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Lietuviu lenku derybų neįvyks 
prieš Tautu Sąjungos seimą
Voldemaras atsisakė laikyti dabar taikos 

konferenciją su lenkais, kadangi jau 
nebesą laiko jai prisirengti

VARSA V A, rugpiučio 22. 
[Chicagos Daily News ko- 
resp. Darsie Gillie], — Lie
tuvių lenkų konferencijos 
nebejvyks prieš Tautų Są
jungos susirinkimą.

Lenkija siūlė laikyti kon
ferenciją tuojau, tikslu su
rasti šiokį ar tokį planą Vil
niaus ir sienos klausimais 
susitaikyti, tačiau Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris 
Voldemaras atsisakė. Savo 

• atsisakymą jis motyvuoja 
tuo, kad jau nebesą laiko 
tokiai konferencijai prisi
rengti.

konferavo su Balučiu, genera
liniu Lietuvos užsienio minis
terijos sekretorium, kuris sten
gėsi išdėstyti lietuvių argu
mentus prieš laikymą lietuvių 
lenkų derybų Genevoje. Be ki
ta, sekretorius Balutis pareiš
kė abejojimo, ar Šveicarijos 
vyriausybė sutiksianti, kad de
rybos butų laikomos Genevo
je.

Szumlako\vskis į tai atsakė, 
kad kuku vyriausybė jau yra 
gavusi Šveicarijos vyriausybės 
sutikintą konferencijai 

voje. Tada Balutis rado 
priešingumų/, matomu 
atidėti derybas iki po
Sąjungos Tarybos sesijos.

Po pietų Szum!akowskis vėl 
per pusantros valandos konfe
ravo su premjeru Voldemaru, 
kuris išdėjo lietuvių nusistaty
mą lenkų pasiūlymui. Antra
dienį Szumlaį<(>\vskis apleido 
Kauną ir per Karaliaučių grį
žo į Varšuvą duoti užsienio 
ministeriui Zaleskiui savo mi
sijos raportą.

Gene- 
naujų 
tikslu 
Tanių

Telegrafo Agentūra 
iš Varšuvos:

užsienio reikalų mi-
Szumla-

Lt nkų 
praneša

Lenkų 
niste rijos patarėjas,
kowskis, atvykęs į Kauną, tą 
pačią dieną buvo priimtas Lie
tuvos ministerio pirmininko 
Voldemaro, kuriam įteikė len
kų vyriausybės 
starąją lietuvių

Pirmadienį

atsakymą j pa- 
notą.
Szumlakovvskia

paktas-diKelloggo 
dėlė veidmainybė 

sako fašistai

Kovos su maistiniu 
kais Meksikoje

Susikirtimuose su federaliniais 
kareiviais 7 maištininkai bu
vo nukautiIII Te ve re

vedamąjį, 
veidmainy- 

kuriame sako, kad Amc-
Valstybės sekretoriaus 

kelionė į Paryžių 
panaši į Prezidcn- 
kelionę 1919 me-

ROMA, rugp. 22. — Romos 
fašistų laikraštis 
vakar įdėjo ilgą 
pavardytą “Didelė 
be,” 
rikos
Kelloggo 
esanti labai 
to \Vilsono 
tais.

Laikraštis 
simame “amžinos taikos“ pak
to pasirašyme slepiantis dide
lė veidmainybė: čia, girdi, ei
nama rašytis karų atsižadėji
mo sutarties, čia Jungtinių 
Valstybių senatas skiriąs mil
žiniškas pinigų sumas penkio
likai naujų karo laivų pasi
statyti, čia Vokietija pradedan
ti statytis visą eilę drednautų. 
Anglija kontrdliuoja'nti jūres, 
o Francija turinti stipriausią 
pasauly armiją.

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
22. — Karo departamento gau
tais pranešimais, .dviejuose su
sikirtimuose su federalinės ka
riuomenės dalimis buvo nukau
ti septyni maištininkai.

Vienas susikirtimas įvyko 
ties Portillos, Guanajiiato val
stijoj. šešių dešimčių maišti
ninkų banda buvo sumušta ir 
priversta bėgti, palikus penkis 
negyvus. Trys banditai buvo 
dar paimti nelaisvėn.

Antros kautynės įvyko Uru- 
apane, Michoacano valstijoj, 
kur maištininkai buvo taip 
pat supliekti. Du jų buvo už
mušti, keli sužeisti.

Fordas steigia Kalifor
nijoj $10,000,000 įmonę

UŽAUGINO KORNUS (KU
KURŪZUS) i6«/2 pėdos 

AUKŠTUMO

22.KOKOMO, Ind., rugp.
— Cass kauntės farmerys 
cil Stonebraker galėtų teisin
gai vadintis kornų auginimo 
čempionu. Savo f urmo j jis už
augino kornų, kurių stembai 
yra 16>/2 pėdos aukštumo. Jų 
didumą patikrino, išmatavę, 
farmų biuro valdininkai. Pir
mai komo varpai pasiekti, 9'/2 
pėdos nuo žemės, reikėjo 
pečių.

DETROIT, Mich., rugp. 22.
(Tauta žinių, kad Ford Mo

tor kompanija netrukus pra
dės statytis Long Beach, Cal., 
milžinišką automobilių įmonę, 
kurios pastatymas pareis 10 
milionų dolerių.

Traukinių susidūrimas
Trys traukinių tarnautojai už

mušti, keturi sužeisti

ko-

GRANITE CITY, III., rugp.
22. —. John King, 28 m., nu
šovė savo jauną, 18 metų am
žiaus, žmoną, savo švogerj 
James Sownsonoie, 32 m., ir 
pagaliau pats nusižudė.

Tragedija įvyko susikivirči
jus dėl to, kad King davė per 
ausį vienam jaifham vyrui, ku
rį jis pamatė šokant su- jo
žmona. ’ lokomotyvai sudužo.

M’CRACKEN, 22.

-

[Atlantic and Pacific Photo]

Lenkai aviatoriai, Kazimir Kubala (kaltėj) ir L. Idzikovvski, kurie mėgino perlėkti Atlan- 
tiką aeroplanu, bet nutupė juroj. Vokiečių laivas juos išgelbėjo.

Vienuolė išduoda są- V 
mokslą nugalabinti 
Meksikos prezidentą
Papasakoja apie slaptą katali

kų organizaciją, kurios tik
slas yra žudyti dabartinės 
Meksikos valdžios vadus

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
22. — Seserų vienuolių virši
ninkė, motina Concepcija Ace- 
vedo dela Llata, kuri yra kal
tinama dėl priguhdymp jauno 
<arikaturisto, .Jose de Leon 

nužudyti išrinktąjį 
prezidentą gen. Ob- 

policijos viršininkui 
padarė sensacingą iš-

ir

na-

Toralo, 
Meksikos 
regoną, 
Zertuche 
pažintį.

Ji prisipažino apie buvimą 
slaptos organizacijos, kurios 
vardas žymimas tik raide “U”, 
apie tos organizacijos planus 
nužudyti Meksikos prezidentą 
Callesą ir naujai išrinktąjį pre
zidentą Obrcgoną, ir apie tai, 
<ad organizacijos dūšia ir kil
ias buvo ji pati, vienuolė Con

cepcija.
Organizacija buvo paskaidy

ta į tris sekcijas su vienu vi
soms pirmininku, kurio įsaky
mų visos trys turėjo klausy
ti. To asmens tebeieškoma 
o vardas dar slepiamas.

Ieškomi sąmokslininkai
Dauguma organizacijos

rių jau suimta. Policija ieško, 
dar paties pirmininko; Carlo- 
so Diazo de Sollano, žymaus 
įvairių mokslinių draugijų na
rio; Joaąuino Navarro, psicho
logo, kuris žiurėjo organizaci
jos narių veiksmų; Osvvaldo 
Robles, organizacijos sumany
mų vykintojo; Enriųue Cepe- 
dos, sekretoriaus padėjėjo, ir 
Manuelio Trejo, apie kurį po
licija mano, kad jis yra vie
nas bukliausių tos organizaci
jos darbininkų.

Vienuolių viršininkė Concep
cija buvo .vyriausia organiza
cijos spyruoklė. Ji veikė kaip 
tarpininkė tarp misteringo pir
mininko ir organizacijos na
rių. Jai buvo pavestas darbas 
gauti tokių įnagių organizaci
jos nutarimams vykinti, kaip 
Torai, Maria Elena Manzano 
ir kiti.

kinio brėkmenal, B. Klein ir 
Ch. Cotton, buvo užmušti, 
kiti keturi traukinių 
jai buvo sužeisti.

Pasažierių niekas

O
tarnauto-

Kan., rugp.
Netoli nuo čia susidū

rė pasažierinis Western, Miss- 
ouri Pacific traukinys, ėjęs iš 
St. Louis į Denverą, su pre
kių traukiniu. Katastrofoje pa- 
sažierinio traukinio mašinistas
P. Young ir du prekių trau-' „ ... ,’ B anatizavimas įnagių žmogžu- 

dybėms įvykinti
žinomi organizacijos nariai 

ir jų padėjėjai paprastai yra
skaudžiai. jaunuoliai, kuriuos vienuolių 

nenukentėjo, tik visi buvo stip- viršininkė Concepcija mokėjo 
riai sukrėsti. Abiejų traukinių padaryti atkakliais religiniais 

fanatikais, prižadėdama jiems

Lietuvos Žinios

apie organizaci- 
Amor Villalpan- 

mokyklos šlu
bavo areštuotas

Unijos konvencija 
pasmerkia skebines 
komunistų unijas

Visam Kaunui užteks 
5,000 tonų durpių

KAUNAS. — šiomis dieno
mis finansų ir žemės ūkio mi- 
nisteriai su Kauno miesto vai. 
atstovais tikrino Ežerėlio dur
pyno darbus. Per šių metų 
penkis mėnesius esą pagamin
ta 5,000 tonų durpių. To kie
kio esą pakankamai kurui vi
sam Kauno miestui, todėl nuo 

I liepos 31 d. durpyne darbai 
: sustabdyti.

Durpių apdirbimas ir pačios 
durpės dabar esančios žymiai 
pigesnės, kaip buvo anksčiau.

Pittsburgho kasyklą 
kompanijos pasirašė 

sutartį su unija
Laukiama netrukus kitas kom

panijas pasirašant. Tuščios 
komunistų pastangos orga
nizuot skebines mainerių 
unijas

jau-
pas-
Cal-

užmušti
kurs taip- 

prisipaži- 
paprastai 

virši-

dangaus karalystę, jeigu jie 
mirtų dėl tikėjimo labo.

Kalbėdamas 
ją, Fernando 
do, inžinierių 
dentas, kuris
kaip sąmokslo dalyvis, sako, 
kad Romos pa pa tą organiza
ciją užgynęs dėl kriminalinių 
jos tikslų, grūmodamas dagi 
jos narius ekskomunikuoti; ta
čiau nariai esą prisiekę orga
nizacijai ištikimai tarnauti, ir 
jų nelojalumas butų baudžia
mas mirtimi.

Maria Elena Manzano, 
na moteriškė, kuri buvo 
kirta nužudyti - prezidentą
lesa ir gen. Obreg-oną, kai jie 
dalyvavo pavasario karnavale 
Celayoj, prisipažino, kad ji da
lyvavus keliuose mitinguose, 
kurie buvo laikomi vienuolės 
Concepcijos namuose, ir tuose 
mitinguose buvę svarstomi su
manymai, kaip laimėti religi
nę kovą su valdžia.
Vienuolės rūpino nuodų CaL 

lesui ir Obregonui
Eulogio Gonzales, 

jau yra areštuotas, 
no, kad mitingams
pirmininkavus vienuolių 
niūkė, kuri diskusijų metų daž
nai pasišalindavus į kitą kam
barį, tartum pasitarti su kuo 
kitu. Jis sako, kad vienuolės 
parupinusw>s smarkių nuodų, 
kuriuose Maria Eleha turėjo 
pamirkyti segamąją adatą pre
zidentui Callosui jr gen. Ob
regonui įdurti.

Policija vis dar tebeieško 
katalikų kunigo Jose Jiminez, 
kuris, sako, esąs vienas orga
nizacijos vadų, ir Manuelio 
Trejo. Tuošius sugavus galė
tų būt sužinota, kas yra tik
rieji visos tos konspiracijos 
intelektualiai direktoriai.

Tuo tarpu gen. Obregono už
mušėjo Toralo tardymas eina 
ga’op. Netrukus jis bus pri
statytas prisaikintųjų teismui.

Chicagai Ir apylinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš dalies debesį uotą; apie va
karą' ar naktį gali būt lietaus; 
nedidelė temperatūros atmaina; 
vidutinis pietų ir pietų vaka
rų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 60° ir 77° F.

Šiandie saulė teka 6:05, lei
džiasi 7:40. Mėnuo leidžiasi 
11:37 vakaro.

Kapšių dirbėjų sąjungos suva
žiavimas žymi komunistus 
kaip .unijų ardytojus, ske- 
bus ir skebų agentus

Klaipėdos krašto lauki
ninkai ima viršų

Dvarininkai pralaimėjo tris 
vietas seimely

/-----------
KAUNAS. — Klaipėdos kra

što apskričiai išrinko naujus 
seimelius.

Liepos 27 d. naujai išrink
tas Pagėgių seimelis turėjo 
pirmą susirinkimą, kuriame 
išrinkta apskrities taryba ir 
apskrities atstovai.

Tarybon tapo išrinkti ketu
ri mažųjų ir vidutinių lauki
ninkų atstovai vienas socialde
mokratas ir vienas dvarinin
kas, (Landwirtschaftspartei). 
Tokiu budu dvarininkai pra
laimėjo tris atstovus ir social
demokratai vieną.

Apskrities atstovais išrinkti 
tiktai mažieji ir vidutiniai lau
kininkai.

šis mažųjų ir vidutinių lau
kininkų laimėjimas rodo, kad 
Klaipėdos krašto valstietis pra
deda politiškai susiprašti, pra
deda savarankiškai veikti ir 
kratosi dvarininkų vadovavi
mo, kuris ypač mažiesiems lau
kininkams visai nepakeliui.

NEW YORKAS, rugp. 22. 
— Laikyta čia International 
Pocketbook Workers unijos 
konvencija priėmė aštrią rezo
liuciją prieš skebines unijas, 
korius pastaruoju laiku ėmė 
organizuoti komunistai, ir nu
tarė daryti žingsnių prieš to
kius unijos narius, kurie tu
rės ryšių su skebinėmis uni
jomis.

Konvencijos priimta rezo
liucija skamba:

“Kadangi komunistai pasie
kė jau žemiausio laipsnio uni
jų ardomais 
sireiškusiais 
mu skebinių 
lių siuvimo
pat anglies pramonėje;

“Kadangi, jei tasai t ardomas 
darbas bus tęsiamas ir toliau, 

gali (>asibaigti 
sugriuvimu visa 
metų darbu ir 
buvo sukurta, 
darbininkų jų

savo darbais, pa- 
dabar organizavi- 
unijų rūbų ir kai- 

pramonėse, taip

tik visiš- 
to, kas il7 
pasišventi- 
ir atidavi- 
sanidytojų

ku 
gy 
mu 
mu
priespaudai ir išnaudojimui; /

“Atsižvelgiant j tai, kad ko
munistų veikimas unijose, kur 
tik jie buvo įsigalėję, tos dar
bo šakos darbininkams' atnešė 
tik vargą ir kentėjimą ir su
naikino žmoniškesnės algos 
normą, kurią jie per ilgus me
tus savo kantriu ir konstruk- 
tingu darbu buvo išsikovoję, 
todėl tesie —

“Nutarta, kad antroji dvi- 
metinė International Pocket- 
book Workers unijos konven
cija pasmerkia unijos , ardyto
jus ir jų taktiką ir žymi juos 
kaip skebus ir skobų 
tus. Ir toliau tesie —

“Nutarta, kad jei 
Pocketbook Workers
nariai bus pastebėti turį rei
kalų su skobais ir skebų agen
tais, unija pasielgs su jais kaip 
su savo priešais, kaip su 
Pocketbook Workers unijos ir 
iš viso darbininkų judėjimo 
reikalų išdayikais.”

fagen-

kurie 
unijos

Mellon grįžo iš Europos
WASHINGTONA3, rugp. 22. 

— Iždo sekretorius A*ndrew 
Mellon, praleidęs penkias sa
vaites Europoj, šiandie grįžo 
j Washingtoną.

PITTSBURGH, Pa., rugp. 
22. — Pittsburgho rajono an
glies kasyklų kompanijos, ku
rioms dirba 3,500 angliakasių, 
pasirašė su United Mine Work- 
ers of America uniją naują al
gų kontraktą.

Unijos vadų pranešimu, tuo 
tarpu vedamos derybos ir su 
kitomis kompanijomis, su ku
riomis veikiausiai taip pat bus 
netrukus susitarta ir kontrak
tas pasirašytas.

Ryšy su nauja komunistų 
taktika, su jų bandymu orga
nizuoti “Skebinę” angUiakasii 
uniją, priešingą United Min 
Workers unijai, internaciona
linis pastarosios vicepreziden 
tas Murray pasakė, kad tos ko 
munistų pastangos busią tuš
čios.

Visos komunistų kalbos apit 
tai, busią angliakasiai pasi
traukia iš unijos, ir busią Uni
ted Mine Workers of Americ: 
jau visai sugriuvus, sako Mur 
ray, yra lik paprastas komu
nistų melas, kurio vienintėlif 
tikslas yra kenkti angliakasių 
unijai. Murray parodo skait
menimis, kad United Mini 
Workers šiandie turi 263,OOC 
nario mokesnį mokančių na
rių, dirbančių unijos algot 
kontraktais. To skaičiaus yra: 
Pennsylvanijos kietosios ang
lies (anthracite) distrikte 158,- 
(KX) darbininkų; centraline 
Pennsylvanijoj 4,000; Pitts
burgho rajone 3,500; Ohi< 
3,500; Indianoj 14,000; Kansa 
se, Missouri, Oklahomoj, Ar- 
kansase ir Texase bendrai 8,- 
000 unijinių angliakasių; lo- 
woj 4,500; Montanoj, Wyomin- 
ge ir Washingtono valstijoj 
14,000; Coloradoj 3,200; Mi- 
chigane 1,500 ir Nova Scotia 
14,000.

United Mine Workers vadas 
sako, kad kai tik kontraktai, 
dėl kurių dabar vedamos de
rybos su kasyklų kompanijo
mis, bus, kaip jis tikisi, ne
trukus pasirašyti, nario mo
kesnį mokančių narių skai
čiuos pašoksiąs nuo 263,000 iki 
330,000, nes į dabartinį 263,- 
OOO skaičių nėra •įskaityti tie 
nariai, kurie dabar dėl strei
ko yra atpalaiduoti nuo nario 
mokesnio mokėjimo.

Nepaprastas kalinio 
sąžiningumas

Ukmergės kalėjimo kalinys 
perbėgo Telšių kalėj i man

KAUNAS^ -h- Kalįnys Kazys 
Buožys kilęs iš ’ Nevarčnų v., 
buvo nuteistas už vagystes 
dviem metam kalėti ir išvež
tas Ukmergės kalėjimam Lie
pos 4 d. jis iš čia pabėgo ir 
pėsčias atėjo iš Ukmergės į 
Telšius, įlindo į kalėjimo vir
šininko sodną ir norėjo sulauk
ti viršininką, kuriam buvo pa
siruošęs pulti po kojų ir pra
šyti priimti kalčjiman atlikti 
bausmę, bet viršininko nesu
laukė. Rytmetį, darbų vedėjo 
Rupeikos žmona pastebėjo po 
suolu gulintį kalinį. Rupeikie
nė išsigando ir ėmė trauktis. 
Kalinys taip jau persigandęs 
ėjo paskui Rupeikienę, šauk
damas: “Poniute, nebijok, nie
ko nedarysiu.“

■ Buožys atbėgo į kalėjimą ir 
pareiškė, kad pabėgęs iš Uk
mergės dėl blotoų gyvenimo 
sąlygib todėl ir nutaręs pats 
savo valia persikelti iš Ukmer
gės kalėjimo į Telšių kalėji
mą.

Tai, tur būt, pirmas toks 
atsitikimas, kuomet kalinys 
pabėga' ne tam, kad butų lais
vas, bet kad atsėdėtų kitame 
kalėjime!

Bobų triukšmas Saba
liauskų kaime

t f • I
Del neturto kaimietė atidavė 

čigonėj kūdikį

KAUNAS. — Turžėnų vai., 
Saballiauskų kaimo gyventoja 
Basinskienė susilaukė kūdikio. 
Ji labai neturtinga ir vargin
gai gyvena. Vyras serga ir da
bar guli ligoninėj.

Turėdama nuolatos dirbti ir 
neturėdama galimumo nei pri
daboti nei maitinti kūdikio, 
atidavė jį (kai kas seko — 
pardavusi) vienai čigonei.

Tuč tuojau apie tai sužino
jo kaimo moterys ir, baisiai 
triukšmandamos ir piktinda- 
mosios, kūdikį iš čigonės at
ėmė ir grąžino motinai Basin- 
skienei.



.2 NAUJIENOS. Chicaco. I1L Ketvirtadienis rugp. 23, ’28

L.S.S. ŽINIOS
Oficiatinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, ketvirtadieniais

(rinkimuose į seimą jie gavo 
tik 21,000 balsų, kuomet P. P. 
S. gavo pusantro miliono bal
sų), darbininkų judėjimui ken
kia. Nepriklausomoji partija 
yra kviečiama raginti savo na
rius stoti į P. P. S.

-■■■ —

Rugpiučio 23, 1928 Eilinis No. 250

L.S.S. Pildomasis Komitetas: L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

INTERNACIONALO 
KONGRESAS

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avc.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Salsted St.
P. Grigaitis, 1739 S. Halsted St.
Dr. A. Montvidas, 1579 Milwauke Av.
J. Mickevičius, 1739 S. Halsted St
K. Baronas, 8605 S. Marshfiekl Avė.

— risi Chicago, III.

Sekretorius — Anton Jusas, 3959 Ar
cher Avė., Chicago, III.

Fin. Sekretorius — G. Mankus, Chi
cago, III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W 
Division St., Chicago, III.

Knygius — A. Vilią, 2241 N. West- 
ern Avė., Chicago, III.

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 851 Hollins St. Bultimore, Md.

"LABOR WOhLD”.

Amerikos Socialistų Partijos 
nacionalis komitetas paskyrė 
San Francisco einantį savait
raštį “Labor VVorld” partijos 
organu vakarinėms valstijoms, 
į vakarus nuo Mississippi. Ki
tas partijos organas yra, kaip 
žinoma, “New Leader”, kuris 
eina New Yorke.

“Labor VVorld” redakcija 
kreipiasi į Socialistų Partijos 
skyrius ir kuopas, kviesdama 
juos užsiprenumeruoti šį laik
raštį ir rūpintis jo platinimu.

Metinė “Labor VVorld“ pre
numerata yra vienas doleris; 
pusei metų — 50 centų. Pre
numerata trejiems metams — 
du doleriu. . Adresas: The 
New VVorld, 208 Grant Bldg., 
San Francisco, Calif.

konai tai — stambiojo biznio 
partija, o demokratai peršasi į 
tą rolę, ir kad šios abidvi ka
pitalistinės partijos tarnauja 
tiems patiems egoistiškiems in
teresams. Tik socialistai, anot 
jo, stoja už pažangiuosius šio 
krašto idealus.

Apie save rašytojas VVood- 
ward sako taip:

“Aš esmi netik Thomas’o 
ir Maurer’o rėmėjas šioje 
rinkimų kampanijoje, bet 
— socialistas pilna to 
žodžio prasme. Aš esu vie
nas tų optimistų, kurie tiki, 
kad žmonija gali nusikratyti 
vilko godumo, purvo, netur
to ir karo. Tečiaus mano 
veikalai yra skaitomi geriau
siuose namuose. Net biržos 
nariai rašo man gražius* pa
sigėrėjimo laiškus.”

Rugpiučio mėnesio 6 d. pra
sidėjęs Briuselyje (Belgijos so
stinėje) Socialistinio Darbinin
kų Internacionalo kongresas y- 
ra trečias iš eilės šios tarptau
tinės darbininkų organizacijos 
suvažiavimas.

Dabartinis Internacionalas 
tapo įsteigtas 1923 m. Ham
burge, kur įvyko senojo (Ant
rojo) Internacionalo susilieji
mas su Tarptautine Vienos Są
junga. Ųž dviejų metų po įsi
kūrimo, t. y. 1925 m., Socialis
tinis Darbininkų Internaciona
las laikė kongresą Marsaille 
mieste (Francijoje).

Apie Briuselio kongreso nu
tarimą bus pranešta vėliau. /

Baltimore, Md.
Begėdiškas šmeižtas

SOCIALISTŲ PARTIJOJE.

Socialistų kandidato į prezi
dentus, drg. Norman Thomas, 
maršrutas sekasi labai gerai. 
Pirmutiniai masiniai mitingai, 
kuriuose kalbėjo kandidatas, į- 
vyko VVest Virginijoje ir pri
traukė dideles minias publikos.

Kitas partijos kalbėtojas, ku
ris dabar važinėja su prakal
boms, yra drg. Geo. Kirkpat- 
rick. Jisai jau kalbėjo keliose 
vietose Californijoje ir visur 
turėjo gero pasisekimo.

Pirmas drg. Thomaso marš
rutas pasibaigs apie rugpiučio 
25 d. Grįždamas į Ne\v Yorką, 
jisai sustos Detroite, kur rug
piučio 24 d. laikys prakalbą 
Northern High School Audito
rium salėje.

Antras socialistų kandidato 
maršrutas bus atliktas rugsėjo 
mėnesyje. Jisai prasidės rug
sėjo m. 7 d. VVisconsine ir tęsis 
per vakarines valstijas iki Pa- 
cifiko krantų. Grįždamas at
gal iš antro maršruto, drg. 
Thomas kalbės St. Louise (rug
sėjo 22 d.), Terre Haute, Ind.; 
Chicago, 111. (rūgs. 21 d.), ir 
Clevelande.

SOCIALISTŲ KANDIDATAS I 
LEGISDATURĄ.

John M. Collins, senas socia
listų darbuotojas ir buvęs Na- 
cionalio Ekzekutyvio Komiteto 
narys, tapo nominuotas kandi
datu į Illinois valstijos atstovų 
butą (Assembly) iš 23 distrik- 
to.

Socialistai rengiasi vesti 
smarkią kampaniją. Žydų “Ver- 
band” jau pasižadėjo duotj fi
nansinę paramą. Į kampani
jos komitetą įeina Morris Blu- 
min, Fred Frese, Ivar A. An- 
derson, M. V. llahishka ir Me- 
yer VVeinrib.

EINAMA PRIE VIENYBĖS 
ARGENTINOJE IR 

LENKIJOJE.

SOCIALISTŲ UŽSIENIO 
POLITIKA.

llarry Elmer Barnus, Smith 
College profesorius, sako, kad 
Socialistų Partijos užsienių po
litika yra “labiau realistiška”, 
negu republikonų arba demo
kratų.

Prof. Barnes viešam pareiš
kime nurodė, kad tik socialistai 
yra griežti karo, ginklavimosi 
ir ginkluotų intervencijų prie
šai. Republikoniška Jungt. Val
stijų valdžia veda karą Nicara- 
guoje, nors kongresas niekuo
met nėra tai respublikai pa
skelbęs karą. O demokratų par
tija, kuri turi netoli pusę se
nato narių ir lengvai galėtų su
laikyti tą neteisėtą intervenci
ją, tokiai Coolidge’o politikai 
nesipriešina.

RAŠYTOJŲ KOMITETAS

Prieš prasidedant Internaci
onalo kongresui Briusely, In
ternacionalo Vykdomoji Tary
ba svarstė klausimą ginčų tarp 
Argentinos socialistų. Tą klau
simą nutarta pavesti draugui 
Vandervelde (Belgijos socialis
tų vadui) nuodugniai ištirti, 
kai jisai keliaus į pietinę Ame
riką. Tuo tarpu Internaciona
lo taryba atsišaukė į senąją ir 
naująją Argentinos socialistų 
partijas, kad jos paliautų vie
na kitą užpuldmėjus ir kurs
čius piktumą nariuose.

Internacionalo taryba gvilde
no, be to, ir Lenkijos socialis
tų susivienijimo klausimą. Len
kijoje, kaip žinoma, gyvuoja 
šalia P. P. S. (Lenkų Socialistų 
Partijos) da ir nepriklausoma 
Socialistų Partija. Pastarosios 
vadas Drobner su savo sekėjais 
neseniai nutarė įstoti j P. P. S., 
bet Nepriklausomoji partija at
sisakė likviduotis, kadangi nu
tarimą dėtis prie P. P. S. ne
sąs priėmęs teisėtas partijos 
suvažiavimas. Taigi Ndpri- 
klausamoji partija dar tebeek- 
zistuoja, ir Internacionalas ne
gali jos ignoruoti. Tečiaus In
ternacionalo Ekzekutyvė Tary
ba priėmė rezoliuciją, kad to
kios mažos partijos gyvavimas, 
kaip lenkų nepriklausomiečiai

Kiek laiko atgal po miestą 
pasklido nerimto turinio lape
liai, fašistiškos dvasios prieš 
komunistus ir jų darbuotę.

Tūlas P. Glaveckas, “Lais
vės” No. 186, kalba apie tuos 
lapelius ir sako: “Apie tuos la
pelius teks parašyti atskyrai.” 
Dabar, “Laisvės” No. 188, re
gis, kad tas pats ponas pasis
lėpęs po slapyvarde “Fašistų 
Priešas”, rašo sekančiai: “Va
dinasi, fašistai ir socialistai, iš
leisdami tuos lapelius, savo 
tikslo neatsiekė.” Tolinus sa
ko: “Bet kuomet fašistai ir so
cialistai atlieka purviną dar
bą...” Čia aiškiai pasakyta ir 
įtariama, kad socialitai prisi
dėjo prie to purvino ir netiks
laus darbo.

Mes nemanom .-eiti į plačias 
diskusijas sw ponais komunis
tais, kurie seniai "mums ir vi
siems yra žinomi, kaipo sąmo
ningi socialistų šmeižikai. Prie 
to yra žinomi, kaipo išsižadėję 
paprastos dorovės ir tiesos, 
kaip kad ir jų.oponentai fašis
tai. Kaip vieni, taip ir antri, 
jie šalininkai kruvinos dikta
tūros; kaip vieni taip ir antru 
jie atmeta demokratiją ir tiesą, 
ir naudojasi diktatūra, šmeiž
tu, smurtu, demogagija ir net 
teroru. Su tokiais nekultūrin
gais f gaivalais butų bergždžias 
darbas vesti rimtą ir nuosakų 
ginčą. |

Mes tečiaus protestuojam 
prieš tokį begėdišką komunis
tų šmeižtą ir reikalaujam įro
dyt faktais, kuris iš musų kuo
pos narių yra prisidėjęs prie iš
leidimo kalbamų lapelių. Už į- 
rodymą mes tam “L.” kores
pondentui duosim $100. Jis 
galės tą šimtinę dolerių atiduo
ti “Laisves” skoloms apmokėti. 
Bet, jei jisai to neįrodys iki 
1 d. rūgs., tai mes jį laikysime 
besąžinišku, purvinu šmeižiku 
ii; melagium.

Varde L. S. S. 14-tos kuopos
Sekrt. Z. Gapšys.

—, —...... .. —----- -—.

REMS THOMAS’Ą.

Paskilbęs Jurgio Washingto- 
no ir gen. Granto biografas, 
novelistas W. E. Woodward„ 
parašė Socialistų Partijos cent
rui, kad jisai remsiąs Norman 
Thomas’o kandidatūrą į Jung
tinių Valstijų prezidentus ir 
organizuojąs rašytojų ir artis
tų komitetą agitacijai už so
cialistų kandidatą.

VVoodvvard sako, kad republi-

--------------j.  ------_ "i-"n-—

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg' 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimslu 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.

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

Kambariai 1013, 1015, 1016. Imkit eletatorha 
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. I

t:_ii............................  fli. ■ , "

NEDELIOJ

1928

STICKNEY DARŽE
Kviečiame Atsilankyti Kiekvieną

V • •*< , }•

Visi “Naujienų” Skaitytoj 
jos, jų giminės, šeimos ir drauga 
jienų” draugai ir rėmėjai iš Chicago 
miestų ir vietų yra nuoširdžiai kviečiami 
pribūti, pasimatyti su savo artimiausiais 
draugais, pažįstamais ir pasilinksminti.

Gražuolių Kontestas
Dar pirmu kartu tarp lietuvių Ameriko

je įvyks Gražuolių Kontestas. Konteste 
dalyvaus daug gražių, jaunų lietvaičių ir 
viena iš visų gražiausių bus išrinkta “Miss 
Naujienos” arba Gražuolių Karalaite. Iš
rinktoji bus apdovanota dovanomis ir gar
be. Dvi sekamos gražiausios taipgi bus 
apdovanotos. Rinkime gražuolių dalyvaus 
visa publika.

Taigi visi pribukite į Pikniką

ai ir Skaityto 
i: visi “Nau 

s ir kiti



Ketvirtadienis rugp. 23, ’28 NAUJIENOS, Chicago, III.

IkorespondencuosI • Pittsburgh, Pa
Iš Pennsylvanijos anglekasių 

judėjimo
narį nepriėmė į SLA? Ogi to
dėl, kad jis ne jų plauko buvo.” 
Taigi čia reikia apsistoti ir 
draugučiui pasakyti, kad į SLA. 
yra priimami nariai su viso
kiais plaukais ir net jau su ma
žai plaukų ant galvos. Čia į 
plaukus niekas nežiūri, bile tik 
narys yra sveikas kunu ir pro
tu ir yra padavęs teisingai ap
likaciją apie savo tikrą amžių.

Užbaigus nebaigtus reikalus 
ir priėjus prie naujų sumany- 

tarP 'kitko likosi sumainyta 
____________ Mat,|"*c 

jj įpiršo unijai du lietuvių ko-j J? ’ 
munistų viršylos į 
“progresyvių”. Tose 
aktyviškai, švarką 
darbavos ir pats J. 
draugučiais, A. D. (K.) P. 
riais.

Tą pačią dieną, vakare, 
primušė kitą žmogų, tūlą 
tik kitoj karčiamoj, taipgi 
Pratt St. J. irgi gavo 
lempukę im> akia, ir lietuviškoj 
aptiekoj jam nuprausė raudoną 
veidą. Tai buvo subatos vaka-, 
ras. labai lijo, taip kad polici-1 
ja buvo kur nuošaliai, ir J. sai
kai nebuvo pavojaus.

J. yra generalis kriaučių 
“progresyvis” organizatorius.1 
komunistų laikraščių bendra
darbis ir “prieš” fašistų fondo 
prezidentas. J. tankiai būna gir
tas, taip kad kartais ant kojų 
nepastovi ir tankiai mėgia muš
tis su panašaus plauko žmonė
mis, kaip jis pats.

Tai taip J. šviečia, mokina ir 
organizuoja kriaučius darbinin
kus su mušeikiškais įrankiais 
karčiamose. —K. J. G.

Baltimore
Smarkios komunistu 

smuklėse

Md
muštynės

Rugpiučio 11 d. būrelis ko- 
, munistų, po vadovyste A. J., 

eidami per lietuviškas karčia- 
mas smarkiai primušė keletą 
žmonių. Pratt gatvėj, Trockio 
smuklėj, komunistas L. išlaužė' 
du šonkauliu M. ir vargiai tas . 
begalės kada nors dirbti. L. yra 1 
geras komunistas ii- i 
kriaučių organizatorius.

urėdą nuo 
muštynėse Į 
pasidėjęs, 
su savo

na-

•ti bausmę A. K. Paletskui 

Laike balsavimo, kad uždė-
Į ti minėtam nariui bausmę, 
vo girdėti kai kurių narių 
reiškimai: “Kad galėčiau, 
abidvi rankas iškelčiau, bite

I tų jam uždėta bausmė.” 'Taigi 
čia tenka pasakyti, kad pirma, 
negu rankas kelti, reikia apgal
voti, ar tikrai yra už ką jas 
kelti. O jeigu ne, tai reikia jų 
nekelti. Nes kiek laiko atgal 
jau mes buvome prieš tą patį 
narį rankas kėlę ir manėm, kad 
musų pusėj buvo teisybė. Bet 
vėliau, kada SLA. Pildomosios 
Tarybis įgaliotinis musų teisin
gumo maišelį papurtė, tai mums 
rankas prisiėjo nuleisti ir net 
dabar dar sarmatijamės vienas 
kitam apie taj prisiminti.

Laisvės Sargas.

Lu
pa
tai 
bu-

šiandien jau aiškiai matosi, 
kad ilga ir varginga anglekasių 
kova pralaimėta. Unija U. M. 
W. of A. sulaužyta, o angleka- 
siai, kurie grįžo dirbti “open 
shop” sistemos pamatais, yra 
baisiai išnaudojami. Dabar iš
kastos anglies karas sveria tik
tai pusę to, ką pirm streiko 
sverdavo. Vežimui, kuris sver
davo pirmiau du tonu, šiandien 
priskaitoma tiktai vienas tonas. 
Algos nukapotos iki žemiausiam 
laipsniui. Abolnai, darbo sąly
gos pablogytos tiek, kad da- 
rosi nepakenčiama. Jei angle- 
kasis nors truputį nepatiko bo
sui, jis yra atleidžiamas iš dar
bo. Ir net “Pittsburgh Press” 
deda pastabą, kad kompanijos 
per daug žiauriai elgiasi su sa
vo darbininkais ir kad tokio el
gesio anglekasiai negalintys pa
kęsti. Girdi, vėl turėsianti bū
ti klasių kova, kuri galinti pasi-

rodyti daug žiauresnė iš angle
kasių pusės.

Rugpiučio 18 dieną “Pitts
burgh Sun - Telegraph” pra
neša, kad rūgs. 9 dieną J Pitts- 
burghe bus vėl šaukiama angle- 
kasių konferencija; kad besanti 
organizuojama nauja unija, ku
ri neturinti nieko bendra su* 
dabartine unija.

žinoma, ateitis parodys viską. 
Bet be unijos angliakasiai vie
tomis 
mo.

siančios $7 už 8 valandas dar
bo.

Koloradoje unija nėra, pripa
žinta. Bet vakarinėse valstijo
se angliakasiai yra daugiau per
siėmę pramoninio unijizmo idė
jomis ir laikosi vienybės geriau, 
ne kad rytuose. Todėl vaka
ruose angliakasiai turi geresnes 
algas ir darbo sąlygas, negu ry
tuose. Pasaulio Vergas.

................... - —-...
nių valgių ir gardžių gėrimų ir 
tęsėsi iki pavakarės. O pradė
jus saulei už medžių slėptis, 
draugai, palinkėję vieni kitiems 
draugiškus linkėjimus, išsiskir
stė kiekvienas sau j namus.

Laisvės Sargas.

negali pakęsti išnaudoji 
Pasaulio Vergas. Milwaukee, Wis

Anglekasio pastabos

Pittsburgh Sun - Telegraph 
rugpiučio 18 dienos laidoje pra
neša, kad Colorado valstijoj 
anglekasiams busiančios pakel
tos algos nuo rugsėjo 1 dienos.

Rocky Mountain Fuel Co., ku
ri yra didžiausia šiaurinėje Co
lorado dalyje kasykla, pakei
sianti algas savo darbininkams ką.
23 centais dienai. Dabar tų maudynė. t

Minėtas išvažiavimas prasi-

T. M. D. 60 kuopos draugiš
kas išvažiavimas atsibuvo 12 
dieną rugpiučio Lincoln parke. 
Tai yra labai graži vieta Mil- 
waukee apielinkej. Nes parke 

randasi didelių medžių su pla
čiais lapais, kurių pavėsyj ga
lima pašislėpti nuo kaitrių *sau- 
lės spindulių. Per vidurį parko 
teka plati upė, vingiuoja ir sa
vo vingiavimu labai dabina par- 

Toje upėje yra padaryta

Jis turėjo skilvio ir inkstų 
trubelius

Kol pųnns Lawrenre Noice, M t. 
La., nepradėjo vartoti Ntlga-Tone, 
vėjo silpnus inkstus ir *uiru*| *kllv. 
<IIh darė jam tru beitų ir nervai buvo silpni 
Nuga-'l'ono jam Nuteikė tikra palaima 
tie trubelial pražuvo, poną* Lawrenee_
ko. kad Joh nuteikė jam aveikatų ir stipru
mų ir JIh vėl galėjo dirbti. Tau patvirtina, 
kad Nuga-Tono yru tikro* sveikatos ir stip
rumo budavotojOH,

Jei eni nilpnan, nergantln. nervuotnn arba 
turi neveikliu* organu*, tikrai luri vartoti 
Nuga-Tone. Jo* yra pagelbėjuaio* virA mi- 
Jiono vyrų ir motorų ir gražinusios jiem* 
Hvelkatų. NUfa-Tone yra puikios dėl pras
to apetito. nevirAkinimo, silpnų nervų ir ki
tų organų, ga*ų viduriuose arba narnose, 
raugėjimo. -lipnu kepenų, inkstu arba pus- IOm irtibt-in). ehroniAko ii AktetAjl mo, ralvoa HknutKJ i mo. Kvaitulio. priiMto mirffo. junti- 
mo allpnumo ir nuovargio ir nanaAly tro
belių dėl menkos sveikatos. Visi gyduolių 
vartolgo* pardavinAja Nuga-Tone, arba gali 
jų gauti dėl ju*ų ift olselio vai*tinė*.

Union, 
Ir tu* 

ftir- 
. .1. 

ir 
na-

MOKYKLOS NURSB. 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURft- 

TU ŽINOTI tITA

ii.

23 centais dienai.
darbininkų algos yra $6,77 die
noje, o nuo rugsėjo 1 dienos bu- dėjo tuojaus po pietų, prie ska-

JOSEPH VILIMAS
Namu S t a t y m o 
KO N TRAKTORIUS

KAI.BtOAMA auk 11 e* n ta mo* 
kykl<>« merginom* 
nin^ higieną. patyru*! d U trik- 

to nurU Dssaki:

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemų norma
liame stovyje. Normalia mank- 
Itinimas Ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk 
vienų vakarų, 
nesmagumo.’*

Nujol galit 
rlnt kaip jų* 
viena moteris

Hermine, Pa

Milwaukee, Wis

bu-

laukėtą klek*
Joe nepadarys

ap- 
na-

vartoti netlu- 
jaučintia. Kiek- 

privalo turit!

ant 
juodą

Nedarbas kasyklose; užmušė 
anglekasį

CHEESE
KRAFLPHENDC 

CHEESE COMPANY

Rugpiučio 5 dieną atsibuvu
siame SLA. 177 kp. mėnesinia
me susirinkime, perskaičius ir 
priėmus protokolą, buvo svar
styti nepabaigti reikalai ir pik
niko komisija išdavė raportą. 
Raportą davė V. F. Peletskas. 
Paaiškėjo, kad nuo pikniko, ku
ris atsibuvo 22 d. liepos, kuo
pai pelno liko $14.52 ir $1 ver
tės daiktų. Taigi viso kp. pelno 
nuo pikniko liko arti $20.

Buvo skaityti du laiškai nuo 
>SLA. Pildomosios Tarybos. Pir
mas laiškas — reikale naujai 
išrinktos 177 kp. turtų raštinin
kės, M. šimanskiutės. O antras 
laiškas buvo dėl nepriėmimo 
177 kuopon paduoto naujo 
likanto, K. Svirskio į SLA. 
rius.

Perskaičius pirmą laišką,
vo padaryta porą pastabų. Laiš
kas liko priimtas. O perskaičius 
antrą laišką ir priėmus jj, vie
nas narys, pasiprašęs pas pir
mininką balso, pareiškė: “Žino
te, draugai, kodėl jie tą naują

Rugpiučio 16 dieną Keystone 
Coal and Coke kasykloj tapo 
mirtinai sužeistas anglekasis. 
Nupuolė iš viršaus ant jo bonė 
ir akmuo. Sulaužė vieną ran
ka ir strėnas. Nuvežtas Pitts- 
burgho ligoninėn sužeistasis mi
rė. Neteko gyvasties sulaukęs 
45 metų amžiaus.

Hermine — dabar jau Ocean 
Coal Co. — kasyklos per pas
kutinius du metu dirba po dvi 
tris dienas savaitėje. Dauge
lis anglekasių gyvena vargin
gai. Yra tokių, kad iš kompa
nijos krautuvės negauna dau
giau reikmenų, kaip už 1 dolerį 
dienoj. O su tiek reikmenų an- 
glekasis su šeima turi tiesiai 
pusbadžiai gyventi. Geresnės 
ateities nesimato.

Su rugpiučio mėnesiu ir Key- 
stone Coal Coke kompanija pra
dėjo dirbti tik keturias dienas 
savaitėje, kuomet pirmiau ši 
kasykla dirbdavo po 5-6 dienas 
savaitėje.

Darbininkams patariama į čia 
nevažiuoti darbo ieškoti, ba dar
bas sunku gauti ir uždarbiai yra 
maži. Išnaudojimas didelis. — 
Nors čia steriko nėra, bet ir 
unijos darbininkai neturi.

Pasaulio Vergas.

Malto klausi
me aš reko- 
menduotju vi
sam pasauliui 
Wennersten’s

Jeigu galėtų būt nacijonalė 
priėmimo diena — visi tu
rėtų priimti

WENN ERSTENS
TIKRAS APYNIŲ MALT EXTRACT
HENNING VVENNERSTEN INCORPORATED, Manufacturer 

2760 Archer Avenue, Calumet 3536, Chicago, Illinois.

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

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado auatata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų omales —• tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

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

Delicious

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

KRAFT
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SMITH’O KALBA

Vakar vakare senatorius Key Pittman, demokratų 
partijos vardu, pranešė gubernatoriui Alfred , E. 
Smith’ui, Albany mieste, kad demokratai yra nominavę 
jį kandidatu į Jungtinių Valstijų prezidentus. Išgirdęs 
šitą “naujieną”, p. Smith pasakė ilgoką kalbą, išdėsty
damas savo pažvalgas įvairiais svarbesniais vidaus ir 
užsienio politikos klausimais ir taip pat tas priežastis, 
dėl kurių, jo nuomone, Amerikos piliečiai privalą bal
suoti už jį, o ne už Hooverį.

Iš kalbos teksto, kuris buvo iš anksto išsiuntinėtas 
laikraščiams, matyt, kad demokratų kandidatas deda 
^ypatingos svarbos prohibicijos klausimui. Šiai temai 
pašvęsta didesnė dalis jo kalbos, negu kuriam kitam 
klausimui.

Gub. Smith žada sąžiningai eiti tas pareigas, kurias 
uždeda prezidentui krašto konstitucija, ir kadangi svar
biausioji tų pareigų yra įstatymų vykdymas ir konsti
tucijos saugojimas, tai p. Smith žada rūpintis, kad bu
tų vykdomi ir įstatymai apie prohibiciją. Tečiaus jisai 
nurodo, kad prohibicijos vykdymas iki šiol buvo labai 
nesėkmingas ir savo tikslo nepasiekė. Prohibiciją nepa
darė žmones blaiviais, o tik ištvirkino valdininkus ir 
pasėjo piliečiuose nepagarbą įstatymams. Demokratų 
kandidatas mano, kad šitą blogumą butų galima paša
linti, atatinkamai pataisant Volstead’o įstatymą ir Aš
tuonioliktąją konstitucijos pataisą, ir jisai ketina to
kias pataisas rekomenduoti kongresui. Bet p. Smith už
tikrina, kad saliunai nebusią grąžinti.

Kitais klausimais New Yorko gubernatorius nepa
sakė nieko naujo. Pamatinis punktas, kuriame demok
ratai tradiciniai skiriasi nuo republikonų, yra muitai 
(tarifai). Republikonai yra aukštų, protekcinių muitų 
šalininkai. Demokratai pirmiaus stodavo už prekybos 
laisvę ir pripažindavo muitus tiktai, kaipo valdžios 
įplaukų šaltinį, bet ne kaipo priemonę šios šalies biz
niui apsaugoti nuo svetimų šalių konkurencijos. Dabar, 
kaip matyt iš p. Smith’o kalbos, demokratai jau ir šitam 
punkte susilygino su republikonais. Kandidatas pasisa
kė ne už protekcinių muitų panaikinimą, bet už tai, kad 
tam tikra komisija tyrinėtų, kaip turi būt sutvarkyti 
muitai, idant Amerikos pramonė butų tinkamai apsau
gota.

Labai opiu žemės ūkio klausimu demokratų kandi
datas iki šiol nėra sugalvojęs jokio sumanymo. Jis žada 
fermeriams pagalbą, bet sako, kad pirma dalykas turė
siąs būt nuodugniai ištirtas. Lygiai taip kalbėjo ir 
Hooveris, republikonų vardu.

Demokratai yra daugiausia miesto partija, ir ne
nuostabu, kad apie farmerių reikalus jie nedaug tenu
simano. Bet yra keistoka, kad p. Smith visai “hooveriš- 
kai” nukalbėjo ir apie Amerikos užsienių politiką, ku
rioje nuo nabašninko Wilsono laikų demokratų partija 
laikydavosi gana pažangaus nusistatymo. Apie Tautų 
Sąjungą, kurią anas demokratų vadas įsteigė, p. Smith 
dabar neužsimena nė vienu žodžiu. Jisai, tiesa, nupei
kė Coolidge’o administraciją už kišimąsi į vidujinius 
Nicaraguos reikalus, bet jisai nepaaiškino, kodėl prieš 
tą valdžios politiką nekovojo kongrese demokratai at
stovai ir senatoriai.

Charakteringa, pagaliau, kad demokratų kandida
tas tik keliais paragrafais, susidedančiais iš bendrų 
frazių, atsiliepė į darbininkų reikalavimus. Jisai nepa
smerkė net vaikų darbo fabrikuose ir neprižadėjo ap
ginti unijas, kurias stengiasi sugriauti didžiosios kom
panijos. Mat, tarpe Smith’o rėmėjų pirmoje vietoje 
stovi General Motors bosai, kurie savo dirbtuvėse nie
kuomet nepripažindavo darbininkams teisės organizuo
tis.

Taigi, viską į daiktą suėmus, tenka pasakyti, kad 
demokratų pretendentas j Jungtinių Valstijų preziden
to sostą yra toks pat stambiojo, j trustus susimętusio 
kapitalo tarnas, kaip ir Hooveris. Tik Smith’as yra" 
“slapesnis”. Bet prezidentas įstatymų neleidžia, todėl 
Smith’o išrinkimas prohibicijos nepanaikintų.

llaiiakymo kalasi *
Chicago je <—> paltai

Metanui ________ ----r 18.09
Pusei metų . 4.00
Trims mineriama ..............  2.50
Dviem minesiam —....... —— 1*50
Vienam iptaeaiul -- . .79

Chicagoje per iineiiotojual
Viena kopija . .........■■■— 8c
Savaitei  18c 
MinaaiaI----------------------— 78c
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Pusei meta —........  8.60
Trims mėnesiams .... ■ « 1.76
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Vienam mAnesioi .......—— .75

Lietuvon Ir kitur uisieeiuosa 
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Metams------...... —. 88.00
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“TAIKOS APAŠTALAI”
- . _ , I

Visi bolševikiški gramofonai dabar ėmė šaukti apie 
Vokietijos socialdemokratų “naują išdavystę”, kuri, 
girdi, pasireiškusi tame, kad Vokietijos valdžia stato 
už devynis milionus markių karo laivą.

Žinios apie tą vokiečių karo laivo statymą yra ne 
pilnai aiškios, kad butų galima pasakyti, kiek tas dar
bas priklauso nuo socialdemokratų ministerių (kurie 
valdžioje užima tik keturias vietas iš dvylikos) valios. 
Vienas dalykas tečiaus yra neužginčytinas, tai tas, kad 
tą laivo statymą yra nutaręs senasis reichstagas, kuria
me vadovavo nacionalistai, ir kad pinigai tam reikalui 
buvo paskirti pirma, negu susidarė dabartinė Vokieti
jos valdžia. Klausimas, ar socialdemokratai dabar turi 
teisę tuos nutarimus atšaukti ir valstybės biudžetą 
keisti be reichstago nutarimo?

Bet, kaip ten nebūtų su Vokietijos socialdemokratų 
elgesiu šitam klausime, bolševikiškiems gramofonams 
reikėtų, ažuot rėkavus apie vokiečius, pasižiūrėti į “ma- 
tušką Roseją”. Vokietija yra mažiaus apginkluota už 
visas didžiąsias pasaulio valstybes, o tuo tarpu rusai 
yra labiausia apsiginklavę ir kasmet skiria armijai ir 
karo laivynui žymesnę dalį savo biudžeto, negu kuri 
kita šalis pasaulyje. Tečiaus prieš Rusijos ginklavimąsi 
komunistų spauda nesako nė vieno žodžio!

Kai bolševikų valdžia taip nusiginkluos, kaip Vokie
tija, tai tuomet žmonės gal ir patikės, kad Maskvos 
garbintojai yra taikos apaštalai. O dabar yra aišku, kad 
jie — veidmainingi rėksniai.

TIKRAI, KAD APAKĘS.

So. Bostono “Darbininkas” 
nesidrovi prikaišioti neklerika- 
liškiems lietuvių laikraščiams 
siauraprotiškumą, fanatizmų ir 
apakimą dėl jų nusistatymo 
Meksikos klausimu. Jisai ly
gina juos prie demokratų sena
toriaus Heflino, kuris neapken
čia katalikų bažnyčios ir prie 
kiekvienos progos ją atakuoja 
savo prakalbose.

Jeigu “Durb.” drįsta taip ra- 
syti, tai matyt, kad jisai pats 
yra apakęs. Nei “Naujienos”, 
nei kiti musų liikrasfciai nesto
ja <iž katalikų persekiojimą 
Meksikoje arba kur kitur. Bet 
kalbėt apie katalikų “persekio
jimą” Meksikoje arba lygint 
Calles’o valdžią su senovės Ro
mos Nerono despotizmu juk y- 
ra nesąmonė.

Meksikoje eina kova tarp 
valstybės ir bažnyčios. Per šim
tus metų Meksiką valdė, laikė 
pavergusi ir nežmoniškai iš
naudojo katalikų dvasiškija. 
Dabai* tas dvasiškijos viešpata
vimas tapo panaikintas. Vals
tybė reikalauja, kad bažnyčia 
jai nusilenktų. O dvasiškija 
dėl to maištus kelia ir žmones 
prie maištų kursto!

Ar gali bešališka, ne klerika
lų partijai tarnaujanti, spauda 
pritarti tokiems Meksikos ku
nigų darbams?

Bešališkai žiūrint, supranta
ma, negalima užgirti ir kiek
vieną Meksikos valdžios žinks- 
nį jos kovoje su dvasiškija. 
Kada ta valdžia elgiasi žiauriai, 
vartoja terorą ir 1.1., tai ji ver
ta papeikimo. Ir mes ją visuo
met griežtai smerktume, jeigu 
ji mėgintų uždrausti katali
kams atlikinėti savo religines 
pareigas arba laikytis savo įsi
tikinimų. —

Teisingumas reikalauja, kad 
katalikų bažnyčia Meksikoje 
butų pastatyta po tomis pačio
mis reguliacijomis, kurios yra 
uždėtos protestonams. Jeigu 
protestonai Meksikos įtaty- 
mams nusilenkia (ir juos gi
ria!), tai kodėl negali jiems 
nusilenkti katalikai ?

KAS KALBA APIE 
“NUOŠIRDUMĄ”.

Rašydamas apie’ Latvijos 
darbininkų sujudimą dėl val
džios uždarymo profesinių są
jungų centro Rygoje, “L. ži
nių” korespondentas pastebėjo: 

“Socialdemokratų • seimo 
nariai visai atvirai pasisakė, 
kad komunistų organizacijų 
veikimas yra galimas ir lei
stinas, kaip ir kitų organiza
cijų.”

Anglijos pramonės 
vargai

Praktiškai nuo didžiojo karo 
pabaigos Anglijoj nuolatinis 
ekonominis kryzis. Ypatingai 
kenčia sunkiosios pramonės 
šakos: anglių kasyklos, plieno 
ir geležies išdirbystės. Nepa
liaująs kryzis kelia neramumų 
pramonininkų ir valdžios širdy
se. \ ‘

Ar pagerės dalykų padėtis? 
Pasak Andre Ziegfriedo, kuris, 
galima sakyti, reiškia pramo
nininkų abejones, dalykai pa
gerės, tik ne tąip, kad vėl dar
bininkai sulįs į kasyklas, ims 
cypti ir staugti plieno ir gele
žies fabrikai. Pagerėjimo ga
lima tikėtis greičiau sumaži
nant šalies gamybos kiekį ir 
“deportuojant” gyventojų da
lį svetur. Kitaip sakant, Ang
lija, kaip pramonės šalis, tu
rinti susitraukti.

Kode!?' Dalykų padėtis iš
rodo toki. 19-me šimtmetyj 
pasaulį valdė anglys. O Angli
ja valdė jas. Eksportavo ji 
anglis, turėjo sandėlių visuose 
pasaulio kampuose. Kartu su 
anglimis jos pramonininkai ir 
vertelgos maišėsi visame pa
saulyje.

Vienok, nors ir taip svarbus 
buvo jai anglių eksportas, pa
čioj Anglijoj anglys vaidino 
dar svarbesnę rolę. Anglys su
ko jos pramonės ratus. Iš viso 
pasaulio kampų ji gaudavo ža
liąją medžiagą, o grąžindavo 
atgal apdirbtus produktus. 
Ant palyginamai mažų saliu- 
kų susispietė tirštai žmonių. 
Šalis pasidarė nelyginant ko
kis milžiniškas fabrikas.

I devyniolikto šimtmečio pa
baigą Didžiosios Britanijos 
(Anglijos) anglių galybė pra
deda nykti. Kartu ima nykti 
ir jos hegemonija pasaulyj. 
Auga jai konkurentės Vokieti
ja ir Amerika. Pasaulinis ka
ras laikinai paslepia, bet nepa
šalina šį procesą.

Karui pasibaigus, po trumpo 
jos pramonės gaivumo, kry
zis tęsiasi iki šiai dienai.

šis kryzis pasireiškia todėl, 
kad Anglijos eksportai suma
žėjo. Kodėl jie sumažėjo? Nu
žiūrima tris svarbiausios prie
žastis. Viena jų — nubiednie- 
jimas pasaulio dėl didžiojo ka
ro. žmonės neturi iš ko pirk
ti fabrikų gaminių. Ir natūra
lu, kad kai kurios Anglijos pra
monės turi ypatingai kęsti, ba 
jos gamino kuone vien ekspor
tui. Antroji priežastis — tai 
pasireiškusi daugelyj šalių ten
dencija industrializacijos, kū
rimo pramonių namie. Kaip 
reikalinga šioms pramonėms jė
ga, greta anglies naudojama 
vanduo ir aliejus. Tiesa, nei 
vienas šių jėgos šaltinių neiš
stumia anglių iš rinkos visai, 
bet jų konkurenciją anglys jau
čia žymiai. Gal būt, kad įsise
nėjusiai Anglijos pramonei ma
žai reikštų kitų šalių (atsiliku
sių pramonės žvilgsniu) naujai 
kuriamos p^ąmones. Bet sa
vo naujų pramonių apsaugai 
jos apsitveria tarifų sienomis.

Rezultatas toks, kad daliai 
Anglijos eksportų uždaroma 
rinkos. O ir tose vietose, kur 
rinka pasiliko atdara, šiandien 
jai tenka susidurti su konku
rentėmis, kurios, bendrai imant, 
ne retai bytija ją.

Suvienytų Valstijų masinė 
gamyba pralenkia Anglijos pra
monę. Abelnai ima'nt, Ameri
kos darbininkas pagaminą dau
giau į tą patį laiką, ne kad Anl- 
glijos. Amerikos biznio siste
ma, nors pasižymi eikvojimais, 
yra našesnė už Anglijos. Ame
rika pasaulinėj rinkoj gali kon
kuruoti su Anglija. Atstaty
mas ir ekonominiai kryžiai Vo
kietijoj ir Francijoj privertė 
šias šalis perorganizuoti ir pa
tobulinti savasias pramones. Ir 
žinovai tvirtina, kad tūlos pra
monės šakos ne tik Vokietijoj, 
bet ir Francijoj šiandien esan
čios našesnės, negu Anglijoj. 
Taigi, be Suv. Valstijų, dar po
ra konkurenčių Anglijai pasau
linėj rinkoj. Tad ve dar po

šitie žodžiai iššaukė didelį 
Brooklyno “Laisvės” pasipikti
nimą. Girdi, tai negalimas daik
tas, kad Latvijos socialdemo
kratai taip sakytų ir tokios po
zicijos laikytųsi, nes —

“Tokio socialdemokratų va
dų nuoširdumo delei komu
nistų nebuvo lig šiol matyt 
jokioje šalyje. Kur tik ko
munistai gauna didesnės in- 
takos miniose, visur social
demokratai susijungia su 
buržuazija prieš komunistus. 
Tatai parodo visa pokarinė 
istorija Vokietijos, Vengri
jos, Italijos, Bulgarijos, Len
kijos, Anglijos, Lietuvos ir 
kitų šalių. Ne kitaip tikre
nybėje bus ii’ Latvijoje.”
Taigi Brooklyno laikraštis 

kalba apie socialdemokratų 
“nuoširdumą delei komunistų”. 
Visą laiką jisai pats ir viso pa
saulio komunistiški šlamštai 
ąpsiputoję plusta socialdemo
kratus “judošiais”, “sociališda- 
vikais”, “parsidavėliais”, “svo- 
lačiais” ir 1.1., o paskui jie 
nori, kad socialdemokratai bu- 
fų komunistams “nuoširdus”!

Jokio nuoširdumo tiems “rau
doniems” kontr-revoliucionie- 
riams ir darbininkų - demorali- 
zuotojams socialistai, žinoma, 
neturėjo ir neturės. Bet, to 
neveizint, socialistai stojo ir 
stoja už tai, kad komunistams 
butų suteiktos tokios pat tei
sės, kaip ir kitų srovių žmo
nėms. Ta istorija, kurią mini 
‘“Laisvė”, kaip tik ir įrodo, 
kad šocialdemokfatai tikrai ši
tokios pozicijos laikosi. Vokie
tijoje, pav. socialdemokratai nė 
vieną kartą nėra reikalavę, kad 
komunistų organizacija butų 
uždrausta; bet jie daug kartų 
yra protestavę prieš valdžią, 
kuomet ji uždarydavo komunis
tų laikraštį arba uždėdavo sun
kią bausmę komunistų agitato
riams. Taip socialdemokratai 
elgdavosi ir visur kitur.

Ir šiandie yra neužginčija
mas faktas, kad visur, kur so
cialdemokratai turi dauginus į- 
takos valstybėje, komunistai 
naudojasi visomis pilietinėmis 
teisėmis lygiai su visais kitais 
piliečiais: turi legalus organi
zacijas, leidžia savo laikraščius, 
atvirai agituoja ir 1.1.

O tuo tarpu Rusijoje, kur 
komunistai turi visą galią sa
vo rankose, socialdemokratai y- 
ra persekiojami aršiaus, kaip 
carizmo gadynėje!

Taigi skirtumas aiškus.’ Jisai 
pareina nuo to, kad komunistai 
yra despotizmo šalininkai, o 
socialdemokratai yra demokra
tijos šalininkai.

>.......................        r.—-

Atostogos
Petras: Ar važiuosi šiemet 

atostogų į, kalnus? z
Jonas: Nebent jei mano pati 

liks namie.

ra priežasčių Anglijos eks|x>r- 
to sumažėjimui.

Ar šie ekonominiai vargai 
reiškia “pradžią gAlo” — nu- 
smukimą Anglijos tokion vie
ton, kurioj ji turėtų būti atsi
žvelgiant į tas menkutes sa- 
liukes, kurios sudaro Didžiosios 
Britanijos širdį? Kai kurie taip 
mano. Patys anglai (o' ir ne 
anglai) mano kitaip. šitame 
ekonominiame procese nužiūri
ma, kad Anglija praranda tik 
hegemoniją (kaip ir kokią dik
tatūrą) pramonės ir komerci
jos laukuose. Bet iki “susmu
kimo” tai jai dar toli.

Dalykas ve kokis. Dar 
prieš didįjį karą Anglija im
portuodavo (įgabendavo) reik
menų šalin už didesnę sumą 
"pinigų, ne kad išgabendavo. 
Pavyzdžiui 1913 metais ant 
kiekvieno 100 dolerių importų 
jos eksportai siekė 82.6 dolerių. 
Nors Anglijai daug kas reika
linga įgabenti — ypač maisto 
produktų —, bet ir namie ji 
šiek tiek pasigamina. Taigi da
lį šio balanso, šių nuostolių pa
dengdavo namų ūkis.

Ale tai ne visa. Iki didžiojo 
karo Anglija skolindavo sveti
moms šalims daugiau pinigų, 
kaip bet kuri kita valstybė. O 
paskolos juk “procentus” neša. 
Ji įguldydavo (investuodavo) į 
visokias interprizas įvairiau
siuose žemės kampuose daugiau 
kapitalo, negu bet kuri kita ša
lis. Gi investuotas kapitalas 
grįždavo atgal su “kaupu”. Da
lis jo eidavo namų pirklybos 
neprielankiam balansui paden
gti, o kita — sunaudojimui 
(consumtion) namie, gi liku
sioji vėl būdavo investuojama 
svetur arba skolinama kitoms 
šalims, štai vienas pavyzdis: 
1913 metuose Londono rinkoj 
buvo padaryta paskolų 196 mi- 
lionai sterlingų svarų. Iš jų 
— 35 milionai (18 nuoš.) skir
ta* pačiai Anglijai, o 161 milio- 
nas (82 nuoš.) — ėjo jos kolo
nijoms arba svetimoms valsty
bėms. Gi 1927 metais iš 314 
milionų svarų sterlingų pasko
lų — 176 milionai (56 nuoš.) 
buvo skirti pačiai Anglijai, o 
139 milionai (arba tik 44 nuoš.) 
skirta kolonijoms ir paskolų 
svetimoms šalims. Kitaip sa
kant, Anglija dar pajėgia in
vestuoti daug svetur, bet nuo
šimtis įguldymų namų ukyj jau 
didesnis, ne kad svetur.

Tai reiškia, kad anglai deda 
pastangas perorganizuoti, at
naujinti savo ūkį. Kad jie ne 
ketina lengvai pasiduoti liki
mui.

Antrą tečiaus vertus, jie la
bai susirūpinę dėl sumažėjimo 
investmentų (įguldymų) kapita
lo svetur. Suv. Valstijos šian
die pralenkia juos šitos rūšies 
investavimais. žymioj dalyj 
dėl šios priežasties pradėta va
ryti agitacija, kad šalies gy
ventojai pasidarytų “taupes
ni.” Tarpe kita ko, tur būt ir 
šis sumetimas reiškė ne mažai 
valdžios planuose kolonizuoti 
bedarbius (arba gyventojų per
teklių) dominijose (kolonijose).

Bet jos hegemonija (vadovy
bė) pramonėj ir komercijoj 
menkėja. —Nn.

Metė golfą lošęs
1- mas: Ar tu, brolau, nebeloši 

golfo daugiau ?
2- ras: Ne. Dabar lošiu pat- 

kavą. Jos niekuomet nepamesi.

Merginų kalba
1- moji: Man skauda širdis at

sakyti jam.
2- roji: Ar jis taip jautrus?
1-moji: One. Bet jis yra ne

paprastai duosnus.

Pradedu Biznį
1) REĄL ESTATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties jr kitų, 8) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu bianį per dideles, tvirtas 
ir teisingus kompanijos.

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

V.’ MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevtlt 8500

Garsus išradimai — 
siuvama mašina

Kiek laiko atgal Anglijos pa
tentų ofise rasta seniausias siu
vamos mašinos patentas. Ang
las, Thomas Saint, liepos 17 d. 
1790 m. išėmė patentą mašinai, 
kuri “bus vartojama siuvimui 
ir išsiuvinėjimui čeverykų ir 
kitų daiktų. Bet kiek žinoma, • 
ši pirma masina nebuvo varto- 
. ama. Gal pasirodė nepraktiš
ka. Kiti siuvamos mašinos pa
sentai Anglijoj buvo išduoti 
/arpe 1790 ir 1841 m. Bet ko
mercijoj mašinos neturėjo pa
sisekimo.

1841 m. du anglai, Nevvton 
ir Arcchold, padarė adatą su 
ak i a prie galo. Toji adata pa
naši į šiandien vartojamą ada
tą. Anos pirmos, senoviškos 
mašinos nerado pasisekimo, nes 
neturėjo šitokių arba panašių 
adatų.

Pirma operuojama mašina 
pasirodė Francijoj 1830 m. Iš
radėjas buvo Berthlemy Thi- 
monier. 1848 m. jis kitą ma
šiną išrado, kurią patentavo 
Suv. Valstijose 1850 m. 1832 
—34 metuose Walter Hunt, 
mašinistas, gyvenantis New 
Yorke, išrado ir padirbo maši
ną kurios adatos akis buvo prie 
galo.

1842 ir 1843 m. J. J. Green- 
ough ir George H. Corliss pa
darė kelis siuvamus išradimus. 
Lerow ir Blodgett padarė dra
bužiams siūti mašiną. Gegužės 
8 d. 1849 m. John Bachelder 
patentavo pirmą siuvamą ma
šiną su horizantaliu stalu ir su 
prietaisa, kuri davė siūti per 
kiek laiko.

Elias Howe, Jr., daręs viso
kius bandymus nuo 1843 m. iki 
1857 m., užpatentavo mašiną, 
kuri iki šiai dienai neša jo var
dą. Ik>we gimė 1819 metais, 
Massachusetts valstijoj ir bu
vo malūnininko sūnūs. Per il
gą laiką jis dirbo kaip mašinis
tas, per ilgą laiką svajojo apie 
mašiną, kuri pervertų adatą 
per audeklą ir ištrauktų atgal.

Padirbęs savo mašiną, jis lai
kė ją per metus manydamas, 
kad ji nebus tinkama. Jis pa
skui sugalvojo panaudoti du 
siulu, siuvant su riesta adata, 
kurios akis buvo gale. Jis už
baigė tokią mašiną 1844 m. iš 
medžio ir dratos. Po tolesnių 
bandymų jo mašina galėdavo 
siūti audeklą keturių mąstų il
gio. Jam taip pavykdavo nu
siūti siūlę, kad buvo sakoma, 
jog siuvimas ilgiau laikys, ne
gu pats audeklas.

Lapkričio 12 d. 1850 m. pa
tentas išduotas AHen B. Wil- 
sonui iš Adrian, Michigan. Jo 
mašina buvo pirma «iuti lenktą 
siūlę. Tą pačią dieną Issac M. 
Singer gavo patentą savo pir
mai mašinai. Ta Singer’io ma
šina turėjo tiesią adatą.

1859 m. Wjleox ir Gibbs ga
vo patentą. /James E. H. Gibbs 
išrado mašiną, bet James Will- 
cox pridėjo kelis pagerinimus. 
Mašinų industrija žymiai augo, 
iki šiandien ji užima pirmą 
vietą visame pasaulyje.

1923 m. 40 įstaigų, samdant 
16,000 žmonių, gamino maši
nas ir mašinų dalis. (FLIS.)

g—--------a
GYVENIMAS

Mlneeinia turnalae 

900 W. B2nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50
Pusei metų --------------- 81
Kopija ...............-....... — 10c

Važiuodami atosto
gų, pasiimkit su sa
vim “Gyvenimą” — 
jis bus jums geriau
siu draugu. “Gyvo- 
rnmo” kompletas, $3.
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Didieji Gyvenimo Žodžiai kum kitaip, štai, pavyzdžiui, žo
dis “bažnyčia.” Vienas sako: 
“bažnyčia sugriuvo”. Kitas

ne tiesa. Vienas dalykas —• 
protas. Ir visai kitas dalykas 
— mokslas. Ir vėl visai kitas

Kas ir kaip savo samprotavi
muose klysta?

Visi žmonės klysta, jeigu pa
miršta faktus arba nepakanka
mai jų žino. Ir patys nė nepa
stebi savo klaidų. Ir tai kas 
žingsnis. Kartais toks klydimas 
kiekvienam akis bado. Bet kar- 
tasi nė nepastebėsi klystant.

štai, pavyzdžiui, vienas šitaip 
samprotauja: “Visi žmonės yra 
mirtingi.” Tiesa. Aš esu žmo
gus.” Taip pat tiesa. “Vadi
nas, ir aš esu mirtingas, ir aš 
mirsiu.” Ir čia tiesa. Toks sam
protavimas yra taisyklingas. Jis 
galima patikrinti faktais kas
dien.

Na, o jeigu ir taip samprotau
simi “Visi žmonės yra mirtin
gi.“ Tiesa. “Aš — tai dar ne 
visi žmonės.” Tatai irgi tiesa, 
nes tu — vienas, o visų žmonių 
— daug. Ar iš to išeina, kad aš 
esu nemirtingas, — būtent aš? 
Kur čia painiava mintyse? Su
sivokite patys.

O štai dar vienas pavyzdys. 
Kiekvienas iš musų turi ar tu
rėjo tėvą ar motinų, o šie — 
taip pat turi tėvą ir motiną, šie 
taip pat. Ir taip ligi pat žmo
nių žemėje atsiradimo. Vadi
nas, kiekvienas turi du gimdy
toju, du senoliu ir dvi senoli; 
kiekvienas turi po keturias pro
senoles ir po keturius proseno
lius, po astuonias prosenoles ir 
po tiek pat prosenolių, po šešio
lika pro pro... ir taip toliau. Va
dinas, juo gilyn į žiląją senovę, 
juo daugiau ir protėvių. Ir vis 
daugiau ir daugiau, o ne mažiau. 
Ir kiekvienos gentkartės protė
viai gyveno tuo pat laiku. Prieš 
penketą gentkarčių mano buvo 
32 protėviu, prieš 10 gentkarčių

aiškėja: suklysti samprotavi
muose ir žodžiuose net labai len
gva. Visi mes taip klystame kas 
žingsnis. Ir visi mes tartum 
skęstame savo pačių žodžiuose ir 
mintyse, — skęstame nelyginant 
kokioj klampynėj: priplepėjo, 
priplepėjo ir įklimpo galų gale 
savo paties mintyse, ir kitus dar 
įklimpdino.

Kodėl taip atsitinka? Apie tai 
verta pagalvoti.

Štai kodėl mes klimpstame: 
visų pirma dėl netaisyklingumo 
mtisų žodžių, musų kalbos. Daž
nai visi mes pernelyg netikusiai, 
nevykusiai parenkame žodžius 
savo mintims, jausmams ir sie
kimams išreikšti. Taip, antai 
daugelis musų žodžių turi po 
dvi ir po tris skirtingas pras
mes. Argi galima kad ir šitaip 
samprotauti: “Bet koks šaltis 
galima išvaryti karščiu. Jonas 
yra peršalęs. Vadinas, jo ligą 
galima išvaryti karščiu.” Toks 
samprotavimas — nesąmonė.

Štai kaip samprotavo kartą du 
žmonės:

—Kaip tamsta jautiesi?—pa
klausė vienas.

— Kaip aš jaučiuosi? Supran
tama, daugeliu jausmų, —’ pa
vyzdžiui, aš save matau, girdžiu, 
užuodžiu, paliečiu, — atsakė ki
tas.

Na, o kaip tamsta mane at
randi?

Niekaip, nes aš tamstos nie
kados nebuvau pametęs. Atran
da tiktai tai, kas pamesta.

Tokiame pašnekesy yili gau
sybė žodžių dvejopa prasme. O 
dviprasmiais žodžiais negalima 
aiškiai nei samprotauti,, nei ką 
svarstyti. Juk klausytojas ga
li suprasti kitą žodį visai ne 
taip, kaip reikiant.

prieštarauja: “bažnyčia negali 
sugriūti”. O juk vienas kalba 
apie bažnyčios trobesį, o kitas 

apie krikščionių bažnyčią, ta
riant, apie tikinčiųjų draugiją.

Nereikalingų žodžių įpynimas 
taip pat iš vagos išstumia. Taip 
antai, vienas žmogus paklausė 
kitą: “Ar tamsta muši dabar sa
vo tėvą?” Kitas tų visų žodžių 
kaip reikiant nesupratęs atsakė: 
“Ne”. Tada pirmasis sušuko: 
“Aa, vadinas, tamsta ką tik pri
sipažinai lig šiol jį mušęs!”

Dar šitoks pavyzdys: vienas 
žmogus pasakė: “tai, ko tu ne- 
pametei, tu turi. Ragų tu ne- 
pametei — vadinas tu turi ra
gus”.

žmonės painiojasi savo žo
džiuose ir samprotavimuose tūk
stančiais įvairių būdų. Visų jų 
ne nesuskaitysi. Bet kaip to 
išvengus! Tam reikia gerai pa
manyti kiekvieną savo ir sveti
mą žodį, jų prasmę, jų nuosa- 
kumą, jų sąryšį tarp savęs. Ta
tai ne taip jau lengva. Netikri
nant savų ir svetimų žodžių ir 
minčių gyvenimo faktais, — vi
sados bus painiavos.

Vadinas, tenka prieiti štai ko
dą taisyklę: žmonių žodžiai — 
tai tik tušti garsai tėra. Visa es
mė ne juose, o tame, ką jie rei
škia.

Štai ką rašė prieš 85 metus 
vienas įžymus prancūzų galvoto- 
jas Prudonas, daug padirbėjęs 
per savo amželį darbo žmonių 
gerovei ir naudai:

“Tūli žmonės mano, kad da
bartiniai mokslai yra sudaryti 
tiktai iš taisyklingų minčių, o 
kiekvienas mokslo žodis, vadi
nas, “moksliškai” tartas žodis, 
reiškia, kad ir kokią, bet būti
nai tikrą mintį. Mokslas, min
tis, žodis — tai esą vis vie-

—1024 prieš 15 gentkarčių 
32,768, o prieš 20 gentkarčių 
968,576 protėvių! Tad man vie
nam pagimdyti štai kiek prirei
kė protėvių! O kiek jų buvo
prieš tūkstantį mėtų? Milionų
milionai! Tuo budu išeina štai 
kas: žiloj senovėj daugiau žmo
nių butą, nei dabar jų gyvena. 
Taip samprotaujant išeina, kad 
tiktai mano kadaise milionų mi
lionai protėvių vienu metu gy
venta. Kur čia tiesa? Juk aš, 
berods, taisyklingai samprota
vau. O taisyklingojo sampro
tavimo keliu priėjau aiškų melą, 
Vadinas, samprotavimais ne per 
daugiausia tegalima remtis.

Pamėginkite patys čia susi
vokti.

O štai dar vienas pavyzdys, 
kaip žmonės savo žodžiuose kly
sta : senovėj vienas graikas, var
du Epimenidas, kilęs iš Krito sa 
los, pasakė: “Visi kritiečiai yra 
melagiai.”- Bet ir jis pats — 
kritietis. Vadinas, ir jis meluo
ja. O jeigu jis meluoja, tai ir jo 
pasakymas yra melas. Vadinas, 
kritiečiai nėra melagiai. Bet 
tada ir patsai Epimenidas ne 
melagis. Bet juk tatai reiškia, 
kad jis pasakė tiesą, vadinda
mas kritiečius melagiais. Čia ir
gi patys susivokite. .

Iš visų tų pavyzdžių štai kas

“SANDARA” Į 
LIETUVĄ UŽ 

$2.00
NAUJAS “SANDAROS” 

VAJUS 
v. —r-Vienam menesiui nupi

gintas “Sandaros” prenu
meratos vajus jau prasidė
jo, ir baigsis su Rugsėjo 
1 d. š. m. Tai specialis j Lie
tuvą ir užsienius nupigini- 
mas. Visi nariai ir draugai 
užrašykite “Sandarą” savo 
giminėms Į Lietuvą, Vil
niaus kraštą, Kanadą, Kiu- 
bą, Braziliją, Argentiną ar 
į kitas šalis. Pasinaudokit 
proga! Dabar “Sandaros” 
prenumerata tiktai $2.00 
metams laiko.

“Sandara”
327 E STREET 

SO. BOSTON, MASS.

Tada jau ir visas musų sam
protavimas nueis niekais. Ir mes 
patys kartais klystame: sampro
taudami mes dažnai suprantame 
kurį žodį iš pradžių vienaip, pas-

na. Taip kiti ir mano: jei ku
ris žmogus turi lankstų liežu
vį, kalba greitai, sklandžiai ir 
dailiai, tai toks žmogus turįs 
daug minčių ir žinių. Ne, tai

dalykas — žodžiai, kad ir visų 
mokslingiausi. Protas gali vi
sai nesutikti su tuo, ką tūli 
žmonės mokslu vadina; o žo
džiai kito žmogaus lupose ga
li būti tiesiog tušti garsai, o 
ne jo minčių, jo proto reiškė
jai, išmokslinto ar neišmokslin
to proto reikŠkėjai. Ir išties, kas 
dabar nežino kad ir tokio daly
ko: yra pasaulyje nemaža ir 
tokių mokslininkų, kurie kal
bėti nemoka. O yra ir plepių, 
kurie jokio mokslo nepažįsta, 
o plepa sklandžiai ir moksliš
kai. .Yra pasaulyje ir filosofų 
(galvotojų), kurie iš tikrųjų vi
sai nėra mokslininkai, o tiktai 
plepiai. Kiekvienas plepis pa
našus į varpelį, sako Prudonas, 
į tokį varpelį, iš kurio mažiau
sias stuktelėjimas išgauna ne
pabaigiamą skambesį. Ir juo 
daugiau plepis prikalbės įvai
rių žodžių, juo mažiau minčių 
bus tuose plepio žodžiuose*.

Bet štai kas liūdna: kartais 
plepiai ir. valdo pasaulį. Jie 
mus spaudžia, smaugia, plėšia, 
čiulpia musų kraują, pajuokia 
mus. Ir prieš plepius tyli daž
nai tikrieji mokslininkai — 
mąslus, protingi, nuoširdžiai 
mylį tiesą. Lig tiktai moks
lininkai prabyla, plepiai tuoj 
juos nukerta.”

Kiekvienas turi štai ko iš
mokti: skirti žmones iš tikrųjų 
protingus, suprantančius ir do
rus, nuo plepių, kad ir gražiai 
kalbančių, bet neprotingų, ma
ža tesuprantančių ir nedorų. 
Kad skambus žodžiai iš ple
pių lupų mums akių nedumtų 
ir musų proto netemdytų.

O tų įvairių žodžių, — ir 
skambių, ir gražių, ir įtikinan
čių, ir net pilnai kilnių žodžių 
— pasaulyje yra begalės nuo 
senų senovės. Bet iš vienų žo
džių ir iš vienų plepalų, anot to 
priežodžio, “kailinių nepasiųsi 
ir namų nepastatysi”. ,

N. Rubakinas.

*

Skalbimo ir Prosinimo Mašina
į Vieną už $189

$10.00 įmokėti ir $10.00 į mėnesį

AB jus galvojate apie pirkimą skal
biamos mašinos? Nedaryk nieko 
kolei, nepamatysi naują Thor 

Laudrės vienata. Jos dabar yra pasiū
lomos už tokią kainą, kokią turėtumėt 
mokėti vien už gerą skalbtuvą. Lengvi 
išmokėjimai ir kiekvieni namai gali iš
galėti.
Skalbtuvas yra stebėtinas naujo Thor 
Agitatorius — greičiausias, labiausia na
šus palyginus su kitais skalbtuvais. Thor 
vardas ir gvarancija yra jūsų užtikrini
mas jog ilgai tvers ir pilnai užganėdins.

Prosytuvas yra naujas Thor Rotary Iron. 
Sudėstomas, greitas, lengvai operuoja
mas. Jis tinka prie grąnštuvo ašies prie 
skalbtuvo — ir suprosija galybes ištisų 
drabužių į vieną ketvirtadalį laiko reikia
mo dirbant su rankomis. Nė darbo — nė 
intempimo. Sujung su šviesos jungtuvu 
— atsisėsk ir prosyk.

Pasiųsk žemiau telpanti kuponą dėl pilnų 
iliustracijų ir aprašymo ir kitų naudingų 
Thor produktų. Ar telefonuok pardavė
jui, kad parodytų namuose.

Jūsų apielinkėje randasi Thor Pardavėjas

HURLEY MACHINE 
COMPANY

22nd Street and 54th Avenue, 
Chicago, III.

I Kuponas
I HURLEY MACHINE CO. |
i 22nd St. ir 54th Avė., Chicago. Dept. A .

Prašau man prisiųsti iliustruotos literatūros 
I visų Thor išdirbinių.
I Vardas ............................................................ ..
I Adresas .......................................................

Murinę Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio St., Chicago

Švarios, Grynos, Sveikos ’ 
Gražios Akys

Yra Puiki žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

KnygutS “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

Ii . ...... . ...... '"1
APSIDRAUSK!

$10,000 ACCIDENT POLIO Y
I

Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se- > 
niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku ' 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas p£r metus laiko.

Vardas ......................... _
Adresas (gatvė) ........................................................
Miestas ir Valst............. ............................................
Užsiėmimas ..................... Amžius..........
Pašelpgavis ..........    _

Feeria-mint
Liuosuotoją

’ Jus kramtysit 
Kaip Gumą

> i Soknis Tik 
Mėtos -

Babies Love It
Del skilvio ir viduriu eeema
rumų ii prieiastieu dantį 
augimo, nieko n i ra geresnio 
kaip lis saugu Kudikią 
L&xative>

Mrs. Winslow*s 
Syrup

25?
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę 

e

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25*
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kur ir kada?
Iš visų kampų Chicagos 
Žmones rengiasi važiuoti 
Stickney daržan, prie estrados 
Linksmas dainas padainuoti.

Dvidešimts šešta rugpjūčio 
Yra diena lietuvių,
Ne vienų tik Chicagiečių:— 
— Visos apielinkės žmonių.

Indiana Harboriečiai,
Gary, Hammond, Kenoshiečiai, 
Summit, Argo, Willow Springs 
Tie žmonės visur pritink.

O \Va'ukeganas, Hacinas — 
Jau dvi syvai tęs dabinas, 
Kad Naujieniečius aplankyt, 
Su visais pasimatyt.

Mat, Naujienas visi skaito, 
Be peštynių susitaiko, 
lodei piknikai! važiuoja, 
Linksminasi, baliavoja...

jopu budu: gatvekariais, busais ir automobiliais. Gatvekarius reikia Lyons-Berwyn ant 22nd 
St. ir Cicero Avė. (prie Western Electric) ir tais karais važiuoti iki Ogden ir Harlem Avė., kaip 
parodyta plane. Buss galima gauti ten pat, kur ir gatvekarius ir dar ant 26th, Cicero ir Ogden 
Avė. ir išlipti ant Ogden ir Harlem Avė. Iš čia paeiti į pietus iki 43 St. ir čia yra daržas. 
Automobiliais iš visų dalių miesto reikia davažiuoti Ogden Avė. (Road 4 18) ir važiuoti kaip 
parodo planas.

Ir Padaužos — geri žmonės 
Žiopliams duoda į pašones. 
Stickney daržan atvažiuos, 
Su visais susidrauguos.

Ten ne bus kiaulių Maskvos— 
— Pasiliks jie už tvoros....
Gal fašistas vienas-kits 
Paslapščiais ir įsiris.

Harmoningai ir linksmai 
Leisim laikų mes tenai.
Jei bus karšta — vėdins

[alutis,
O jei šalta?.... (cenzūros iš

braukta)

Sėkmingas joniškiečių 
išvažiavimas

Joniškiečių kliubo biznieriai 
p. p. Smilgiai (bridgeportiečiąi) 
netik kad atvyko į pikniką, bet 
dar atvežė kliubiečiams skanių 
kiškio piragų. P. p. Impoliai iš 
Melrose Park irgi buvo su visa 
savo gražia šeimyna. Buvo ir 
daug kitų biznierių.

Ar surengs Joniškiečių kliu- 
bas dar vieną šiemet išvažiavi
mą? Butų tikrai malonu dar 
kartą sueiti su saviškiais, pa
silinksminti, pasijuokauti, pa
dainuoti, pasišokti.

Tik vėlai naktužei atėjus vi
si išsiskirstė ir patraukė namų 
link. Pasiliko tik tie, kurie pir
miausia atvažiuoja ir vėliausia 
išvažiuoja — rengimo komite
tas ir darbininkai. —Tas pats.

PasltanmaH ru musų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Jei atsiusite savo mulą fotografija arba 
fotografijos proof, j tai bus atkreipta 
specla.6 atyda. Visi tulikai greit atsakomi. 

American Institute 
of Plastic and Facial Rejuvenation 
Sulte 720 State-Lake Bldg. 190 N. State 81.

Telephone State 5156 Chicago, UI.

Išsirinkite Sau 
Tinkamą Nosį
i

Musų žinomi plastic chirurgai 
pertaisys jūsų- nosj pagal jūsų 
veidą. Nežiūrint kaip kreiva ji 
butų arba stora, jus galit tu
rėti tinkamą nosį su pagelba 
be skausmo pataisymu. Ir tai 
užims tik dvidešimt} minučių. 
Neliks jokių ženklų. Specia
liai pigios kainos. Mes taipgi 
žinomi ir dėl kitų pertaisymų, 
kaip tai: prašalinime gymio 
ženklų, rauplių duobių, atitai
syme kreivų akių, atjauninime 
senų veidų ir 1.1. Kainos la
bai pigios.

Ant gražios žolės susėdę, 
Pasivalgę, pasirėdę....
O vėliau ir žaismes žaisim, 
Kas smarkesnis — prizus gau- 

[sim.

Daug gražuolių pamatysim, 
Su kitom susipažinsim, 
O Naujienų visam štabui 
Linkėsim mes viso labo.

Dvidešimts šeštoj dienoj, 
lai sekančiojo] nedėlioja 
Piknikas Naujienų bus 
Stickney daržas uš,—tai uš.

Ten susieisime visi, 
Jauni, seni ir žili.....

— Žemaitis

18-tos gat. apielinkė
A. Belskiai susilaukė sunaus

Pereitą sekmadienį p. Svilai- 
nio farmoje, prie 87 ir Kean 
Avė., įvyko šią vasarą antras 
Joniškiečių L. K. Kliubo pikni
kas. Kadangi tą dieną oras bu
vo nepaprastai gražus, tai ir 
svečių į joniškiečių išvažiavimą 
atvyko daug. Daugelis buvo tie 
patys, kurie ir pirmesniuose jo- 
nieškiečių išvažiavimuose daly
vaudavo, bet šį kartą buvo ge
roka dalis ir naujos publikos, 
kuri gal dar pirmą syki pas jo
niškiečius atvyko. Ir gal nesi
jautė apsirikę atvykdami, nes 
draugiškumas ir linksmumas 
šiame joniškiečių išvažiavime 
buvo tikrai pavyzdingas.

Per visą mielą dienelę, veik 
be jokios pertraukos grojo 
Bartkaus muzika. Ištikrųjų, 
muzikantai buvo geri ir ener
gingi, tai šokikai smagiai pri
sišoko iki sočiai.

Apie 6 vai. prasidėjo virvės 
traukimas. Vienon pusėn stojo

singeliai, o kiton
Pereitame piknike ženočiai Bin
gelius nugalėjo ir juos toli nu
tempė. Jie tikėjosi ir šį kartą 
laimėti. Bet išėjo kitaip. Gas- 
paraitis davė ženklą pradėti, 
dvi didelės spėkos išsitempė ir 
prasidėjo kova. Vieną, dvi mi
nutes ženočiai dar laikėsi, bet 
paskui pradėjo leistis ir klupti, 
velkami singelių. Singeliai 
džiaugiasi laimėję ir eina atsi
imti dovaną. Bet ir ženočiai nė
ra nusiminę: dabar esą visi ly
gus, nes kiekviena pusė turi po 
vieną laimėjimą.

ženočiai. girdau), kuri pasilipa ant plat-

Seka moterų dainavimo kon- 
testas: kuri gražiau sudainuos, 
ta gaus dovaną. Moterys iš- 
pradžių nedrąsios, bijosi pirmo
ji pasirodyti. Bet atsiranda vie
na moteris (jos pavardės nenu-

formos ir sudainuoja vieną dai
nelę. Po jos išeina kliubietė 
Skridulienė (cicerietė). Ji turi 
gražų alto balsą ir susilaukia 
daug aplodismentų. Trečia dai
nuoja Cassie Yasevich (Town 
of Lake). Jos soprano balsas, 
nors ir nelabai didelis, bet gra
žus ir gerokai pralavintas. Ji ir 
laimėjo dovaną. Reikia tikėtis, 
kad Joniškiečių kliubas kitam 
sezonui įgys daugiau daininin
kių. P-ia Skridulienė jau yra 
Joniškiečių kliubo narė; tiki
mės susilaukti ir p-ios Yase
vich.

Po koncertų vėl sekė šokiai, 
kurie tęsėsi iki sutemos. Jau su
temo, bet vieni nuo kitų dar ne
nori skirtis, nori ir toliau drau
ge linksmintis.

VISŲ BIZNIERIŲ COOK COUNTY
Bus šiandien

Gerai žinomas “Naujienų” 
apielinkės aptiekininkas A. 
Bielskis, turintis aptieką prie 
1900 S. IUilste<i St. ir ta.ipju*u 
kitą aptieką prie Manyuette 

Road ir Artesian gt., dabar 
yra labai išdidus ir nepapras
tai linksmas. Ir kaip nebus iš
didus, jei jis dabar yra tėvas 
antro sūnaus. P-iai Bielskienei 
“garnys” atnešė sveiką, tvirtą 
sūnų rugp. 20 d. Motina jau
čiasi labai gerai. “Garnio” pa
reigas atliko Dr. A. L. Yuška. 
Sūnui va'rdas duotas Eugene.

P. p. Bielskiai dabar turės 
du sunūs. Pirmas sūnūs, Al- 
der-Antanas, gimė irgi šį mė
nesį, dvieji metai atgal.

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems Žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris- 
lešimtj metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
lusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
ras. reumatizmą, skilvio triubelius, 
Širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
lijęos, sifilis ir užkrėČiamos li&os ii- 
gydomos. 13 r. Rosi sistema, moks- 
liniu gydymu. Yra vartojama geriau- 
d 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.

Dr.B.
35 So. Dearborn Street

Piknikas
9

CHERNAUSKO DARŽE
Justice Park, 79th ir Archer Avė.

Gera muzika 
Kviečiame visus biznierius atsilankyti.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
X 

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. 11 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phonc Canal 2544—2545

Skelbia
Nauja Naudinga Troka

Dar Viena Sensacijinė Chevrolet Verte z

4 Greitumų Priekin-4 Ratų Brekiai
Dabar Chevrolet suteikia naują naudingą troką — ap
rūpintus naujais prietaisais, kurie dar labiau padidina 
sensacijinę vertę produkto ir taip jau populiaraus, ir 
tas padaro Chevrolet didžiausį pasaulyje trokų bu- 
davotoją.
Naujas 4 būdų greitumas, su nepaprastai lengvo va
žiavimo prietaisu kas duoda didžiausia traukimo jėgą 
sunkiam vežimui, prieš stačius kalnus ir smilčių ke
lius! Stiprios 4 ratų brėkės su atskira umaus su- 
stahdymo brėke! Visas valdymo mekanizmas ant 
šratų! Ir prie to dar visi kiti pagerinimai, kokiais 
Chevrolet jau senai buvo garsus! Ateik šiandie ir 
susitark dėl demonstravimo vežimo.

Price only

$520
(Chassis only) 

f,o. b. Flint, Mich.

Atlankykit arčiaus j Chevrolet Vertelgą
Chevrolet turi lietu-viii departamentu. Kuomet Jum atsilankysit pas mua ar pas -kitus 

Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

Kampas Monroe Street. Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatoriy iki penkto aukftto. Vyr j 
priėmimo kambarys 500,—Moterų 608. OK- 
k> valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 va- 
<are. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
pint. Panoddlyj. Seredoj ir Bubatoj nuo Ii) 
ryto Iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

Rusiškos ir Turkiškos Vanos^
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

SOUTH
F. Crnwford Motor Sales 

0831 Cottage Grove Avė.
WHte Motor Kalei 

Blue sland, III. 
Schuller & Ilafner Chevrolet Co. 

4741 Cottage Orove Avė.
Spooner Motors, Ine. 

llarvoy, Iii.
McManus Motor Sales 
6711 S. Western Avė. 

Michlgan Avė. Chevrolet Co. 
3231 S. Mlchfgan Avė. 

Meburger Chevrolet Company 
7744 Stony I sland Avė. 

A. J. Oosterbeek Motor Co. 
7641 S. Halsted St.

Orme liros. & Sheets Motor Co. 
0522 Cottage Grove Avė.

Superlor Motor Sales 
0013 S. Halsted St. 

Selp Chevrolet Company 
8022 Commercial Avė.

Warme Motors, Ino. 
Chicago Helghts, III. 
Young & Hoffman 

1700-11 W. 05th St.
Argo Motor Company 

6211-16 Archer Avė., Argo, III.

SOUTH— (Contlnued) 
Ashland Avė. Motor Sales 
5436-42 H. Ashland Avė. 

Norman M. Barron Chevrolet 
Salei 

2839-43 W. lllth St. 
liutiman Chevrolet Sales 

3510-20 Archer Avė. 
C'aley Brothers 

10638 8. Mlchlgan Avė.

NORTH 
Uptown Motors Corporation 

4859 Broadvvay 
Wescott-£chonlau Company, Ine. 
1246 Chicago Avė., Kvanston 

Albany Park Motor Sales 
3102 I^»wrence Avė.

Blameuser-Egan Chevrolet Sales 
N lies Center, III. 

Dės Plaines Motor Co. 
Dės Plaines, III. 

Milwaukee Avenue Motor Sales 
2604 Mllwaukee Avė.

WE8T 
Sniart Chevrolet Company 

La Grange, III. 
Dės Plaines Valley Motor Sales 

Lemont, III.

VEST—(ConUnued) 
West Auto Sales 

2632 M’ashlngton Blvd. DrIJe Motor Sales 
6628 Boosevelt Road, Oak Park 
George W. Durst Chevrolet Co. 

741 W. Jackson Blvd. 
Elmvvood Park Motor Co. 

Klmweod Park, III. 
Flvek’s Sales A Service 
2432-40 S. Kedzie Avė. 
Keenan Chevrolet Sales 

5323-26 W. 22d St., Cicero, UI. 
Klng Motor Salra 

Maywood, III. 
Lewls Auto Sales 
3400 Ogden Avė. 

Murray Service & Motor Co. 
652 Madlson St., Oak Park, III. 
Ray O’Connell Motor Company 

4625 W. Madlson St. 
Harry M. Ksid Motor Company 

5815 W. North Avė. 
Rookevelt Motor Sales 
3838 Roosevelt Road 
R. A N. Motor Sales 

6827 Ogden Avė.. Berwya / 
Taylor Chevrolet Sales 

Melrose Park, III. 
H. H. Fleck & Company 

Hlnsdale, Illinois
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių į 

n

Miss Brighton Park 
dalyvauja Naujienų 
Gražuolių Konteste
“Naujienų” gražuoliu kontes- 

tas suinteresavo visas musų 
lietuvaites gražuoles. Kas die
ną ateina desėtkai nauju apli
kacijų su paveikslais nuo lietu
vaičių, norinčių dalyvauti kon
teste. Bet gaila, kad jau per 
vėlu. Aplikacijų laikas jau už
sibaigė.

Rytoj tilps “Naujienose” vi
sų gražuolių paveikslai, kurios 
tik teikėsi tinkamus paveiks
lus prisiųsti laiku. Keletas gra
žuolių pridavė tik “snap shot” 
ar “proofs” ir iš tų negalėjo
me padaryti paveikslų, todėl jų 
vardai tilps be paveikslų. Te- 
čiaus jos vis viena dalyvauja 
konteste, kadangi laiku prida- P-lė Vilma Staškuniutė
vė aplikacijas. ■ Tai lietuvaitė nesenai laimė-

Šiandie (rugp. 22 d.) “Nau-ljusi “Miss Brighton Park” var- 
jienų” Pikniko Komitetas vi-jrfą vietos gražuolių konteste. 
soms kontestantėms išsiuntinė- Rytoj ji dalyvauja konteste 
jo instrukcijas ir tikintus. Tų, Oriental teatre,' didmiesty ir 
kurių aplikacijos liko nepriim- gai būt laimės "The Modern 
tos dėl pavėlavimo, komitetas Venus”. Ji yra gimusi Chica- 
atsiprašo ir pataria kitais me- goję 18 metų atgal. Užsiėmi- 
tais nesivėlinti. j mas — telefono operuotojo.

štai dar daugiau gražuolių. į Kaip jai seksis “Naujienų” kon-
teste — pamatysime.

Lietuvių'dainos per 
radio

P-lė Josephine Pažerauskaite
21 metų, gimus Lietuvoje, 

dirbtuvės darbininkė. Ji yra 
viena iš darbščių ir gražių lie
tuvaičių ir tikisi laimėti gra
žuolės karūną “Naujienų” kon
teste.

l’-lė Julia Pukinskaitė

18 metų, gimus Lituvoj, siu
vėja, moka gražiai lietuviškai 
rašyti ir yra graži mergaitė. 
Šiame konteste ji parodys, kad 
ir Lietuvoje yra gražių mer
gaičių, ir ji turi daug šansų 
prie gražuolių karūnos.

Roseland
Staigiai pasimirė Povilas

Rupšis

Pasiilgęs musų lietuviškų 
dainų programo, kadangi vasa
ros laiku visi dainininkai ilsis, 
ir pamatęs, kad pirmadienį, 
rugpiučio 20-tą, ryšyje su Pa
saulinės Parodos rengimu bus 
“broadcasted” lietuvių progra
mas, kurį išpildys vietinis Dai
nos Choras, po vadovyste Prof. 
A. S. Pociaus, —»- “vienas ge
riausių lietuvių chorų pasauly
je, susidedąs iš 80 dainininkų” 
(kaip matomai buvo* painfor
muotos “Daily News”), taipgi 
dalyvaujant poniai Onai Po
cius, buvusiai Lietuvos Operos 
artistei, ir ponams Bomanui ir 
Chapui, su advokato B. Mas- 
tausko painformavimu apie 
Chicagos lietuvius, jų kultūri
nį ir politinį veikimą, — dar 
prieš laiką nustačiau radio ant 
KY*W stoties, laukiau prade
dant programo.

Programas, laikas nuo laiko 
skelbiamas “announcer’io,” bu
vo toks:

d. a) Kur bėga Šešupė.
b) Mažas mano brolužėlis.

c) Ant tėvelio dvaro. 
Dainos Choras.
Veda—Prof. Pocius.'

2. Kalba ••*
Adv. B. Mastauskas.

3. Duetas Geležinis Vilkas 
pp. Roman ir Chapas.

1. a) Ne margi sakalėliai.
b) Tulpės.
c) Sodne žydinčių gėlelių, 
p. Ona Pocius.

5. a) Vienas žodis ne šneka.
b) Motinėlė.
c) Ei pasauli! Mes be 

Vilniaus nenurimsim.

Dainos Choras.
Kuomet skelbiama, kad pro

gramą išpildys “vienas geriau
sių lietuvių chorų pasaulyje, 
susidedąs iš 80 dainininkų” ir 
šio programo. klausosi šimtai 
tūkstančių žmonių, ypatingai 
svetimtaučių, prieš kuriuos 
reikia pasirodyti savo dainomis, 
savų žmonių dainuojamomis, 
labai abejoju, ar tokio garsini
mo rezultatai davė kredito lie
tuviams. Jeigu ir yra 80 dai
nininkų Dainos Chore, radio 
programo išpildyme nemanau 
kad buvo pusė to skaičiaus. 
Jautėsi didelis nelygumas bal
suose, ypatingai trukumas vy
riškų balsų. Tas trukumas ma
tyt buvo bandyta užpildyt di
desniu balso leidimu — forsa
vimu, ir' to pasekmės buvo 
nuolatinis detonavimas.

Paskui, nežinia kodėl Prof. 
Pocius nedavė akompaniamen- 
to dainuojant Šimkaus “Vie
nas žodis ne šneka.” šios dai
nos akompaniamentas yra sa- 

, vaimi įdomus ir prisideda prie 
-paties kurinio grožės.

Adv. B. Mastauskas savo 
aiškia ir turtinga anglų kalba 
ypatingai gerai painformavo 
klausytojus apie lietuvius Chi- 
cagoje, jų veikimą -kultūros ir 
politikos dirvose. Aiškiai ma
tytu kad p. Mastauskas ru'pes- 
tingai prisirengė savo uždavi
niui ir per tas kelias minutes, 
paskirtas jam kalbėti, pasakė 
daug. Esu tikras, kad jam pa
sisekė pasėti malonaus apie lie
tuvius įspūdžio svetimtaučių 
mintyse.

Ponai Romanas ir Chapas sa
vo duetą “Geležinis Vilkas” ga
lėjo ir turėjo sudainuoti su 
daug didesniu jausmu, ypatin
gai ix> to, kai radio “announ- 
cer’is” paaiškino dainos reikš
mę. Pats dainos pavardijimas 
turėtų iššaukti daug jautresnės 
interpretacijos.

Negaliu suprasti, kodėl p. 
Ona Pocius, dalyvaudama gry
nai lietuviškame programe, pa
sirinko savo numerio trečiai 
daliai rusų kompozitoriaus B. 
S. Plotnikovo dainą, nors ir 
lietuvių vertime, kuomet buvo 
reikalo parodyti svetimtau-

čiams tik lietuvių liaudies dai
nos ir lietuvių kompozitorių ku
riniai. Manau, kad Šimkaus 
“Kur Bakūžė Samanota”, Pet
rausko — Birutės arija, Tallat- 
Kelpšos — “Mano Sieloj Šian
dien šventė;” Vanagaičio 
“Motinėlė,” Sarpaliaus —“Duk
ružėlė” ir daugybė kitų lie
tuvių kompozitorių kurinių, ku
rių čia visų nė nesuminėsi, ne
būtų nė kiek diskreditavę mu
sų muziką svetimtaučių minty
se. Dabar, kai tūli klausytojų 
išgirdo sau pažystamą rusišką 
dainą, jie turi teisės paabejoti 
ir dėl lietuvių nuosavybės kitų 
programe dainų. Del to ne
tenka nė stebėtis, kad p. Po
cius nenorėjo, išskiriant savo 
kompozicijas, paskelbti vardus 
kompozitorių kitų programo 
dainų, kurių dauguma buvo 
Šimkaus ir finalas Vanagaičio 
— “Ei pasauli! Mes be Vil
niaus nenurimsim.” —Rep.

Cicero
Traukinis užmušė Joną Šimkų

Užvakar vakare traukinio 
liko užmuštas Cicero gyvento
jas Jonas Šimkus, 45 m. am
žiaus, vedęs, gyvenęs prie 
1627 S. 50 Avė.

Nelaime atsitiko prie 40 ir 
Ashland gatvių, velioniui ei
nant iš darbo, ijęs traukinis 
jį tiek sunkiai įsužeidė, kad 
nugabentas j St. Lukc’s ligo
ninę, Jonas Šimkus pasimirė 
tą pačią naktį, 4 vai.

Velionis paliko Lietuvoj mo
terį Mortą, dukterę Antoniną, 
tris brolius ir tris seseris. Lai
dotuvėmis rūpinasi jo švoger- 
ka Zofija' Pala kai tienė.

Laidotuvės bus šeštadieny, 
rugp. 25 d., iš namų į šv. An
tano bažnyčią, iš ten į šv. Ka
zimiero kapines. Laidotuves 
tvarkys graborius* J. F. Eudei
kis.

Klozeto outfitM (rene
tas, $13.60. Pirkit o no 
musų oleello kaiuomll. 
Namų apAltdymo įren
giniai parduodami ienr- 
vala 16mok0jimal». v
Peoples Plumbing/& 
Heating Supply Co. 
490 Molwaukee Avė., 

401 N. UalRted St.
Hfiymarket 0078—0078

Phono V/ctory 4952
MR8. Ai ^ĄRUSH-KAUSHILLAS 

A K U š E R K A
3252 South Haisted Street

Marinello Beauty Shop

Visi budai “Permanant VVaving” 
nupiginta kaina!!

Ries esame specialistai: “Euge
ne-Keen ir Fredrics Permanant 
VVaving”.

Visas darbas garantuotas

GUS KURLAND Sav.
3129 So. Haisted St.

Tel. Victory 6585

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai 

$10 įmokėti

A •f-A 
POVILAS RUPŠIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpjūčio 22 dienų, 5:55 valan
dų ryte, 1928 m., sulaukęs 43 
metą amžiaus, gimęs Telšių ap., 
Plungės parap., Kepurėm; kai
me. Amerikoj išgyveno 23 me
tus. Paliko dideliame nuliūdi
me brolį Antanų ir draugus. 
Kūnas pašarvotas randasi 21 
W. 114 PI., Roseland, III.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
rugpiučio 24 ideną, 8 vai. ryte 
iš namų į Visų šventų parapi
jos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas. į šv. Kazimiero kapines.

Laidotuvėms rūpinasi brolis 
Antanas.

Visi A. A. Povilo Rupšio gi; 
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. Tel. Yards 
1741.

Subadė 700 automobilių 
tairus

Nežinomi vandalai užpereitą 
naktį subadė tairus daugiau 
kaip 700 automobilių, stovėju
sių gatvėse South Shore Club 
apielinkčje. Tai jau antras te
kis vandalų siautimas. Per abu 
kartu subadyta apie 3,000 tairų.

Graboriai
^w**^**^^^A^**** •********>***>***********^***,***^^*********’«

S. D. LACHAVICZ
Lietuvi* Graborias ir 

Balzamuotoju

281'4 W. 23rd PI.
Chicago. III.

Patarnauja laido tu vė- 
■e kuopigiausiai. Bri
kai* meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busit* užganėdinti.
Hoosevelt 2515-2516

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGOpiLL.

Simpatiškas — 
M a n d a g u s — 

jHMMn Geresnis ir Pi- 
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp 
TAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 371*4 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Lietuvės Akušerės

Viršui Universal 
Stata Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 

iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Haisted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115

Akių Gydytojai
Tel. 7tct< n 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistą*
8265 So. Haisted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakar*
Nedėlioj nuo 10 iki 1

Jei abejoji apie savo am*, *ik pa*

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Aahland Avenue 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 met*

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas li^as vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
i Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 ▼. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M, 
Seredos vakare uždaryta

i Nedėlioj pagal *utart|

Lietuviai Daktarai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Haisted Street

Tel. Boulevard 2169 
Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
nuo 6 iki 9 valandai takai*

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland A vena* 
Telefonas Boulevard 7820

ReaM 6641 South Albany Avenue 
TeL Prospect 1930

Valandos 2-4, 5-8. Nedėlioj 10-12 d.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviam* žinoma* per 21 
m. kaipo patyręs gydytoja*, chirur
gas ir akušeris. %

Gydo staigias ir chroniška* liga* 
vvrų, moterų ir vaikų pagal naujau
siu* metodus X-Ray ir kitokiu* elek
tros prietaisu*.

Ofisą* Ir Laboratorija t
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietą ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakar*
Tel. Canal 3110

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

Ofiso Tel. Victory 6393 
Rez. Tel. Drexel 9i9x

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8102 S. Haisted Stn Chicag* 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakar* 
Nedėliomis ir šventai 10—12 dieną

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—52 ryto 
Rezidencija 6640 S. Mapletvood Avė. 

Tel. Kepublic 7868 
CHIUAGO, ILL.

DR. G. L. MADGE
. DENTISTAS

ykai egzaminadja. Be akauamo 
ištraukimą*

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

TeL Cicero 49

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

Tol. Kenvood 5107
Valandos

nuo C iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakafe 

apart tventadienio ir ketvirtadienio 
-------------------------------------------- --------- |

Ofiso ir Re*. Tel. Boulevaro 5918
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakar*
Rea. 8201 South Wallace Street

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 S. I^eavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Re*. 6G60 South Artestan Avenue, 
Phone Prospect 6G59 

Ofiso Phone Canal 9257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1 
1821 South Haisted Street 

Chicaro. IU.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 9 lubou

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. DUS 3 
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

Vak&rai s 
8241 South Haisted St. 

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedilio ir 

Pėtnyčio*

l’žpereitų naktį staigiai pa
simirė Povilas Rupšis, 33 me
tų amžiaus, nevedęs, gyvenęs 
prie 21 W. 114 PĮace.

Jis buvo molderis. Vakare 
parėjo iš darbo, pavalgė ir at
sigulė. Naktį sunkiai susirgo 
ir nespėjus pašaukti gydytoją, 
mirė. Koronerio teismas, ku
ris įvyko p. Eudeikio koply
čioje, vakar, 10 vai. ryte, pri
pažino, kad jis mirė nuo šir
dies ligos.

Velionis paėjo iš Telšių ap- 
skr., Plungės parap., Kepurė- 
nų kaimo. Paliko brolį Anta
ną. .

Laidotuvės bus jienktadieny, 
rugp. 21 d., iš namų j Visų 
Šventų parOp. bažnyčią, iš ten 
į šv. Kazimiero kapines. Lai
dotuves tvarkys graborius J. 
F. Eudeikis.

Žmones, 0 Žmonės!
Ar jus žinote, kad jus esate labai 

komplikuoto mechanizmo intelektua
las?

Ar jus žinote, kad jūsų didelis 
skaičius organų kooperuoja, kad bu
tų tinkami dcl atlikimo darbo?

Ar jus žinote, jei jūsų bent vienas 
organas atsisako atlikti savo parei
gas, jums tada gresia pavojus arba 
MIRTIS.

Mano klinikos ir praktiškas dauge
lio metų patyrimas, čionai ir užru- 
bežyj, įtikino mane, kad žmonių ken
tėjimai paeina dėl negavimo medi ka
lės pagelbos. Todėl protinga yra iš 
laiko pasitarti su gydytoju dėl apsi
saugojimo savęs ir išvengimo ligų.

.Širdingai kviečiu atsilankyti ir pa
sikalbėti su manim. Jums tas nieko 
nekainuos.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jackson Boul.

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150

Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų., nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

24 mėnesiams išmokėjimui
Mes specializuojamės budavojime 

garažų, narčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotų ir norite pasi
statyti namų, mes pastatysime ir fi
nansuosime jj. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponų už tokį darbų kurį 
jus interesuojatės.

Garažas

Į Į Porčius
Į Į Namo pakėlimas

‘ Į Į Cementinis pamatas
Į Į Abelnas pertaisymas

Q] Naujas namas ir fipansavimas
Vardas ........................................................

Adresas ........i.............. ..............................

Quality Construttion Co. 
North Shore ofisas ir Vardai 

4538 W. Addison St. 
Telephone Avenue 4718

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

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

...... —----- i

A + A
JONAS SHIMKUS

Persiskyrė^ su šiuo pasauliu 
rugpiučio 22 dienų, 3:50 valan
dą ryte, 1928 m., sulaukęs 45 
metų amžiaus, gimęs Šiaulių 
apskr., Pakatijos parapijoj, 
Rimčių kaime. Amerikoj iš
gyveno 15 metų. Paliko dide
liame nuliudiine švogerkų Zo
fiją, švogerį Kazimierą Pala- 
kaičius ir draugus, o Lietuvoj 
moterį Mortą, dukterį Antani
ną, 3 brolius ir 3 seseris. Kū
nas pašarvotas randasi 1627 S. 
50 Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
rugpiučio 25 dienų, 8 vai. ryte 
iš namą; į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Shimkaus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutįnj patarnavimą ir J 
atsisveikiųihių.

/ ■ 7 * i' ■ ■ ’ ■'
Nuliūdę likame, 

švogerka, švogeris 
ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. Tel. Yards 
1741.

Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš 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. no 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aidų 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 i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Pbuuc Boulevard 7589

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

Vai.: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptieko* 

CH1CAGO. ILL.

Telefoną* Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9.iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Haisted St.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

JOHN B. BORDEN
(John Ragdžiunaa Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St. Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9
Telephone Roosevelt 9096

Namų Telefonas Republic 9690

^JURGELIONIS^
ADVOKATAS

3335 So. Haisted St
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, aulyg pa- 
skyrimo telefonu

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakar*
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p«

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pi*l
Gyvenimo vieta

8323 South Haisted St,
Tel. Boulevard 1310

Val.l Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą

Nediliomi* nuo 9 iki 12 ryto

Įvairus Gydytojai
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. vakar* 
Telefonas Canal 1912

- Eeuidenc* Tel. Fairfar 6858

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. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien.

lies. Teleohone Plaza 3200

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8395

J. R WAITCHES /]
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377 r.. i



CHICAGOS 
ŽINIOS

žmona saliune prie stalo. Po to 
iškilo smarki kova tarp miesto 
ir federalinių valdžių, federali- 
nei valdžiai neleidžiant miestui 
areštuoti nusikaltusių prohibi
cijos agentų.

NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis rugp. 23, ’28

Radios Real Estate For Sale 
Namai-Žeinė Pardavimui

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Financial 
F inanani-Paakoloa

Prohibicijos agentai 
vėl pašovė žmogų

Nušovė butlegerj
m.

Kitas agentas pašautąjį 
sumušė

dar

Ix>uis Di Bernardo, 39
2827 S. Wells St., nepriklauso
mas butlegeris Capone terito
rijoj, liko nušautas automobily 
prie 27 ir Stewart gatvių. Du 
žmonės atėjo į jo namus jam

Business Service
Bi zn lo Pa t arnay i m »■

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Uilai* 
tom malevą, popierą, stiklui Ir t. t

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

“Hard-

vidur-

Užvakar prohibicijos agentai, pusryčiaujant ir su jais nežinia 
laike puolimo vidurmiesty, pa
šovė dar vieną žmogų. Nepasi
tenkindami pašovimu, pašautą
jį dar skaudžiai sumušė “black- 
jackiais”. Pašautasis yra krū
tingoj padėty ligoninėj.

Goldingo, praminto 
boik?d”, prohibicijos 
kuopa padarė puolimą
miesty City Hali Sųuare trobe
sy, 139 N. Clark St., kamba
riuose 803 ir 804, kur yra Paul 
Morton Construction Co. ir Li
berty Finance Co. raštinės. Pa
tys agentai prisipažysta, kad 
jie padarė puolimą be jokio va- 
ranto.

Trims agentams įėjus į rašti
nę, raštinėj buvo šeši žmonės. 
Vienas jų, Merle Adams, 1348 
Hood Avė., kuris sakosi esąs 
apdraudos agentas, spruko per 
duris ir pasileido bėgti ž-emyn 
laiptais. Vienas prohibicijos 
agentų Arthur Franklin, kuris 
skaitosi dar tik mokinis, nes

kur išvažiavo savo automobiliu. 
Už pusantros valandos jis liko 
nušautas tame pačiame auto
mobilyje. Puolikai paleido vie
ną šūvį j galvą, bet neužmušė 
ant vietos. Jie tuoj spruko iŠ 
automobilio. Di Bernardo \dar 
spėjo išsitraukti savo revolve
rį, tečiaus šauti jau nebeturėjo 
spėkų. Po to puolikai, bijoda
mies prieiti arčiau, iš tolo ėmė 
šaudyti į automobily. Paleidę 
visus šuvius ir numetę revolve
rį jie pabėgo.

Di Bernardo buvo policijos 
ieškomas kaų>o svarbus liudyto
jas sąryšy su nušovimu perei
tais balsavimais adv. Granady, 
kandidato į 20 vardo komitime- 
nus.

Pasimirė bedirbdamas
Augustas Fries, 55 m. am

žiaus, iš Hammondo, breikma-
buvęs jurininkus, dar tik nas, pasimirė nuo širdies ligos

šeši mėnesiai yra prohibicijos 
agentu ir todėl dar tebeina 
prohibicijos agento “mokslą”, 
pasileido bėgantį Adams vytis. 
Pasivijęs jis liepė sustoti, bet 
kada Adams sustojo, tai į jį pa
leido du šuvius. Adams vėl pa
sileido bėgti. Franklin negalė
damas pasivyti, sugryžo į raš
tinę. Bet Adamsą antrame auga
te pasivijo kitas agentas ir jį 
sumušė blakdžiakiu. Sumuštą 
ir visą kruviną Adamsą agen
tas įsivilko į elevatorių ir nu
sivežė į raštinę, kur jį išlaikė 
daugiau pusės valandos, nesu
teikdamas jokios medikalės pa- 
gelbos. Ir galbūt butų 'ilgiau 
laikę, bet tame pačiame augšte 
esantis advokatas pašaukė dak
tarą, kuris apžiūrėjęs žaizdas, 
.sužeistąjį išvežė į ligoninę.

Agentai po to ramiai iškratė 
raštinę, suėmė penkis žmones 
ir išvažiavo į federalinį namą. 
Trys areštuotųjų busią paliuo- 
suoti.

Adams gi guli ligoninėj po 
prohibicijos agentų sargyba. 
Daktarai sako, kad mažai yra 
progų Adamsui pagyti, nes pa
sidarė kraujapludis. Prohibici
jos agento kulka perėjo per 
plaučius ir išėjo per vidurius. 
Šovikas ir Adamsą sumušęs 
agentai tebėra liuosi, apsaugo
ti federalinės valdžios. Laike 
kratos buvo atvykusi ir polici
ja, bet ji nedryso maišytis į 
federalinės voldžios reikalus ir 
pasitraukė .

Prohibicijos agentai sakosi 
susekę didelį butlegerių sindi
katą, kuriam buk vadovaująs 
Paul Morton, kūno raštinėj ir 
buvo daroma krata. Tas sindi
katas darąs metinės apyvartos 
į $4,000,000. Prieš kiek laiko 
agentai užtikę to sindikato san
delį prie 22 ir LaSalle gatvių, 
kur jie paėmę 600 keisų im
portuotos degtinės. Užvakar ir 
pats Paul Morton likęs areš
tuotas garažiuje Halsted gat
vėj, netoli 18 gt. Delei to ir 
buvusi padaryta krata jo kom
panijos raštinėj. Paul Morton 
yra brolis “Nails” Morton, ku
ris susikrovęs nemažą turtą 
butlegeriaudamas. 
atgal jis užsimušė 
nuo arklio.

Tie trys agentai,
vė Adams priklauso Goldingo 
prohibicijos agentų kuopai, ku
ri nesenai darydama kratą vie
name saliune prie 69 ir State 
gt., irgi pašovė ir sunkiai su
žeidė 
liffą 
7008 
laike

Kiek laiko 
krisdamas

kurie pašo-

municipalinio teismo bai- 
William Beatty, 35 m., 
S. Wabash Avė., kuris 
kratos sėdėjo su savo

KAPENTERYS, statytojas bunga- 
low, porčių. Mes darome visokius tai
symus ir permodeliavimus. Atliekame 
visokį pataisymą.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Visos Elektrinės Radios
Tiesiai iš dirbtuvės, kainos $75 iki 

$158. Pilnai įrengtas, įskaitant ca- 
binet, speaker ir tubus. Dykai įve
dimas. Gerą kainą mokam už jū
sų seną su bateriomis sulą. Veltui 
namuose demonstravimas. Atdara 
utarninko ir ketvergo vakarais iki 9 
valandai vakaro.
GREAT STATES RADIO CORP. 

800 N. Clark St.
Room 423

Deleware 3000

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
Didelis, gerai išdirbtas biznis. Box 
1116, 1739 S. Halsted St. Naujienos.

AHLIN Atlantic 1872

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “gamish- 
ment” teismą. Įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė. Victory 4126

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote npic statymą arba 

taikymą namo? Jei taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotus.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

Financial
Finansai-Paskolon

Skolinama pinigus ant nuosavybių, 
1-mus ir 2-rus morgečius su 

mažu komišinu
K. J. MACKE & Co.

(MACIUKAS)
2436 W. 59th St. Tel. Prospcct 3140

besvičiuojant vagonus prie 40 ir 
Shields gatvių, šiandie p. Eu- 
d-eikio koplyčioje, ant Town of 
Lake, bus koronerio tardymas. 
J. F. Eudeikis taipjau patar
naus laidotuvėse.

Jauna moteris nusišovė
Vakar savo namuose 5425 W. 

22 St., Cicero, nusišovė Mrs. 
Eidia Morazek, 19 m. Ji paliko 
trijų puslapių raštelį, bet iš jo 
nieko negalima suprasti, nes, 
kaip matyt, jos protas buvo 
pamišęs delei nuolatinio susi
rūpinimo ir nusiminimo.

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
r

CIASSIFIED ADSi

Mlscelianeous
{vairus

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nuim
siu ne žiūrint kaip blogi jie nebūtų. 
Del informacijų pašaukit tarp 9 ir 5 
Radcliff 7573 ofice 7451 Vernon Avė.

PRAPUOLĖ german police veislės 
šuo, rudo plauko su ilgu lenciūgu. 
Kas suras tokį šunį, tai gaus $15.00. 
2 fl. Gasiunas. 3301 So. Wallace St.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PARSIDUODA air pump tajerui 
pumpuojama mašina, 3 mėnesius 
vartota ,už prieinamą kainą, kam rei
kalinga prie garadžiaus, arba Filling 
station, kreipkitės, 5443 S. Shields 
Ave.Boulevard 6933.

Business Service
Biznio Putarnavimai

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 801 
168 W. Washington 

Main 4020

CH. SYRTOWT AND
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas 

2082 W. 18 St Tel. Canal 1269

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame gerinusį dar
bą mieste. Kedzie 5111.

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojam, Rie
dam cementines grindis, salytakius, 
dengiam stogds, malevojam, plelste- 
riuojam, dedam plumbirgą, visas 
darbas garantuotas.

AJAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas

2206 Milwaukee Avė.
Phone Brunsvvick 4707 

South Side Skyrius 
4034 Archer Avė. 

Lafayette 67194

A. OLSZE'VVSKI
S241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0662 
Daro paskolas ant 

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

vakaras

Pinigų 
kaip 

Šieno
Ant 1-nų 2-jų ir 3-jų metų 
duodami pinigai — 
2-antri (second) Morgičiai

'Tik 4% komiso
Aprūpinimas

Greitas 
Trumpas 
Aiškus

šaukit Roosevelt 5373

Mes dirbame ir perka 
tne 1 ir 2 Morgičius

Į 2 dienas

PETRZILEK BROS
1647 W. 47 St,

Morgičiai pirmi ir antri 
• nuoiiinčiaia padaromi { 24 

valandas.
Musę išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8331 So. Halsted St '

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St

MORG13IAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Be Komiso ir Išlaidų 
Me« paskoliname Jums $100, $200 
arba $800, imame legali nuošim
ti. Pinigu* gausite i 12 valanda. 
Industrial Loan Service 

17J« W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

4 KAMBARIŲ PILNAS ĮREN
GIMAS — $225 

Aksominis frieze front ruimio setas 
$52, 7 šmotų valgomojo kambario 
setas $39, riešuto miegkambario se
tas $46, didelis pasirinkimas karpe- 
tų $12 ir augščiau. Daug kitokių 
bargenų.
DUNN’S EXPRESS & VAN CO., 

Expertai Perkraustyme 
6714 Cottage Grove Avė. 

Atdara v. iki 10 v. Pristatome dykai

PARDAVIMUI 5 kambarių nami
niai rakandai paskiausios mados vis
kas yru kaip nauji,- parduosiu už la
bai prieinamą kainą.

4243 S. Washtcnaw Avc. 
2ras flioras

Priežastis išvažiuoju į Lietuvą.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500, be užtraukimo morgi- 
čių arba kitokio užtikrinimo paskola 
pataisymams, apmokėjimui taksų, as- j 
sesmentų arbu kitokių skolų. Greita 
pagelba. Prieinamos sąlygos.

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, City State Bank Building 

128-130 N. Wells St.

Automobiles

Plaukui stojas 
širdis plaka 
Kada matai

• Tikro aukso vagą:
Garancija:

Už $500 investuotų 
pinigų ($9000 security) 
Gale 1 metų grįžta 
$1200 (Uncle Šamo $ $ $). 
Spekuliantai —• užmirškit. 
Teisingi žmones — tegul 
kreipias į “Naujienas” •

Box 1118

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

$500.00
Kodėl negyvent savo locname na

me? Mokėti į savo kišenių tuos 
pačius pinigus kuriuos mokate už 
rendą. Mes turime likusių keletą 
mūrinių bungalow kuruios galit pirk
ti $500 įmokėjus, kitus išmokėjimais. 
Randasi gražioje vietoje. Atsišaukit 
šianrie dėl pasikalbėjimo. O jei tu
rit lotą, mes jums galim pastatyti 
bile kokį namą, lengvais išmokėjimais. 
Tik veikit greit. Matykit M r. Traut. 
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. Gasolfno Stotis su garadžiumi ir

2.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjat 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 karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—^alesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago. 111

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 $1883.00. 
Comandcr 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 parduotam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

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

D. KUKAITIS ir A. KABULIS 
Savininkai

PARDAVIMUI farma arba mainy
siu j Chicagos mimą. Maža farma 
su dideliu nauju 9 kamb. namu, bar- 
nė ir vištininkas, galima auginti šim
tus vištų ir laikyti karvių. Yra viso
kių vaisinių medžių ir krūmų, du ak
rai žemės, geri komai ir pusė akro 
visokių daržovių. S. Kuczinski, 253 
Church St., Batavia, III.

Reai Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PIGIAI — BRIGHTON 
PARKE

2 flatų, 6 ir 6 kambariai, muro 
namas, frontas presuotų plytų, ge
ras, sausas, cementuotas beismontas; 
tik $10,000.

V. MISZEIKA
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

salesrumiu.
šešių flatų muro namas Marųuet- 
te Park.
šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.
Trys muro krautuvės ant Kedzie 
prie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 
išnuomuotos, o trečioje yra gro- 
semės rakandai. Kas nori vie
ną biznį atskirai, taipgi galima 
Earduoti ar išnomuoti.

•viejų flatų muro namas po 4 
kambarius ant Bridgeporto.
Keturių flatų muro namas po 6 
kambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.
Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.

8. Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.

9. Du lotai ant Archer Avė.
10. Vienas lotas ant Cicero Avė. Ci

cero* mieste.
Visus viršminėtus dalykus mainy

sime ant didesnių arba mažesnių na
mų, farmų, lotų, biznių, gerų auto
mobilių ar ką turite Chicagoje arba 
kituose miestuose.

STANKO CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

3.

4.

6.

7.

SALESMAN
• lauko pusei

Brid-
Del specialiom 

darbo, dėl vadovaujančio 
geporto apielinkėj Banko. Pro
ga yra padaryti pinigų ir proga 
gera gauti dar geresnę vietą. 
Kreipkitės po 7 vai. vakare.

Kambarys 1, 
3133 So. Halsted St 

Antros lubos

Dodge sedan perfect, 1927 ....... $425
Oldsmobile coupe, kaip naujas, 

1927 .................................... ......
Ford tudor sedan, 1925 .........
Nash spec. Sedan, 1927 .........
Steevens Knight, 1926, 7 pas. 
Essex sedan ir Coupes 1928.

Didelis atpiginimas.
. Nauji Fordai 1928 

Penkios dešimts kitu pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted St. Triangle 9330

$460
$100
$550
$695

TIK 
VIENAS 

NIKELIS
Kaštuoja — pašaukti — mus. 
Tuoj reikia: visokių namų, 
mažų — didelių; biznių — 
garažų — lotų — farmų etc. 
Visur — Čikagoj.
PARDAVIMUI — 

MAINYMUI 
KOSTUMERIAI

■ LAUKIA
Automatiškos — pasekmės — 
Pabandykit — nusistebėsit

Tėl. Roosevelt 5373

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash” arba mainysiu į bunga- 
low bei į nebrangu 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 
Crawford Avė. — vienas blokas nuo 
Marųuette Parko — čia tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo. Visi lotai po 
30 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savininko

MICKEVIČIUS 
1789 So. Halsted St.

M & K Motor Sales 1
Cnicaroa Beniau b t ir atnakandiauBi vartotą 

karų pardavinėtojai. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai (rengti, gerame mochanlAkame 
stovyje, 
92000. 
Bokienia 
mainais.

Karai parduodami nuo $180 iki 
Km turime karą kuria tinka vi- 
reikalams. Caah. iimokSjimais.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATYRUSI parda
vėja, Moteriškų drapanų krautuvė
je. Atsišaukite 1333 S. Halsted St.

LIETUVĖ patyrusi pardavėja De- 
partementinėj krautuvėj. Gera mo
kestis tinkamai ypatai, klausk Mr. 
Klein, Globė Dept. Store, 4257 Archer 
Avenue.
\ — - ------------- .1.*—---- —

REIKALINGA mergina dėl namų 
darbo. 6645 S. Richmond St. Hem- 
lock 0220. R. I’atrit.

REIKALAUJU moterų — uždarbis 
$25.00 j savaitę ir trumpos valandos 
darbo. 207 kambarys 4652 South 
Ashland Avė.

Help Wanted—Male-Female

REIKALINGA darbįninkų, vyrų 
moterų ir merginų. Yra puiki pro
ga uždirbti daug pinigų, nuo $35 iki 
$75 į savaitę.

Atsišaukite 9 A. M., 7:30 P. M.
JOSEPH VALANČUS, 

1100 Room 11 floor 
134 N. La Šalie St.

For Rent
STORAS išrandavojimui didelis, 

tinkama vieta dėl barberio, cigarų 
štoro arba bilijardines, 1619 So. 
Halsted St.

Musical Instruments
_______ Mizikog Infitrimental___

PARSIDUODA gražus play- 
er pianas: reguliarė kaina 
$1000, parsiduoda už $325. 
Geriems žmonėms ant išmokė
jimo.

6512 So. Halsted St.

LESLIE C. Groffo pastebėtina mo
kinimo sistema duoda jums (seniems 
ir Jauniems) progą išmokti groti ant 
tinkamo jums instrumento. Su pagel
ba mano mokinimo budo jus galėsi
te groti po valandai laiko ant piano, 
armonikos, galėsite dainuoti arba 
švilpti. Parduodame armonikas. 
CHICAGO MUSICAL SEMINARY, 
2828 Madison St. K a tai i ogu*; pasiun- 
čiame ant pareikalavimo. Tel. Kedzie 
5497. Valandos nuo lltos iš ryto iki 
lOtos vakare. Nedėlioj nuo lOtos iki 
4tos po pietų.

0811-13 8o. Halsted 8».

100 karų 100 vartotų, $25 iki $300 
įmokėti nėra “Indorsers”. Visi pas
kiausios mados karai. Priimsiu jūsų 
karą mainais. Labai prienamos sąly
gos. Willys Knight Sedan—1926 $525. 
Chevrolet Coach — 1927 $425.
Chrysler —* 70 Sedanas $475. Olds- 
mobile Sedan — 1927, geriausia pir
kinis Chicagoj, nepraleiski progos. 
Skubinkis, mainysiu $375. Ir daug 
kitokių karų, kaip tai: Buicks, Nashs, 
Fords, Oakland, Dodge, Essex, Mar- 
mons, Overland. Halsted Auto Sales, 
2560 So. Halsted St., Victory 6627. 
Visados atdara.

BIZNIERIAMS' PROGA 
Parsiduoda bizniavas namas, 
grosery Storas ir kamb. užpa
kaly, vandeniu šildomas. Par
duosiu arba mainysiu ant pri- 
vatiško namo, namas randasi, 
5028 Archer Avė., netoli Craw- 
ford Avė. Savininkas Juozas Vi
limas, 4558 S. Washtenaw Avė.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS
30 pėdų lotas ant California Avė., 
arti Marųuette Parko, mokyklos, ba
žnyčios ir karų linijos. Pirk dabar 
pakol kainos žemos. Mažas įmokė- 
jimas, likusius lengvais išmokėjimais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearbom St.

Central 3654

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
abudu kampiniai, vienas randas ant 
Ashland Avė. arti 79 St., o kitas ant 
Western Avė. arti 63 St. Gera vie
ta dėl aptiekos arba saljuno. Par
duosiu pigiai arba priimsiu į mai
nus bile ką kaipo dalį įmokėjimo.

WALTER J. PAUL
6601 So. Westcm Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI barbernė, senas ir 
geras biznis, labai pigiai. Yra geras 
lysas. 10722 S. Michigan Avė.

PARSIDUODA grosernė, gera vie
ta ir biznis,, tarpe lietuviu ir lenkų, 
už žemą kainą, 4642 So. Wood St.

MES TUBIM GEKIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS

ANT NORTII SHORE į
Nuosavybės čia kila vertėj 

kiekvieną dieną. PIRMOS KLE- 
SOS BIZNIO NUOSAVYBĖS, 
rezidencijų nuosavybės ir tuš
čios akrais žemės. Mes parduoda
me labai pigiai; šauk, rašyk ar 
telefonuok dėl sąrašo šių barge- 
nų.
J. H.. SCHAFFER AND CO.

803 Ridge Avė., Wilmette, 
Tel. Wilmette 364

TURIU PARDUOTI 
TUOJAU ,

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow, 2 karų garadžius, viskas su 
padlagomis, pečium šildomas. Kai
na greitam pardavimui už $10,500. 

5742 S. Whipple St.

DARBININKO žmogaus namas, 
dėl Hror turiu apleisti miestą; pigiai 
parduosiu 5 kambarių bungalow ir 3 
karų garažą. 3945 W. 62 Place. 
Phone Republic 9770.

100x135, KAINA $295
Išmokėjimais $50 ir $10 per mė

nesį, aukšta vieta, gera žemė, nepa- 
Črastas pirkinis. Rašykite, 608 So.

e^rbom St. Room 842 “L”

BARGENAS — pardavimui 2-jų 
krėslų barbernė, fikčeriai, viskas pir
mos klesos. Priežastis, einu į kitą 
biznį. Atsišaukite į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Box 306.

PARDAVIMUI grosernė ir ken- 
džių Storas. Geras biznis, Tony 
Miller, 3148. So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI grosernė, delica- 
tessen ir mokyklos daiktų krautuvė, 
yra 4 kambariai pragyvenimui, sker
sai nuo public mokyklos. Priežastis 
— savininkas apleidžia miestą. 6000 
So. Sangamon St.

“ICE CREAM PARLOR” geroj 
vietoj ir geras biznis, kas myli šito
kį amatą, ateikit ir pažiūrėkit, jums 
patiks, yra labai gražus 
pianas, Soda Fountain ir 
riausi daiktai, ant kampo 
ros gatvės.

13301 So. Baltimore
(Hegwisch) ar Chicago, III.

Pašaukit Butkus So. Chicago 9687

fixtures, 
kitoki 
ir ant

Avė.

ge- 
ge-

NAUJAS garažas ir automobilių 
krautuvė, lotas 50x136 pabudavosime 
pagal reikalavimą. Paprasta gara- 
ža arba automobilių krautuvės gara
žą. Arti prie kampo 35tos gatvės 
ir Halsted St. Savininkas turi gaut 
depasito norint gaut 10 metų lysą. 

Naujienos 
Box 1117

PARSIDŲODA grosernė ir bučer- 
nė su namu. Kampinis namas, 6459 
So. Kedzie Avė.

6330 SO. ROCKWELL ST. 2 fla
tų medinis namas, 5 ir 4 kambarių, 
labai dideliais uždarytais porčiais iš 
priekio ir užpakalio. Cemento fun
damentas, furnace apšildomas, lotas 
30x125 pėdas. Vieno karo garažas, 
arti bažnyčios ir mokyklos, kaina 
$9,000, įmokėti $2,000. Tel. Republic 
6966. Šauk prieš 2 vai. po pietų.

PARDAVIMUI namas ir biznis, 
grosernė ir bučernė, įsteigta 8 me
tus. Labai geras biznis. Pašaukite. 
Vincennes 0806.

PARDAVIMUI ar išmainymui % 
akro žemės, ga'zolino stotis ir 6 kam
barių namas ant 155-tos ir Lincoln 
Avė. Priimsime namą arba 2 fla
tų kaipo pirmą įmokėjimą. Kai
na $22,000.

TUŠČIAS lotas — Vernon arti 
83-čios, 50x125 pėdų, 15% įmokėti, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų.

JOHN IBACH 
Real Estate, 

1046 E 43 St. 
Phone Oakland 4681

DIDELIS BARGENAS
Bungalow 6 kambarių, šiltu vande

niu šildoma, lotas 35 pėdos per 125, 
pirmos klesos įrengimai, randasi nuo 
ežero Michigan tik 6 blokai, arčiau
sia 79-tos gatvės maudynių; parduo
siu už pinigus ar mainysiu ant lo
tų, automobiliaus arba ant namo.

Atsišaukite

J. N. ZEWERT, 
4377 Archer Avė.

-------S—--------------------------------------
GRAŽUS NAMAS PIGIAI

Greitam pardavimui naujas name
lis, vienas blokas nuo Belmont, arti 
School St. Čią savaitę $2000, tik 
$200 Įmokėti, mažais mėnesiniais iš
mokėjimais, labai gera proga.

I^rŠ vk
840 Transportation Bldg.

Chicago, III.

BARGENAS. Pardavimui Malt & 
Hop krautuvė su ar be namo. Geras 
išdirbtas biznis. Namas yra mūrinis 
ir moderniškas. 1054 W. 59 St.

KAS TURIT NAMA ANT 
MAINYMO

2 po 4-4 ar 1 pagyvenimo. Aš 
riu 2 po 6-6, karštu vandeniu 
šildomas, arba už cash, pigiai.

ANTON STUKAS 
3211 So. Auburn Avė.

PARSIDUODA muro namas, 3 
flatų po 6 kambarius, arba mainy
siu ant bizniavo namo. 3618 South 
Ix>we Avė. Boulevard 8546.

tu- 
ap-

MŪRINĖ 6 kambarių bungalovv 2 
automobiliams garažas. stikliniai 
porėtai, kaina $9,500, 7818 Evans Avė.

NAŠLĖ parduoda 12 flatų naują 
mūrinį namą, dėl ligos. Seeley 1674.


