil- 

mingai pasižadėjo pasiimti pa
reigą komponuoti muziką/* kuri 
“perduos socialistišką atstaty
mą ir proletariato kovą prieš 
kapitalistinį elementą mieste ir 
krašte”.

Gal musų skaitytojai ir ne
žino, bet musų bolševikai, kaip 
dar nesenai iš Rusijos, beabe- 
jo, žino tą anekdotą, kaip ca
ras liepė savo vienam kareiviui 
tam tikrais kūniškais garsais 
išgauti “Bože, caria chrani.” 
Rodos, prie gerų pastangų ir 
norų, tačiau kareivis paėmė 
peraukštą gaidą... ir sugadino 
visą muziką. Ar nebus taip ir 
su bolševikiškąją?

REAL estate
2608 W. 47th St.

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

..UOVA
THEAJRE

35th and Halsted Streets

Pėtnyčioj ir Subatoj, 
Rugpiučio 30 ir 31
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

“In Old Arizona”
dalyvaujant

Edmund Lowe, Warner Bax- 
ter, Dorcthy Burgėss

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
MEET MY WIFE” ir kitas 

puikus aktas.
Taipjau kalbančios žinios.
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DVIDEŠIMTASIS AMŽIUS
Pažinkim Pasaulį, Kuriame šiandien Gyvename.

Rašo Juozas Pronskus

(Tęsinys)
Pastaruoju šimtmečiu Huma-| 

nisitįnių mokslų pagelba 
ja žinojime pasiekė daugiau, ne
gu kitais keliais per šešiasde
šimt šimtmečių buvo pasiekusi. 
Humanistinių mokslų kova su 
viršgamtiniais prietarais yra sa
vo rųšies klasiškas epikas. Pa
eiliui tapo atakuoti tamsiųjų 
amžių apkasai, senovės vėliavos 
nuplėštos, ir tvirtovė išvalyta. 
Baloms beišdžiustant vis labiau 
ir aukščiau pradeda iškilti bal
tos kolumnos susipratimo rūmų. 
Praktiškai visi dabartinės' civi
lizacijos laimėjimai, menas ir 
mokslas yra visai nesenos hu
manistinės kilmės, tai yra ka
da žmonės pradėjo patys sau, 
o ne viršgamtiškiems įsivaizda
vimams pasišvęsti.

III) Humanizmas yra pastan
ga praturtinti prigimtį iki aukš
čiausių galimų gabumų ir ma
žiausio priklausymo nuo aplin
kumos sąlygų..

1) Pirmasis Humanizmo sten
gi masis-žmogaus išsivystymas. 
Jis apima visokius faktus ir po
stulatus, visokias vertybes' ar 
hypotezes, visus jusnių patyri
mus ar estetiškus pasiganedini- 
mus, bet kokią mašineriją ar 
teknika, kad tik prisidėtų prie 
žmogaus išsivystymo pakėlimo. 
Humanizmas nujaučia, kad žmo
gaus išsivystymas' priklauso nuo 
kosmiškų situacijų sąlygų; bet 
jis taip pat skaito, kad viduje 
tam tikrų ribų žmogaus inte
ligencija yra reguliatorius kos- 
miškų situacijų žmogaus ■ tiks
lams. Kažin kaip ligi kaikurių 
ribų kosmiškos situacijos daro 
sąlygingu bet nereguliuoja žmo
gaus iss'ivystymo. Kažin kaip 
ligi kaikurių ribų žmogaus in
teligencija reguliuoja bet neda
ro sąlygingas kosmiškas situa- • • 1 cijas.

2) žmogaus gabumų ir apy- 
stovinių sąlygų tam tikrame 
plote Humanizmas padeda kiek
vienam gimusiam asmeniui at
siekti galimo kuopilniausio gy
venimo šiame pas'auly. Huma- * 
nistas aiškiai supranta dabarti-

žmoni-

TĖVAI SUPRATO ŠIO KŪDI
KIO KALBĄ

“Mes manėm, kad mes netek
sime kūdikio, dantims dygs
tant”, sako Kentucky motina. 
“Jis nieko negalėjo suvirškinti 
ir kasdie darėsi liesesnis. Po 
vienos jo neramių, verksmingų 
nakčių aš prisiminiau Castoria 
ir tuojaus ją įsigijau. Keli la
šai padarė jį ramų, o po kelių 
dožų jis išrodė visai skirtingas 
kūdikis”. Daktarai visur reko
menduoja grynai augalų, ne
kenksmingą Fletcher’s Castoria 
nuo šalčių, konstipacijos, dieg
lių ir kitu kūdikių ir vaikų li
gų, o milionai motinų žino, kad 
jos švelnus veikimas 
riausias. šalinkis 
Fletcher parašas 
tikros Castoria.

yra ge- 
imitacijų. 

yra ženklas

nę žmogaus situaciją. Nežiūrint 
(į fizinių mokslų geometrinę pro
gresiją (tai yra padauginimo 
lentelėmis) ir į begalinį mok
slo patyrimų akumuliaciją, so
cialiniai mokslai vis dar tebe
eina pirmyn vos aritmetine pro
gresija (tai yra sudėjimo len
telėmis). Tas faktas Humanis
tą verčia susirūpinti. Jis' jau
čia, kad asmeninės ir socialinės 
vertybės turėtų daug skubiau 
žengti pirmyn. Jis ima domėn 
dabartinę apgailėtiną žmogaus 
dvasios padėtį, ir neranda -jo
kios kompensacijos besivystan
čiose kosmiškose galimybėse. 
Jis neranda kosmiško atlygini
mo visiems tiems žuvusiems, iš
blaškytiems karų laukuose, nei 
tiems milijonams gyvų palaido
tų namuose, neigi tiems este
tiškai sugriuvusiems, ką pripil
do žymią dalį pasaulio. Visa 
tai Humanistą labai slegia; ir 
tas slėgimas* darosi tuo sun
kesnis, jaučiant žmogaus atsa
komybę. Dauguma ligų ką gy
vena žmogaus kūne, dauguma 
terorų ką baugina žmogaus dva
sią, dauguma rykščių ką plie
kia visą žemės paviršių yra ga
limi 
čiau 
ma, 
nes, 
galybės, susnūdo ant amžiny
bės' slenksčio. Kiekvienas plau
kas, pražilęs pirm laiko, kiek
vienas žemės sluoksnis, priden
giąs pergreit mirusio kapą, 
kiekviena bereikalinga sielvarta 
temdanti žmogaus blakstienas; 
sunkiai gula ant susipratusio 
žmogaus sąžinės. Tačiau Huma
nistas' tiki, kad yra galimi ne
apsakomai dideli pagerinimai, 
kad sveikos priemonės greit pa
gydytų 
ves ir 
cija ir 
lui.

3) Humanistas nenori laukti 
lėtaus gamtos proceso. Jis tiki, 
kad žmogus gali paskubinti 
gamtos procesus, kad pageidau
jami rezultatai greit pasektų 
žmogaus inteligencijos pastan
gas pasiekti konkrečių proble
mų, kad dešimtmetis išminties 
gali pataisyti šimtmečius klai
dų, kad viena gentkartė, vado
vaudamasi inteligencija, ir ge
ra valia gali pasiekti vaisių, 
kurie praturtintų ištisas gene
racijas, kurios dar ateis, 
šaulio fortūnos nėra dievų, 
yra pačių žmonių rankose.

žmogus yra tinkamas 
siekti dalykų, kurie ligi tol 
dėsi visai negalimi. Jis yra tin
kamas taip sutvarkyti žmonių 
santykius, kad gyvybe butų ap- 
saugojama ne žudoma; kad tei
sė butų įgyvendinta ne nuneig
ta; kad meilė butų taisyklė ne 
išimtis. Bet religijai lieka pa
sistatyti savo evangelija žmo
gaus ats'akomybę. Kai tas bus 
padaryta, mokslas ir demokra
tija ir religija/padarys sąjun
gą išminties, vizijos ir galios.

žmogui kontroliuoti. Ta- 
visa tai nėra kontroliuoja- 
paprastai dėlto, kad žmo- 
nesuprasdami patys savo

didžiausias žemės erd- 
kad žmogaus inteligen- 
teknika tinka tam tiks-

Pa- 
bet

pa- 
ro-

Humanisto religija

musų protas nebegali toliau 
siekti į tas nebej si vaizduojamas 
amžinybės bedugnes.

Čionai ant tos mažytės, už
mestos ir užmirštos dulkelės že
mės dingusios žvaigždynų mi
riaduose, žmogus karžygiškai 
kovoja dėl gyvenimo ir buities, 
stengdamasi bendromis pastan
gomis pasistatyti namą, paten
kinamą gražų rūmą žemės vai 
kams, bandydamas nežiūrint 
skaudžius nepasisekimus pas'i 
daryti vertybes tame nelaba 
draugingame žmogui pasaulyje.

Pasaulio religijos mokina mus 
istorijos, kuri yra bendra vi
suose savo bruožuose visoms 
tautoms. Jos rodo kaip žmo
gaus idealai apie gerą gyveni
mą palengva vystėsi ir plėtojo
si, pradedant pastangomis ten
kinti butiniausius fizinius rei
kalavimus ir baigiant aukščiau
siomis dvasinėmis vertybėmis, 
žmonės pradėjo vertinti drau
gystę, džiaugsmą, grožį, meilę 
ir ištikimumą daugiau kaip ma
terialius daiktus. Tai parodo, 
kad žmogaus pirmykščios pa
stangos suprasti aplinkumos pa
jėgas augo laipsniuotai kol iš
sivystė aukšti filosofiniai sam
protavimai 
alybes. Tai 
gaus naivi 
magiškomis 
monijomis, užleido kelią geres
niam supratimui ir pagaliau 
mokslui, kaipo kilnesniam bu
dai išaiškinti dvasinius' idealus. 
Per visas pasaulio religijas ei
na viena istorijos pasėka, žmo
gus neturėjo mokslo nei įrankių 
savo planetai valdyti. Jis neži
nojo kaip gamtą valdyti. Jis 
neturėjo supratimo kaip panau
doti materialius daiktus dvasi
niams idealams. Kaikuriose re
ligijose žmogus’ nusikreipė vi
siškai nuo akt.ualio pasaulio ieš
kodamas realybes kitoj pusėj 
pasaulio; kaikuriose, idealas ta
po perkeltas dieviškai garanti
jai, kuriai buvo pasitikėta ap
vaizda kitoj pusėj šio rūpestin
go gyvenimo, Nors palaužtas ir 
prislėgtas žmogus laikėsi viso
kių sapnų, žmogaus visa ver
tybė ir yra tame, kad jo dva
sia nepasidavė visiškai paver
giama; kiekviena žmogaus gi
minės nauja generacija, pavel- 
dėdama nenugalimas kovas, aky- 
vaizdoje viso chaoso ir netik
ros ateities, kėlė ir gerino sa
vo būvio standardą. Pamate vi
sa to buvo vienas amžinai pa
matinis dalykas—noras gyventi. 
Visokių religijų kuriamoji pajė
ga buvo noras žmonių gyventi 
ir gyventi kiek galima pilnesnį 
gyvenimą. Visokių religijų pa
matas yra ne pačiose idėjose, 
nei ceremonijose, įstaigose ar 
formose. Tikrasis pamatas yra 
tie žmonių santykiai, kuriuose 
žmonės randa džiaugsmą ar liū
desį, laimę ar sielvartą, smūgį 
ar pergalės smagumą, minties 
ir valios išsireiškimą, kūrybinio 
darbo patenkinimą ar retežius, 
tuštybės jausmą ar pagarbą už 
gerai atliktą patarnavimą. No
ras patenkinti žmonių savitar
pio santykius buvo kuriamasis 
ir kontroliuojamasis faktorius 
religijų išsivystyme. Reikalavi
mas pilno ir malonaus' gyveni
mo laužė senus idėjų ir papro
čių kiautus ir plėtė pačia reli-

[Pacific and Atlantic Photo]

Jaunutė rašytoja Carmen Dee 
Barnes, duktė e prof. George 
Pullen Jackson iš Nashville, 
Tenn., nustebinusi visus kriti
kus savo pirma apysaka “School 
Giri”, kurioj ypač rimtai ana
lizuojamas brendimo laikas.

apie vyriausias Te
parodo, kaip žmo- 
kontrolės teknika. 
formomis ir cere-

giją į naują minties ir idealų 
išsilapojimą.

šiandien visose pasaulio reli
gijose senieji retežiai yra lau
žomi spaudžiant moderniško gy
venimo pajėgoms, žmones visur 
mato žmonijos ateitį visai nau
joje šviesoje. Religijų istorija 
moderniškam galvotojui rodo 
vien praeities dramą. Moralų, 
įstatymų ir įstaigų istorija ro
do, kad visi yra kilę iš reikalo 
patarnauti žmonių labui. Net 
pati žmogaus prigimtis pasiro
do tokia kokia ji yra, dėlto pa
ties dalyko, kadangi žmogus 
stengėsi pats prisitaikinti natū
ralinėms ir socialinėms apysto- 
voms. žmogaus prigimtis yra 
labai artimai prisitaikiusi pa
čios musų planetos keitimuisi. 
Dar svarbiau tai, kad moder
niškame pasaulyje žmonės pa
matė jog mokslo permatymas 
ir pajėga sukurė civilizacijai 
įmones, kurios sulaužė senuo
sius planetos suskirstymus, ku
rie laikė žmones iškirstytus, 
ir tuo budu surišo visą pasau- 

•lį į vieną bendrumą taip, kad 
kiekviena mažiausia valstybėlė 
kur nors tolimame krašte yra 
lygiai svarbi. žmonijos proble
moms. Tai yra naujas pasau- 
is. Tad ir, žmonijos religijos tu

ri pajusti tą naują gyvenimą.
Kadangi pasaulis dabar turi 

jendrą mokslą, bendras proble
mas, tai parodo, kad ir religi
jos turi turėti vieną bendrą 
idealą. Jei mes rasim moderniš
kame pasaulyje gyvenimo ke- 
ią, kurs didintų džiaugsmą ir 

grožį; jei nuo amžių senas re- 
igijų klausimas šiandien yra 

dar klausimas reikalingas gy
vendinti, jis turi būti pastanga 
gyvendinti visos jungtinės žmo
nijos gerbūvį. Turi ne viena 
grupė, ar rasė, ar tauta, bet 
visos žmonijos šeimynos koope
ratyve energija turi būti įtrauk
ta bendram darbui. Pavieniai 
religijų keliai turi bendrą tik
slą. Moderniškas budistas' skel
bia humanizmo religiją. Islamo 
skelbėjas kviečia prie taikos, in
ternacionalizmo ir brolybės žmo
nių tarpe. Kinijos vadai krei
pia savo naująją renesanso ga
dynę humanizmo link. Moder
niški krikščionių liberalai atsi
sako toliau bebūti supančioti

Parduodam
1-mus MORGIČIUS

mokam

Galit atsiimti pinigus ant 
pareikalavimo

Jūstin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Tėmykite
1) APDRAUDA (Irmurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tunų gera 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V» MISZEIKA
Naujienos
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Pagal A. Eustace Haydon, Čhi- 
cagos Universiteto Palyginamo

sios Religijos Fakulteto * 
profesoriaus

Musų saulės sistemoj, su jos 
tūkstančiais milijonų mylių er
dvės, musų mažutė planeta že
mė yrZ stačiai dingusi vienu
moj ; tačiau astronomai sako, 
kad visa musų saulės sistema 
(saulė ir jos 8 palydovės pla
netos: Marsas, Venera, žemė, 
Jupiteris, Saturnas, Neptūnas 
ir kt.) yra vos menkiausis taš
kelis šviesos begalinėse žvaigž
dynų erdvėse; kad tose neap
skaičiuojamose erdvėse yra žvai
gždynų, kurie randasi taip toli 
jog šviesa, kuri skrenda po 
189,000 mylių per sekundą, mus 
pasiekia vos' po šimtų tūkstan
čių metų. Ir už nuisų pasaulių 
yra dar kiti pasauliai, tol kol

dogmų, išnaudojami ir varžomi 
tradicinių idealogijų ir ritualų 
ir skelbia ateities religiją hu
manizmo vertybėse, socialinėse, 
ekonominėse, politinėse ir tarp-

žiau pakilusias pasaulio tautas.(tautinėse.
žmonijos religijos parėjo įvai

riais keliais iš prosenoviškų am
žių. Ilgus amžius jos viena ki
tos nepažinojo. Mokslas išvedė 
jas visas į šviesą ir supažindi
no, kad tarnautų bendrai * sie
kiamiems idealams, ir koope
ruotų bendrų problemų rišime. 
Besiartindamos į tą tikslą re
ligijos turi išsižadėti daugelio 
iš senovės parsineštų pranaša
vimų. Mokslo priemonės, pra
plėsti moksliniai pritaikymai ir 
metodai įnešė didžiausį skirtu
mą j programą ir mintį. Dabar 
jau yra galima manyti apie 
žmonijos solidarumą. Dabąr yra 
galima matyti senovės idėjas ir 
įstaigas esant toli pasilikus nuo 
gyvenimo ir laisvai atsisakyti 
būti jų varžomam, šiandien 
žmogui galima jau pačiam for- 
mulioti savo pasaulėžiūrą mo
derniško mokslo šviesoje, pri
taikyti religinius idealus savo- 
amžiui pasirenkant tokius, ku
rie tarnautų praplėtimui naujo
jo pasaulio aspiracijoms.

Iš Kitos pusės, vakarų pa
saulio moksliniai pasiekimai pa
rodė, kad kūrybinė mokslo 
jėga gali visai išeiti iš žmogiš
kumo kontrolės ir pasidaryti 
kenksminga pačiai civilizacijai. 
Mokslininkas be doros gali par
duoti savo išradimus privilegi
juotoms grupėms su tikslu nai-

kinti milijonams žmonių progas 
gyventi Mokslas pritaikintas 
matei lahniams dalykams formo
je mašinų gali įr daro, kad vie_ 
"t grU?i^ar.rasS ^naudoja ma- 

Nesenai dar visa žemė sukrė
sta karo eros, kurią sukurė ma
šinines ekonomijos beprotybė. 
Mokslininkas Robert MorssYo- 
vett sako: “Moderniškas mok
slininkas’ gali kontroliuoti pa-

_______________ 5
jėgas, įtinkamas išnaikinti visą 
civilizacijos struktūrą labai 
trumpiAlaiku, ir nėra filosofo, 
nė valstybės vyro, nė religinio 
pranaše^ kurs butu pakankamai 
išmintingas perkalbėti, kad jis 
to nepadarytų”. Mokslas turi 
būti humanizuotas. Suvienyta 
žmonija gali taip formuluoti sa
vo religinius idealus, kad ir 
mokslas tarnautų vien žmonių 
gyvenimui, o ne žudymui. (B. d.

pa-
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Stepcnavičia (Birutės vedėjas), Anelė Salaveiči- 
kiutė, ir kiti mokytojai duoda lekcijas

PIANO, BALSO, 
SMUIKO, ’CELLO 

IR TEORIJOS
Pradiniams ir toliau pažengusiems

-—STUDIJOS-----
4142 Archer Avė. (Brighton Park) 

11003 S. Michigan Avė. Room 10 
(Roseland)

ir Lietuvių Auditorijoj (Bridgeport)
Del tolesnės informacijos ir pasimatymo telefonuokite:

LAFAYETTE 7552

2kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ^

Pirkit Dabar

įtaisai, medžiaga tiktai 
ir augš.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų 11- 
ku. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mat 
mas i ’ ___, ..._ _
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. 
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus __ _
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavinu^—kas jums yra.

pas mano. Mano pilnas lAegzaminavi- 
atidenjrH jfiHų tikra liga ir jei aš apsi- 

‘ ‘ Ei-
Jikrą specialistu, kuris neklaus jūsų

$275

X

ir Sutaupyki! Pinigus
Plumbingoir Apšildymo Reikme
nys už Pastebėtinai Žemas Kainas
Įmokėjimas mažo depozito garantuoja jums 
pristatymą kada jus, norėsite ir apsaugo jus 
prieš kainų pakilimą. Likusius pinigus galima 
išmokėt į 24 mėnesius.
Mes patenkinome tūkstančius kostumierių su 
kuogeriausiu įvedimu apšildymo įrengimų ir 
mes žinome, kad mes galime kiekviename daly
ke patenkint ir jus. Tiktai medžiaga, arba ir 
pilnai užbaigtas darbas.
Vienas iš musų apšildymo inžinierių ateis pas 
jus ir suteiks visus aprokavimus visiškai dykai. 
Musų žmonės mielai ateis pas jus dieną ar va
kare.

Musų Plumbingo Medžiagų Departamentai Pasiūlo
Pilną Maudynės Įrengimą Kaip Parodyta Apačioj

Parcelianu enameluota geležinė va- 
na, blizgančio china kloseto įren
gimas su ąžuolo ar beržo mahago- 
ny kloseto sėdyne ir geležinė ena- 
meliuota užriestais galais prausy
kla. Pilnai su nikeliu plekuotais 
trimingais, už labai patraukian-

Specialiai Šią Savaitę
Ateikite ir išsirinkite sau pilną maudynės kambario Įrengimą tuojaus.

galutino išegzaminavimcN—kas jums 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. Nede- 

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

20

$165
Neapsigaukite! Tvirtesnio — ge
resnio — su gražesniu ir malo
nesniu balsu kito tokio Radio 
Amerikoje nėra kaip Fada Radio. 
Persitikrinkite musu krautuvėje.

General Radio Store
Didžiausia Radio Lietuviu Krau

tuvė Brightop Parke 
3856 Archer Avenue 

netoli Rockwell St..
Telefonas Lafayette 6195 

Chicago, III.

Sol Ellis B Som, 
3 Didelės Sankrovos 

VYRIAUSIOJI KRAUTUVE 
2118-20-22-30-32 State St. 

Telephone Victory 2454-55-56
WEST SIDE SANKROVA NORTH SIDE SANKROVA

4606-08 W. 22nd St. 3945-47 Lincoln Avė.
Phones Lavvndale 2454 Cicero 130 Netoli Irving Pk. Blvd. Lakeview 8200 

Atdara kiekviena vakar11 iki 8 vai., Nedėliomis iki 1 vai. p. p.
APLANKYKIT MUSŲ PUIKIUS ŠIORUIMIUS
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Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Chicagos lietuvių sosaidė

NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, Rugp. 30, ’29

II /
Saliune siurpraiz parė. Tvirti 

vyrai, diktos moterys. Liuosai 
kalbasi, dar liuosiau elgiasi. 
Vaikai bėgioja aplink ir, ma
tyti, bent suaugesni atydžiai 
tėmija tėtušius ir mamas. li
tas elgęsis, ir 'tos kalbos ne
išdils, tur būt, iš jų minčių, kol 
su jomis apsipras, kaip mes. 
seniai, apsipratę.

Bet štai ant baro svetys meta 
dvi, dešimti dolerių. Baro pri
žiūrėtojas paduoda gerti, įmu- 
ša registran reikiamų kiekį pi
nigų ir jau duos grąžos’. Musų 
svetys, iš gilumos širdies pa
sipiktinęs, išdidžiai pareiškia: 
“Ką, ar tu manai, jog aš esu 
koks inteligentas, kad čenčių 
imsiu!”

Teisybe, amerikietis inteli
gentas šiandien nepajėgia mo
kėti dvidešimties dolerių už po
rų stiklelių naminės. Bet koks 
.charakteringas’ pasididžiavimas 
tam tikros lietuvių išeivijos da
lies—ar ne? —Reporteris.

[Atlantic and Pacific Photo]

Iberijos Mergelės šventvietė prie šiaurinių vartų Raudonosios aikštės, kurių dievotieji 
rusai labai garbino, tapo dabar bolševikų nugriauta, jų kovoj prieš religiją.

prastą vizitorių—vokiečių zep-

tuojau važiuokite į Bridgeportą 
ir apžiurėkit M. J. KIRO nau
jus namus, nes tokių bargenų 
kitur Chicagoj nėra.

— žvalgas.

ROSELAND

Golden stariečiai pereitą ne
dėldienį lošė beisbolų su So- 
dack & Adelman jauktu West 
Pullman Parke. Golden starie
čiai nugalėjo Sodack jauktą, 
padarydami 3 prieš 2.

Ateinantį nedėldienį Golden 
stariečiai loš beisbolų Ciceroj 
su Swift Arrows jauktu prie 
52 ir Ogdcn avė. Pradžia 3 vai. 
po piet. Stariečiai išvažiuos 
nuo Strumilos svetainės 1 vai. 
po pietų.

Pirmadienį (Labor Day) 
staridčiai važiuos į Chicago 
Heights beisbolo lošti. Loš su 
Chicago Heights Sportsmen’s 
jauktu. Pradžia 3 vai. po pie
tų. Iš namų, nuo Strumilo sve-i 
tainės išvažiuos 1 vai. po pietų. į 

—N.

Garsinkitės Naujienose

REIKIA:
Vadovų tarp įvairių * tautų 
ir amatinių draugijų, kurie da
bar turi nuolatini darbų ir yra 
veikliais faktoriais savo apie
linkėje, kurie norėtų ūžmegsti 
patogius ryšius su banku vi
sam ar daliai jų laiko. Kreip
kitės prie p. Allen, Suite 
1432 33 North La Šalie Street, 
tarp dvyliktos ir pirmos po 
piet ar 7 ir 8 valandos vakare.

KELIAUK J LIETUVA PER
KLAIPĖDĄ

Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Zeppelinas ir biznis
Trečiadieny, apie 5:30 vai. 

po pietų, išėjęs iš “Naujienų” 
ofiso inmuklinau šalę “N.” res
toranam Kandau kąsnį “ilgo 
Jono” ir vos neužspringau, iš
pildęs šauksmą: “Zeppelinas 
ant Halsted ir 18 gatvės!...” 
Visi šoko bėgti laukan. Pali
kau ir aš savo patĮ-ovas ir ne
mokėjęs už pietus kautu su ki
tais sprukau lauk. Bosas tik 
žiuri rankas išskėtęs ir nežino 
ką daryti, kai visi svečiai bėga 
laukan. Išbėgo ir pats bosas, p. 
W. Lukas, išbėgo ir visos jo 
veiterkos, net ir virtuvės visas 
štabas.

Visi žiuri j zeppeliną; kiti 
net ant stogų sulipę, — visi 
šaukia: “VVelcome”! Dirbtuvės 
rėkia visokiais balsais, debesys 
aeroplanų skraido aplink milži
nų zeppeliną kaip uodai, beria 
kaspinus ir popieras. Graf zep
pelinas skrido neperaukštai — 
galima buvo ir žodžius įskaity
ti: “Graf Zeppelin”, raudonom 
raidėm parašytus.

Tas milžinas, keliaująs aplink 
pasaulį zeppelinas, sukėlė dide
lio bruzdėjimo chicagiečiuose. 
Buvo ir nelaimių su automobi
liais. Vieną jų pats mačiau. 
Zeppelinas pamažėli pradėjo 
suktis ratu prie Roosevelt Rd. 
ir Canalport gatvių. Turbūt 
nebuvo žmogaus, kurs butų stu- 
boj sėdėjęs, gatvės buvo užsi- 
kimšusios publika.

Visi aukštyn žiuri, žiuri ir 
automobilistai, kiti net nevie
toj sustoję. Važiuoju ir aš su 
savo “džiulape” gatvėmis ir se
ku zeppeliną. Prjeky važiuoja 
senas “chevroletas”, paskui jį 
važiuoja kinietis su skalbyklos 
trokeliu. Chevroletas užsižiop
sojęs sustojo, o kinietis tuo tar
pu jam į užpakalį kad traukė, 
tai chevroleto ratas tik suby- 
lėjo. Važiuotojai užmiršo zep
peliną, pradėjo tarp savęs ro- 
kuotis, užsikimšo trafikas, at
sirado ir poliemonai, kurie ne
sprendė, kad abu kalti ir iš
skyrė.

O mieste, tai buvo didelis ker
mošius. Į vidurmiestį iš visos 
Chicagos suvažiavo mases žmo
nių, mat kitur gal nebūtų gali
ma buvę pamatyt zeppeliną, o 
vidurmiesty ir iš Grant parko, 
tai gerai matosi, o ir pats zep
pelinas turėjo skristi per vi
durmiestį. Jau pietų laiku vi
durmiesty buvo pilnos’ krautu
vės, pilnos gatvės—visi laukė 
zeppelino. Bet zeppelinas pavė
lavo; buvo pranešta, kad Chi- 
cagą pasieks apie 2 vai. po pie
tų, o čia tiktai apie 5 vai. Vis
gi sulaukėm ir pamatėm, nepa-

peliną, kuris keliauja aplink pa-, 
šaulį ir jau antru kartu aplan
ko Ameriką.

Biznieriai, pasinaudodami 
proga, dalina rėkiamų lapelius, 
kuriuose pirmoj vietoj puola į 
akį “Graf Zeppelin” vardas. 
Gazolino stotyse iškabintos iš
kabos su zeppelino atvaizdu, 
kur skelbia, kad tokį ir kitokį j 
aliejų vartoja zeppelinas ir 1.1.

Gaila, kad nebuvo su manim 
mano “bode”, “N.” reporteris. 
Gal butum galėję daugiau ką 
patirti apie zeppelino suteik
tus “thrills” chicagiečiams.

Nereikia daug kalbėti apie 
zeppeliną. Faktas yra tas, kad 
vokiečiai be garbės ilgai negali 
būti. Karo metu amerikiečiai, 
žinoma, nevisi, nemėgo ištarti 
žodžio “vokietys”, o šiandie jau 
užmiršo tai, ką pirma darė. 
Šiandie jau šaukia: “welcome!”

Seniau negalėjom nė svajoti, 
kad tokiu trumpu laiku aplink 
pasaulį kas apkeliautų. Seniau 
laivas per Atlantiko vandenyną 
ilgiau plaukdavo, o šiandien 
veik tuo pačiu laiku oro laivas 
aplink pasaulį apkeliauja. Kaip 
laikai mainosi!—Don Pilotas.

Marųuette Park
Pereito antradienio popietis. 

Penkta valanda tur būt jau bus 
išmušusi. Karas sustoja prie 
71-mos ir Rockvvell gatvių. Iš 
jo išlipa jauna mergina. Prie
šais ateina vidutinio amžiaus 
moteris. Akies mirksniu mer
gina puola prie moters. Mėgi
na įsikabinti į plaukus ar į 
akis'. Moteris ginasi paketbu- 
ku. Važiuojantys gatvekariu 
iškiša galvas per langus: įdomu 
juk pažiūrėti teatro dykai.

—Ar tu mane vadinsi šuns 
vardu? — šaukia mergina, ir 
stengiasi įveikti suaugusią mo
terį.

Lct’s go!—duoda komandą 
konduktorius, ir mes, nematę 
veikalo pabaigos, vykstame to
liau.

Visgi musų Marųuette Parkas 
nesnaudžia.—Vietinis.

Bridgeport
Susivienijimas lietuvių namų 

savininkų Bridgeporte deda pa
stangas apsiginti nuo užplūdi
mo šios apielinkės tam tikros 
rases žmonėmis, su kuriais lie
tuviai negalės sugyventi. Jau 
šiandien musų apielinkėje pie
tinių šalių moterys pradeda 
Bridgeporto gatvėmis savo vai
kus važinėti ir apsigyventi čia. 
Labai tankiai jas matysi Lowe 
Avė., Union Avė., Emerald Avė. 
Neužilgo jos pasirodys ir Hal
sted gatvėje; ir Auburn Avė.

Metas Bridgeporto lietuviams 
pradėti rūpintis klausimu, kaip 
apsiginti nuo to pavojaus, \as 
reikia daryti, kad patiemš, na
mus palikusį neprisieitų bėgti 
kitur, šituos ir kitus klausimus 
svarstys Susivienijimas Lietu
vių Namų Savininkų Bridge
porte savo susirinkime, kuris į- 
vyks trečiadienį, rugsėjo 4 die
ną, Lietuvių Auditorijoj, 3133

So. Halsted St. Visi, kas galite, 
bukite susirinkime ir, namų 
savininkai, dėkitės prie musų 
susivienijimo, kad apsaugoti sa
vo interesus.

—Namų Savininkas.

Kensington
Pereitų nedėldienį, rugpiučio 

25 d., Dr-stė LDK. Gedimino 
turėjo pikniką Washington 
.Heights miškelyje, prie 107 ir 
S. May St. Kensingtoniečių ir 
Roselandiečių daug dalyvavo 
piknike. Piknikas labai gerai 
nusisekė, buvo tvarkus, ir nu
matoma, kad galėjo likti kiek 
uždarbio.—Dalyvis.

Roseland
Būrys roselandiečių pereitą 

nedėldienį praleido Miller 
Beach, Ind., maudynėse.

Tai buvo lig ekskursija, ku
rioje dalyvavo 14 šeimynų. Tai 
juk didelis būrys'. Bet palygi
nus jį su didele Micigan leika, 
tai jis kaip nieko nereiškia.

Šios ekskursijos sumaytojai 
buvo Grybų, Misevičių ir Patu- 
pų šeimynos, ir jie pasikvietė 
savo draugus ir susidarė didelis 
būrys. Oras labai gražus buvo. 
Bes’imaudydarni nei nepajutom, 
kaip diena praėję, ir turėjom 
skubiai kraustytis į Rožių že
mę.—Antanas.

Grand parkas ir po
licijos iškilmes

Grand Parkas

Mano atminimu, apie 20 me
tų atgal, koks buvo Grand Par
kas, tai visai nepanašus į šian
dieninį. Tąsyk tik už dailės 
muziejaus buvo išpilta ir pada
ryta aikštė, kurioje atsibūdavo 
visokios parodos. Ji ir dabar 
yra. Seniau jos šoną plovė 
vanduo. O kur dabar jachtų 
kliubauzė, tai toli vandeny buvo. 
Kur dabar yra fontanas, tai jau 
buvo supiltas žemių kalnas. 
Nuo ten iki gelžkelio ir visu 
pageležinkeliu vanduo liūliavo.

O dabar koks plotas išpiltas! 
Pridirbta bulvarų skersai ir iš
ilgai, ir net iki Jackson parko 
—vis ežero suskaitom

Padirbta milžiniškas fonta
nas, milionus kainuojantis. Pa- 
budavota Fieldo muziejus, 
Soldiers Field stadijonos, kur 
telpa desėtkai tūkstančių žmo
nių. Baigiamas būdavot akva
riumo trobėsis. Toliaus, ežere, 
yra išpiltų salų, ant kurių ma
tosi irgi statomi trobesiai.

Policijos iškilmės
Šio mėnesio 24 ir 25 dd. Sol

diers Flield stadijone įvyko po
licijos metinės iškilmės naudai 
policistų, žuvusių tarnyboje — 
jų šeimoms paremti.

Buvo visokių žaismių iš visų 
sporto dalių. Pasirodo, kad 
policistai moka ne tik su bananų 
“šiaudais”, bet kai kada ir su 
tikrais pagaliais’ apkult pilie
čius už nesilaikymą tvarkos ri
bose. Bet moka jie ir labai pui
kiai sakalų

jingą lošį motorcikliais, milži
nišką bolę koja išstumiant per 
tam tikrus vartus lauk, ir dau
gybę kitų losiu, kurių nei vardų 
nežinau.

O kiek tų lenktynių visokių 
ir dainininkų solo. Netruko ir 
klaunų. Taipgi raitelių būrys 
įvairius maršus su figūromis 
išdirbo.—žinius.

Mokinkitės muzikos 
ir Šokiu C

Nepersenai mums žinoma pia
nistė, p-lė Bronislova Poškaitė, 
atidarė muzikos mokyklą Brigh- 

; ton Parke. Ir, ačiū jos sugabu- 
mui, šiandien mokykla jau sto
vi gerai.

Kadangi p-Įė B. Poškaitė rū
pestingai stengiasi kiekvienų 

rmokinį-mokinę muzikoj gerai iš
lavinti, tai iš visuomenes gavo 
pritarimo, ir mokinių skaičius’ 
labai padidėjo.

Vėliaus buvo įvesta smuikos 
ir balso lavinimo skyriai.

Bet p-lė B. Poškaitė tuo ne- 
apsirubežiavo ir, matydama rei
kalą, įvedė dar du nauju sky
rių, būtent pučiamųjų ir stygi
nių instrumentų skyrius.

Turint gerų mokytojų, ma
noma šį sezoną turėti labai pa
sekmingą.

Šį sezonų pradedant, p-lė B. 
Poškaitė sumanė dar vieną ir 
naujausi skyrių įvesti—tai šo
kių skyrių. Tam skyriui vado
vauti gauta vienas žymus bale
to šokėjas rusas. Amerikos te
atrus lankančiai publikai jo 
vardas žinomas. Tai yra šoki
kas Bclšakof. Kas norit išmok
ti dailiai šokti, tai dabar yra 
proga. Prie to art. Bolšakof 
mokins ir ballroom šokius.

Todėl merginos ir vaikinai, 
jei norit išmokti gražiai šokti, 
tai kreipkitės tuoj aus’, nes mo
kinių skaičius bus aprubežiuo- 
tas.

Tėmykit “Naujienose” Bro- 
nislovos Poškaitės muzikos mo
kyklos pagarsinimų.

—Reporteris.

Bridgeportas
Kaip atsidarė gražus Ramo- 

va teatras, tūkstančiai 
žmonių iš {vairių apielin- 
kių atsilanko čia. Atlankę 
teatrų, kiti apžiūri gra
žius M. J. KIRO naujus 
mūrinius namus.

■ /

Kas tik pirks tuojau Bridge
porte namą, turės didėlę naudą, 
nes namų ir žemės kaina Bridge
porte dabar labai pakilo.

Jei kas mano pirkti namą, 
pirmučiausiai turėtų atsilankyti 
į Bridgeportą ir apžiūrėti M. J. 
KIRO naujus mūrinius namus, 
2 aukštų po 5 kambarius.

Bridgeportas yra seniausia ir 
gražiausia lietuvių kolonija, čia 
randasi visi moderniški patogu
mai. Pinigai investuoti į namus 
atneš jums didelę naudų.

Jei tik turite'kiek sutaupytų
gimnastikų, pavo- pinigų ir manote pirkti namą,

Doublė 
DUTCH
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S. L. A. 178 kuopos 
PIKNIKAS 

Rugsėjo-September 
1 dieną, 1929 

MORGAN PARKE 
Bukos Darže 

11402 So. Throop St.
Septynios dovanos: Vokiška klar

netą, Itališka armonika ir kiti... 
RistynSs arba imtynės moterų. 
Dainuos ponios Pukienė ir Kar- 

kovienė ir daug kitokių įvairumų: 
su prakalbomis ir juokais.

Neužmirškite tikietus dovanoms. 
Pradžia 9 vai. ryto. Dovanų dali
nimas 2 vai. po piet. įžanga veltui.

• Kviečia Valdyba.

Žemiausios Kainos Tiesiai į

KLAIPĖDA IR ATGAL
L'

Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 
sučėdysite sau pinigų.

Trečia klasė ..........................................
Trečia klasė į ten ir atgal, tiktai .......
Turistinė trečia klasė, Main Deck .......
Turistinė trečia klasė į ten ir atgal tik
Cabin ..................................... ,...............

$107.00
181.00
129.50
21G.00
147.50

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai.
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15 — oi Ameriką nuo Rugpjūčio 
1 iki Rugsėjo 22. visos kainos padidinamos $7.50 vienan 
galan, o $12.50 į abu galu.

BALTIC AMERICA LINIJOS laivų populiarumas 
Lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai 
eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, kad pasažie- 
riams teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Sekanti laivai išplauks iš Ne^ Yorko
“LITUANIA” ....... Aug. 31
“POLONIA” ............ Sept. 7

“ESTONIA” ...... Sept. 17
“LITUANIA” .......... Oct. 5

- ■

’l
r

Del visų informacijų kreipkitės į vietos agentą 
arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III

■w

O
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Tar^ Ghicagos 
Lietuvių

Jaunuomenė,, kuri yra ga
vusi darbą pirm liepos mėne
sio 1 dienos 1929 metų, sulyg 
senuoju įstatymu, liečiančiu 
kūdikių darbų, bus leista pa
silikti darbe.

West Side

18-ta Gatvė
Susirgo P. Dubickas, turė

jęs užeigų Halsted gatvėje, re
gis, numeriu 1606. 
nugabentas 
Nužiūrima,

Sezonas mokytis 
jau čia

Dubickas 
pavieto ligoninėn, 
kad susirgęs van-

jaunesnėse dienose 
buvo pasižymėjęs kaip

Dubickas
kalbė-

Vėliau yra dirbęs real 
bizny. O paskutiniuoju 
turėjo užeiga. —Report.

ėst ate
laiku

Tėvams ir apieku 
nams žinotina

Paskutinėje Illinois legisla- 
turos sesijoje tapo priimti 
svarbus pataisymai prie Įsta
tymo, kuris liečia vaikų auklė
jimų.

Tėvai ir apiekunai vaikų, 
kurie yra amžiuje, tarp 7 ir 16 
metų, bus baudžiami 20 dole
rių pabaudos ir padengimu 
teismo lėšų, jeigu jie neleis 
mokyklon kūdikių per visą mo
kymosi sezoną; išimtys bus da
romos tik tuomet, kai mokyk
lų perdetiniai paliuosuos vai
kus laikinai iš mokyklos delei

1 ■■ — --- --------------------- \

Vaikai — bernaičiai ir mer
gaites — bus siunčiami į mo
kyklas. To reikalauja Įstaty
mai. O kaip dalykai bus su 
senesniais? Yra jaunuomenės, 
kurios įstatymai 
mokyklas lankyti, be 
lėtų ir turėtų 
vakarais. Yra 
ir moteriškių, 
mokykla žalos

Chicagos apšvietos taryba 
kviečia visus mokytis — imti 
dienos ir ^vakarinius kursus. 
Pamokos veltui. Jas duos pa
tyrusi mokytojai ir mokytojos. 
Kurie norės lankyti šias 
kas, tai gaus tokius jau 
tus ir tokias diplomas, 
lankantieji reguliares 
mokyklas.

Reikėtų siūlomomis 
mis ir lietuviams pasinaudoti* 
Štai surašąs vakarinių mokyk
lų, kuriose galima pasirinkti 
kokias tik norima šakas mo
kintis.

\pebeverčia 
et kuri ga- 

laiko mokintis 
suaugusių vyrų 
kuriems taipjau 
nepadarys.

Northsidėje '

pamo- 
kredj- 

kaip 
dienos

progo-

Po lo, kai vaikai ir mergai
tės baigs aštuntų laipsnį, tai 
jie privalo arba tęsti mokslų 
toliau, įstodami aukšlesniojon 
mokyklon (high school), arba 
eiti dirbti.

Jeigu eis dirbti, tai jie pri
valo būti ne jaunesni, kaip 1 1 
melų. Tokie jaunuoliai negali 
gauti darbo, jeigu jie nebus 
baigę mokyklos aštunto laips
nio; norėdami gauti darbą, jie 
turės darodyti, kaip reikalau- 

savo amžių, mokyklos 
raštu 

jie,’ 
pas

jaina, 
rekordų ir užtikrinimą 
iš busimo samdytojo,* kad* 
tie jaunuoliai, gali gauti

Franklin, 226 West Goethe 
Street; pamokos pradiniams ir 
pažengusiems moksle toliau.

Seun, 5900 North Greenwood 
avenue; aukštesnioji mokykla, 
technikinė (t. y. amatų), pra
dinė ir pažengusiems moksle 
toliau.

Lane, 1225 Seg.wick strect; 
aukštesnioji (high school) ir 
technikinė mokykla tiktai.

Waller, 2007 Orchard avė.; 
aukštesnioji mokykla, pradi
niams mokiniams ir pažengu
siems toliau moksle.

Lake View High School, 4015 
North Ashland avenue; aukš
tesnioji mokykla,< pradiniams 
mokiniams ir pažengusiems 
moksle toliau.

privalo

su
eina

kur? yra 
metų ir 

lankyti mokslo

Northwest SideJaunuomenė, 
nesnė kaip 1 
dirbti, 
tesimo mokyklų (Conlinuation
School) po 8 valandas j savai
tę, kol ji pasieks 17 melų am
žiaus.

PRANEŠIMAI
IŠVAŽIAVIMAS. Dr-stė Lie

tuvos Dukterų rengia triukšmin
gą išvažiavimą Nedėlioj ir Pa- 
nedėlyje, 1-mų ir antrą dienų 
Itugsejo-Sept. 1929, priešais 
Tautiškas kapines. Užprašome 
visus be skirtumo atsilankyti j 
musų iškilminga išvažiavimą. 
Bus graži muzika, prie kurios! 
galėsite linksmai laiką praleisti.

Kviečia Lietuves Dukterys.

3444 Wabansia avė.; 
mokiniams ir pa

moksle toliau*
1155 North Lin- 
mokykla pradi- 

pažengu-

Goethe^ 2236 Nori h ILock- 
well Street; mokykla pradi
niams ir pažengusiems mo
ksle toliau.

Stowe
pradiniams 
žengusiems

Andersen, 
eolu strect;
niams mokiniams ir 
sieins toliau.

Schurz, 3601 Mihvaukee 
avenue; aukštesnioji mokykla, 
technikinė, pradiniams moki
niams ir pažengusiems moksle 
toliau.

DAKTARŲ IR DENTISTŲ 
ATIDAI

Pastačiau gražu muro namą lie
tuvių apgyvento j apielinkėj Detroite; 
yra labai tinkami kambariai dėl dak
taro, ypač dėl dentisto, nes Detroite 
lietuvio dentisto dar neturime, o 
lietuviu kolonija yra labai didelė.

THOMAS JURĖNAS
1405 West Minister St. 

Detroit, Mich.

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

Joniškiečių L. K. Kliubas rengia 
puiku išvažiavimą su programų, ku
ris ivyks rugsėjo 1 d., 1929 m. S. 
Svelainio darže, 85 ir Kean Avė., 3 
blokai nuo Tautiškų kapinių į pietus. 
Užprašo visus atsilankyt ir linksmai 
laiką praleist ant tyro oro.

— Komitetas.

Piknikas rengiamas International 
Lithuanian World’s Fair Assn of 
Chicago įvyks nedėlioj. rugsėjo 1 d.. 
►Svelainio darže, 83 ir Kean Avė. Bus 
visokiu dovanų, 
silankyti.

Visi kviečiami at-
— Komitetas.

Mišrus choras rengia iš- 
su dovanomis, nedėlioj, 

d. į Jcfferson girias. Tad- 
kurie norite laimėti geru 

meldžiame nepamiršti atsi-

Pirmyn 
važiavima 
rugsėjo 8 
gi visus, 
daiktu
lankyti į šį choro išvažiavimą.

— Komitetas.

Brighton Park. — S. L. A. 176 kp. 
susirinkimas įvyks rugsėjo 2 diena, 
po num 2959 W. 40 St. ir Sacramen- 
to z\ve., lenku svet„ Vietos lietuviai, 

.<> ypatingai S. L. A. nariai turėtu 
jsitėmyti, kad dabar susirinkimai 
bus laikomi kas panedėiis kiekvieno 
mėnesio, vietoj pėtnvčios ir po virš 
pažimėtu antrašu. 7:30 vai vakarę.

Sekr. A. Trejonis.

Jackson, 820 Sholto Street; 
mokykla pradiniams mokiniams 
ir pažengusiems moksle toliau.

Lawson, 1256 So. Homan 
avenue; mokykla pradiniams 
mokiniams ir pažengusiems 
moksle toliau.

Marshall, 3250 West Adams 
Street; aukštesnioji mokykla, 
pradiniams ir pažengusiems Ju
liau moksle.

Medill, 1326 West 14 place; 
aukštesnioji mokykla, pradi
niams mokiniams ir pažengu
siems moksle toliau.

Austin, 5417 Fulton Street; 
jauikštesnioji mokykla, techni
kinė, pradiniams mokiniams ir 
pažengusiems moksle toliau.

Crane, 2246 West Jackson 
boulevard; aukštesnioji mo
kykla, technikinė, pradiniams 
mokiniams ir pažengusiems to
liau moksle.

ZOPIJA RIŠKIENĖ 
po tėvais Belskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 29 diena, 12:30 va
landa* ryte, 1929 m., sulaukus 
43 metu amžiaus, gimus Luo
kės parap., Telšių apskr., Ubiš
kės miestelio, Kauno rėd. Pali
ko dideliame nubudime vyra 
Joną, 3 sūnūs — Petrų, Vin
centa ir Juozapa, 3 dukteris — 
Zofija, Marijona ir Oną, žentų 
Charles Johnson, marčią Kotri- 
na, 3 seseris-Tekle Mažeikiene, 
Olgą Kareiviene, Barborą Ger- 
nauskiene ir gimines; Lietuvoj 
broli Aleksandra ir 2 seseris — 
Mikaliną Vitkauskiene ir Juze
fą Bukauskiene. Kūnas pašar
votas, randasi 723 W. 16 St.

Laidotuvės įvyks panędėly, 
rugsėjo 2 dieną, 9:00 vai. ryte 
iš namų i Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Zofijos Riškienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir, 
atsisveikinimą. Nubudę liekam,

Vyras, S'unai, Dukterys, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Skubąs. .

VINCENTAS EŽERINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 28 dieną, 1 valandą 
ryto, 1929 m., sulaukęs 44 me-. 
tų amžiaus, no didelės operaci
jos pavieto ligoninėj, gimęs 
šiaudėnų kaime, Tenenų para
pijoj, Tauragės apskr., Ameri
koj išgyveno 13 metų. Paliko 
dideliame nubudime moterį Ro
zaliją ir du sūnūs — Vladą ir 
Vincentą Lietuvoj, o Amerikoj 
— pusbroli Žvirbli, pusseserę 
Marijoną Janušauskienę ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 9550 Franklin Avė. 
Franklin Park, III. ■

Laidotuvės ivyks 
rugpiučio 31 dieną, 
ryto iš namu i Šv. 
parapijos bažnyčią,
Park, III., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Ežerins- 
kio giminės, draugai ir' pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Pusseserė, Pusbrolis ir Giminės

Laidotuvėmis rūpinasi Janu
šauskai.

subatoj, 
9 vai. iš 
Barboros 
Franklin

KUKULSKISLEONAS

su šiuo pasauliu 
dieną, 1:15 va- 

sulaukes

Persiskyrė 
rugpiučio 29 
landą ryte, 1929 m 
45 metu amžiaus, gimęs Tel
šių apskr., Alsėdžių parapijoj. 
Amerikoj išgyveno 22 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime gi
mines ir draugus. Laidotuvėmis 
rūpinas Juozapas Gudas, Repu- 
blic 8621. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4605 S. Hennitage Av.

Laidotuvės įvyks rugsėjo 2 
dieną, 8 vaf. ryte iš Eudeikio 
Koplyčios i Gimimo Panelės šv. 
parapijos bažnyčią, Marųuette 
Park, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Leono Kukulskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti • 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

ANTANAS VILIUŠIS
Mirė rugpiučio 27 'd., 1929 

m., 11:50 vai. vakare, 34 me
tų amžiaus. Kilo iš Tauragės 
apskričio, Upynos 
Galvidžių kaimo, 
išgyveno 16 met^y. 
deliame nubudime 
kaliną, 2 posūnius 
lovą ir Stanislovą,
— Prancišką ir Aleksandrą Te- 
leckius, uošviene Olimpiją Gri- 
goravičiene, 2 švogeriu — Vac
lovą ir Mečislovą Grigoravišius, 
2 švogerkas Liudviką Uksiene 
ir Vladislavą Hermanovič ir 2 
pusbrolius, o / Lietuvoj broli 
Augustina, seserį Orią Kaspu- 
tiene. Kūnas pašarvotas 4601 
So. Paulina St.

Laidotuvės ivyks subatoj, rug
piučio 31 d. iš namu 8 vai. bus 
atlydėtas i Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioj ivyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas i šv. Kazimiero kapines.

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

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

borius Ežerskis, Boulevard 9277

parapijos, 
Amerikoje 
Paliko di- 

moteri Mi- 
—* Bronis- 
2 podukras

Harrison, 2850 — 24th st.; 
aukštesnioji mokykla, pradi
niams mokiniams ir pažengu
siems moksle toliau.

Washburnc, 655 West 14th
slree; amatų mokykla.

South Side

Seward, 4600 So. Hermi tage 
avė.; pradinė mokykla ir pa
žengusiems moksle toliau.

Phillips, 244 East 39th st.; 
aukštesnioji mokykla, pradi
niams inokiniams ir pažengu
siems moksle toliau.

Englewood, 6220 Stewart 
avenue, aukštesnioji mokykla, 
pradiniams mokiniams ir pa
žengusiems moksle toliau.

Tilden, 645 \Vest 47th place; 
aukštesnioji mokykla, techni
kinė, pradiniams mokiniams ir 
pažengusiems moksle toliau.

Bowen, 8860 Manistee avė.; 
aukštesnioji mokykla, techni-

kine, pradiniams mokiniams ir 
pažengusiomis moksle toliau.

Fenger, 112lh ir Wallace 
streets; aukštesnioji mokykla, 
pradiniams mokiniams ir pa
žengusiems moksle toliau.

Jonės, prie Harrison , strect 
ir Plymouth place; komercijos 
vakarinė mokykla.

Lindbloom, 6130 So. Lincoln 
Street; aukštesnioji mokykla, 
pradiniams mokiniams ir pa
žengusiems moksle toliau.

Visos suminėtos aukščiau 
mokyklos turės vakarinius kur
sus. Mokslas jose veltui visiems. 
Pasirinkite bet kurių jums pa
rankiausią.

(Bus daugiau)

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted S’t.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

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

----------- 0-----------

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III 
-—o ■ ■—

________ Graboriai________
Phone Boulevard 4139

Dr. Henry,; dentistas 
Danties i 4
Ištraukimas * I 
BE SKAUSMO I
6319 So. Halsted St

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. pERTASH 
3464 South Halsted Street t

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

Rez. 3201 Soith Wallace Street

............ly-yisg Qy^°jav 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se- 
- nas žaizdas, ligas rečiai

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So, Ashland Avė.
VALANDOS!

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

Telefonas Canal 1464

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, UI.
Tel. Vlctory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING.CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

-----------------Q-----------------

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 Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th SL

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju' geriau ir pi- 

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

OFISAS :
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

>238 S. Halsted St.
Tel. Viętory 4088

r-———-.... .
Universal Restaurant

Musų vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius.
A.A. NORKUS, sav

750 West ?

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 266, 1579 Miliraukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

Rez. 6600 South Artesian Avenae 
Phone Prospoct 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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 6853

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

t

Advokatai

Akių Gydytojai ___ ~
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. I^avitt St., Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutarti 
- o---------

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

—_fĮ—. ---------- *—*------------------------------------——

Office Boulevard 7042

DR. G Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenie 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

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

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted. St.

ŽMOGAUS
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS;

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Western A venas ‘

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

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

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.
------ !-------(-------------------------------------------------------------------------------------

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė.

Kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

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

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

~F a. slakis
ADVOKATAS

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avense 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

* CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

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 10—12 pietų ir 
nuo 6 ild 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800
-------------1--------------------------------------------M----------- -----------------------------------------------------------------------------------

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. I 
vakaro. Nedai, nuo 10 ik' 12 v. dieną <

Phone Midway 2880 /

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 Wcst Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460 
Leonas^. Mikelonis 

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

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

nebekandidatuosiąs 
Republikonai ir de- 
sakoma, pasidalinę 
statysią koalicinius 
Teisybę pasakius,

teatre — rug- 
dd. bus rodo- 
“The Lašt of 
tai kalbanty- 

Anglijos kru-

....... _ ■■■ ' - —_. . r- , ......

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
I

Ieško suktų brokerių
Valstybės gynėjo Swansono 

ofisas daro tyrinėjimus 15 pri- 
gavingų biržos vertelgų, kurias 
vadinama “bucket shops”. Tai 
yra sukčiai, kurie pasirenduoja 
ofisus, paleidžia agentus tarp 
žmonių ir sukojektavę didesnes 
sumas pinigų dingsta. Pražūva 
biržos vertelgų ofisas, pražūva 
ir pinigai, kuriuos publika jiems 
patikėjo. Numatoma, kad dabar
tinis tyrinėjimas gali parodyti, 
jogei nuostoliai dėl pasitikėji
mo šitokiais vertelgomis chica- 
giečiams gali kainuoti milionus 
dolerių.

Pasikorė
Isadore Kramcr, 65 metų, pa

sikorė garaže, kuris yra kieme 
jo namų, 5227 So. California 
avė. Gėrimas ir naminiai 
lumai esanti priežastis.

keb-

Traukiniai užmušė du
Prie Gladstone Park stoties 

traukinys užmušė Chalį Lozzo, 
Noithvvestern gelžkelio bėgių 
prižiūrėtoją. Ant Chieago and 
Eastern Illinois gelžkelio begiu, 
prie 38-tos gatvės ir Normai 
boulevard, tapo užmuštas, Char
les Nesbit, iš Akron, Ohip.

Suėmė rišy su galva 
žudyste
suėmė James McMa- 
So. Mason avė. leš- 
trijų kitų vyrų. Mc

nuel Eller 
tai vietai, 
mok ratai, 
vietomis ir 
kandidatus,
jų tarpe, išskirus džiabų nepa
sidalinimą, skirtumo ir nėra.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

pradedant

Jūsų saugumui

Policijos komisioniarius, Wm.
biulete-

kalėji- 
ar, kuri

Russell, šios savaitės 
ne įspėja chicagiečius: 

įstatymas grūmoja 
mu kiekvienam, kuris 
grąsina žalos padaryti žmo
gui asmeniškai arba jo savas
čiai tikslu gauti iš jo pinigų.

Įstatymas taipjau įsakmiai 
pareiškia, kad jeigu bet kas, 
žodžiu arba raštu, pikta valia 
grūmoja apkaltinti kitą arba 
<aip nors kitaip iškelti aikštėn 
o ydas arba negalias, liksiu 

gauti pinigų, — kad toks as
muo turi būti padėtas kalėji- 
man.

Kiekviena ypata, kuri buvo 
auka išnaudotojų (extortion- 
ists) ar kurią tokie juodran- 
kiai mėgina išnaudoti, privalo 
tuojaus pranešti apie tai poli
cijos departamentui.

Visos tokios informacijos, 
suteiktos šiam ofisui, bus lai
komos pilnoj paslaptyje, jeigu 
to norima, ar juodrankių auka 
butų moteris ar vyras, ir ne
žiūrint, kokias priemones prieš 
tas auKas juodrankiai grūmo
ja pavartoti.

Jokis Chicagos pilietis ne
privalo pasiduoti juodrankių
išnaudojimui. Neabejoki! kreip
tis į mus prašydami pagelbos 
ir patarimo. Kreipkitės‘bet ku
riuo laiku. Policijos departa
mentas nori tarnauti jums 
apsaugoti jus.

ir

Teatruose

Policija 
nūs, 1048 
koma dar 
Manus suimtas ir ieškoma ki
tų rišyje su nušovimu John F. 
Bowmano, kuris policijai buvo 
žinomas, kaip saugiųjų šėpų di- 
namituotojas. Bovvman užsiėmi- 
nėjo taipgi butlegeriavimu.

Elektros srovė užmušė 
žmogų

Benjamin Kazvvicz, 12231 Wal- 
lace 
t ros 
prie 
vių.
buvo ką tai atvežęs į dirbtuvę.

st., palietė netyčia elek- 
vielą Pullmano karšapėje, 
107 ir Cottage Grove gat- 
Kazvvicz mirė vietoj. Jisai

Gali kilti muzikantų 
streikas

Derybos tap Chicagos* muzi
kantų federacijos ir savininkų 
teatrų ir vodevilių, kurie įtai
sė garsams įrengimus savo tea
truose, kolei kas neduoda pa
geidaujamų rezultatų. Nužiūri
ma, kad gali kilti muzikantų 
streikas, šiuo laiku muzikan
tams darbas sumažėjęs. Pavyz
džiui, kur seniau samdyta 1,200 
žmonių, tai šiandie, įvedus* tea- 
truosna prietaisus garsams, te- 
samdoma tik 800 muzikantų.

Oriental teatre — pradedant 
rugpiučio 30 d. bus duota nau
jas numeris; jisai įves paskil- 
busį vokiečių beną ir kartu su 
tuo benu atvaizduos buvusias 
prieškarines dienas, kada ne
reikėjo slėptis su stikleliu; kal- 
ibiantysis paveikslas “Smiling 
Irish įves”; kitokie numeriai.

United Artists teatre — grei
tai pasirodys paveikslas “Ali
bi”; šio paveikslo ypatybė ta, 
kad jame vaidins daug naujų 
Hollywoodo žvaigždžių; kitokie 
numeriai.

McVickers teatre — šiuo lai
ku rodoma paveikslas “Four 
Fleathers”; tai yra kalbanty
sis paveikslas; pasižymi ypa
tingu gyvumu, pilnas, kaip sa
koma, baisenybių; kitokie nu
meriai; siužetas — karo moty
vai.

Roosevelt teatre
laiku pasirodys kalbantysis pa
veikslas “The Dance of Life”; 
kitokie numeriai.

Chieago teatre — scenos pro
dukcija “Circus Cabaret”; ši 
produkcija atgabenta iš New 
Yorko; kalbantysis paveikslas 
“Fast Company”; kitokie nu
meriai; minėtas paveikslas ir 
scenos produkcija pasirodys 
rugpiučio 30 d.

Fox Sheridan teatre — pra
dedant rugpiučio 30-ta, per 
tris dienas bus rodomas sma
gus, pusiau juokingas, pusiau 
liūdnas paveikslas “Charming 
Stinners”; kitokie numeriai; 
tas teatras randasi prie Sheri
dan Road ir Irving Park Blvd.

greitu

Jei Thompsonas nekan 
didatuos, tai Nelson 

bus kandidatas
mė- 
ne- 

mė-

Jeigu dabartinis miesto 
ras, Wm. Hale Thompson, 
bestatys savo kandidatūros* 
ro vietai, tai miesto tarybos
pirmininkas, Oscar Nelson, sta
tysiąs savo kandidatūrą. Mero 
vietai statyti savo kandidatū
rą norėtų,* sakoma, ir Charles 
V. Barrett.

Eller nebekandidatuos

HAS 
MADE GOOD wlth 
mUUons!

Fox Terminai 
pi ličio 30 ir 31 
mas paveikslas 
Mrs. Cheyncy”; 
sis paveikslas;
tarnų jų paveikslų firmų pro
duktas; kitokie numeriai.

Palace teatre 
šeštadieniu, rugpiučio 31-ma,

per savaitę galima bus matyti 
Jack Dempsey, paskilbusį kum
štininką; to numerio vardas 
“The Roadside Razz”; kitokie 
numeriai.

Stato-I^ake teatre
tėję, x kuri prasidės rugpiučio 
31 d., bus rodomas kalbanty
sis paveikslas “Smokescreen”; 
kitokie numeriai; įiar paveiks
las “The Flying Fool”.

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 8 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moquette, Jacųuard, 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.

REIKIA patyrusiu operatorkų 
prie moterų šilkiniu dresių. Atsi
šaukite tuojaus, Evelyn Dress Mfg. 
Co. 1370 Milwaukee Avė., 3 fl.

savai- 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. Daybed $5. Vacuum valyto
jai $10. GAUGER, 541 E. 61st St.. 
prie St. Lawrence. Atdara utarn., 
ketvergo ir subatos vakarais.

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

1016-26 West 36th Street

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

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

Chieago, 111.

Exchange—Mainai

ŠTAI GERAS PIRKINYS
Akeris žemės su 7 kamb. namu iŠ 

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

(
■r j—ūma■ ii t • -1 ir » ttt—— imti r

ClflSSIFIED APS PARDAVIMUI šildomas pečius su 
minkštoms anglimis, du mėnesiu 
vartotas, parduosiu pigiai. P. Philips 
1809 S. Pporia St.

Situation VVanted
Darbo Ieško

Business Service
Biznio Patarnavimai! Automobiles

FARMERIAI. — Aš mainysiu 4 
flatų muro namą i farmą, nepaisant 
valstijos. Priežastis — liga. No
rintieji atsišaukite pas savininką, 
Chas. Jutkus, 4215 Elston Avė., Chi
eago, III.

. Nepraleisk šios progos, o tū
rėtai pasitaiko.

M. ROZENSKI
6542 So. Western Avė.

Chieago, III.

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

'29 BUICK coupe fl pas...... ...........  $13S0
’28 BUICK 6 pas.....................................  $976
’28 BUICK Sodan—Standard ____ Bargenas
•29 ESSEX .......      $660
'29 ESSEX Sedan—Didelis nuleidimas, naujas 
'27 OAKLAND Landoau Sedan . ........  $396

FORD — Tudor ............................... $475
McDERMOTT MOTOR SALES CO. 

7180 So. Halsted St. 
Triangle 9330

NAŠLĖ moteris su 4 metų mer
gaite ieško darbo prie namų, kam 
reikalinga prašau pranešti, M. Bal
čiūnienė, 917 E. 55th St., 3čios lu
bos, 34 apartmentas, 2 blokai riuo 
Cottage Grove Avė.

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

PARDAVIMUI muro namas 3 me
tų senumo, 2 po 4 kambarius, pe
čium šildomas, beisementas aukštas 
ir cementuotas, 4117 S. Campbell Av. 

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

'29
Business Chances

Pardavimui Bizniai
Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimui

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

J. s. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Ha.dvvare Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victorv 72C1

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

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

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

2506 W. 69 St.
Tel. Prospect 9856

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo 

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

Phone Rep”blic 786Q ir 1861-2

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namui mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senu«. Permufinu j 
kitą vietą ir duoda patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namą

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė,

Phone Victory 2740

Karpenteriai ir Džiaberiai
Remodeliavimas. — Porčiai.

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

išmokėjimais.
Klauskite V. MISZEIKA

1789 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Financial
Finansai-PAakolnii

Paskolos suteikiama 
j vien^ dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ar

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Miscellaneous for Sale
{vairas Pardavimai

Kombinacija Fireplace 
ir Radio Kabineto

Gražiausiu artistinių ir futuristi
nių dezainų, kokių pasiekta statybo
je ar namu 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 sempeliai, biskj suteptas pamu
šas, parsiduoda labai pigiai. Pašau
kite Central 0546, 162 N. State St.
Room 407. , t p

st
Furnished Rooms

TURIME keletą gražiai išforni- 
šiuotus kambarius dėl rendos, 
karštu vandeniu šildomi ir 
vanos visados, taipgi telefonas ant 
vietos, 1843 So. Halsted St. Tel. 
Roosevelt 8577.

PASIRENDUOJA kambarys dėl 1 
ar 2 žmonių. Mrs. Gregą, 3308 So. 
Union Avė., Ist fl. rear

IŠSIRENDUOJA 2 kambariai ge
ru apšildomi dėl vaikinų arba že- 
notos poros, 34Ž3 So Leavitt St. 1 
lubos.

Help VVanted—Malė
Darbininką Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški 
'rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Wo^th, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal- 
)Sti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
r angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

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

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

rodomi Pure

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

iš

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

PARDAVIMUI 30 karų garažas ir 
gasolino stotis. 8,000 gal. gasolino 
išeina i 
Justice 
Springs

mėnesi. 7800 Archer Avė 
Park, 

60.
,------ O

III. Tel. Willow

DAR YRA KELETAS 
PUIKIŲ BARGENŲ — 
ATVAŽIUOKIT IR PA- 

MATYKIT JUOS

MODERNIŠKAS kampinis namas, 
šiaur-rytinėj kertėj 56 ir Winches- 
ter Avė. 3 po 5 kambarius •apart
mentai ir didelis Storas. Garu šil
domas. Parduosiu namą ir štorą 
arba vien namą, už $5,000 sutaupy- 
mą.

Klauskite Store
arba šaukite Prospect 7653

PARDAVIMUI bučerne ir jjroser- 
nė visokių tautų apgyvento] kolioni- 
joje. Biznis geras, 5801 So. Carpen- 
ter St. .

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

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

PARSIDUODA bučerne ir groser- 
nč, gera vieta, išdirbta per daug 
metų. Parduosiu pigiai. 3213 So. 
Parnell Avė.

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

------- o—------
PARSIDUODA restaurantas geroj 

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

Pardavimui 2 aukštų nau
ji moderniški mūriniai na
mai, 2 flatai po 5 kamba
rius gyvenimai, su aukštais 
angliškais skiepais, stikli
niai uždaromi porčiai, gra
žiai aptverti lotai, o kaina 
tų namų labai prieinama. 
Nesivelinkite ir nebūkite 
paskutinieji, nes tie namai 
bus greit išparduoti. Tie na
mai randasi: prie 34th PI. 
ir Halsted St.
prie Ąuburn Avė., — $11,- 
800; prie Mosspratt Street, 
— $11,800; prie Wallace — 
$10,800.

Jei turite $1,500 galite nu
sipirkti vieną iš tų gražių 
ir gerų namų. Kreipkitės 
pas

-------- o--------
VERTI DOMUS BARGENAI 

30x126 RockwcB, tarp 70 ir 71 rt. 
.30x126 Mozart, tarp 71 ir 72 irt. 
r> kambarių, garas, bungalow, Clearmont, 

arti 73 g-t. $7.500. Jūsų pačių aųlyroa.
71 BĮ S. Western Avė., 

Republic 9236

AR JUS turite iSmokfitą lot* Y Jeigu jus turite ir norite tikro i)amo savo Sel- 
minai. mes pabudavostme jums be jokio 
hnokfijimo — bunKalow, 2 ar 3 flatų bile 
Kokio stiliaus ir ruMes. Jeigu jus neturite 
loto, mes pagelbBsime jums ji Įsigyti. Pa
simatykit su mumis tuojaus.

STANLEY C. CHADWICK & CO.
• 3234 Bryn Mawr Avė.,

Independence 1210-1

$10,800 ;

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

PARSIDUODA Meat Market ir 
Grosernė ant dviejų didelių bizniavu 
gatvių, biznis cash, gera proga par- 
sidaryti pinigu. parduosiu pigiai, 
2409 West 47 St.

PARDAVIMUI grosernė. Renda 
$20. Nėra kompeticijos. Gera vie
ta. 6236 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI grosernė, biznis 
išdirbtas per daug metų Parduosiu 
pigiai iš priežasties ligos, 2534 West 
45th PI.

----- o-----
PARDAVIMUI 2 po 5 kambarius 

namas, cemento pamatas. Pirmas 
augštas karštu vandeniu šildomas. 
Kaina $3,500. Įmokėti $500, likusius 
po $40 i mėnesi, įskaitant nuošim
čius, 325 W. 52 PI. tel. Republic 1474 

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

PARSIDUODA bučerne ir groser
nė pigiai. Priežastį patirsite ant 
vietos, 4503 So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA Rooming House ir 
Restauranas, 16 fumišiuotų kamba
rių. Biznis gerai išdirptas, daugeliui 
žinomas per daug' metų. Nepraleis
kit progos, 1616 S. Halsted St. Chi
eago, III.

PARDAVIMUI 27 kambariu rūi- 
ming. house, visi Įtaisyti “Light 
house keeping”, Madison ir Halsted 
St. Visados parenduoti. Parduodu 
iš priežasties ligos. Biznis yra ge
ras, 25 N. Halsted St.

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
nė, biznis išdirbtas per daug metų. 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą, 
3407 S. Wallace St.

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

4 FLATU mūrinis namas, randa
si Marųuette Maner. — Mainysiu 
ant bungalovv ar 2 flatų. Special 
Bargain.

6
1 ir 2rus morgečius padarome 
nuošimčio.
Legališkus darbus atliekam.

B. R. PIETKIEWICZ
2608 W. 47th St.

4405 So. Fairfield Avė.
-------O-------

ant

EXTRA BARGENAI!

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

D. J. O’CONNOR,
10 S. La Šalie St. Franklin 4465

PARDAVIMUI
GERIAUSIAS DVIFLATIS 

MARŲUETTE PARKE
2 augfitų mūriniu ir akmeni). 
PiinaH beismentas,
2 karų garažai),
Weather8tiipn,
Langai su dangtnkaia. 
Varinės rynos.
Varinis dangtis ir porčiai.
Variniai skryliai.
Storm doors.
Užleidžianios durys garažiuj.
Automatinis aliejaus burneris (Hardingo).
Brvant gaso vandens Aildytojas, 
Frlgidaires. 
Humphrey ftlldytojai. 
Marmuro nienteliai.
Visos sienos drobe Iftmufitos, 
Paneliai ir maliavotos. 
Klasterio kornizai.
Beismento užbaigimas kaip vlrfiiije.
Sienos ir lubos plasterlnotos.
Tilo grindys, kletkuotos sienos 
Maudynėse.
Pilna maudynė beismente.
Lempos sienose.
Drabužių chutes. ’
Dideli klozetai
Daug base plūgų.
Viduje laiptai.
Puikiausias hardvvare.
UmuAtos extra storos durys. 

Savininkas

C. H. SCHMITZ
6503 S. Campbell Avė.

Republic 2545

MEDINIS 4 kambarių namelis su 
maudyne, elektra, didelis garažas", 30 
per 125 pėdas lotas, tik $2800, užmo
kant ant syk arba $3000 ant išmokė
jimo, 6935 So. Komensky Avė.

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

Per pastaruosius metus daug 
rašalo išlieta Chicagoj berašant 
apie miesto kolektorių Morris 
Ellerj, 20-tos vvardos bosą, ry
šyje su suktybėmis primary bal
savimų dieną. Jo sūnūs Eman- 
uel buvo kriminalio teismo tei
sėjas. Dabar Chicagos politikie
riai — republikonai ir demokra
tai — vėl derybas veda dėl kan
didatų teisėjų vietoms. Rišy su 
tuo paskelbta, kad teisėjas Ema-

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava.

ir

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

REIKALINGAS darbininkas nriė 
Yizniaus namo. Patyrimas nereikalin
gas, 1464 Indiana Avė.

Šame Price for Over 
38 Years

Ž5 ounces for Ž5/ 
Pure—Econotnlcal 

EfHclent
MILLIONS OF POUNDS 

USBD BY OUR GOVERNMENT

Be Komiso ir Išlaidų
Mea naskolinam* jutnn $100, $200 

arba $800, imame Aejrali uuoiimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industriai Loan Service 

1726 W. Chieago Ava. 
Kampas Hermi tara Ava.

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

1618 West 18th Street
T. F. Dankowski. prez. 
Č. T* Dankowsld. ižd.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia 

»«W*^>W^*W^****,**^W^*X*V*^^M^*******%^***>***W****^*«*^^^.

REIKIA moteries prižiūrėti 2 
metų amžiaus vaiką. Pragyve
nimas, kambaris ir alga. Atei
kite rytais tarp 9—10 v. ir va
karais tarp 8 9. Mrs. Gregą, 
3308 So. Union Avė.

Co.
REIKALINGA veiterka; nereikia 

dirbti nedėliomis.
553 W. 16th SU

FARMA. Labai pigiai parsiduoda 
80 akerių farma, su gerais budin- 
kais, žemė 1 rūšies, duosiu ant leng
vu išmokėjimu ,kas nori gali pirkti 
su gyvuliais, žemdirbystės įrankiais 
ir su šių metų derlium, parduodu dėl 
senatvės. Platesnių žinių kreipkitės 
rašydami lietuviškai. E. Krivitzky, 
R. 3. Scottville, Mich.

• PARDAVIMUI arba rendavojimui 
73 akerių žemės su visais įtaisymais 
prie didelio upės kranto, cementinis 
kelias, eina pro šąli farmos. Pra
važiuoja 1000 automobilių j dieną, 
vieta tinkama dėl _vasamamio, ga- 
soline stoties ar kitokio biznio. Sa
vininkas mainys ant namo, loto, pri
ims biini kaipo pirmą {mokėjimą. 
Perkant reikia imokėti $1,000.

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

Yards 6751

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

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

iš-

PARSIDUODA AR IŠSIMAINO
(1) 3 flatai po 4 rumus ir Storas 

su bučerne ir groserne, 2 karų ga- 
radžius. Namas su visokioms viga- 
doms. Baisementas. Randasi Brigh- 
ton Parke. Kaina prieinama.

(2) Grosernė ir delicatessen Sto
ras. 3 rum. prie biznio, 6 rum. ant 
viršaus, 4 karų garadžius. Extra 
lotas ant pardavimo. Special bar
gain.

(3) Storas, ice-cream, cigar and
notions, 4 rum. prie biznio, 6 rum. 
ant viršaus, 4 karų garadžius. Extra 
lotas ant pardavimo. Labai gražioj 
vietoj. Kaina ....................... $10,800

(4) 2 po 6 ir 4 rum. prie Storo, 
grocernė, delicatessen, ice-cream 
biznis ir 2 trokai, vienas 3^ tono, 
1 ton., geri trokai da nauji. Biznis 
vadinasi, Moving express & Coal 
delivery. Šitas biznis ištikrujų ge
riausias šiande yra. Žmones mo
tinas kas dieną, ir anglių reikia kas 
žiemą. Norėdamas pinigų padaryti, 
kreipkis ir ištirk tą bizni. Priežas
tis šeimynos nesutikimas.

Mes turme visokių bargenų cash, 
arba mainais, nes čia negalim su
talpinti. Nėra skirtumo ką jus 
turit, ar ką norit. Matyk pirma

Paul M. Smith & Co. 
4425 So. Fairfield Avė.
Phone Lafayette 0455

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

MODERNIŠKI 3 apartmentai pi
giai, 5 kambarių, užbaigti miegamie
ji porčiai, 8 karų garažas. Visi mo
demiški pagerinimai. Pajamų $3,800. 
Mažas cash {mokėjimas patikimam 
žmogui. Savininkas 7424 Bennett 
Avė.

Kaina $13,000
REIKALINGAS NAMAS 

nebrangesnis kaip $10,000 ant 
aš turiu:

lotas ant 68 St. 25x125 .... 
lotas ant 52 ir Lowe kamp. 

lot. Vilią Park 50x250 .......
Vertės $6,500, bal. cash 

A. S. DAPKUS, 
6750 So. Campbell Avė,

1
1
1

maino

$3,500
$1,500
$1,500

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE.

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

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

5 KAMBARIU medinis namelis, 
pečium šildomas, lotas 114 per 104 
nėdas. 11150 So. Sacramcnto Avė. 
Mount Greenwood.

PARDAVIMUI gražus 
rų medinis namas. Kitą 
mą padaryti beismente. 
7329 So. Claremont Avė.

6 kamba- 
flatą gali- 

Garažas.
3 AUGŠTU mūrinis namas, per

dėm modemiškas, 8 rendos. B. Posvic 
1020 W* 19th St. 2nd floor.




