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Lietuvos* Lenkijos susisieki
mo derybos nutruko 

---------------- ;. 
Lietuvių delegacija su Zaunium priešaky 

apleido Varšavą ir grįžta į Kauną
VARfcAVA, liepos 16. —

Lietuvių delegacija jau išva
žiavo į Kaimų.

Szumlakovski, lenkų delega
cijos lenkų lietuvių tranzito- 
komunikacijos komisijoje pir
mininkas, paskelbė tos komi
sijos ikišiol nuveiktų darbų 
raportų, iš kurio matyt, kad 
derylxis buvo visai be vai
sių.

. Pirmesniuose posėdžiuose 
lietuvių delegacija dar svarstė 
tiesioginio susisiekimo su Len
kija atidarymo projektų, bet 
paskutinėj sesijoj tų projektų 
atmetė ir pasiūlė susisiekimą 
per Latviją ir Rytų Prusus.

Lenkų delegacija pasiūlymą 
atmetė, laikydama jį jokios 
vertės neturintį.

Kadangi lietuvių delegacijų 

jokio kito susisiekimo projek
to nebepasiulė, tai lenkai pri
pažino, kad tolesnės derybos 
butų bergždžios.

Gen. Nobile esąs ka- L 
linys bazės laive 
Citta di Milano

Ekspedicijos į žiemių ašigalį 
vadas turėsiąs duoti pasau
liui aiškią dirižablio Italia 
katastrofos apyskaitą

STOKHOLMAS, Švedija, lie
pos 16. — Laikraštis Dagbla- 
det paskelbė žinių, nepaduoda
mas jos šaltinio, kad genero
las Umberto Nobile esąs fak
tiškai laikomas Italų valdžios 
kalinys. Jam esu neleista pasi
šalinti iš bazės laivo Citta di 
Milano, ligi jis neduosiąs pa
sauliui aiškios dirižablio Italia 
katastrofos ir vėlesnių įvykių 
sąskaitos.

Spaudoj diskusuojamas ju
ridinio katastrofos tardymo 
klausimas. Pripažįstama, kad 
tekį tardymą surengti nebūtų 
lengva, kadangi šį atvejį ne
galima aiškiai nustatyti bet 
kurios valstybės jurisdikcija.

Del mirties švedų moksli
ninko Dro Malmgreno, kuris 
buvo abiejų savo kompanjonų, 
kap. Mariano ir kap. Zappi, 
paliktas mirti ant ledo, nuro
doma, kad tai atsitikę savo 
rųšies “niekieno žemėje,” o to
dėl sunku nustaiyti, kuri val
stybė tuiėtų teisės liepti pa
daryti juridinį tardymą.

Kaitros Europoje
Telegrafo agentūrų praneši

mais, Europoje užėjo didelės 
kaitros. įvairiose Franci jos, 
Vokietijos, Belgijos, Holandi- 
jos etc. vietose temperatūra 
siekia tarp 91° ir 97° F., o 
Vienoj, Austrų sostinėj, tem
peratūra vakar pieke net 
112° F.

Nuo kaitrų daug žmonių 
serga ir miršta. Daug prigėrė 
upėse ir ežeruose besivėdinda
mi ir beplaukiodami.

PITTSBURGH, Pa., liepos 
16. — Netoli nuo Pittsburgbo 
vakar vakarą vienas didelis 
busas su piknikininkais nusi
rito j pakalnę. Du asmens bu
vo užmušti, penkiolika sužei
sti.

Kaina 3c. Chicago, III., Antradienis, Liepos-July 17 d., 1928 <4t&>437. No. 168

Dras Malmgren bu-' 
vo italų gyvas palai

dotas ledų kape
Kap. Mariana ir Zappi sakosi 

pats švedų mokslininkas pra
šęs iškasti jam leduose ka
pą ir palikti mirti

Vienoj pirmesnių sesijų lie
tuvių delegacijos pirmininkas, 
p. Zaunius, pa reiškė, kad jo 
vyriausybė nutarus žymiai pa
didinti muitų prekėms, einan
čioms iš tų valstybių, su ku
riomis Lietuva neturi pada
rius prekybos sutarčių. Kartu 
jis betgi pasakė, kad jis ne
norįs dar labiau aštrinti kai
myniškų santykių su Lenkija 
ir esąs linkęs derėtis lenkių 
eksporto klausimu.

Del to lenkų delegacija pa
siūlė projektą laikinės preky
bos sutarties, paremtos abiejų 
šalių nusileidimais. Lietuvių 
delegacija betgi tų projektų 
atmetė, prieš tai bandydama 
į prekybos derybas vėl įmai
šyti politikos klausimus, vy
liausiai Vilniaus klausimų.

Lenkai lietuvių reikalavi
mus atmetė ir tuo tolesnės de
rybos pasibaigė.

MASKVA, liepos 16. — Le
dų laužomasis rusų laivas K ra
siu praneša, kad dėl tirštos; 
miglos jis atsargiai ir labai; 
išlėto tegalįs, ledus ardyda
mas, slinkti priekin, savo pa
siryžime surasti vietą, kur 
randasi dar neišg Ibėta diri
žablio Italia įgulos grupė, ku
rioj, kaip manoma, gal būt 
yra ir kap. Roald Amundsen 
su savo draugais.

Sovietų žinių agentūra TASS 
paskelbė gautą iš laivo Kra- 
sin radiogramų apie tragingų 
švedų mokslininko, Dro Malm- 
greno, mirtį leduose.

i

Pasak pranešimo, Dro Malm- 
greno kompanjonai, italų ka
pitonai Mariano ir Zappi, ku-j 
rie andai buvo išgelbėti, rusų 
pagalbos ekspedicijos vadui, 
prof. Samoilovičui, papasako-

(Atlanttc and Pacific Photo]

Wau Shun Gah, senatoriaus Curtis bočius. Gah jau yra mi
ręs. Jis buvo tikro kraujo indėnas. Šen. Curtis, kandidatas 
į vice-prezidentus, tokiu budu yra kilęs iš indėnų.

Turkų kadetų streiki
ninkų laukia karo 

teisinas
KONSTANTINOPOLIS, Tur- 

kija, liepos 16. — Kadangi val
džia atsisakė padidinti, jiems 
algų, karo akademijos kadetai 
sustreikavo: metė mokyklų ir 
išvažinėjo namo. liet jie tuo
jau buvo visi areštuoti ir už
daryti kalėjime. Jų laukia ka
ro tei/mas.

Kareiviai nužudė 
Kinų Turkesta
no gubernatorių

ŠANCHAJUS, Kinai, liepos 
16. — Tautinė Kinų vyriausy
bė gavo žinių, kad liepos 7 
dienų buvo nudaigotas Kinų 
Turkestano karo gubernato- 
Jang čenshin. .Jį nužudė už
sienio reikalų komisaro karei
vių sargyba, kai gubernato
rius dalino Rusų Kalbos Mo
kyklos studentams prizus.

Užsienio reikalų komisaras 
ir dvidešimt jo sargybos ka
reivių buvo dėl to suimti ir 
civilinio Kinų Turkestano gu
bernatoriaus įsakymu liepos 9 
dieną nužudyti.

Bijoma, kad dėl šių įvykių 
Kinų Turkestane nekiltų rim
tų neramumų.

Metines žuvusiu per 
neramumus Vieno

je atmintines
VIENA, Austrija, liepos 16. 

— Vakar čia buvo laikomos 
metines atmintinės aukų, kri
tusių per įvykusius pernai lie
pos 15 dieną neramumus Vie
noje.

Milžiniška dviejų dešimčių 
tūkstančių darbininkų procesi
ja žygiavo j didžiąsias Vienos 
centralines kapines, ir ten bu
vo padėti vainikai ant kapų 
91 asmens, kurie buvo per 
tuos neramumus užmušti.

Autas užmušė moteriškę
TW0 RIVERS, Wis„ liepos 

16. — Automobilis užgavo ir 
užmušė moteriškę, Mrs. Holt, 
50 metų. Važiavusia automo
biliu vyras suimtas.

ję šitaip:

Kai gegužės 24 dieną įvy
ko dirižablio Italia katastrofa, 
jie, tai yra Dr. Malmgren, kap. 
Mariano ir kap. Zappi, palikę 
kitus nukentėjėlius, gegužės 
30 dienų išėję pėsti bandyti 
ledais prisigriebti iki sausu
mos. Keliavę su didžiausiu var
gu. Per kelias dienas plūdu
riavę ant ledo lyties. Keletu 
mylių į pietų rytus nuo Brook 
salos Dras Malmgren nebega
lėjęs paeiti. .Jis prašęs, kad jie 
paliktų jį ir eitų toliau vieni, 
pasiėmę su savim visų provi- 
zijų. Bet prieš jiems nueisiant, 
Dras Malmgren dar paprašęs, 
kad jie iškastų jam lede ka
pų. Jie tų padarę, ir jis tame 
kape atsigulęs., Atsisveikinda
mas, Malmgren dar įteikęs 
jiems savo kompasų, prašyda
mas atiduoti jį jo motinai.

“Palengva ir su dideliu var- ~
gu kapstėmės toliau,” pasako- ROMA, liepos 16. Itali
ja kap. Zappi, “ir per 24 va- Jos vyriausybe pranešė, kad ji 
landas buvome nuėję ne to- esan^ pasirengus pasirašyti 
liau kaip 100 metrų nuo Dro Jungtinių Valstybių sekreto- 
Malmgreno. Atsigręžę matėme r’aus KeMoggo proponuojamą 
Malmgrenų pakeliant galvų. sl’larU karų atsižadėti.
Manydami, kad, bado kankina- #
mas, jis vėl nori su mumis ei- Kunigas eina kalėti UŽ 
ti, mes laukėme. Tai supra- smaližiavimą
tęs, Malmgren šuktelėjo mums: 
‘Eikit, eikit! Mano gyvybės 
kaina gal jus visus kitus iš
gelbėsite./?”

Ir jie nuėję. Savaičių savai
tes jie bastęsi po ledus, šal
čio, nuovargio ir alkio kanki
nami. šykšti jų provizija išsi
baigus, ir per dvyliką dienų 
jie nebeturėję nieko valgyti. 
Savo klaidžiojimų laiku jie ma
tę šešis aeroplanus vos apie 
mylią tolumo, bet aviatoriai jų 
nepastebėję, kol pagalios juos 
pamatęs rusų aviatorius Čuch- 
novsky.

čuchnovsky išgelbėtas
MASKVA, liepos 16. — Pra

neša, kad rusų lakūnas čuch
novsky ir keturi jo draugai, 
kurie išskridę ieškoti dirižab
lio Italia katastrofos aukų, 
liepos 12 dieną, buvo priver
sti nusileisti leduose netoli nuo 
Platen iškišulio, dabar tapo 
ledų laužomojo laivo Krasin 
paimti.

Lietuvoj įsisteigęs 
Ku-Klux-Klanas

New York Times praneša 
šitokią žinią Berlyno:

Vienas katalikų laikraštis 
Kaune skelbia, kad Lietuvoje 
esanti įsikūrus Ku-Klux-Klano 
organizacija, kurios vyriausias 
tikslas esąs ardyti katalikų 
bažnyčios darbų.

Lietuvos klaniečiai, girdi, 
vartoją, panašiai kaip Jungti
nėse Valstybėse, liepsnojan
čius kryžius ir ilgas baltas 
skreistįes su smailiais gobtu- 
rais ant galvos.

Italai priima Kel- 
loggo paktą karų 

atsižadėti

BEBKELEY, Cal., liepos 16. 
— Kunigas Charles P. Bark- 
man buvo teismo nubaustas 
trimis mėnesiais kalėjimo už 
smalsumų. Jis mėgdavo priki
šęs nosį žiūrėti pro langus, 
kų žmonės daro viduj, ir bu
vo areštuotas, kai prikišęs no
sį smalsiai žiurėjo į vienos
šeimos miegamąjį kambarį.

Chicagai Ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Veikiausiai bus gražu ir šil
ta; vidutinis, daugiausiai pie
tų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 67° ir 82° F.

šiandie saulė teka 5:28, lei
džiasi 8:23. Mėnuo leidžiasi 
8:49 vakaro.

Du asmens sudegė au
tomobilio katastrofoje

ROCK ISLAND, III., liepos 
16. — Netoli nuo Moline rado 
nusiritus] į pakalnę ir sude-i 
gūsį automobilį, o po mašina 
prislėgtus ir baisiai apdegu
sius dviejų automobilistų kū
nus. Pasirodė, kad žuvusieji 
buvo S. Van Norton, 34, ir 
Stuart Bull, 41 metu amžiaus, 
abudu iš Moline.

Traukinys užgavo 
busą; 10 užmuštų, 

18 sužeistų

VABŠAVA, Lenkija, liepos 
16. — Praneša, kad netoli nuo 
Brest-Litovsko įvyko didelė ka
tastrofa. Traukiniui užgavus 
autobusą, dešimt asmenų bu
vo užmušti ir aštuoniolika su
žeisti, daugelis pavojingai. Ka
tastrofos aukos daugiausiai 
buvo vaikai.

Pavartojo kulipką ir 
virvę nusižudyti

PEORIA, III., liepos 16. — 
Nusižudė čia Chicago Sugar 
Refining kompanijos inžinie
rius George Green.

Kad butų tikras, jog nusi
žudymas pavyks, jis nusišovė 
ir dar pasikorė.

Kareivis šovė savo pa
čią ir pats nusižudė
C AM P (iATUN, Panamos 

Kanalo Zona, liepos 16..— Ar
tilerijos seržantas John Kelly 
iš Brooklyno pašovė savo žmo
nų, kurių vos prieš mėnesį lai
ko buvo vedęs, paskui pats nm 
sižudė. Jauna moteriške var
giai bepasveiks. Pavydas bu
vus tragedijos priežastis.

OMAHA UŽGYNĖ ILGUS 
RUNGTYNIŲ ŠOKIUS
I   * L ’

OMAHA, Neb., liepos 16. — 
Miesto sveikatos departamen
tas užgynė rengti Omahoj ir 
miesto ribose ilgus rungtynių 
šokius prizams laimėti.

Uždarė Socialdekratų 
organizaciją

KAUNAS. — Trakų apskri
ties viršininkas pranešė Lietu
vos Socialdemokratų Partijos 
centro komitetui, kad tapę už
daryti Socialdemokratų parti
jos 'frakų apskrities komite
tas, Vievio, Kruonio, Kaisedo- 
rių, Žiežmarių, Aukštadvario’, 
MankoviŠkio ir Onušiškio sky
riai (organizacijos).

Urmu geriau — mažiau 
“vargo”.

Visos šios organizacijos už
darytos dėl to kad jos “nevei
kiančios”. O “neveikiančios” 
jos dėl to, kad pati valdžia ne
leidžia joms veikti.

Tariamų švedų šni
pų byla Maskvoje
RYGA, liepos 16. — Mask

voje prasidėjo byla penkių ru
sų, dirbusių Alpha ir Laval- 
Diabolo firmoms kaip specia
liai agentai. Jie kaltinami dėl 
teikimo švedų pieno perdirbi
mo mašinų fabrikininkams in
formacijų apie sovietų projek
tuojamus užsakymus ir speci
fikacijas grietinės separato- 
riams ir kitokioms mašinoms.

Kartu su jais, aukščiausias 
teismas Maskvoje teisia da; 
kitus aštuonis asmenis, tarna
vusius sovietų įstaigose.

Traukinio katastro
fa Vokietijoje

MIUNCHENAS, Bavarija 
liepos 16. — Netoli nuo čia 
įvyko traukinio susikulimas 
Aštuoni asmens buvo užmuš
ti, o septyni pavojingai sužei
sti. Katastrofai įvykus du va
gonai užsidegė. ■

Paliko pačiai $1 virvei 
nusipirkti ir pasikarti

PHILADELPHIA, Pa., lie- 
pos 16. — Prieš tris savaites 
čia mirė vienas pilietis, Josepl 
Toro. Dabar palaikų teisme 
buvo atidarytas jo testamen
tas. Pasirodė, kad Toro palike 
turto .$7,000, bet savo pačiai 
jis užrašė tik $1, “kad ji nu
sipirktų virvę ir 'pasikartų.’ 
Testamente sakoma, kad jo 
pati buvus patvirkus ir jam 
neištikima moteriškė.

Vokietija žada užginti 
“corned beef” im

portavimą
BERLYNAS, liepos 16. — 

Vokietijos vyriausybė rengiasi 
vėl užginti sūdytos jautienos 
(corned beef) importavimų iš 
Amerikos.

Prieš trejus metus, kai Vo
kietijoj buvo stoka mėsos, to- 
kĮios jautienos importavimas 

buvo panaikintas, bet dabai’, 
sako, jai savos mėsos pilnai 
pakanka.

Aviacijos nelaimės .
LA MOURE, N. D., liepos 

16. Aeroplanui nukritus že
mėn, užsimušė pasažierius 
Frank Dathe, 21 metų. Pilo
tas Chaney išliko sveikas.

Armijos lakūnas žuvo
DETROIT, Mich., liepos 16. 

— /Šiandie čia užsimušė ar
mijos lakūnas kap. Ch. Brad- 
sbaw, jo aeroplanui nukritus 
į St. Clair ežerų.

Bombos sprogimas 
Darbėnuose

Du vaikai užmušta ir du 
sužeista

KAUNAS. — Birželio 23 die
nų Darbėnuos, Kretingos ap- 
skr., atsitiko ne’aimė. A. Rin- 
kučio vaikai žaidė sodnely. 
Bekasinėdami žemę, rado kaž
ką juodų kietų. Jie ėmė ras
tų daiktų daužyti, mėtyti. Tė
vai to nepastebėję. Netikėtai 
rastas daiktas sprogo ir už
mušė 2 metų mergaitę ir 8 
metų berniuką. Kiti du vaikai 
sunkiai sužeisti.

Namuose kilo didžiausia pa
nika. Subėgo daug žmonių ir 
visi stebėjosi tuo nepaprastu 
atsitikimu. Spėjama, kad tai 
buvo bomba užsilikusi nuo di
džiojo karo. 

—

i Išteisino moksleivį, kurį 
' kar. teismas buvo 

nuteisęs
KAUNAS. — šių"'metų bir

želio mėn. 23 d. Vyriausias 
Tribunolas, be kitų politinių 
bylų — nagrinėjo moksleivio 
V. Juodviršio politinę bylų, 
kuria kariuomenės teismas šių 

jmetų kovo mėn. 26 d. Vilka
višky buvo pasmerkęs pusant
rų metų kalėti.

Tribunolas rado Juodviršį 
nekaltą ir kariuomenės teismo 

[sprendimų panaikino.
Gype prisiekusieji adv. Bo- 

(jevas ir Liudžius.

i Emigracija iš Lietuvos 
sumažėjo

i KAUNAS. — Birželio mė
nesį nebuv tokių masinių va
žiavimų į kitas šalis, kaip bū
davo kitais mėnesiais. Dau- 

i ginusiai važiuoja žydai Afri- 
kon.

i Į Kauną atvažiavo daug 
žurnalistų

KAUNAS. — Dainų šventėn 
ir žemės ūkio parodon jau at
vyko ir yra pranešta, kad at
vyksta daug žurnalistų iš Lat- 

. vijos, Estijos, Vokietijos ir 
• kitur, į I  ■

Išteisino “pučistus”
KAUNAS. — Kaip jau bu- 

' vo pranešta, kariuomenės teis- 
' mas yra nubaudęs po 6 me- 
I tus kalėti J. Vaivadą, A. Snai- 
lį, J. Narkevičių, VI. Piniau- 
skų ir V. Matulaitį, kurie bu
vo kaltinami priklausę- slaptai 
organizacijai Tauragės ir Aly
taus pučams ruošti, šeštadienį 
Vyriausias Tribunolas peržiu
rėjo jų bylas ir neradęs kal- 
tinfyno įrodymų, kariuomienės 
teismo sprendimą panaikino.

i ____________________

“Faustas” Klaipėdoje

Klaipėdos konservatorija ir 
draugijos iki šiol, laikas nuo 
laiko, pastatydavo o]>eretes ir 

' vieną kitų ištrauką iš operų. 
, Birželio 22 dieną šaulių name 
pastatė beveik ištisų operą 

! “Faustas”. B ubai, gaidos ir 
kit. skolinti iš valstybinės ope
ros. Dekoracijas ruošė patys 
klaipėdiečiai, ir gana vyku
siai.

Pats operos išpildymas vi
sai gerai atliktas. Daugiau iš 
mėgėjų menininkų negalima 
reikalauti. Ypač pažymėtinas 
orkestras.
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MŪRINIS arba MEDINIS
ff | A imokėti “ kiti lengvais i** 

I U mokėjimais į 24 mėnesius
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryžių.

PaKeliame namus, padedame konk- 
r?t pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir į priemiesčius. Prisiųskite 
savo varda. adresa jeigu norite in
formacijų. Ix?ntos ir “Milhvorks”.
Vardas ...... •—..... —..... ....
Adresas

Quality Construction Co.
North Shoro ofisas ir Y ardai 

4538 W. Addison St.
Telcphone Avenuo 4718

Prigimties Auka
J. šimkaus-Nėlio novelė.

Turėjo Prastą. Sveikatą, 
Nervingumą, Negalėjo 

Miegoti
Ponia T. B. Berki. Halfteld, Ark.. k»vo 

tuk daug parelbos nuo vartojimo Nu<»- 
Tone, kad ji raAo iMirbinėtojam* ir pana- 
ko kokia* ji gavo Kt-ar* pasekme*. "Tai 
yra geriausios gyduolės kokia* kada noru 
l !»;<• -.iii. ’ ji raAo: "AŠ turėjau pr Mtą 

Kveikala ir negalėjau atlikti savo darbo. 
AA negalėjau naktimi* miegoti, buvau Der
vuota. a* negalėjau pakuti jokio triukš
mo. Dabar mano sveikata yra daug geres
nė. ai naktimi* gerai miegu. Man neuž
tenka žodžių užtektinai išgirti Nuga-Tono."

Virš imliono vyrų ir moterų surado di- 
džiau*ią pagelbą vartodami šia* puikia* gy- 
duoles. F aktiškai nei vienų gyduolių mar
keli“ nėra taip gerų nuo prasto apetito, 
menko vidurių virškinimo. ga*ų viduriuose, 
raugėjimo, skilvio, žarnų, kepenų trobelių, 
■lipnų inkstų ir pūslės, chroniško užkie
tėjimo. HV.oguho. praradimo svarumo ir 
stiprumo, pra*to miego, silpnų nervų ir 
panašių nesmagumų. Jei jūsų sveikata yra 
menka, arba jų* esat silpna*, jų* turit 
tuojau bandyti Nuga-Tono. Jo* yra par
duodamo* pas visu* gyduolių vertelgas. Jei 
nišų vertelga neturi Nuga Tone šlake, rei
kalaukit. kad jis užsakytų jums iš olselio 
vaistinės.

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimt) metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas, reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrečiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visai suirę vyrai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

oss
Street

Chicago,

Dr. B. M
35 So. Dearborn

Kampas Monroe Street,
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto aukšto. Vyrų 
priėmimo kambary* ftOtl,—Moterų 508. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 va
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. Panedėlyj, Scrcdoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki M valandai vakare.
Dvideiimtis penki metai tame name

Komai 
Greitas saugus būdas 
I viena minutę visas skausmas dingsta—■ 
taip greitai komai sustoja skaudėję kada 
vartojate Dr. Sclioll'io Zino-pads. Jokia 
kitas būdas nėra tiek saugus ir tikras. 
Jie priežaati prašalina—spaudimų ir tryni 
nų autuvo. Ploni, sauganti, gydanti. 
Visose aptiekose, autuvų ir dept. krautu
vėse.—35c.

DlScholls 
Zino-pads 

Uždėkite vieną—“skausmo airi

Ten ir iš 
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu
COLUMBUS

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 La Šalie St^ 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYD

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

(Tęsinys)
—Puikus esi vyras, tik ne

rangus — eiliavo Akutė. — Ar 
šoki? 3ei šoki, tai galėsime šo
kti. Puiku. Kai kas šėls. Te
gul pakramto nagus!

Juozui pro akis prasprūdo 
raukšlėtasai Šeimininkas ir au
syse bupterėjo uždraudimas. 
Jei jis šoks — gali kas nors 
lepterti šeimininkui ir tada...

Kad aš niekad nesu šokęs
— teisinosi — aš niekados nei
nu j vakaruškas, todėl ir ne
šoku. Gal ir... nemoku — pro- 
dantis išsunkė.

Buvo apytamsė ir nebuvo ga
lima pastebėti ar šypsosi ar 
raukėsi Elena. Juodu ėio to
liau. Iš€jo pro atšlaimo vartus 
j užklojimį. Lygi pieveliukšte. 
Toliau negilus upeliukas gur
guliuoja. žolė apsiašarojusi. 
Juozas pažiurėjo j kojas sau ir 
Aliutei:

—lai kad rasa tavo bačiu
kams nepakenktų kartais —rū
pinosi.

Elena garsiai susikvatojo.
—Ir kuo jis rūpinasi! Che 

che, che! Kas man tie ba
čiukai! Tie nuskurs — bus ki
ti. Aš noriu tave pamokyti! 
Aš noriu išmokyti...

Juozas pasipurtė. “Ir ką ji 
išsimanė! Jam reiks su ja šok
ti. Rasota žolė — galvojo. — 
Jam reiks būti jos mokina
mam !”

Bet vistik jis su ja šoks. Ir 
arti... susiglaudę. Praslinko 
pastarajai minčiai.

Aliutė pasitraukė kiek nuo 
jo, apsisuko keletą kartų ant 
drėgnos žolės.

—Eikš! Pašoksim. Išmoksi. 
Tas taip visai nesunku. Eikš...

Juozas stovėjo. Kojos sme
go į vėją.

—Vis man pradėti! — prišo
ko prie jo.

Atsistojo tiesiai prieš jį, pa
ėmė abi rankas ir paskiau vi
sa drebėdama pakabino jo lie
menį ir pečius.

Juozas pasijuto kažkur. “Ar
gi ir šokti? Argi ir suktis?”
— mąstė jis. Aliutė nesisku
bino, bet jo nepaleido. Juozas 
ėmė justi jos veidą arti savęs 
ir kažkokį greitą, moterišką 
kvėpavimų. “Vistik ji keista
— jis mąstė, — bet kokios 
meilios jos rankos.” Jis paėmė 
jos kairę ranką ir repliškai su
gniaužė. Ji tartum spusnio 
perdurta pasviro į jį. Paskiau 
pasistiepė ir minties greitumu 
pačiupo Juozo galvą. Juozas 
kažką norėjo pasakyti ar jau 
pradėti šokti — sprųsti, bet 
moteriškos lupos įsišovė į Juo
zo du didelius pinavijos lapus, 
(štysęs momentas. Paskiau at
šoko. Tylu.

Nieko, tave netaip greit 
išmokysiu. Tu, matau, ne la
bai nori šokti — nuvertė visą 
bėdą. Juozas tyli.

—Mes kitą kartą pašoksime. 
Gerai? Arba aš tau viena pa
trypsiu. Tu tik juoksies. Oho! 
Pavydi, kai aš šoku, daug kas.

—Bet klausyk, Juoziuk. Pa
šoksime... Ir ji numetusi savo 
visokias manieras, juoką ir ko
ketavimą, vėl prisiglaudė prie 
Juozo. Dabar ji buvo silpna, 
suglebusi, kaip išvirtas kopūs
to lapas, kaip daugelis moterų 
tokiu atveju.

—Mudu galiva sueiti daž
niau. Ten, galilaukėj prie upe
lio, kur tie didieji gluosniai au
ga yra pirtelė. Musų niekas 
ten nematytų, nes retai kas te- 
užeina. Ten... ten pasimaty- 
kiva — pasvirusi į Juozą šnib
ždėjo. Nebe ta Aliutė bebuvo. 
Juozas turėjo ją prilaikyti.

Ji buvo dabar tikroji mote
ris. Juozas pasijuto esąs stip
resnis ir galįs valdyti. Jis nu
sprendė ir sutiko. Sutiko pa
simatyti. Jo baimėj ir valioj
— perversmas. 1

0 po širdį griaužėsi pervers
mas jau tada, kai jis pirmą

kartą pamatė jos baltas kojas 
ir klykiančias akis.

Keista pirtelaitė. Aplink alk- 
snynojai. Upelis. Dideli, vie
nas pro kitą pralendą gluosniai 
ir mažučiai karklai, fcioj vie
toj dažnai Juozas Aliutę ar A- 
liutė Juozą rasdavo. Juozo nai
vumas ir moteriškumas po tru
puti nyko, bet tik jam vienam 
esant. Dar nesutikęs Aliutės 
savo širdy save užtikrindavo ir 
tarėsi pasirodysiąs tikras vy
ras. Bet užteko tik Aliutės si
jonui sušlamėti ir šešėliui pasi
rodyti: — Juozas — košė! A- 
liutė buvo labai svylančio krau
jo. Tikra moteris mėgsta, kad 
vyras ją valdytų. Ir ji visomis 
jėgomis norėjo, kad Juozas ją 
valdytų.

Ji jo akyse buvo žarija ir 
tartum pilna spiroklių, nenu
stovinti vienoj vietoj. Tas Juo
zą pritrenkdavo.

Bet Juozas ant savo pirštų 
sunarstė daug laimingų valan
džiukių, kurias jis su Aliute 
drauge sulipdydavo.

Artėjo Sekminės. Gamta — 
kaip po patalais. Šilta. Links
ma. Tik vakarais dar druski
nis rūkas po žemę raitėsi, nes 
pašalas^ nespėjo iš žemės išsi- 
kuprinti.

Tai buvo vieno vakaro vėly
bas laikas.

(Bus daugiau)

KORESPONDENCIJOS
> I !■! . I

Baltimore, Md.
Socialistų Partijos rinkimų 

kampanijos prakalbas

Liejios 8 d. pas mus įvyko 
iškilmingas atidarymas S. P. 
šalies rinkimų prezidento kam
panijos. Suruoštas buvo dide
lis masinis mitingas Hippodro- 
me teatre trečią valandą po 
pietų. Kalbėjo Socialistų Par
tijos kandidatas į prezidentus 
Norman Thomas ir kandidatas 
į vice prezidentus James H. 
Maurer. Abudu kandidatai yra 
tikrai žymus, įtakingi ir gabus 
kalbėtojai. Draugas Thomas 
kalba gana rimtai ir nuosakiai, 
išrodydamas dabartinės tvar
kos ydas ir , kritikuodamas re- 
publikonų ir demokratų admi
nistracijas; jų visus netikslu
mus ir daromas skriaudas dėl 
šalies ir darbininkų klasės. Jis 
taip pat nuosaikiai dėsto socia
lizmo teorijas ir Socialistų Par
tijos uždavinius dėl šalies dar
bininkų labo.

Draugas James Maurer yra 
vaizdingas ir pilnas jumoro; jis 
moka gana nuosaikiai piešti 
gyvenimo vaizdus ir labai su
maniai pašiepti senosios parti
jas, jų platformas ir jų visus 
pažadus dėl darbininkų. Jis 
labai patinka publikai su taip 
rimtai' juokinga kalba. Tre
čias iš eilės kalbėjo Augustas 
Gerber, jaunas gabus vyrąs, 
kuris yra gaspadorius ir vedė
jas rinkimų kampanijos. A. 
Gerber kalbėjo apie Dėbso 
WEVD radio stotį, kurią New 
Yorko valstijos valdžia yra pa
sirengus uždaryti. Jis pareiš
kė, kad yra įteikta S. V. Fede- 
ralei Radio Komisijai peticija 
su 20,000 parašų nuo įvairių 
organizacijų, kurios attsovauja 
apie 150,000 narių. Šitam taip 
svarbiam reikalui paraginta 
publika suaukavo $100. Ka
dangi oras buvo nepaprastai 
karštas—net 96 laipsniai karš
čio, tai suprantama, kad skait
linga publika negalėjo atlan
kyti prakalbas, bet vistiek bu
vo Susirinkę apie 600 ir visi su 
žingeidumu klausėsi prakalbų, 
teikdami garsius aplodismen
tus kalbėtojams.

Iškilmingas bankietas

Tos pat dienos vakare įvyko 
Emerson viešbuty]’ iškilminga 
kandidatų į Šalies prezidentus 
pagerbimo vakarienė, čia pir
miausia jaunas gana geras dai
nininkas sudainavo porą klasiš
kų dainų, o po tam vadovau
ja! Dr. S. M. Meistadt toast- 
mastoriui, liko perstatyta visa 
eilė kalbėtojų: d. J. Oneal, re
daktorius “New Leader”, d-gė 
L. M. Wilson, iš Reading, Pa., 
d. A. Gerber, S. P. rinkimų ve
dėjas, Norman Thomas, kandi
datas į šalies prezidentaus ir 
James Manrer, kandidatas į 
vice-prezidento vietą. Visi kal
bėtojai aiškino ateinančių rin
kimų uždavinius ir kvietė drau
gus ir simpatizatorius stoti 
prie darbo.

Draugas J. Oneal pareiškė, 
kad dalykai atrodo labai gerai, 
pritarimo publikoje matosi 
labai daug- ir aukų į rinkimų 
partijos fondą iki Šiol yra su
plaukę daugiau, negu kad tikė
tasi. Atbūdavo j imas partijos 
vykstąs visose 48 valstijose, ir 
yra numatoma skaitlingas 
balsų gavimas šių metų prezi
dento rinkimuose.

Svečių bankiete dalyvavo vir
šaus porą šimtų, daugelis nors 
ir buvo užsisakę vakarienę ir 
turėjo bilietus pasipirkę, bet 
iš priežasties karšto oro neda
lyvavo vakarienėje. Svečiai 
paraginti suattfcavo į partijos 
fondą $600. Šitas parodo, kad 
pritarimo mes turima gana 
daug. Jei tokiam karštam ore 
susirinko apie du šimtai darbi
ninkų ir čia pat ant vietos su
aukavo tokią sumą pinigų, tai 
reiškia, kad Socialistų Partija 
turi didelio pasitikėjimo ir 
simpatijos miniose. Iš to gali
ma spėt, kad rinkimų daviniai 
bus sėkmingi.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
draugai turi budėti ir kur tik 
yra galimybės prisidėti prie 
darbo, nes Socialistų Partija 
nuo mus to reikalauja; ir mes 
kaipo dalis partijos turim su 
tuo skaitytis ir atlikti savo 
pareigą. Mes turim aukomis 
ir darbu prisidėti kiek tik iš- 
galim prie bendro socialistiško 
veikimo.—Kazys,
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Laikrodininkas— 
A. Savickas

Persikėliau dirbti pos JOS. F. 
BUDBIK, Corp. Taisau viso
kius laikrodėlius ir auksinius 
daiktus už žemą fcainą, parduo
du Deimantus, šliubinius žie
dus, Bankinius Laikradėlius, 
Sidabrinius Paišelius, Auksines 
Plunksnas daug pigiaus kaip 
kitur:
Elgin laikrodėlį 7 akmenų po 

$6.50 ir aukščiau 
Elgin Rankiniai 
laikrodėliai p o 
$14.50. 
šliubiniai žiedai

18K po $5 iki $15.balto
26 šmotai Sidakrinių Peilių Ro- 
gers už $9.00.
Didelis pasirinkimas Jewelry 
Vėliausių madų.
Deimantai parsiduoda ir ant 
lengvų išmokėjimų.

JOS. F. BUDRIK, Ine. 
3417-21 S. Halsted St. 

Chicago 
Tek Boulevard 4705

AAaasaaAAAaaSAOAAaAAAAAaa

Budavokit sau porčių 
ar garažą

Budavokit dabar, sutaupyki! daugf 
pinigų.
Galit užmokėti visus pinigus arba 
mokyti po biskj kas nifinosį ma
žais lAmokčjimais.
No* taipgi budavolanio vasarna
miu* ir daromo visokius pertai
symus.

Star Construction Co,
Atsilankykit, telefonuokĖlt arba 

rašykit nuims.

2845 N. Crawford Are.
PALIHADE

Mes esam abelnl koutraktorlal.

Redakcijos At
sakymai

A. Darbininkui, East Chica
go, Ind. Tamstos žinutės nedė
sime, nes nepaduodate savo 
pavardės ir adreso.

Neskaudės ir nenie- 
žšs Kojos!

Jl/TAGIŠKAS pauderis prašalina ko
jų skausmus greitai. Puikus iš

gydymui minkštų komų ir sutrini- 
mų. Prašalina nuovargį, skausmą ir 
niežiejimą beveik iš sykio. Prašali
na atsidavimą. Ir padaro kojas vė
siomis ir maloniomis, kad jus no
rit šokinėti ir Sukauti iš džiaugsmo! 
Parker’s Foo< Care šiandie jūsų 
vaistinėj.

FflflT CARE # 35c

Carsinkitės Naujienose

y w ■,4

DANTIS
Sutaupyki! Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip $1
Pleitos taip pigiai kaip $7.50
Pleitos pataisomos už $1.50

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas
Tel. Monroe 4484

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 

po pietų

DUOKIT 
PATAISYT

NAUJOVIŠKI, KITOKĮ, DAUG GRAŽESNI IR GRY
GAI LIETUVIŠKI SIENINIAI KALENDORIAI

■ 1929 METAMS
Klauskite jų pas savo agentus-kalendorininkus. O jei 
neturi, tai klauskite jų pas patį leidėjų. Klauskite ka

talogo. Adresuokite šiaip 1
JONAS KERDIEJUS, KALENDORIŲ LEIDĖJAS, 

663 FOURTH STREET, DEPT. N,
SO. BOSTON, MASS.

Šiems gražiams kalendoriams piešini pagamino Jonas B. Smelstorius 
jau gyvendamas Lietuvoje. Juos išleido Jonas Kerdiejus. Kalendoriai 
nulitografuoti Vokietijoje. Jie užvardinti — “Lietuvos Padėtis,” nes 
paveikslas savo turiniu vaizduoja Lietuvą savo kaimynų tarpe. Lietuva 
atstovaujama gražiaja mergina, pasirėdžiusia lietuvių tautinių spalvų 
kostume, panašiam Kunigaikštienės Birutės aprėdalui, ir ve ši mergina 
beganydama savo avis, persigandusi kuomet mato, kad pro girią tykoja 
Meška, o čia vėl ant šakos tupėdamas Juodas Aras ir lyg laukia aukos, 
tuom tarpu Baltas Aras išskėtęs savo nagus plėšriai jau puola kaip 
pačią Piemenę taip ir jos Avis. Išpuolė jai iš rankų asuotis pasisemto 
vandens, iškėlė ji rankas užstodama savo aveles ir tuom tarpu iš Lietu
vos laukų, žalių pievų, kur sraunus upeliai teka, kur Gadimino pylekal- 
nis aukštai iškilęs su Lietuvos senovės maldnamių, kur jau aušra sušvito 
ir saulė betekanti savo daugspalviais spinduliais apšviečia horizontą, ten 
mums pasimato Uetuvos Viltis — Lietuvos Didvyris pavidale žirgvaikio, 
kuris jau iškėlęs kardą prieš Baltąjį Arą.

Ištiesų, šie kalendoriai labai puošnus. Pamatyk juos. įsigyk juos 
savo biznio skelbimams ir Kalėdų dovanoms. Siųskite jų Lietuvon.

I ....... —m... ■ —..................... ■» .——.i,— _ .n-.-.,....—

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir pradas visada.

908 W. 14 St, 2 blokai j vakarus nuo Halsted St 
Phone Canai 2544—2545

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaininavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson BĮ v., netoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

(lyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas įseg- 
gs jūsų tikrų ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
š. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 

t pats pasakys po g

Rusiškos ir Turkiškos VanoąO\
12th STREET V

Tel. Kedzie 8902 'A'?.'. ■- '■ ‘

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

CHICAGO, ILL.
■ ' v.JU WWMi

Apaha«gokit ■žsikritimol 
Gydykit kožną žaizdą ar. 
ba įaibrėžimą su šiuo ne
nuodija nči u antiseptiku. 
Zonlte užrauta bakterijas, 
Ir iigydo.

YourlyES
Night and Moming to kecp 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Fru Čare” 
or **Eye Beautyn Book

M«riaeC«nI>*Vt.H. Sn9 B. OliUSt

Price 
for orer 39 yrart 

25 ounces for 25° 
ŪSE LESS 

than of high 
priced brands

MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

I 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

" padaryt, io£ kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
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 sustatė 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

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

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTEt

Large Tube

2y

You, too, 
can have 
cleaner, 
brighter 

and 
prettier
Fumiture
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Knygos apie imi
grantus

NAUJIENOS, Chicago, UI. 
——       —   i—- ....

1890 m. Jacob Riis, imigran
tas iš Danijos, buvo pirmas, 
kiu-is aprašė imijfrantų kolo
nija Suv. Valstijose. Jo ta 

pirma knyga ‘Ilow the Other 
Half Lives” net ir šiandien 
skaitoma ir yra populiariška. 
Vėliaus jis parašė dauginus 
knygų, tarp kurių randame jo 
gyvenimo aprašymą — “The 
Making of an American”.

John Palmer Gavit, autorius 
“Americans By Choice”, nese
nai pagamino skaitymo kursą 
apie “Americans From Abro- 
ard”. Šį kursą išleidžia Ame
rikos Knygynų Draugystė. Jis 
pataria skaityti ne tik biografi
jas Charles Proteus Steinmetz, 
Joseph Pulitzer, Altgeld iš Illi
nois. Michael Heiprin; bet gy
venimo aprašymus Andrevv 
Carnegie, garsaus plieno kara
liaus, Anna Howard Shaw, mo
terų vedėja, Edward Bok, gar
saus Amerikos laikraštininko, 
išradėjo Michael Pu pi n, gar
saus muziko Darmosch.

Yra daug novelų apie imi
grantus, bet p. Gavi* mini tik 
kelias, tarp tų matome Mary 
Austin’s “The Promised Land”, 
kuri perstoto rusiškų žydų pa
dėti; Dhan Copal Mukergi 
“Cast and Outcast” apie ryti
nius žmones. .x

Foreign Language Informa
tion Service pagamino pamfletą 
po vardu “The Immigrant Par- 
trayed in Biography and Sto
ry”, ir ten paduota apie sep
tynias dešimts knygų apie imi
grantus. Tie pasakojimai per
stoto imigrantus, imigrantų 
gyvenimą, jų svajones, patyri
mus, ir tt. Sąrašas neinima • 
vertimus iš svetimų kalbų į an
glų kalbą. Beveik visos kny
gos yra imigrantų parašytos a- 
pie imigrantus čionais Ameri
koje. čionais paduosime var
dus kelių, kurios p. Gavit’o ne
buvo minėtos. “The Inva- 
ders” — autorius Frances N. S. 
kovas su senesniais Naujos An- 
Allen, perstoto lenkų ir airišių 
glijos gyventojais”.

“Around the World in New 
York”, autorius Konrad Berco- 
vici, perstoto syrijiečių, graikų, 
žydų, italų, ispanų, vengrų ir 
kitų tautų gyvenimą Ncw Yor- 
ke. “ Pioneers!” ir “My An- 
tonia” autorius Willa S. Ca- 
ther, aprašo Nebraskos švedus, 
čekus ir slovakus.

“Moon Harvest” — autorius 
Guiseppi Gautela, “Temper” 
autorius I>awrence H. Conrad 
ir ‘The Unbidden Guest” auto
rius Silvio Vilią, aprašo italus.

Bet viena iš įdomiausių kny
gų yra “Life Stories of Undis- 
tinguished Americans”, kurios 
autorium yra Hamilton Holt. 
Jis perstato Chicagos stock- 
yard” lietuvį, lenkę siuvėją, ita
lą kurpį, graiką pardavėja, 
švedą ūkininką, francuzę siuvė
ją, vokietę slaugę, airę tarnai
tę, syrietj raštininką ir kelis ki
tus.
* šiomis dienomis labai daug 
naujų knygų pasirodo apie vi
sokius imigrantus ir jų visas 
problemas, tad labai sunku vi
sas suminėti. (FLIS.).

i

Iš SOVIETŲ JUMORO

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių A. C. W. of A. 
269 skyriaus susi

rinkimo
šis musų skyrius laikė mė

nesinį susirinkimą liepos 13 d., 
Amalgamated Center, 333 So. 
Ashland Avė. Susirinkimą ati
darė pirmininkas brolis Pr. 
Prusis, apie 8 vai. vak. Skai
tytieji protokolai likosi priimti 
vienbalsiai.

Raportą iš J. T. davė broliai 
Auksorius ir A. Čepaitis. Šiaip 
nieko naujo šiuo kartu nesą; 
darbai einą prastai; J. T. iš iž
do paaukavo streikieriams 200 
dolerių ir žydų sanitorijai, Ia>s 
Angeles, Cal., 500 dol. Rapor
tai — priimti. Išvažiavimo ko
misija pranešė, jog tikrai laiko 
dar nenustačiusi, bet apie kitą 
mėnesį manoma įvykinti išva
žiavimą.

Biznio agento, C. Kairio ra
portas. Darbai kriaučių pra
monėje eina prastai; bedarbių 
kriaučių turime užregistruotų 
virš j>ora tūkstančių. Buvo ma
nyta, kad šis sezonas bus ge
ras, bet išėjo kitaip. Prie to, 
veskiniams ir kelniniams tapo 
uždarbis biskį sumažintas, nes 
palyginamai, Chicagoje kuo ne 
dvigubai kainavo jų padary
mas, kaip kituose miestuose. 
Po agento raporto, buvo duoti 
paklausimai apie open šapų or
ganizavimą, tai agentas plačiai 
išdėstė tų vargšų šapų padėtį.

Skaitytas laiškas vieno bu
vusio seno nario brolio M. K., 
kuris prašo finansinės para
mos. Nutarta suteikti jam ke
lius dolerius, kuriuos įteiks val
dyba.

Rimtos Diskusijos.
Brolis Auksorius primena a- 

pie open šapas, kad J. T. pagei

dauja kuo geriausių planų dėl 
organizavimo minėtų šapų, šis 
pakeltas klausimas taip plačiai 
išsivystė, jog diskusuota virš 
vienos valandos laiko. Tose dis
kusijose ėmė dalyvumą šie na
riai : Jakštas, C. Kairis, K. RU- 

l i u t. v i 1; t, Maaon, I’. Prusis, 
Bu ragas ir Budis. Heikia tie
są pasakyti, kad tokis bendras 
unijos reikalų apkalbėjimas y- 
ra labai naudingas netik orga
nizacijai, bet ir patiems unis- 
tams.

Po šių diskusijų susirinki
mas tapo užbaigtas apie 10 v. 
vak. —K. J. Š. lok. koresp.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Plėšikai nušovė san- 
krovininką

Pasimirė kongres- 
manas

Presbyterian ligonėj sekma
dieny pasimirė Henry R. Rath- 
bone, Illinois kongresmanas 
“at-large”. Jis buvo 57 m. am
žiaus. Korj><resmano pareigai 
pareigas ėjo nuo 1922 m. Prieš 
porą metų jis susirgo, bet jo Ii-

t 
ga neišrodė rimta ir jis tik 10 į 
dienų atgal nuėjo ligoninėn eg- 
zaminacijai. Pasirodė, kad tu
ri aštrią tulžies ligą. Tapo pa
daryto operacija ir išrodė, kad 
pasveiks. Tečiaus sekmadienio 
rytą jis atkrito ir vos spėto 
TMišauti jo žmona, kuri irgi Bu
vo apsigyvenusi ligoninėj, kaip 

jis mirė.

Vaidilų
13L1

Sportas
POŽ6LOS-MEYERSO 

RISTYNfiS

Du plėšikai nušovė Charles 
Feibel, 35 m., savininką delica- 
tesen sankrovos, kada jis pa
sipriešino jų pastangoms api
plėšti jo sankrovą. Pašaukti 
įtrečio draugo automobily, jie 
nebebando išplėšti registerio 
ir skubiai pabėgo.

Vėliau policija suėmė du 
jaunuolius Roe F. Meyers ir 
Frank Dillon, kurie bandė pa
bėgti nuo policijos ir pas ku
riuos rasta nesenai iššauti re
volveriai.

Išrodysit 20 metų jaunesniu i 20 minučių
Musų specialistai veidą pataiso taip kaip jus matot paveiksle... patem
pia raumenis ir liuosą odų, ifilyeina raukšles, padarys jus išrodančiu

“Matai drauguži, — sako ko
misaras, — dabar mes žiūrime 
tik vieno: taupumo, taupumo ir 
tiktai taupumo. Bet už savai
tės, kai įsikurs taupumo komi
sija, aš tau parūpinsiu šiltą 
vietelę”.

Severa’s Rogulator labai 
Kerai pagelbsti. Apsau
gota »iRtemi» nuo kri
tiškų periodų. Apsaugo
ja uveikat^ ir stipru- 
ni4. Tu katančiai giria ir 
vartoja jas reguliariai. 
Nusipirkit jų savo vai- 
stynSj.

Moterims

§eveuą’s
REGULATOR

4

Liepos 20 d. Hippodrome 
įvyks atmintinos ristynčs. Kas 
jas laimės, tam atsidarys du
rys į pasaulinį čempionatą. 
Kaip Požėla, taip ir Meyers 
viską stato ant kortos — vis
ką laimėti arba viską pralai
mėti. Meyers, kaip žinia, yra 
vidutinio svorio pasaulio čem
pionas. ' Jeigu jis pralaimės 
šias ristynes, tai jo daina, kai
po risti ko, bus sudainuota.

Požėla taip pat žino, jog 
jo priešas yra pasirengęs ant 
žūt būt. Todėl jis kas dienų 
treniruojasi bent su keliais 
ristikais. Ir reikia manyti, kad 
liepos 20 d. jis bus kuogeriau- 
siame stovyj. — N.

Pradedu Biznį
1) REAL ESTATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudę (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOIiĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

Meldžiu visų suteikti man pro
gų mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted SI. 
TeL Koosevtlt 8500V. 4

Svarbi Žinia 
Lietuviams
Dabar yra geras laikas įvestpoti 

pinigus ant didesnių nuošimčių! Lie
tuviai imdami pinigus iš Bankos da
bar neturėtų jokių nuostolių, nes nuo
šimčiai jau yra prirokuoti nuo 1 d. 
liepos mėn. ir vietoje laikyti pinigus 
ant 3%, jus gilite pasinaudoti proga 
gauti 6% pirkdami saugius Pirmus 
Morgičius arba Gold Bonds musų 
Banko je.

Taigi, lietuviai turėdami Taupymo 
Sąskaitas kitataučių bankose, gali at
nešti savo bankoš knygutę, o mes iš
reikalausime pinigus su nuošimčiais 
neimdami jokio atlyginimo už patar
navimą. 

• «
Negalėdami atsilankyti dienomis, 

galite ateiti Utarninko ir Subatos va
karais kada musų Banka yra atdara 
iki 8:30 vai. Mes visados esame pasi-v 
rengę teikti savo Tautiečiams geriau- 
sį patarnavimą.

Universal Stale Bank
« *

3252 South Halsted Street.,
i'|Į,! ! r Chicagoje.

Klozeto outfitna Įreng
tas, $13.00. Pirkit nuo 
musų oIhHIo kninomia. 
Namų apAildymo įren
gimai parduodami leng
vata lAmokčjimaia.
Peoples Plombinę & 
Besting Sūnely Co. 
400 Molwaukee Ava., 

401 N. Halsted Ht.
Haymarket 0076—0070

daug metų jaunesniu. Be skaus
mo — pasekmės visuomet geros. 
Kainos taip pigios, kad kiekvieną 
moteris ir vaikas gali užsimokėti. 
Mes taipgi ištaisome kreivas akis, 
prašalinam rauplių duobes, per
taisome nosis ir t. t. Visi per
taisymai daromi žinomų plastic 
chirurgų.

Pasitarimas su musų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Jei HtHiųHlte muvo mažų fotografiją arba 
fotografijos proof, I tai I.iih atkreipta 
H|>eclalė tttyda. Visi lalAkul grelt atsakomi. 

American Institute 
of Plastic andFacial Rejuvenatum 
Sulte 720 State-Lake Bldg. 190 N. State St.

TelephonefState 5156 Chicago, III.

28 d. liepos saulei nusi
leidus iki pat saulės užte
kėjimo ryte Černiausko 
daržo milžiniškoj svetainėj 
mėnulio šviesoj prie miria
dų mirgančių žvaigždžių 
tyrame ir vėsiame miškų 
ore lietuvių parinktai mu
zikai grojant.

Iš New Yorko Rugpjūčio 4 d

Del laivakortes ir prisirengimo 
kreipkitės tuojaus

Plaukit Lietuvon
Garsiuoju Jūrių Milžinu

Prityręs U. S. Linij 
gus lydės jumis ir aprūpins visus 
kelionės reikalus.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

MEJIHU

Naktis

Romantiška ir misteriš
ka yra naktis. Ji pabudina 
poetiškumą, sužadina mei
lę, apgaubia laime, kvėpuo
ja tyla, gaivina svajones. 
Ne veltui vaidilos rengia 
šiuos šokius naktyj.

Muzika

Muzika — tas užkerėtas 
jausmų žavėtojas nakties 
tyloj ir da laukuose — yra 

i dieviška. Ji gros visą nak
tį, kad susirinkę svečiai 
galėtų gėrėtis, mylėti, sva
joti ir šokėjai jaustųsi lyg 
sparnais ore skrajoją.

šokiai

Šokiai taip seni kaip pa
ti žmonija, šokdavo žmo
nių gentės nusiminimuose t
ir laimėjimuose, šoka visos 
civilizuotos tautos graci
jos, dailės, meilės ir kaimi- 
ningumo išreiškai. Nieko 
romantiškesnio už šokius 
jaunimas neturi.

Dovanos

Vaidilų Brolijos didieji 
vadai apdovanos brangio
mis dovanomis pasižymėju- 
sius šiuose šokiuose šokė
jus ir šokėjas, todėl jie 
skelbia visiems lietuviams 
ir lietuvaitėms, kad šokiuo
se dalyvautų.

Kad užsimokėtų 50 cen
tų įžangos.

Kad šis skelbimas tilptų 
“Naujienose” tris sykius iš 
eilės.

Kad kiekvienas jį maty
tų.
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VALDŽIOS PROPAGANDA

Lietuvos laikraščiai ir oficialinė žinių agentūra 
labai dažnai praneša apie suėmimą to arba kito labai 
didelio nusidėjėlio valstybei. Daugelis nekritiškai pro
taujančių žmonių tuos pranešimus skaito ir galvoja: 
“Matai, kokia ta Lietuvos valdžia rūpestinga. Kad ne 
jos budrumas, tai visokie nelabi gaivalai, tautos išda
vikai ir panašus piktadariai nuvestų Lietuvą į pra
gaištį!”

Nereikia tečiaus užmiršti, kad Lietuvoje šiandie 
gyvuoja ne paprasti santykiai. Spaudos laisvė panai
kinta, o kur nėra spaudos laisvės, tenai yra daug pro
pagandos, atkreiptos prieš valdžios priešus. Valdžia 
dėlto ir neduoda žmonėms laisvai skelbti savo nuomo
nes laikraščiuose, kad jai rupi tam tikron pusėn pa
kreipti žmonių mintis. Todėl ir valdžios žinių agentūra 
dažnai skelbia ne tą, kas yra, bet tą, ką ji nori kad 
žmonės įsivaizduotų.

Ryškų įrodymą to, kad daugelis “Eltos” ir Lietu
vos tautininkų spaudos pranešimų yra gryna propa
ganda, o ne tikri faktai, duoda “Alytaus sukilimo” is
torija.

Visi atsimena, kiek buvo bubnyta laikraščiuose 
Tauragės “pučo” metu ir vėliaus apie tai, kad tam tik
ri “revoliucionierių” būriai, vedami ne tai Plečkaičio, 
ne tai kito kurio didelio lyderio, maršavę j Alytų išva
duoti jį iš fašistų diktatūros, ir jiems nepavykę savo 
tikslą pasiekti, kuomet valdžios kariuomenė suskubusi 
Alytų apginti. Paskui buvo skelbiama, kad to sukilimo 
vadai esą suimti, ir buvo paskelbti jų vardai. Po to 
įvyko byla karo teisme ir suimtieji buvo rasti kaltais ir 
gavo po keletą metų sunkiųjų darbų kalėjime. Bet da
bar ateina žinia iš Lietuvos, kad Vyriausias Tribuno
las, peržiūrėjęs kaltinamųjų dėl “Alytaus sukilmo” 
bylą, visus nuteistuosius išteisino!

—zisa 
“Alytaus sukilimas” tuo budu susprogo, kaip muilo 

burbulas.
štai ką rašo apie tai Kauno “Socialdemokratas”:

“Birželio 23 d. Vyriausias Tribunolas nagrinė
jo apeliacinę bylą šešių nuteistųjų — Vaivado Juo
zo, Bujausko Vlado, Šneliaus Aleksandro, Mašalai- 
čio Vinco, Patapo Vinco ir Norkevičiaus Juozo, — 
kuriuos š. m. kovo 10 d. Kariuomenės Teismas Ma- 
riampolėj nuteisė po 6 metus sunk, darbų kalėjimo 
ir atėmė visas teises, pripažinęs kaltais tuo, kad jie 
tarp savęs ir su kitais, tardymo neišaiškintais, as
menimis susitarę ir bendrai su jais veikdami, 1927 
metų rugsėjo mėnesio 8 dieną, vakare, esant karo 
stoviui, susirinko Balbieriškio girioje, kad iš ten 
eitų į Alytų ginkluotu sukilimu nuversti esamą 
Lietuvos valdžią ir valstybės valdymo tvarką, ir 
savo sumanytą sukilimą neįvykdė tik dėliai to, kad, 
gavę žinias apie kariuomenės priruošimą sukilimui 
numalšinti, buvo priversti išsiskirstyti. Vyr. Tribu
nolas visus 6 išteisino.”

Jeigu bešališkas teismas išnagrinėtų kitus valdžios 
daromus ir “Eltos” arba kitų veMžios agentūrų skel
biamus kaltinimus įvairiems žmonėms, tai 994 nuošim
čiai tų kaltinimų gal taip pat butų surasti nepamatuo
tais, kaip ir anas kariuomenės teismo nuosprendis 
prieš “Alytaus sukilimo” “dalyvius”. 

' 'V'
Taigi reikia neimti už gryną pinigą, ką valdžios 

organai arba jos inspiruoti laikraščiai skelbia. Reikia 
atsiminti, kad valdžia, kuri nepakenčia spaudos laisvės, 
nepakenčia tiesos, ir jos žodis todėl yra nevertas sudi
lusio" dvylekio!

Užsisakymo kaluli
Chicago je — paltu:

Metams — —    $8.0i 
Pusei metų----------- ■« 4.0C
Trims mineriams »... —_ 2.5C
Dviem mėnesiam    14K
Vienam minėsiu! - ,75

Chicagoje per iineiiotojual
Viena kopija .  ..........——• 8c
Savaitei . 18c
Kinesiul . — ......... — f te

Suvienytose Valstijose, ne Chlcago- 
ja. paltui

Metams ------ — $7.00
Pusei metų —......................  8.50
Trims minėsiantis ——« 1.75
Dviem minesiams ......................1.25
Vienam minorini .75

biotuyon Ir kitur niatoniuoM 
[Atritintai i

Metams ~~ >8.00
Pusei matų ■■ —>■ - <.00 
Trims minesiams ----------— 2J0
Pinigus reikia riųrti palto Monoy 

Orderiu karta so atsakymu.

ŠLYKŠTYBĘ GINANT.

Kiekvieną kartą, kada “Nau
jienos” pakelia balsą prieš bol
ševikų terorą sovietų Rusijoje, 
tai “Laisvė” išplūsta mus vi
sais savo komunistiškos “gra- 
žiakalbystės” perlais. Ir da
bar, “Naujienoms” pasmerkus 
mirties nuosprendžius, kuriuos 
sovietų tribunolas išnešė prieš 
Doneco srities inžinierių gru
pę, Brooklyno keikūnų organas 
rašo:

“ ‘Naujienų’ redaktorius 
pasiėmė ant savęs rolę apgy
nėjo visų Sovietų Rusijoj 
dar užsilikusių monarchistų, 
buržujų, šmugclninkų, vagių 
ir žmogžudžių... Dabar jis ir 
verkia ir dejuoja ir keikia 
Sovietų valdžią, kam jinai 
tinkamai nubaudė Doneco 
žmogžudžius (l “N.” Red.) 
ir sabotažninkus..'.”
“Laisvės” vedėjai puikiai ži

no, kad “Naujienų” redaktoriui 
niekuomet nerūpėjo ginti “mo- 
narchistus, buržujus, šmugel- 
ninkus, vagis ir žmogžudžius’’; 
ir nė vienas “L.” skaitytojas 
(kuris nėra iš proto išsikraus
tęs) netikės, kad Grigaitis tai 
— monarchistų ir vagių apgy
nėjas. Kodėl gi tad šitaip idio
tiškai tas Brooklyno laikraštis 
šmeižia “Naujienų” redakto
rių?

Todėl, kad jisai jokiais argu
mentais nepajėgia atremti 
“Naujienų” priekaištų bolševi
kų valdžiai dėl žmonių sušau
dymų !

Gindama mirties bausmę, ku
rią atmeta visi protingi žmonės 
civilizuotame pasaulyje; ginda
ma kruviną'terorą, kuriuo pik
tinasi ne tik susipratę darbi
ninkai, bet net ir pažangesnie
ji buržuazijos sluoksniai; žo
džiu — gindama barbarizmą ir 
šlykštybę, “Laisvė” ir negali 
padoriai rąžyti.

STRIOŠNAS DALYKAS.

Dr. A. L. Graičunas, No. 13, 
rado reikalinga prisiųsti “Nau
jienų redaktoriui iškarpą iš 
vieno laikraščio su savo nevy
kusiu straipsniu ir “gąsdinan
tį” laišką, kuriame tarp ko ki
ta skaitome:

“Kas-gi atsitiks? Chicagoš 
Seime ?

“Aš statysiu savo kandi
datūrą į prezidentus — tai 
surel... Tautiškus ir socialis- 
tiškus balsus susplituosiu — 
tai ir gi sure! nes nežiūrint 
kad rezignavau ir tai visgi 
500 balsų gavau. — D-rs A. 
L. Graičunas delegatų turės 
Chicagoš Seime mažų-ma- 
žiausiai šimtą — užtikrinu, 
kad toji pati 36 kp. duos 
mano šalininkų nemažiau 10- 
ties.

“Tad varta pagąlvoti ir pa
sitarti su manimė jei nenori
te pralošti.”
Darosi net baisu, skaitant to

kius griežtus “No. 13” graude
nimus. Baimė tečiaus mums 
praeina, kai mes atsimename, 
kad pralošti Susivienijime mes 
neturime ką — kadangi dar 
mes nesame jame nieko “išlo- 
šę” ir nesitikime “išlošti”.

Kai dėl tų “šimto delegatų”, 
kuriuos Graičunas ketina “su
re” turėti Chicagoš seime, tai 
mes manome, kad “šimtas” 
greičiausia pavirs į zero ---- ly
giai taip, kaip tas “juodas ark
lys”, ant kurio bolševikuojan- 
čiai-fašistuojantis dakt aras 
daugelį kartų jojo į SLA. pre
zidento urėdą, visuomet pavir
sdavo juodu katinu.

FALSYVA MELODIJA.

“Vienybė” ėmė dėti savo pat
riotiškus/ atsidūsėjimus tam 
tikram “Kibirkštys” užvardin
tam skyriuje. Trys ketvirta
daliai šito jos skyriaus užpil
doma dūsavimais apie “Naujie
nas”, Sandarą ir Grigaitį. Štai 
vienas pavyzdėlis:

“ ‘Naujienos’ tclsindamos 
Sandaros paklupdimą po Gri
gaičio pantapliu, sako: ‘Ir 
musų dešinieji tautininkai 
žino gerai, kad fašistuojan- 
tis elementas tarp Amerikos 
lietuvių neturi jokios įtakos.’ 
Na, o kokią įtaką turi San
dara, kuri po Grigaičio padu 
jau mirtinu kvapu kvėpuo
ja?”
Kiekvienam aišku, kad ši

tais savo priekaištais sandarie- 
čiams, buk jie esą “po Grigai
čio pantapliu”, kvašistų orga

: Apie Įvairius Dalykus : 
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Pasaulinis nedarbas
Nedarbas yra bendra visų ša

lių ’ problema. — Nedarbas 
senovėj. — Kas gimdo ne
darbą. — Tarptautinė finan
sų politika, -t- Karo pasėkos. 
Prekybos praplėtimas. — 
Perkamoji jėga ir gamyba. 
Tarptautinis koperavimas.

Nedarbas, sako Philip Snow- 
den yra bendra visų šalių pro
blema. Naujosios valstybės, 
turinčios didelius neapgyventus 
žemes plotus ir neišvystytus 
resursus, kenčia nuo nedarbo 
ne mažiau nekad senosios vals
tybes, kurios yra tirštai apgy
ventos ir kurių gamtos turtai 
yra aprubežiuoti.

Prie visokeriopų valdžios 
formų ir skirtingų politiškų 
sistemij nedarbo klausimas 
kvaršina galvas valstybės vy
rams, ekonomistams ir indus- 
trialistams.

Nedarbas siaučia, tiek žemės 
ūkio šalyse (pav. Danijoj ir 
Rusijoj), tiek pramonės kraš
tuose — Anglijoj, Vokietijoj, 
Amerikoj ir 1.1. Tai nėra nau
jas žmonijos patyrimas. Nedar
bas buvo žinomas ir senovėj. 
Net šventrašty j kalbama apie 
bedarbius, kurie susirinkdavo 
turgavietėj.

Tačiau moderniškais laikais 
nedarbo problema pasidarė 
daug rimtesnė ir labiau kom
plikuota. Jis yra lyg pasėka 
mechaniško išsivystymo ir ar
timesnės tarptautinės asocia- 
jos (susivienijimo) .

Galima pavadinti kurjozišku 
paradoksu tą faktu, jog su au
gimu produktyvčs jėgos irtrans- 
portacijos įmonių kiekvienoj 
šaly didėja skaičius žmonių, 
kurie negali gauti darbo. O ne
gaudami darbo, jie negali tin
kamai savo gyvenimo reikala
vimus patenkinti.

Nedarbas bet kurioje šalyj 
vyriausia pareina nuo išorinių 
priežasčių ir internacidnalių 
sąlygų, žymiausios industri
nės šalys gali duoti savo dar
bininkams darbą tik tada, kuo
met kitos valstybės pei'ka jų 
dirbinius. Nederlius arba po
litiška suirutė kurioj nors ša
lyj gali kaimyninėse arba net 
tolimose valstybėse pagimdyti 
nedarbą.

“Finansai yra pasaulio liki
mo sprendėjas”, kartą pasakė 
žymus bankininkas. Tame po- 
sakyj yra daug tiesos. Kuo
met vienos šalies centralinis 
bankas padidina nuošimčius 
paskoloms, tai tankiai ta poli
tika pakrato kišenes tų žmo
nių, kurie gšyvena už keleto 
tūkstančių mylių.

Tik pastaraisiais keliais me
tais pradėtu kreipti dėmesio 
į tai, kad tarptautinė finansų 
I>olitika daro daug įtakos pra
monei, kainų nustatymui ir 
nedarbui; Tankiai pasireiškia 
tendencija naujam išradimui 
arba teorijai priduoti daugiau 
svarbos nekad reikia. Kai ku
rie mano, jog nedarbą ir pra
monėj pasireiškiančius eiklius 
galima pašalinti pinigų valiui 
tos ir kreditų kontroliavimu.

Bet nedarbo problema tikru
moj negalima taip lengvai iš
spręsti. Nedarbas gimsta dė
liai daugelio

reikalinga, kad perkamoji jėga 
neatsiliktų nuo gamybos. Kar
tu su produkcijos padidėjimu 
privalo kilti ir darbininkų al- 

priežasčių ir jo gos. Finansine politika turi

nas nori įžeisti sandariečius ir 
supešdinti su “Naujienomis”. 
Bet, kvašistų nelaimei, visi ži
no, kad Grigaičiui dar niekuo
met nė nesisapnavo uždėti kam 
nors savo “pantaplį”, tuo gi 
tarpu kvašistų garbinamieji 
Lietuvos diktatoriai laiko po 
savo padu/ne tik sandariečių 
vienminčius, Lietuvos liaudinin
kus, bet ir visą Lietuvą.

Ar ne išmintingiau tad butų 
ponams vienybininkams apie 
“pantaplius” ir “padus” ma
žiau kalbėti? ‘ 

pašalinimui todėl nėra panacė
jos (vieno vaisto).

Nedarbas, kuris prasidėjo po 
karo ir kuris dabar dar tebe
sitęsia, nepaeina iš paprasto 
cikliško pramonės susilpnėjimo. 
Jeigu tai butų buvęs tik cik
liškas reiškinys, tai nedarbo 
krizis jau seniai butų praėjęs.

Karas pakrikdė pasaulio pre
kybą ir išmetė ją iš pusiausva- 
ros. Jis davė progos atsirasti 
naujiems kompetitoriams ir 
permainė reliatyvę jėgą senų
jų-

Karo metu kai kurios pra
monės žymiai tapo išplėstos, 
nes jų produktams buvo dide
lis reikalavimas. Ramiu laiku 
tas reikalavimas sumažėjo. Ne
normaliai išaugusios pramonės 
butų galėjusios pasilaikyti tik 
tame atvėjyj, jei butų gavu
sios užsakymų iš kitų šalių. 
Del įvairių priežasčių pakanka
mai užsakymų nebuvo gauta.

Apskaičiuojama, kad dabar 
įvairių dirbinių yra pagamina
ma daugiau, negu prieš karą. 
Toj’ pačioj Anglijoj, kur kaip 
žinia, siaučia didelis nedarbas, 
šiandien dirba daugiau žmonių 
nekad 1913 m. Bet tai mažas 
tėra suraminimas tiems išm- 
tams tūkstančių darbininkų, 
kurie negali gauti darbo.

Nedarbo problema Anglijoj 
ir kitose industrinėse šalyse 
vyriausia susiveda prie tarp
tautinės prekybos klausimo. Jo
ki šalis negali tinkamai bujo
ti, jeigu jos pamatinė pramonė 
susideda iš gaminimo automo
bilių, gramafonams rekordų ir 
dirbtinio šilko.

Vienas svarbiausių klausimų 
šiandien yra praplėsti preky
bą. Butų juokinga tvirtinti, 
jog jau dabar yra pagamina
ma daugiau daiktų, negu žmo
nės gali sunaudoti. Tiesa, šių 
dienų gamyba patenkina žmo
nių reikalavimus. Bet tai pa
reina nuo to, kad tie reikala
vimai yra maži. Savo keliu 
reikalavimai priklauso nuo gy
venimo normos. O daugumos 
žmonių gyvenimo norma 
(Standard of living) yra žema. 
Jeigu pakiltų darbo žmonių 
gyvenimo norma (t. y. darbi
ninkams butų mokamos aukš
tesnės algos), tąsyk ir jų rei
kalavimai žymiai padidėtų. Ki
tais žodžiais sakant, juo dau
giau darbininkai uždirbtų, tuo 
daugiau jie pirktų visokių daik
tų.

Reikia taip pat neužmiršti tų 
milionų, kurie gyvena Azijoj 
ir Afrikoj. Dabar jie labai 
mažai fabriko dirbinių tevarto-. 
ja. Jeigu jų perkamoji jėgai 
padidėtų bent dvigubai, tąsyk 
dabartine pramonė nepajėgti^ 
jų reikalavimus patenkinti.

Vyriausias pasaulinio nedar-į 
bo problemos faktorius yru, 
masių reikalavimas. Nedarbas 
tęsis tol, kol darbininkai ga
mins daugiau dirbinių, negu 
jie gali išpirkti. Produkcija 
pralenks reikalavimus. Padari
nys reikės mažinti gamybų, o 
tai ves prie nedarbo.

Nedarbo pašalinimui todėl 

būti sutvarkyta taip, kad palai
kyti kainų lygmę. Be to, reikia 
dėti pastangų, idant pramonėj 
nepasikartotų cikliški gamybos 
puolimai ir kilimai.

Kilimas ir progresyvu preky
bos ekspansija (išsiplėtimas) 
nėra vienas ir tas pats daly
kas. Kilimas (boom) tankiai 
yra dirbtinis akstinas, kurio 
tikslas yra padidinti gamybą, 
neatsižvelgiant į tai, ar dirbi
niams yra tinkama rinka, ar 
ne. Tuo tarpu pregresyvė pre
kybos ekspansija palaiko ga
mybą ir dirbinių vartojimą pu- 
sias varoj.

Įvairių valstybių reikalai 
šiandien yra taip susismaigę, 
jog nedarbo pašalinimui yra 
reikalingas tarptautinis kope
ravimas. Pavieniai veikdamos, 
valstybės tik dalinai tegali ne
darbo klausimą išspręsti. Tau
tų Lygos Internacionalis Darbo 
Biuras rūpinasi darbininkų gy
venimo narmą pakelti. Bet 
jam tenka susidurti su didelė
mis kliūtimis, kurias ne greit 
dar bus galima nugalėti.

Taip maždaug rašo Philip 
Snovvden, buvusis MacDonaldo 
kabineto narys, apie nedarbo 
problemų. Prie pabaigos jis 
priduria, jog musų išaukštintą 
civilizaciją diskredituoja tas 
faktas, kad ji nepajėgia suor
ganizuoti darbo ir gamtos re
sursus taip, kad suteikus dar
bo visiems darbininkams, ku
rie tik nori dirbti!—K. A.

Teisybė
Estų rašytojo A. H. Tammsa- 

,aro novelė.

Ir įvyko taip, kad blogai ėmė 
sektis Teisybei ant žemės. Nuo 
krašto lig krašto pasaulio im- 
ma jos nekęsti ir niekur ji ra
mybės sau nerado. Net iš tų 
vietų, kurios buvo laikomos 
amžinomis Teisybės būstinė
mis, tapo ji išvyta ir bergž
džiai ieškojo ji naujos prieglau
dos.

Be pastogės klajodama, Tei
sybė ėmė sielvartauti ir skun
dėsi:

—“Ką gi aš esu blogo pada
riusi žmonėms, kad jie mane 
taip persekioja!”

Ir ji nukreipė savo žingsnius 
į dangų.

Tai pamatė žmonės ir vieni 
jų tarė:

“Teisybė nuskriausta ir už
tat ji mus apleidžia.”

Bet tie, kurie buvo arčiau 
Teisybės stovėję, išsiilgo jos 
kaipo savo gyvenimo laimės, 
kadangi buvo jai iškilmingai 
prisiekę amžiną ištikimybę, au
kojo jai savo jaunystę, savo 
brandos metus, visą savo gyve
nimą, taip kalbėjo:

—Tiesybė yra visų gražiųjų 
mergaičių gražiausioji, bet ar 
esama grožio, kurs amžinai 
tvertų?. Teisybė žėri savo spin
dėjimu kaip saulė, bet ar vi
siems ir visada saulė spindi? 
Teisybė paseno, ji neteko savo 
nekaltybės; ar gali senė priver
sti vyrų širdis smarkiau plak
ti? Teisybė apgaulinga, kaip ir 
kiekviena graži moteris. Del to 
ji ir vyksta j Dievą.

O tretieji skubėjo skelbti:
—Teisybei gimė sosto įpėdi

nė, dėl to ji ir pabėga.
Tuo tarpu Teisybė pasiekė 

dangaus ir, jai pabeldus į dan
gaus vartus, Petras jos klausė:

—Kas tu tokia?
—Aš esu Teisybe — atsakė 

ji.
‘Ir ‘tai įširdęs Petras prisimi

nė žodžius Viešpaties: wPir 
miau negu gaidžiai pragis, tu 
manęs tris kartus užsiginsi”.

Ir veidą uždengęs jis grau
džiai pravirko.

Teisybė slinkterėjo pro dan
gaus vartus.

Pirmasis ją sutiko gudrusis 
Saliamonas. Bet ir jis nepaži
no Teisybės. Jis pradėjo pa
sakoti apie savo skaitlingas 
svetimšales žmonas, apie ku
rias Jehova pasakė: “Neikite 
spas jas ir neleiskite jų pas sa

ve; jus neišvengiamai savo šir
dimi nusilenksite jų dievams”. 
Bet išgirdęs Teisybės vardą, jis 
tarė:

—Matai, juk vįskas ant že
mės buvo bergždžias darbas ir 
vėjo, vaikymas. Viskas tušty
bių tuštybė.

Teisybe žengė toliau, kol at
sidūrė prieš Dievo sostą.

Vyras, kurs prie Viešpaties 
kojų sėdėjo, prabilo į Teisybę:

—Tu stovi kaip romėnas, o 
dėl ko tavo veidas primena bar
barą ? •

—Aš esu Teisybė — išdidžiai 
atsakė Teisybė.

—Kas ta Teisybė? — tyliai 
užklausė vyras.

—Dieve gailestingas! Ant 
žemės mane persekioja, o dan
guj manęs niekas nepažįsta, ir 
kur gi man eiti ?

Tarė tada Viešpats:
—Prakeikta yra tau žemė; 

erškiečiai ir dilgės bus jos vai
siai, kol tu su žmonėmis vėl į 
žemę pavirsi. Nes tu esi žemė 
ir turi j žemę pavirsti.

Teisybė dar labiau nuliūdo.
Bet Viešpaties dešinėj sėdė

jęs tarė:
—Meilė kuria gyvybę. Bet 

nėra didesnės meilės už tų, kuri 
verčia nesigailėti savo gyveni
mo už draugus. Ar tu turi 
draugų ?

—Aš pažįstu tiktai priešus— 
tarė Teisybė.

—Tai mirk už savo priešus, 
nes mirtis yra gyvenimas, o 
danguj priešai yra mieliausi 
draugai.

Ir Teisybė numirė....
Per amžius žmonės ieškantie

ji ir nerandantieji Teisybės ant 
žemės sako:

—Teisybė yra pas Dievą.
Iš vokiško vertimo J. P.

Rugštumai Viduriuose
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio 'kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

\

Tol. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St., Chicago, III.

G-------------G
GYVENIMAS 

Minėsima žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų __________ $1
Kopija ........................... w 10c

Važiuodami atosto
gų, pasiimkit su sa
vim “Gyvenimą” — 
jis bus jums geriau
siu draugu. “Gyve
nimo” kompletas, $3.

O——-G
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Teismas pakėlė ele
vatorių važmos 

kainas
Trys federaliniai teisėjai, 

Carpcnter, Whani ir Page, iš
nešė bendra nuosprendį, ku
riuo išdavė laikinį injunctio- 
ną, draudžiantj valstijos pre
kybos komisijai vykinti savo 
paskiausj nutarimų, neleidžian
tį elevatorių kompanijai pa
kelti važmos kainų. Šis nuo
sprendis išneštas prašant ele
vatorių kompanijai.

Tas nuosprendis leidžia dar 
šia savaitę pakelti važmos kai
nas ant elevatorių, kaip to rei
kalavo kompanija. Kompanija 
reikalavo panaikinti savaiti
nius pasus ir 3 už 25c tikie- 
tus, bet palikti vien 10c fėrą. 
Ikdmr teismui parėmus kom
panija, tie 3 už 25c tikietai ir 
savaitiniai pasai bus tuojaus 
panaikinti. Bet kas turi tikie- 
tus ir savaitinius pasus galės 
juos naudoti iki jie iš~’baigs.

Teismo nuosprendis yra lai
kinis ir pakėlimo važmos kai
nų dalykas bus tardomas to
liau. Todėl kad apsaugoti va- 
žinėtojus, jei teismas vėliau 
savo sprendimą permainytų, 
bus pardavinėjami 3 tikietai 
už 30c, su 5c kuponu, kuris 
bus išmokėtas, jei teismas sa
vo sprendimą permainytų. 
Kompanija taipjau turės užsi- 
statyti $50,(MM) kauciją užtik
rinimui, kad ji tikrai tuos pi
nigus atmokės.

Keturi žmonės 
prigėrė

Jos vaikinas, sesuo ir švoge- 
ris su pasigėrėjimu žiurėjo 
kaip p-lė Blanche Maresh, 20 
metų, 5409 W. 22nd St., leng
vai plaukė linkui jų akmenų 
laužykloje j šiaurę nuo La 
G range.

Jau visai netoli kranto ji su
šuko: “Aš nebegaliu išplaukti.” 
Jos vaikinas Joseph Krul tuoj 
šoko į vandenį, bet ji tuo laiku 
pasinėrė ir daugiau nebeiškilo. 
Nors jis ilgai nardėsi, bet nie
kur jos užtikti negalėjo ir jos 
lavonas liko išimtas tik dviem 
valandom vėliau.

Daktarai tečiaus sako, kad ji 
veikiausia mirė nuo širdies li
gos, o ne prigėrė, nes jos plau
čiuose rasta labai mažai van
dens.

Pereitas sekmadienis buvo 
šiltas ir daug žmonių maudėsi 
ežeruose ir upėse. Besimaudy- 
dami dar trys žmonės prigėrė.

Elmer Johnson, 38 m., 3931 
W. 68th St., liko sutrauktas 
mėšlungio besimaudant ežerė
ly ties Lemont. Jo pati sėdėjo 
automobily ir matė jo kovą su 
mirtimi. Kiti žmonės baudė jį 
gelbėti, bet negalėjo prie jo 
prieiti.

George Janarczyk, 37 m., iš 
Calumet City, prigėrė bemokin
damas savo trejetą vaikų plau
kioti. Jie maudėsi ežerėly miš
ke, kuomet jis urnai pradėjo 
skęsti. Vaikai negalėjo jam 
pagelbėti ir jos prigėrė.

Felix Yukne, gal lietuvis, 20 
m., gyvenęs prie 2448 So. Hoy- 
ne Avė., nėrė nuo prieplaukos 
į vandenį Cedar ežere. Bet pa
taikė ne taip gilion vieton ir 
tiek smarkiai atsimušė į dug
ną, kad nusilaužė sprandą.

Negrai dar tebešoka
Negrų šokių maratonas dar 

tebesitęsia. Keturios poros šo
ka jau virš 360 valandų ir dar 
nemano sustoti. Tik šokių vie
ta perkeliama iš 8th Regiment 
Armory į Savoy šokių salę, 
prie 17 ir S. Park gt. šokikai 
bus nuvežti į ten troku, l>et 
ir troke nepaliaus šokę.

Keturi žmonės žuvo 
suroj

Mylioj ilgio srutų suroj 125 
gatvėj, tarp South Park Avė. 
srutų naikinimo dirbtuvės ir 
Michigan Avė., žuvo mažiau
sia keturi žmonės — trys dar
bininkai ir vienas gelbėtojas.

Ta aura buvo taisoma ir bu
vo uždaryta. Į ją nusileido apie 
30 darbininkų. Darbo užveizda 
nusprendė, kad reikalinga bis- 
kutis vandens išplauti purvus 
ir išnaikinti gasus suroję ir 
pasiuntd formaną į pumpavi- 
mo stotį pasakyti, kad atida
rytų vieną vandens pervadėlę. 
Nesupratęs gerai įsakymo, 
pumpavimo stoties prižiūrėto
jas Richard Keating, senyvas 
žmogus, atidarė visas pervadas 
ir paleido į surą Calumet upę.

Užgirdę atūžiantį vandenį, 
darbininkai šoko gelbėtis ir 
lipti per skylę į lauką. Kelioli
ka jų išsigelbėjo. Bet daugelį 
užklupo vanduo. Vienas darbi
ninkų, Carl Chiaro, 321 E. 
Kensington Avė., pasirodė tik
ras didvyris. Jis išsigelbėjo, 
bet pamatęs, kad kitus vanduo 
užklupo, jis septynius sykius 
buvo nusileidęs j sūrų, į šnio- 
kiantį vandenį ir kiekvieną 
kartą iškilo išgelbėjęs po vie
ną žmogų. Bet aštuntą kartą 
nusileidęs daugiau jau nebesu- 
gryžo ir jo lavoną išimta kar
tu su kitais dviem žuvusių 
darbininkų • lavonais: negru 
liecoy Ewing ir James Lee.

Beieškant lavonų taipjau žu
vo vienas gelbėtojų, Edvvard 
M. Lamie, kuris suroję palietė 
stiprią elektros vielą ir liko 
elektros užmuštas ant vietos.

Dar pasigendama keturių 
darbininkų, bet manoma, kad 
daugiau žuvusių nebėra ir kad 
juos yra išgelbėjęs Carl Chia
ro.

Dabar užniegesiai baigia iš
pumpuoti iš’ suros vandenį, o 
valdžia veda tyrinėjimus dėl 
įvykusios nelaimės ir kas už 
ją kaltas.

Vandens stoties prižiūrėto
jas Keating jau prisipažino, 
kad jis galbūt nesuprato įsa
kymo. Bet vienas inžinierių sa
ko, kad kada jis sužinojęs apie, 
įvykusią nelaimę, tai jis tuo
jau pašaukęs Keating ir liejas 
jam uždaryti vandenį. Tečiaus 
Keating atsisakęs įsakymą per 
telefoną priimti. Esą jis ne
pažystas visų ratų ir nežinąs 
kuriuos uždaryti ir be to nepri- 
imąs įsakymų telefonu.

Tečiaus valdžia dar jokių 
kaltinimų nedaro ir tenkinasi 
tiktai perklausinėjimais, iki 
koronerio teismo, kuris įvyks 
šiandie.

Nušovė gangsterį
Puišy Pardi, '2.'2 m., naktinis 

klerkas Sterling kotelio, 1859 
W. Madison St., liko pašau
tas ir Dauny Hartnett, 35 m., 
pa skilias gangsteris, smulkus 
munšainininkas ir peštukas, 

liko nušautas savitarpinėj ko
voj. Hartnett, kuris per porą 
metų negėręs, vėl pradėjęs 
smarkiai gerti ir girtas atė
jęs po vidurnakčio j hotelį, 
klausti kokių ten merginų. 
Pardi atsakęs, kad merginų 
nesą ir kilęs barnis. Už pus
valandžio Hartnett sugryžęs į 
hotelį su dviem revolveriais 
rankose ir paleido Šūvį į Par
di, kuris pataikė į vidurius. 
Pardi nesukrito, o Hartnett 
pametęs vieną savo revolverių 
šoko bėgti laukan. Tečiaus 
Pardi pastvėrė inunestą revol
verį ir paleido į Hartnett ke
turias šūvius. Kada atvyko po
licija, Hartnett buvo nebegy
vas, o Pardi gulėjo šalę jo be 
sąmonės.

Gaisre sankrovoj žuvo 
vienas žmogus

Kitas žmogus irgi sunkiai ap
degė. Gal padegimas

Pereito sekmadienio naktį 
Jacob Schuster smulkmenų 
sankrovoj prie 3015 S. State 
St., kilo ekspliozija ir gais
ras, kurie gerokai apnaikino 
sankrovą. Kada gaisras liko 
užgesintas, tai sankrovos ofi
se rasta sudegusį žmogų. Jis 
buvo dar gyvas, bet vos išne
šus jį iš sankrovos jis tuoj 
pasimirė. Jo kūnas taip apde
gė, kad jį identifikuoti veik 
negalima. Tečiaus jis liko da
linai identifikuotas kaipo Sam- 
uel Weiss, 1118 S. Albany 
Avė.

Policija vėliau sužinojo, kad 
kilus gaisrui sankrovoje buvo 
ir kitas žmogus. Izniis Thom- 
as, negras, 3531. S. Dearborn 
St., pamatęs gaisrą pašaukė 
ugniagesius, o pats nuėjo prie 
gaisro vietos. Čia jis rado per 
aptvertą geležimis užpakalinį 

langą besiveržiantį apdegusį 
žmogų. Jis atsinešė geležinę 
štangą, išlaužė geležis ir žmo
gų išgelbėjo.

Kadangi gaisras pasirodė 
įtartinas, tai policija ėmė jį 
tyrinėti. Ji pirmiausia ‘nuėjo 
į menamus Weiss namus, kur 
rado, kad tame name esančios 
“rusiškos” arbatinės savinin

kas Max Weiner kur tai sun
kiai apdegė ir dabar guli li-

PRANEŠIMAI
Joniškiečių L. K. Kliubo ekstra su

sirinkimas įvyks utarninko vakare 
liepos 17 dieną pp. Gasparaičių bu
te, 4637 So. Washtenaw Avė. lygiai 
kaip aštuntą valandą. Visi nariai 
esate reikalingi šiame susirinkime 
būti. Kviečia Joniškiečių Kliubo

Valdyba.

Leb. Gv. D. L. K. Vytauto ant 
Bridgeporto laikys pusmetinį susirin
kimą, seredos vakare 7:30, liepos 18 
1928, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Visi nariai teik
sitės laiku pribūti^ nes randas daug 
svarbių dalykų aptarti.

Nut. rašt. V. KacC'vičia.

Ciceros Lietuvių Liuosybvs Namo 
Bendrovės visuotinas pusmetinis šė- 
rininkų susirinkimas įvyks seredo.i 
18 d. liepos, kaip 7:30 vakare, savoj 
svetainėj. Visi dalininkai kviečiami 
dalyvauti, nes yra daug svarbių rei
kalų dėl apsvarstymo.

Sekr. J. K. Stalioraitis. 

goninej. Nuvykusi ligoninėn 
policija rado Weiner veik be 
sąmonės ir jį tardyti nedry- 
so. Bet jis yra saugomas po
licijos ir kaip tik kiek nors 
atsigaus, bus kamantinėjamas 
dėl to gaisro.

Ugniagesiai tvirtina, kad tai 
buvęs aiškus padegimas, nes 
ant sankrovos grindų rasta 
primėtytų kerosi ne išmirkytų 
šiaudų ir kitokios degančios 
medžiagos. Policija klausinėjo 
sankrovos savininką, kuris gy
vena užpakaly sankrovos, bet 
gaisro laiku’ buvo išvažiavęs į 
rezortus Michigane. Jis prisi
pažino, kad yra keblioj finan
sinėj padėty, bet apie gaisrų 
sakosi nieko nežinąs. Jis bus 
kamantinėjamas ir toliau.

Nubaudė šunies 
savininką

Charles Moore, 18 So. May- 
field Avė., šuo trys sykius į- 
kando Bertha Stern, 110 South 
Malfield Avė. Sveikatos depar-

A + A
FRANCIŠKUS RAUBA

Persikyęė su šiuo pasauliu 
liepos 16 dieną, 2:30 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 41 
metų amžiaus, gimęs Raseinių 
ap., Viduklės parap., Žalpių 
kaimo. . Amerikoj išgyveno 22 
metus. Paliko dideliame nuliū
dime Petronėlę, po tėvais Bui- 
vidaitę, 2 sūnų: Juozapą ir 
Antaną, dukterį Oną, seserį: 
Feliciją ir švogerį Petrą Nor
vaišą, ir švogerį Antaną Raz
miną. Brolio dukterį Antani
ną Baltrimienę ir gimines, o 
Lietuvoj seserį Eleną. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4327 South 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
Liepos 19 dieną, 2 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Franciškaus Rau- 
bo giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
• Moteris, Vaikai, Seserys, 

švogeriai ir Giminės.

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

Graboriai

AS. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotoj a*

2814 W. 23rd PI.
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti
Roosevelt 2515-2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kiti, to- 

el. kad priklausau pri*» grabų itdirby- 
•Ws.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musą patamav imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Aubum Avė.
^CHICAGO, ILL.

•_ _

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

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYklUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. TeL Blvd. 3201 

tamentas pareikalavo, kad šuo 
butų atiduotas 15 dienų tyri
nėjimui dėl pasiutimo ženklų 
miesto šunų namui, ar vetari- 
narinėn ligoninėn. Bet šunies 
savininkas griežtai atsisakė 
padaryti vieną ar kitą. Tada 
sveikatos departamentas pa
traukė jį teisman ir municipa
linis teisėjas Durffe nubaudė 
Moore $300 ir dar teismo lė
šas sumokėti. Taipjau įsakė, 
kad šuo butų tuojaus atiduotas 
valdžiai tyrinėjimams.

Našlė nužudė savo in
validą sūnų ir save

Našlė Josephine Frese, 40 m., 
Oak Park, kuju užmušė savo 
sūnų William, 11 m., invalidą 
nuo pat gimimo, paskui ir pati 
nusižudė nusitroškindama ga- 
su. Mirė ji apkabinusi savo 
sunaus lavoną.

Palikdama savo dukterei 
Alice, 15 m., raštely, ji prašo 
ją ir sūnų palaidoti kartu. Del 
Del laidotuvių ji jau buvusi su
sitarusi su graboriu. /

Lietuves Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victciy 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se priei gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phor.-/ V/ctory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILlJlS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 

iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tartį.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas 

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Jei abejoji apie savo aais, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETR1ST

Phone Boulevard 
4649 South Ashland 

ir 805 East 47th
Phone Kenwood 
Praktikuoja 20 metų

6487
Avenue 

Street 
1752

f

Vaikas sudegė žaizda- 
inas su degtukais

Theodore Witkowski, 6 me
tų, 1401 W. Madison St., mirti
nai apdegė užsidegus jo drabu-j 

ližiams bežaidžiant kieme stii 
degtukais.. Nors jo motina šlar 
piu rankšluosčiu ir užgesino 
ugnį, bet iki to laiko vaikas 
tiek apdegė, kad neužilgo, pa-

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart i vanta dieni o ir ketvirtadienio

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tek Boulevard 2169 

Nuo 9 iki 12 vak dieno* ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytoja* ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street
« (Cor. Leavitt St.)

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

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tek Prospect 1930 

Valandos 2-4, 3-8. Nedėlioj 10-12 d.

Ofiso ir Res. Tek Boulevara 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 South Wallace Street

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 

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

I Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330
i Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artcsian Avenae 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicaro. Ilk

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vak: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 
Tek Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletini Šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7642

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland ‘ Avenae
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, Ilk

Ofiso Tel. Victory 7188
Kez. Tel. Hemlock 2G15

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

Tek Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vak vak.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal autartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectaf 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI 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 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL D464

Re*. Telephone Plaza 8200
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 Tek Fcurfax 6353

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 9 vak. Nedėk nuo 10 iki 12 dien.

Res. Telephone Plaza 3200

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 26 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokiu* elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 
TeL Dieną: Canal 8110

Naktį So. Shore 2238, Crawford8283

Ofiso Tek Victory 68fi2 
Kez. Tek Drexel 919x 

DR. A. A. ROTH 
Rasas Gydytojas ir Chirarra* 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare 
Nekėliomis ir žventad. 10—12 dieną

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9
4930 W. 13 St., CICERO

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tek Randolph 1034 — Vai. nuo 9-8 

Vakarais
8241 South Halsted St.
• Tek Victory 0562 

7—9 vak vak. apart Panedilio ir 
Fėtnyčios

loHN B. BORDEN
(Joho Ragdžiuna* Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adam* St. Room 2117 

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9690

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj <r Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Nedelioj nuo 11 rvto iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tek Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Vai.) Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Central 8466-7-8. State 6600

Peter G. Gaudas
LIETUVYS ADVOKATAS 

140 N. Dearborn St.
Room 310

Narys advokatu firmos
Elliott, Gaudas & Tepper

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Wašhington Street 

Cor. Wasliington and Clark St*. 
Ofiso Tek Central 2978 

Namų Tek: Hyde Park 8395

J. P, WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avc.
Tek Pullman 5950 

Namų Tek Pullman 6377
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Apiplėšė S. P. Kazwell 
namus

timo. Įnešimas priimtas didžiu
ma balsų, kad atsakyti į l*us- 
žemaičio šmeižus, kurie tilpo 
“Vilnyje”. Kliubas išrinko 
tris korespondentus, jie yra se
kami— Dr. Makaras, Petronis 
ir Tamašauskas, šiaip žinutes 
apie kliubą korespondentai ra- 
šinės atskirai, 
šmeižtus, tokius
maitis jau rašė, 
tai sueis pasitarti

Susirinkimas 
dalykus, svarstė rimtai,
metais yra pavyzdingi kliubo 
susirinkimai, ar gal todėl, kad 
sugabesnis pirmininkas, 
buvo pereitais metais.

—Korespondentas J.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

Praeitą sekmadienį, liepos 15 
d., apiplėšė stambaus lietuvio 
realestatininko-subdivaiderio, p. 
S. P. Kezvvello (Kazlausko), 
rezidenciją, 6846 Paxton Avė.

Tą dieną po pietų p. Kazwell 
su savo šeimyna buvo išvažia
vęs į subdivizijos ofisą, kdris 
randasi Willow Springs, III. 
Atlikęs ofise visus reikalus, p. 
Kazwell sustojo < 
Parke, kur buvo 
Bendrovės piknikas, 
pasilinksminęs 
vai. vakaro, p. Kazvvell grįžo 
namo. Bet namuose jau nebe
rado to, kas buvo ten palikta. 
Durys buvo išlaužtos ir viduj 
viskas apversta aukštyn kojo
mis. Plėšikai paėmė sekamus 
daiktus: p. Kazwello $1,500 
vertės deimantą, jo žmonos 
$200 vertės perlus ir 
Aldonos. $100 vertės 
ną.

Kai kurie tų daiktų 
silikę atminimui nuo 
kai p. Kazwell per ilgus metus 

prie 4632 S. Ashland 
auksinių daiktų krautu-

dar Justice 
Auditorijos 

, Smagiai 
piknike iki 8

dukters, 
medalio-

buvo pa
to laiko,

laikė 
Avė.

Roseland
Strumilos
Auksinės

Pasilinks-
Kliubo pus-

Liepos 6 d. K. 
svetainėje įvyko 
žvaigždės Lietuvių 
minimo ir Pašeljios
metinis susirinkimas. Šis susi
rinkimas buvo sušaukta atvi
rutėmis. Narių atsilankė daug. 
Priėmus protokolą sekė rajior- 
tai. Sporto skyriaus gaspado- 
rius raportavo, kad sekmadie
niais lijo, dėl tos priežasties 
nebuvo lošimų baseball. Prie 
to prisiminė, kad laikrašty “Vil
ny” šmeižiama sporto skyrius 
vedėjai. rPeri rašoma, ve
dėjai eikvoja kliubo pinigus, 
samdą pašalinius lošikus, iš to 
viso daro spekuliaciją. Sako, 

kaip komisija išduos atskaitą 
peržiūrėjimo bilų, pamatysi
me, kad mes nesame suaikvo- 
ję nė vieno cento, 
samdimo 
me, kaip 
Raportas 
gi rimu,
komisijos raportas 
buvo toks:

O kas link 
lošikų, mes taip daro- 
konstitucija parodo, 
buvo priimtas su pa- 
Knygų peržiūrėjimo 

sutraukoj

$1,741.31
1,106.37

Inplaukų per pusmetį
Išlaidų per pusmetį 
Liko, reiškia pasidaugino

no per pusmetį ..... 634.94
Banke yra pinigų ....$ 830.54 
Nupirkti pirmi morgičiai 

už ................  7,000.00
L.D.N. Bendrovės Šerų 200.00

Visas kliubo turtas ....$8,030.54

pranešė, kad
Tuo tikslu 

kuriame 
puslapiai

25 nariai prisirašė. Viso na
rių kliube 298.

Buvo pranešimas komisijos, 
kad rengiamas išvažiavimas j 
Crete, III. Konstituicjos perra- 
šimo komisija 
pradėjusi darbų,
turėjo susirinkimą, 
pernagrinėta keli 
konstitucijos Sako, konstituci
ja bus perrašyta iki priešme- 
tinio susirinkimo. Yra keletas 
ligonių. Pabaigoje buvo pa
keltas klausimas, ką daryti su 
tais Pusžemaičio šmeižtais, ku
rie tiljK) “Vilnyje” apie sporto 
skyriaus vedėjus ir patį kliu- 
bą. Tuoj buvo duotas jneši- 
mas atsakyti per “Vilnį” j 
šmeižtus. Kalbėdami nekurie 
kaltino kliubo narį M. Bacevi
čių, kam jis bucįąmas “Vilnies“ 
vietiniu skyriaus vedėju lei
džia tokias nesąmones “Vilny” 
rašyti. Bet jo artimas drau
gas teisino, kad jis buk dirbąs 
už algą ir turys klausyti boso. 
Buvo išsireiškimų, kad jeigu 
kliubas butų turėjęs korespon
dentus, butų jie galėję atsa
kyti bile kada be jokio svars-

bet atsakyti į 
kaip Pusže- 

koresponden- 
bendrai.
buvo ramus, 

Šiais

SKOLŲ IšKOIaEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

PASKOLOS 1 IR 2 
MORGIČIAMS 

5Mj iki 6 nuošimčių. Mažas komisas 
Atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro 

Capitol Realty & Inv.Co. 
3039 Lavvrance Avė. 

Phone Independence 0440

Fumiture & Fixtures
______Rakandai-Įteisai______

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
ras. lengvais išmokėjimais, jūsų 
pasiūlyta kaina. Atdara vakarais. 
Dastatymas bile kur dykai. Ajax 
Fumiture Co. 1484 W. Madison St.

Iš Birutės

negu

už-Nuo to laiko kaip Birutė 
baigė savo muzikalį sezoną, 

> Birutės” skyriuje nieko nebuvo 
girdėta ir aš visai neabejoju, 
kad šį rašinį plačioji Birutės 
šeimyną su atsidėjimu perskai 
tys. Perskaitys ir tie, kurie 
norėtų, kad apie Birutę nebū
tų rašoma, galų-gale perskai
tys Birutės rėmėjai, nariai, vei
kėjai ir visa valdyba. Taigi 
štai jums visiems žinios.

Aš girdėjau
Taigi aš girdėjau, kad bu-1 

vęs Birutės vedėjas S. Šimkus, 
daugiau juo nebus; girdėjau, 
kad jo vietą turi užimti tūlas 
energijos pilnas jaunas vyru
kas; girdėjau, kad buvo Biru- 

Itės metinis susirinkimas; gir
dėjau, kad yra išrinkta Biru
tės valdyba ir energingai dar
buojasi ateinančiam sezonui; 
girdėjau, kad vienas iš profe
sijos žmonių yra pirmininkas 
ir kad net tyrs poniutės įeina 
į valdybą, visos pasižymėjusios 
muzikoje; girdėjau, kad sezo
ną ketinama atidaryti su ope
rete ir, pagalios, girdėjau, kad 
valdyba sušauks susirinkimą, 
išdirbs planus ir paskui mums 
visiems oficialiai paskelbs tą 
malonią žinią. <

Taigi turėkit truputį kantry
bės, gal trumpoje ateityje visi 
tie mano spėliojimai išsipildys, 
šioje gi valandoje, kaip aS jau 
minėjau, viską tik girdėjau.

—Dailės Mylėtojas.

Įclassifieū APS
' Miscellaneous

įvairu* ______
KATRIE TURITE savo namuose 

nešvarų gyvenimą, kaip tai: blakių, 
tarakonų, musių arba kitoniškų 
vabzdžių, kreipkitės prie manęs, aš 
išnaikinsiu į dvi valandas. Y. Y. Y., 
1807 Blair St., Chicago, III.

KŪNO masažai vyrams ir mote
rims. “Hot Springs” gydymas. Nuo 
2 po pietų iki 8 vakaro. 1800 South 
Halsted St.

Business Service .
Biznio Pataraavima*^^^^^^

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum
bingą ir apšildymą. ' Tiktai biskį 
jmokėti, kitus į du metus išmokėji
mai*. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1821 
M R. PARIS

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam Ir popieruojam. Uibi- 
kom maleva, popierų, etikių* ir t t 

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. & RAMANČIONIS, Sav.

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per 
“garnishment“ teismą. įsteig
ta 1912 — 16 metų patyrimo. 
Kolektavimas, be mokesčio. 
Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA
CONSUMERS Stogų Darba*. Grei

tai taisome stogu* visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apaaait- 
liavimaa. Kedzie 5111.

5% MAŽIAU Už CASH 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 

MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedam plumbingą ir namų ap

šildymą, baltas china eloset, $35.
THE AVONDALE PLUMBING 

& HEATING CO.
2701 Fletcher St., 
Independence 2905

PLUMBING & HEATING
Geriausias Materiolas — Pigiausios 
Kainos. Greitas patarnavimas — 

Kreditas Visiems
SOL ELLIS & SONS, Ine.
2118-20 S. State St. Victory 2454
4606-08 W. 22nd St. Cicero 130

JOS. PAWLOWICZ & 
SYRTOWT CO.

LIETUVIAI 
HOT WATER AND PLUMBING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboienkliai, 

ivrlght*. Rašyk šiandie,
reikalai* kreipkite* prie maną* 
pilnu uisitikėjimu. Teisinga* 
Greita* patarnavimas.

B. Pelechowicz
Begistered Patent Attoraey,

Chicago, HL

1269

Financial
Finansai-Paskolos

A. OLSZEWSKI 
8241 S. Halsted St, 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

i-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

PASKOLA namų savininkams nuo $100 
iki $BOO. be užtraukimo morgiėių arba ki
tokio užtikrinimo paskola pataisymams. ao- 

i mokėjimui taksų, assesmentų arba kitokių 
skolų. Greita pagelba. Prieinamos sųlygos. 

CENTRAL FINANCE CO.
Honm 514, 

City State Bank Buildin* 
128-130 N. Wells St.

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

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300' 
Nėra jokių “red tapė”

1647 W. 47 St.

i Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiai* padaromi j 24 

valanda*.
Mu*ų iilygo* bu* jum* naudingo*. 

Kreipkite* pa*
M. J. KIRAS,
8385 So. Halrtod St

Ar Jum Reikalingi 
Pinigai?

Mes turime užtektinai pi
nigų paskoloms, pirmiems 
ir antriems morgičiams. Pi
gios kainos. Nėra “red 
tapė”.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St
t

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St 

Phone Canal 1678

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $800, imame legali nuošim
ti. Pinigu* gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampa* Hermitage Avė.

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

I 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improvet Real Estate. $500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

Copy- 
Patentų 

tu 
ir

PAJIEŠKAU Magdelenos Kaula
kienės (Kavlak), septyni metai at
gal gyveno Roseland, 111. žinantieji 
malonės pranešti jos antrašą, už 
busiu labai dėkinga.

MRS. MARIE D. BAGOČIUS 
253 Broadvvay 

So. Boston, Mass.

ką

PAJĖŠKAU Antano Rimo ir Juo
zo Zbavauskio, ieškotojos antrašas: 
Telšiai, E. Budginienei-Galkontei.

PAJĖŠKAU pusbrolio Jono švedo. 
Paeina iš Gaurės parapijos, Sturbni- 
čių sodos. Turiu svarbų * reikalą. 
Prašau pranešti man, pats ar 
iipie jį žino.

ANTANAS ŠVEDAS, 
1622 So. Halsted St., 

Chicago, III. .

kas

PAJĖŠKAU Mike Gedraitį. Tu
riu svarbu reikalą. Girdėjau gyvena 
Melrose Parke. Už pranešimą, 
mutinis gaus deŠimtj dolerių.

Atsišaukite:
WILLIAM SABOCKIS, 

6940 So. Maplevvood Avė., 
Chicago.

pi r-

Help Wanted—Malė

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus ikarus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami- 
nčlcit fii

THE CHE V KOI,ET O E ALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, III.

REIKIA patyrusio shearmeno ir 4 j 
patyrusių < 
karpų jardą. 2034 Southport Avė., 
netoli Claiborn Avė.

TIKRAS rakandų bargenas. Turiu 
parduoti 6 kambarių parloro setą, 
valgomo kamb. ir miegruimio setą, 
krėslus, Pampas, Wilton Chineese ir 
Oriental kaurus. Viskas geram sto
vyje. 4143 W. Washington Baul. lst 
apt. Van Buren 9461.

BISKĮ VARTOTI
*860 puikus mohair Beklyktos aetaa S63.6O 
*400 Frieze •oklyėioz Retas .......... *87.60
*6OO 4 tmolų walnut miegruimio

•eta* ................... -_____ __________ *88.60
*160 Uratus vahms valdomo kamba- 

bario setas ..   *68.60
*76. 9x12 VVllton kaurai .......... *22.60
*20. 6 Arnotų pusryčiams setas____ *8.60

Available Fireproof Storage 
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kandie iki 10 vai. vakare. 
Nedalioj iki 6.

Exchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokių kai
nų. luotus, farinas, biznius, ponus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba 
mainysime.

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898
KĄ TURI MAINYTI?

3 apt., po G kambarius, 4529 N. 
Sawyer Avė.

4 apt. mūrinis, pečium ir furnas 
šildomus, geroj vietoj, mainysiu j 
bungalovv arba lotą.

8 apt. po 4 kambarius kiekvienas, 
4700-10 Belden Avė.

Cash nereikia turėti mainant j 
šiuos namus.

Taipgi 2 nenaprastai bargenai, 
North West Šitie, 8 ir 10 kambarių 
namai.

MR. LINDMAN, 
Verną Real Estate Co. 

5007Irving Park Blvd.

il-

Real Estate For Sale
N amai -Žemėi Pardavimui_____

$1500 JMOKĖTI; savininkas pri
verstas parduoti pigiąi savo moder
nišką priemiesčio bungalovv, 5 kamb. 
vana, elektra, gasas, skiepas, nau
jai dekoruotu, lotas 100x200, 2 dideli 
garažai, 2 blokai iki Rock Island sto
ties, 35 minučių važiavimo iki vidur
miesčio, namų kainos kyla kasdie, 
mėnesiniais išmokėjimais, šaukit sa
vininką State 4879, arba Room 301, 
163 W. Washington St.

30 PĖDŲ lotas yra visi įtaisymai 
ir gatvė cementuota, prie California 
Avė., netoli Marųuette Parko. Tik
tai biskį cash, kitus lengvais išmo
kėjimais. J. A. Lynch, 40 N. Dear- 
bom St. Central 3654.

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarių setų,, $5 ir daugiau, ledau- 
nės, $3, 2 šmotų parloro setai, $25, 
dreseriai, rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvės kabinet, $7 ir daugiau, bu
fetai, kaurai, pastatomos liampos, 
$3.00.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 6lst Street

Farms For Sale
UkJal^Pai^vimui

40 AKRŲ, 8 mylios į pietus nuo 
Michigan City, gera žemė, 6 kam
barių stuba, kiti budinkai gerame 
stovyje, gražus sodnas, kaina $3,000.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadvvay, 
GARY, INDIANA

BARGENAS
2 fintai po 5 kambarius, karštu 

vandeniu Šildomas, 2 karų garažas, 
lotas 30 pčdų pločio, parduosiu už 
$3,000 pigiau negu vertas, arba 
imsiu į mainus bile 
jmokčjimo.

WALTED J.
6G01 S. Westem 
3236 W. 55th St.

ką, kaipo

PAUL
Republic 
Hemlock

pri- 
dalį

4170
2889

RAKANDAI — mažai vartoti 4 
kambarių pilnas įrengimas, nebran
giai, greitam pardavimui. Išvažiuo
ju kitan miestan, 717 W. 21 St.

Automobiles
NAUJI MODELIAI

Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 
ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti“, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurain “Spot Light” kaštuo
ja ..................................... $1663.00

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai įrengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduolam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 31 St.
Victory 1696

D. KURAITIS ir A. KABULIS 
Savininkai

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTES FARMA

Puikus budinkai ir padargai, 
moderniška 10 kambarių stuba, 
gasas, elektra ir vanduo, certi- 
fikuotos karvės, bargenas už 
$75,000.

J. H. SCHAEFER & CO.
803 Ridge Avė., Wilmette 

Phone 364

BUNGALOVV BARGENAI — Mo
demiški nauji muro bungalovv, karš
tu vandeniu šildomi, tile vana ir 
stikliniai porčiai, tiktai $2,000 įmo
kėti, kitus kaip rendą po $70 j mė
nesi. Mes taipgi galim pastatyti 
ant jūsų loto kokį tik norit bunga- 
low. O. Vanderwars, Bev. 6540.

DAR NIEKAD NEBUVO

Durant sport touring, kaip nau
jas, 1925 ...... ............................ $150

Dodge sedan perfect, 1027 .......$425
Oldsmobile coupe, kaip naujas,

1927 .......................................................... i
TVTax.well sedan, 1925 ...................................
Flint sedan, kaip naujas 1926
Nash touring, 1926 ................ i
Buick sedan, reikalauja taisymo, 

1923 ................................................ $65
Ford tudor sedan, 1925 ........... $100

$450
$265
$395
$350

Real Estate For Sale
_____ Na mai-žemė Par dav i m ui

SUSTOK ir apžiūrėk šį: puikus 
namas 5 kamb. yra visi įtaisymai, le- 
daunė, gasinis pečius, miegojimui 
porčiai, garu šildomas, dideli mer 
džiai, kvietikos, puikus jardas dėl 
vaikų, šaukit

Prospect 0958
O, BOY, žiūrėk čia, 33x125, rest

rieted, 2 flatam arba apartmentui, 
79 & Cicero.

Prospect 0958
TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 

už “Cash” arba mainysiu į bunga
lovv bei j nebrangų dviejų flatų na
muką, 2 latai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pat So. Harlem Avė. 
Visi įrengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Place, tarp Central Park Avė. ir 
Cravvford Avė. — vienas blokas nuo 
Marųuette Parko — čia tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo. Visi lotai po 
30 pėdu. Kreipkitės tiesiai prie lotų KitvininRo

MICKEVIČIUS
1739 So. Halsted St,

tokių pasiūlymų kaip šis. Lengviau
siomis išlygomis galite nusipirkti 
vieną iš dešimties, dviejų augštų 
namą, kurių trustee yra Central 
Manufacturing District Bank & 
Trust Co. Visi namai nauji, pui
kus ir drūti, kaina tik $12,650, gat
vė cementuota ir išmokėta.

štai kaip lengva nupirkti.
1. Gali įmokėti taip mažai 

$250.00.
2. Gali įmokėti Lietuviškais Bonais 

pilną vert^.
3. Gali įmokėti išmokėtu lotu.
4. Balansą

po $65.00 į mėnesį ir nieko dau
ginus.

Pasimatyk

kaip

išmokėsi mokėdamas

greitai

ED. W. BAKS
BAKŠEVIČIUS

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

patyrusio snearmeno ir 41 p^^og dešimts kitų pasirinkimui 
<larbininkų l gelezies at- McDERMOTT MOTOR SALES

7136 S. Halsted čt. Triangle 9330

M & K Motor Sales
REIKALINGAS šoferis ant angli

nio t roko. Parkholm Coal Co., 16 
St. and 52 Avė., Cicero, III.

Chlcagoa aoniausl ir ateakandiausl vartotų 
karų pardavinėtojai. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai Įrengti, 

karai i 
Mes turime 
reikalams.

stovyje, 
$2000. 
šokiems 
mainais.

_ , gerame mechaniAkamo 
parduodami nuo $180 iki 

karą kuriu tinka vi- 
Cash, išmokėjimais,

$250 CASH, PO $35 I MĖNESI IR 
daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun- 
galow, mediniai ir mūriniai, porčiai, 
tile vanos, skiepai, furnas šildomi, 
netoli mokyklos ir transportacijos, 
kaina $3600 iki $6500, matykit vaka
rais ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. CONRAD P. SAWIAK, 
7181 W. Grand Avė. Merrimac 9552.

Pabudavosim 2 flatų 
arba bungalow ant 

jūsų loto
MCS pastatysime jums Chicagoj 

arba priemiesty j ant jūsų loto bile 
kokios rūšies bungalow arba flali- 
nj narni). NEREIKIA NIEKO 
ĮMOKĖTI. 5 arba 6 kambarių 
bungalovv arba gražų 2 flatų, 5-6 
kambarių. Rendą kurią labar mo
kate bus užtektina dėl išmokėjimų 
kiekvieną mėnesj. “Multi-celled 
insullation.“ Atsišaukite bile kada

DAROM PAMATUS, CEMENTI
NIUS IR BLOKSŲ

NAMŲ PAKĖLIMAS.
Mes mokam $50 už lead. Tą 
dieną kantraktus pasirašom.

MR. MILLS, 
Tel. Lafayette 0075

6811-13 So. Halsted 8v.

pačią

REIKALAUJU patyrusių mill 
work darbininkų, nuo pradžios iki 
užbaigimo darbo. 1801 N. Lincoln St.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia 

REIKIA keleto atsakančių vyrų ir 
moterų dėl sočiai organizacij’ų darbo. 
Labai pelninga proga angliškai ir 
lietuviškai kalbantiems žmonėms. 
Klauskit Mr. Hogan, 1016 State 
Lake Bldg.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų sortavi- 
mui skudurų. Miller and Dray, 2455 
So. Loomis St.

REIKIA merginos abelnam namų 
darbui, geri namai, angliškai kalban
čios. Turi turėt paliudymą. Tel. 
Rockvvell 1477.

REIKIA moteries arba merginos 
prie restauranto ir namų darbo. Nuo
lat darbas. Valgis ir kambarys. Ge
ra. mokestis. Palatine, III. Tel. 
Roselle 92.

For Rent
RENDON 4 kambarių flatas, mo

derniškas. Furnace šildomas. Karš
tas vanduo. Pigi renda. Galima 
matyti bile kada. 4916 S. Tripp Avė.

Musical Instrumento
Marikos Inatramentai

PARDUOSIU pigiai savo grojlklj 
S Janą už $100. Roleliai, duet Sen

ius ir cabinet 
nuo 3 
Taipgi 
kandai.

AVvlVlKaji. V4U4OU V/O** 
cabinet, $25 įmokėti, kitus 

iki 6 mėnesių išmokėjimui. 
5 kambariams gražus ra-

S. CAMPBELL 
6512 S. Halsted St. 

1 fl.

Nash, 1927, advanced 6, važinė
tas tik 4300 mylių ........... $645

Dodge, 1927, sedan, važinėtas
2600 mylių, bargenas ........... $495

Buick, 1926, Masetr G sedan, 5
pasažierių, tik ...................... $550

Chrysler, 1927 “70“ coupe, su
rumble sėdynė, tik ............... $550

Peerless, 1927, sedan, kaip nau
jas .............................................. $750

Chrysler, 1927 “58“ sedan, be
veik naujas ........................... $425

Lengvais išmokėjimais
Visi karai pilnai įrengti, naujų ka

rų garantija, išrodo kaip nauji. At
dara iki 10 vakaro.

HALSTED AUTO SALES 
2560 So. Halsted St.

2 LOTAI, 50x125, randasi Brigh- 
ton Parke, parduosiu ar mainysiu i 
mažą medini namą, bučernę, groser- 
nę ar saliuną.

2 po 5 kambarius medinis namas, 
randasi geroj apielinkėj, Roseland, 
11). Karštu vandeniu šildomas, 3 
karų garažas, lotas 34x127, parduo
siu pigiai ar mainysiu ant farmos, 
lotų, buČernės ar grosemės.

W. H. KELPS AND CO.

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedėliomis.

TRIANGLE 3299

2419 W. 69th St,
Phone Hemlock 8099

Business Chances
Padavimui Bizniai.

PARDAVIMUI pigiai visokių vy
riškų aprėdalų krautuvė su fikčeriais 
arbą fikčerius parduosiu po vieną 
daiktą atskirai, kam kas reikalin
gas, kaip tai: šėpos dėl siutų ir dėl 
kelnių.

J. BUDRIK,
8254 So. Morgan St.

LIETUVIŲ ATYDAI. Mes pa
statysim ant jūsų loto bile kokį 
bungalow kokį nornt. Plieno kons
trukcijos, mūrinį, įrengtą moderniš
kai ir įvesim plumbingą. Atsišaukit 
šiandie dėl apskaitliavimo ir planų.

F. P. FURLOTT
2300 N. Sayer Avė., Merrimac 9076

PARDAVIMUI nauja 8 krėslų 
barbernė, arba mainysiu i lotą. At- 
siŠaukit j Naujienų ofisą, Box 1095.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė. Cash biznis, išdirbtas per ilgus 
metus. Pardavimo priežastį patir
si! ant vietos. Tel. Lafayette 6331.

MAINYSIU NAMUS MAINYSIU
7 ruimų ir maudynė, pįįnai įreng

tas namas, ant loto .43x153, randas 
ant Sheridan Road Kenosha, Wis. 
Mainysiu ant namo Chicago, III., kad 
nebūtų brangesnis per $10,000. Ke
nosha, Wis. randasi 50 mylių North 
nuo Chicagos ir randasi labai gra
žioje vietoje ant Michigan ežero 
kranto. Kas norite gyventi ant tyro 
oro, V gauti sveikatos, kreipkitės 
pas mus.

Taipgi, jeigu norite pirkti “Road 
House”, Kotelį, Farmą, mes turime 
ant pardavimo.

Farmerių atidai. — Jeigu norite 
parduoti farmą, kreipkitės prie 
sų. Vedėjas J. Marcinkevičius, 

MARTIN’S REALTY CO., 
4604 — 7th Avė., 

Kenosha, Wisconsin

$500 CASH, $25 Į MĖNESĮ
5 ir 6 kambarių mūriniai bunga- 

low. musų restrieted subdivizijoj. 
Seeley Avė., tarpe 77 ir 78 St. Gra
žiai dekoruoti, grįsti viškai, dideli už
pakaliniai porčiai, plieninis Quaker 
furnas. Elė cementuota ir apmokėta, 
gatvė irgi. Kaina $8700. 1 blokas nuo 
karų, netoli mokyklų ir bažnyčių.

AR JUS TURIT LOTĄ?
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

loto be įmokėjimo pinigų, bungalow 
arba 2-3 flatų namą. Visi musų 
namai yra insulated ir sienos pleis- 
teriotos, ant metalinių lath, vėliau
sia plumbingas ir apšildymas. Ma
tykit musų planus ir kainas prieš 
pirkimą. Pašaukit telefonu arba 
atlankykit musų ofisą.
STOLTZNER, CONSTRUCTION CO.

7403 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10301 
134 N. I^a šalie St. 

Central 5901-2-3

3 MIEGRUIMIAI
Moderniškas G kambarių bungalow, 

$500 įmokėti ir po $50 į mėnesį, 
įskaitant nuošimčius. Priimsim į 
mainus išmokėtą lotą.

Matykit P-ną Traub.
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

mu-

PARDAVIMUI 2 krėslų barbernė. 
Labai pigiai, 4500 So. Marshfield 
Avė. Yanls 7160.

PARDAVIMUI kendžių, cigarų, ice creamo ir notions krautuvė. Kam
bariai pragyvenimui. Pigi renda, 
ilgas lysas. 3222 S. Morgan St.

PARDAVIMUI arba išmainymui 
bučemė, puikus fikčeriai, renda $37. 
Priežastis — kelionė. 851 E. 69th St.

DIDELIS BARGENAS
$4950, 1931 So. 17th Avė., May- 

wood, 4 kambarių kelastone bunga- 
ow, maudynė furnace ir pečium šil

doma, karštas ir šaltas vanduo, stik
linis porčius, beismantas po visu, 2 
karų garažus, valstijos gatve, šali- 
ęatvis išmokėta, išrenduota už $40

mėnesj. Priimsiu automobilį, na- 
nelį ar lotą, South arba South West 
Matykite arba rašykit.

H. CHAPULIS, 
4601 So. California Avė.

2 lubos

CERTIFIED NAMAI 
Statomi per Carpenter

Puikios rezidencijos, 2 flatų, 6 
kambariai apačioj, 5 viršui, $11,000 
$750 įmokėti, po $80 j mėnesi. Yra 
visi reikalingi įrengimai. Lai vienas 
flatas užmoka jūsų rendą. Kamba
riai dideli ir šviesus, puikiai deko
ruoti, aržuolinės grindys, porčiai, 
puikiausi virtuvė, Crnne plumbingas 
skalbykla

— J X f _ i _

Avė

PARDAVIMUI saliunas, arba pri
imsiu partneri, vokiečių iŠ švedų ap
gyventa vieta. Priežastis — turiu 
2 bizniu, vienam sunku apsidirbti. 
5202 So. Ashland Avė*

LABAI pigiai parduodu 3 pagy
venimų namą po 5 kambarius, prie
šais lietuvišką bažnyčią ant 23 PI. 
Savininkas, 2301 So. Leavitt St.

įmūryta vana, cementinis skiepas, 
skalbykla, 37Vfe lotas, netoli gražiai 
medžiais apsodintos Wilcox ir Maple 
Avė., prie valstijos kelio, vienas blo
kas nuo biznio sekcijos, 45 minučių 
važiavimo nuo vidurmiesčio.

L. S. Carpenter & Co. 
Statytojai 

Garfield State Bank BIdg., 
Madison and Cravvford.

Room 812.
Phone Van Buren 1600 

Arba šaukit 
Downers Grove 491

j.


