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Rusų kasyklų darbi
ninkai skundžias dėl 

darbo sąlygų
Nėra tinkamu apsaugas prie

monių, dėl to nuolat atsi
tinka nelaimių: “bosai** lau
žo sutartis su unijomis

RYGA, rūgs. 13. — Mask
vos Izviestija įdėjo straipsnį, 
kuriame paduodama įdomių 
žinių apie darbo sąlygas Do- 

necu baseinu anglies kasyk
lose.

Izviestija sako, kad Ukrai
nos metalurgijos pramonės su
važiavime darbininkų statisti
ka parodžius, jogei 1926-27 
fisko metais, dėl nelaimingų 
atsitikimų darbe, iš kiekvieno 
tūkstančio darbininkų nuken-

Kaina 3c.

Ramsay McDonald ap
leido Kanadą

MONTREAL, Kanada, rūgs. 
13. — Viešėjęs šešias savaites 
Kanadoje, Ramsay MacDonald, 
Anglijos darbininkų vadas ir 
buvęs ministeris pirmininkas, 
vakar iš Quebec’o išplaukė na
mo, kartu su trimis savo duktė 
rimis.

Lenkijos vyriausybė 
nutarė eiti prie kon
stitucijos keitimo

Laukia tik Pilsudskio sugrįži
mo; socialistai žada energin
gai priešintis reformai

BERLYNAS,^ rūgs. 13. — 
Lenkijos valdžios sferose jau

Chicago, UI., Penktadienis, Rugsėjo-September 14 d., 1928

V,.

50 lenkų kareivių puolė 
per demarkacijos liniją

KAUNAS, rugp. 25. Kri- 
minalės policijos žiniomis, rug
pjūčio 21 d. 1 vai. 20 min. 
lenkų pasienio kariuomenės K. 
O. P. 21 bataliono kareiviai 
skaičiuje apie 50 žmonių, puo
lė musų pasienio policijos tris 
sargybinius, Musninkų — Ker- 
navos rajone, Utenos apskr.

Sargybai atsitraukus puoli
mas likviduotas.

Tarptautinės policijos 
lygos direktorius nori 

aplankyti Lietuvą

Londono laikraštis 
įspėja Francuzus

KAUNAS, 
įstaigos gavo 
policijos lygos direktoriaus ir 
Budapešto m. policijos direk
toriaus p. A. II. Demarich laiš
kų, kuriame jis išreiškė pa
geidavimų aplankyti Lietuvą.

A. II. Demarich žada pa
skaityti keletą paskaitų lietu
vių policijai ir norįs susipa
žinti su Lietuvos policijos su
tvarkymu.

- Atatinkamos 
iš tarptautinio

(Atlantic and Pacific Photo] ___________

Lėktuvas, kuris nukrito netoli nuo Pacatello, l^laho. Nelaimėj žuvo aviatorius ir šeši paša- Savo užsispyrimu laikyti oku-

Lietuvoj vidurdieni 
pradėjo plėšti

tėjo 321, o per pirmąjį šių 
metų pusmetį iš kiekvieno tūk
stančio nukentėjo 173 darbi
ninkai.

Darbininkai kaltina kasyklų 
administraciją, kad valdžios 
.skiriamus pinigus darbininkų 
apsaugos priemonėms kasyklo
se ji suvartojanti kitokiems 
tikslams, o taipjau, kad ad
ministracija laužanti sutartis 
su kasyklų darbininkų sąjun
gomis (unijomis).

Aprūpinti kasyklas reikia? 
momis apsaugos priemonėmis 
ir įmanomai sumažinti nelai
mingus atsitikimus, darbo ko
misariatas blivo iki skyręs 3% 
miliono rublių, bet tos sumos 
Doneco baseinų kasyklos* su
vartojo apsaugos priemonėms 
tik 40 nuo., o Ukrainos drus- 
kos kasyklų trustas vos 30 
nuoš.

Daugiausiai nelaimių atsitin
ka dėl nugriuvimų ir įdubi
mų ir dėl primityvių anglies 
požeminiais unais transporta
vimo metodų.

Suvažiavimas ragina vald
žių daryti žingsnių ir priver
sti kasyklų administraciją, kad 
ji pildytų nuostatus ir paliau
tų laužius kontraktus su dar
bininkų sąjungomis. Taipjau 
reikalauja, kad butų sustip

rinta techninė kasyklų in
spekcija.

Paktas-ne paktas, J. 
V. turi turėt gerą 

laivyną
WASHINGTONA^, rūgs. 13. 

'— Nežiūrint, kad Jungtinės 
Valstybės ir visos kitos didžiu
lės valstybės pasirašė “amži
nos taikos paktų’’, laivyno sek
retorius Wilbur, kuris laikė kon
ferenciją su laivyno vadais, pa
reiškė, kad jis nepakeitęs savo 
nusistatymo, būtent, kad Jung
tinės Valstybės turinčios įsi
kurti stiprų laivyną, aprūpinta 
10,000 tonų kreiseriais, subma- 
rinais ir naikintuvais.

Illinois angliakasiai at
metė naują algą 

sutarti
SPRINGFIELD, III., rūgs. 

13. — Pilni, nors neoficialiai, 
Illinois angliakatsių Spring- 
fieldo subdistrikte referendu

mo daviniai rodo, kad nauja 
algų sutartis su kasyklų sa
vininkais atmesta 2,427 bal
sais prieš 713.

Angliakasių unijos vadai bu
vo susitaikę su samdytojais 

16 nuoš. mažesne alga, būtent, 
angliakasiams butų buvę mo
kama: $6.10 dienai padieniams 
ir $0.91 tonažo darbininkams.

galutinai nutarta, tuojau, kai 
tik maršalas Pilsudskis sugrįš 
iš Rumanijos rugsėjo 18 die
nų, eiti prie respublikos kon
stitucijos reformavimo.

• Konstitucija projektuojama 
pakeisti taip, kad ministerių 
kabinetas nepriklausytų seimo 
bet butų atsakingas tik res
publikos prezidentui. Preziden
tas gi butų renkamas ne sei
mo, Let visuotiniu piliečių bal
savimu.

Seimas butų renkamas taip 
pat, kaip ir ligšiol, tai yra vi
suotiniu, lygiu ir tiesiu bal
savimu, tik jau nebe propor
cine sistema, dėl ko ypačiai 
nukentėtų tautinės mažumos.

Lenkų socialistų partija ža- 
energingai kovoti prieš visus 
tuos konstitucijos pakeitimus, 
ypatingai prieš padarymų mi
nisterių kabineto atsakingų ne
be seimui, o prezidentui.

Kanados unijų kon
gresas neįsileido 

komunistų
TORONTO, Kanada, rūgs. 

13. — Tuo pamatu, kad komu
nistai yra organizuotų darbi
ninkų priešai, susirinkęs čia 
44-tas Kanados darbo unijų 
kongresas pirmojoj sesijoj nu
tarė 223 balsais prieš 24 ne
duoti vietos komunistų dele
gatui John’ui MacDonald’ui.

Balsavimas padaryta vykdo
mojo komiteto pasiulymu.

Kova su tigru
Kaip trys kaimiečiai nuveikė 

puolusį juos žvėrį

BARODA, Indija, rūgs. 13. 
— Į vietos ligoninę čia buvo 
atgabenti trys apdraskyti kai
miečiai, turėjusieji mirtinų ko
vų su tigru. Apie tai jie pa
pasakojo šitokių istoriją: 
aoihrdl aoirdl aoirdlaoindl aoi 
mfwymfwy aoifvvy aoi aoino 
taoihrdl aoimfivvy oi aoi aoi a

Laukuose puolė juos tigras. 
Pirmu šuoliu jis du jų par
mušė ant žemės ir šoko ant 
trečiojo. Pastarasis betgi pa
šoko į šalį, greitai nusitrau
kė nuo galvos turbaną, aptil
tojo juo rankų ir laukė nau
jo žvėries puolimo. Laukt ne
reikėjo. Tigras, plačiai savo 
žiotis atidaręs, griebė atkištą 
rankų, kurių kaimietis giliai 
įmurkdė jam į nasrus ir sti
priai pastvėrė jo liežuvį. Įsiu
tęs žvėris iltimis draskė ran
kų, nagais raižiojo kūną, bet 
kaimietis tvirtai laikėsi už lie
žuvio.

Tuo tarpu atsigavo ir kiti 
du jo draugai. Pjautuvais jie 
puolė kapoti, Ir kapojo kol 
pagaliau tigras krito negyvas.

žieriai. pacijoj Reino kraštą jie lošią 
pavojingą žaislą.

Nuplakė 300 rusų 
kaimiečių

Lenkų monarchistai 
siūlo Pilsudskiui

Pijus XI. išleido nau
ją encikliką

LONDONAS, rūgs. 13. — 
Londono laikraštis Daily News 
įspėja Franciją dėl jos užsispy
rimo laikyti okupuotą Reino

Plakimas padaryta sovietų 
valdininko įsakymu

BERLYNAS, rūgs. 13. — 
Vienas sovietų laikraštis, kal
bėdamas apie rusų ūkininkų 
padėtį, pasakoja, kad viename 
kaime buvę viešai nuplakti 
trys šimtai kaimiečių. Egze
kucija buvus padaryta sovie
tų įsakymu.
Sovietų valdžios banko pirmi

ninkas atstatytas
Iš Maskvos praneša, kad 

rezignavęs iš vietos sovietų 
valstybės banko pirmininkas 
Šeinman.

Pasak pranešimo, Maskvoj 
esą manoma, kad šeinmanas 
ne savu pasitraukęs, bet bu
vęs priverstas rezignuoti dėl 
to, kad jis nepritaręs lai kai
riajai politikai, kurių Stalinas 
dabar vedus.

Latviai deportuoja 
rusų bolševikus

LONDONAS, rūgs. 13. — 
Daily Mail korespondento pra
nešimu iš Rygos, Latvijos vy-
riausybe šiomis dienomis dč- 
portavo į sovietų Rusiją tris-1

Lenkijos karūną Papa prašo katalikus pinigų, 
padėti jam stačiatikius ir ki
tus atversti katalikybėm

Einant monarchistų suvažiavi
mo priimta rezoliucija Len
kija norima padaryt “impe
rija”

New York Times korespon
dentas Varsavoje rugsėjo 12 
dienų kabeliu praneša savo 
laikraščiui šitokią žinių:

“Lenkijos m anarchistų suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 
1,500 delegatų, šiandie pasiūlė 
maršalui Pilsudskiui ‘Lenkų 
imperijos’ karūną.

“Rezoliucija, kuri buvo pri
imta su rėksminga aklamaci
ja, tuojau buvo telegrafu pa
siųsta maršalui Pilsudskiui, 
kuris dabar gydosi Rumanijo- 
je.

“Pilsudskio draugai betgi 
mano, kad jis pasiūlymų at
mes, kaip kad jis pirmiau at
metė.”

Dar vienas socialistas 
nusižudė bolševikų 

kalėjime

portavo į sovietų Rusiją tris-1 BERLYNAS, rūgs, 
dešimt rusų bolševikų, ’ kurie Myne gauta žinių, 
buvo suimti per pastaruoju lai- vo-Uralsko kalėjime 
ku įvykusias Latvijoj riau- socialistas, menševikas 
šes. Iki nusižudymo jis

Iš viso areštuotųjų skai- ir 
čiaus, 174 asmenys atiduoda- dienas, 
mi į teisme rankas.

NEWMAN, 111. — Netyčia 
savo šautuvu nusišovė vietos' 
farmerys Harry Forrester, pen-! 
kių‘vaikų tėvas.

Sužeistas aviatorius mirė
LOS ANGELES, Cal., r—

13. -—^Leit. Williams, kuris 
vakar aeroplano katastrofoje

13. — 
kad No- 
nusižudė 
Strukov. 
streikavo

buvo išbūdavęs 25

UŽGAVĘS AUTĄ TRAUKI
NYS UŽMUŠĖ GYDYTOJĄ

PLYMOUTH, 1nd„ nigs. 13.
Pennsylvania traukiniui už- 

1 gavus netoli nuo Čia automo-
bilį, buvo užmuštas l)r. C.

! Walker, 48 metų amžiauš, 
nigs. peorja, m Kartu važiavusi 

žmona išliko sveika.

F. 
iš 
jo

Mirė anglų kompozitoris
LONDONAS, rūgs. 13. — 

Reigate, Surrey, mirė anglų 
kompozitoris ir orkestrų diri
gentas Howard Talbot, 63 m<\ 
tų amžiaus. Jis buvo gimęs 
New Yorke.

buvo skaudžiai sužeistas, šian
die mirė ligoninėj.

Chicagai Ir aplelinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Košero skerdikai skerdžia#!
NEW YORKAS, rūgs. 13. 

— Kilusiose tarp priešingų 
košero skerdikų kautynėse vie
nas skerdikas buvo mirtinai 
nudurtas, antras skaudžiai 

sužeistas. : > ; ’ i i

Nenusistojęs oras; gali bū
ti lietaus ir perkūnijų; trupu
tį šilčiau; vidutinis ir stipres
nis mainųsis vėjas.

I

0Anq sojnpuoduioą jbjįvą 
tarp 62° ir 71° F.

Šiandie saulė teka 6:28, lei
džiasi 7:03. Mėnuo leidžiasi 
7:42 vakaro.

ROMA, Italija, rūgs. 13. — 
Papa Pijus XI. išleido encikliką, 
pavardytą “Reruni Orientalium” 
(Rytų reikalai), kuria jis pra
šo katalikus padėti jam atvers
ti katalikybėn ortodoksus krikš
čionis ir kitų tikėjimų išpažin
tojus artimuose rytuose — bū
tent, rusus, graikus, armėnus, 
žydus ir arabus. •

Šventas tėvas prašo katalikus 
aukoti pinigų, kad butų galima 
įsteigti seminarijose ir katalikų 
universitetuose profesūros arti
mųjų rytų kalboms ir proble
moms.

“Ispanijoj, ramiau ir 
būti negali”

Taip atsako diktatorius į Asso
ciated Press naivų paklausi
mą apie “politinę situaciją 
Ispanijoj”

Del gautų iš Franci j os-Ispa- 
nijos sienos pranešimų apie re
voliucinį sąmokslą ir apie ma
sinius areštus revoliucininkų Is
panijoje, Associated Press pa
siuntė kablegramą gen. Primo 
de Rivera, Ispanijos diktatoriui, 
prašydama, kad jis pats suteik
tų žinių apie politinę jo krašte 
situaciją.

Associated Press paskelbia ši
tokią iš Primo de Rivera atsa
kymą:

“Visuomenes tvarkos padėtis 
Ispanijoj negali būt geresnė vi
same krašte. Netiesa, kad buvę 
areštuoti ramiai laikomo-darbi
ninkų kongreso delegatai, ar 
bent vienas kareivis, nors tapo 
nustatyta, kad buvo padarytas 
sąmokslas sukelti neramumus 
rugsėjo 13 dieną [penkerių me
tų diktatūros įsteigimo Ispani
joje sukaktuvėse]. Buvo pada
ryta areštų tarp politikierių, 
revoliucininkų ir kitų elementų, 
kurie gyvena ir tarpsta kursty
mais neramumų.”

Tikroms žinioms apie “poli
tinę situaciją Ispanijoj” Asso
ciated Press geresnio, tur būt, 
šaltinio negalėjo nė rasti, kaip 
patį ujamąjį Ispanijos diktato
rių.

SOUTH BEND, Ind., rūgs. 
13. — Keturi banditai apiplė
šė American Railway Express 
vežimą ir paspruko su $9,018 
pinigų.

kraštą. Vedamajame Daily 
News sako, kad nors militari- 
niai pačių franeuzų ekspertai 
maža reikšmės teduoda okupa
cijai, vis dėl to Francija atsi
sakanti tą kraštą evakuoti ki
taip, kaip pavojingomis, fantas
tingomis ir veikiausiai negali
momis sąlygomis.

“Francija, matyt, užmiršo, 
kad čia turi savo žodį ir Angli
ja,” sako Daily Mail. “Anglija 
pasirašė Lokarno paktą tuo su
pratimu, kad bus organizuotu 
budu bandoma sukurti gera va
lia tarp Franci jos ir Vokietijos, 
ir kad Reino krašto okupacija 
turės kiek galint greičiau pasi
baigti. ,

“Tegul Francija apsižiūri. 
Kad Lokarno paktas neliktų 
negyva raide, jo būtinos sąly
gos turi būt gerbiamos.”

Sprogimo aliejaus 
laive 5 užmušti, 

14 sužeisti
1 VVILMINGTON, N. C., rūgs. 
13. — So-uthporte, netoli nuo 
Wilmingtono, vakar vakarą 
įvyko sprogimas viename alie
jaus transporto laive. Sprogi
mo penki laivo įgulos žmo
nės buvo vietoj užmušti, o ke
turiolika kitų sužeisti, kai ku-. 
rie pavojingai. Tarp pavojin
gai sužeistų yra ir laivo ka
pitonas.

7 šeimos nariai žuvo po 
traukiniu

RICE, Minn., rūgs. 13. — Ge
ležinkely, netoli nuo Rice, atsi
tiko baisi nelaime. Vietos pilie
tis John Morgai su žmona ir 
penketu vaiku važiavo automo
biliu pasivažinėti. Ties geležin
kelio linija jie nepastebėjo, kad 
atbėga greitasis Northern Pa
cific traukinys, ir užvažiavo ant 
bėgių — tiesiai po pat lokomo
tyvą. Automobilis buvo sudau
žytas į skeveldras ir visi važia
vusieji buvox užmušti.

t 

šeši vaikai žuvo kerosi- 
no liepsnose

SAULT STE. MARIE,. Ont., 
rūgs. 13. — Norėdama greičiau 
įkurti prigesusią virtuvės kros
nį, gyventojų Peyeur mergaitė 
paėmus indą kerosino pylė ant 
žarijų. Kerosinas ekspliodavo, 
ir šeši vaikai žuvo liepsnost. 
Tėvams su 13 metų dukteria 
pavyko išsigelbėti.

UBIŠKĖ. — Rugpiučio 5 d. 
sekmadienį, pačiame vidurdie
nį, Antano Sadausko vienkie
my (apie 1 ’/2 klm. nuo Ubiš
kės) buvo atsilankę plėšikai. 
Radę Sadausko* žmoną vieną 
pasilikusią namie, ėmė nežmo
niškai ją mušdami ir kankin
dami reikalauti pinigų. Nieko 
negaudami, patys išvertė vi
sus pašalius, bet nieko vertin
go nerado. Išeidami prigrasi
no kitą syk atėję, jei negaus 
pinigų, visus išpjauti. Namiš
kiai, parėję iš bažnyčios, rado 
žmoną vos gyvą ant grindų

Uždaroma kultūros 
kuopelė

KAUNAS, rūgs. 23. — Ka
ro komendanto nutarimu, Ma
žeikių apskr. Medemrodėj už
daroma kultūros ir švietimo 
kuopelė.

Duv. Seimo narys Gali
nis suimtas

KAUNAS. — Rugpiučio 28 
d. Kaune suimtas buv. Sei
mo narvs socialdemokratas 
Galinis.

P. Purickis pas Lenki
jos prezidentą

1 t

KAUNAS, rūgs. 29. [LŽJ. 
— Lenkijos prezidentas Mos- 
cickis priėmė savo vasarnamy 
Spaloję D-rą Purickį. Puric
kio audiencijai pas Lenkijos 
prezidentą lenkų spauda pri
duoda didelės reikšmės.,r

Be to, Purickis dalyvavo 
derliaus nuėmimo šventėje. Tai 
lenkų tautinė vasaros pabai
gos švente.

Simus sudegino namus
ir pasikorė

KAUNAS. — šiomis dieno
mis Alytaus apskr., Benckamų 
kaime, sudegė ūkininko Bari- 
so vienkiemis. *

Barisas, kuris nesantaikoj 
gyveno su savo sunumi, įta
rė padegime sūnų, apie ką pra
nešė policijai. Įtartasis sužino
jęs, kad jo ieško policija, nu
ėjo miškan ir pasikorė.

GAISRAS ARTI KAUNO

KAUNAS, rugp. 23. — šią
nakt apie 10 vai. arti Kauno 
už Vilijos buvo užsidegę So- 
dės dvaro daržines. Nuvykę 
Kauno ugniagesiai gaisrą lik
vidavo. Nuostolių padaryta 
35,000 litų sumai.
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AISTRA
(B. Carneri.)

[“K.”] Griežtos dorovės at
žvilgiu aistra smerktina. Bet 
etikas, kuriam svarbu ne vien 
pati dorovė, bet visas žmoni- 
jos plėtojimasis, aistrų pakili
me mato progreso sąlygą. Tik 
pelno, garbės, pagarsėjimo ir 
valdžios ieškojimas išaiškina 
mums visišką atsidavimą ku
riam nors, kad ir labai pavo
jingam, bet viliojančiam užda
viniui. Tikslui ir tinkamiau
sioms priemonėms gerai supra
sti stiprus ir toli numatąs pro
tas turi dideliausios reikšmės. 
Bet perdaug gudrus apsvarsty
mas visų galimumų, kurie ga
li kliudyti laimėjimui, pakirstų 
reikalingą kiekvienam didžiam 
žygiui energiją, čia savęs iš
laikymo instinktas pakeičia sa
vo prigimtį. Jis perkelia, taip 
sakant, savo centrą išorėn: jis 
ateity nebenori būti tas, kas 
lig šiol buvo; savo dabartinę 
būtį laiko perniek, tolumoje 
jį vilioja kita būtis, gyvenimo 
verta. Jis aiškiai supranta, kad 
tai, ką jis atiduoda, yra vis
kas. Bet tas viskas jam dabar 
nt-bebrangu. Be šitos savimar- 
šos butų nesuprantamos tos au
kos, kurias gilios aistros pagau- 
tasai atiduoda savajam sieki
mui. liet čia nė ne aukos; jam 
kitaip rodosi. Žodis “auka” daž
nai neteisingai vartojamas. Nė 
vienas žmogus tokių aukų ne- 
aukoja. Žmogus paaukoja kitą 
žmogų, taip; bet niekas pats 
savęs neaukoja, dėl to, kad 
kiekvienas daro tai, kas jam 
labiau patinka. Kas siekdamas 
apsirinktą tikslą, stato ir savo 
gyvybę, tai nereiškia, jog jis 
nori pats pasiaukoti: jam Lu
tų auka atsisakyti nuo savo 
tikslo, nes jame yra jo aš.

M?s suprantam tą pasipikti
nimą, Kurį tūlam sukelia ši tei
sybė, nes daugumas išauklėtas 
tokia pažiūra, jog jie butų ne
garbingi, jei nieko negalėtų pa- 
aukot. Ir iš tikro jie kai ką 
atiduoda, pa įtakoja kitų nau
dai. Mes to nė. neginei jam; mes 
tik ginčijam, kad jie čia pasi
aukoja. Jei jie galėtų gerai pa
tys į save įsigilinti, turėtų su
tikti su musų nuomone. Jie 
suprastų, kad tokiais atvejais 
jiems sunkiau butų kitaip pa
sielgt. Garbingumas apsireiš
kia ne tame, ką mes darom, 
bet tame, kas ir kokie mes, 
esam. Esi garbingas ne dėl pa
aukotos aukos, L>et dėl to sa- 
vo budo, kad tam tikru atve

ju darydamas kitam naudą, jau
tiesi laimingesnis, nekaip jaus
tumeis, paniekinęs kito reika
lus ir ieškodamas tik sau nau
dos. šitai supratus, neberastom 
savo pasielgime jokio ypatin
go nuopelno. Tektų prisipažint, 
jog pasitenkinimas, kurį jauti 
taip elgdamasis, turi nusverian
čią vertę. Bet ar būtumei dėl 
to mažiau garbingas?

Didieji charakteriai, kurie 
amžinus paminklus kuria, ste
bina savo atsidavimu, rizikavi
mu savo gi rovė dėl kažko lau
kiamo ateity. Toks atsidavimas 
iš tikro nuostabus, bet ne dėl 
didumo nuostolių, kurie gali iš
tikti: siekiamas laimėjimas juos 
nusveria, jei tik juo ir gyve
nama. Bet nuostabi ta jėga, ku
ri čia susikaupia ir reikalingu 
momentu apsireiškia. Jei nu
veiktas darbas duoda visuome
nei pastovios naudos, žmonija 
bus už tai dėkinga. Musų eti
kos atžvilgiu tai nėra nuopel
nas, nes patarnaujant žmoni
jai, patarnaujama sau. Ir jeigu 
ta pati aistra kitu atveju ga
li duoti ir duoda žmonijai ne
gerų vaisių, tai dar nėra pa
grindo už tai aistrą pasmerk
ti. Be aistros neturėtume nė 
gerųjų jos išdavinių, nebūtų nie
kad didžių darbų ir didžių ku
rinių sukurta. Be to, pati žmo
nija gali pasirūpinti apgint sa
vo reikalus, jei koks nevido
nas — šios žemės vadinamie
ji didvyriai dažnai ir yra ne kas 
kita — pasikėsina ant to, kas

jai brangu iv šventa.
Kall>ant apie tuos, kurie tik 

įsisiūbavusios aistros nešami 
gali sekti savo asmens geni
jum, nereikia manyti vien apie 
valdovus. Gilintos tyrinėtojai, 
pasaulių atradėjai, gydytojai, 
kariai, technikai turi taip* pat 
dažnai daug pavojų ir reikalin
gi tokios |>atvaros, kokios pa
prastas žmogus nė nesapnuo
ja niekad. Net ir menininkams 
ir paprasti ms mokslininkams, 
kavąįant su savo priešais ir gy
venimo sunkumais, tenka tu
rėt tiek kantrybės, ir savo dar- v r
be tiek atsidavimo, jog tai kar
tais yra savotiška kankynė, 
čia priklauso visi tie, kas sie
kia tokius tikslus, kuriems pa
siekti reikia kelių kartų. Jų 
laimė yra tame siekime. Toli
mos ateities vilionės leidžia 
jiems savo pasekėjų viltį jau
sti kaip savąją. Jei butų tik 
šaltas galvojimas, to negalėtų 
būt, jei jokios medžiaginės nau
dos sau nebūtų galima laukt, 
lik ligi aistros išaugusi meilė 
savo siekimui, gali išaiškinti tą 
pasiryžimą ir savi maršą. Tai 
vadinasi sau naudos neieškoti. 
Bet iš teisybės taip nėra. Tai 
tik poetiškas pasakymas,, nes 
kaip galėtų nieko sau neieš
kos žmogus išplėtoti tokią di
delę energiją? Jo siekimas yra 
jis pats. Tik dėl jo jis jautrus 
ir nebejautrus dėl to, ką vadi
na auka tie, kurie jos negalė
tų padaryt. Net savo sveika
tą jis ramiai atiduoda. Ir jei 
jis pusiaukelėje žūsta, tai dar 
jam užtenka laimės žinoti, kad 
ties jo karstu plevėsuoja vėlia
va, kuri pasekėjams sako: pu
sė kelio jau išeita. Tuštybė! su
šuks kai kas. Kai kada, žino
ma, taip. Bet ta pati tušty
bė, tuščias garbės ieškojimas, 
ar ne taip pat aistra, ir ar mes 
čia ne apie tai ir kalbam? Ta
tai tik rodo, kad ir tuščias gar
bės ieškojimas geras dalykas, 
jei tarnauja visų gerovei. Bet 
taip atsitinka retai, nes čia sa
vimyla perdaug siaura ir tuš
čia.

Kitas klausimas, ar aistros 
suteikiama laimė yra didžiau
sia. Tiems, kuriuos čia apra
šom, taip, nes jiems ji viena 
tėra. Mes patys ją didžiai ver
tinam, nes be jos, kaip saky
ta, visa civilizacija nebūtų ga
lima. Tarp užtvarų, kuriuos ši 
pastatė prieš barbarybę, gali
ma pasiekt ir tokios laimės, 
kokią mes ją suprantam. Mu
sų laimės supratimas vengia ai
stros. Jo idealas — afektas, iš- 
plintųs kaip laisvas veikimas, 
kurio aukščiausias tikslas — 
sielos ramybė. Bet ir šiuo idea
lu gyvenąs individas savo dva
sios pakilime gali būti aistrin
gas. Be aistros šilimos afek
tams truktų gyvybes. Bet čia 
aistra tik nuotykis ir niekad 
neišauga lig apakimo, kada dėl 
ko nors vieno užmirštama^ vi
sas kitas pasaulis, šio indivi
do tikslas — harmoningas visų 
palinkimų ir instinktų suta
pimas į darnų vienetą. Jis ne
klausia, ko šiame pasauly la
biausiai verta siekti? Jis klau
sia: kaip galėčiau aš savo bū
klę padaryti labiausiai man pa
tinkančia?

Kad čia darbas yra laimės 
pamatas ir jai suteikia tam tik
ros spalvos, savaime aišku. Lai
me be darbo, vien stebimoji, 
gali ir savotiško gražumo tu
rėti, bet ji negera prasme ego
istiška. Nuo tos laimės, kurio? 
elementas šio gyvenimo pa
silinksminimai smagumai, ji ski
riasi tik savo reiškimosi budu. 
Be rimto darbo tikros laimės 
negali būt. Nes tikrosios lai
mės egoizmas linksta į altru
izmą, ir savo naudos siekimo 
jausmas čia būtinai jungiasi su 
jausmu, noru, sulig išgalėmis 
pasidarbuot ir bendrai žmoni
jos gerovei. Bet šios laimės 
siekimas gali daugiau padaryt, 
kaip aistra, stengdamos pro
gresui naujų kelių praskinti, 
čia svarbiausias siekimas at
kreiptas į vidų. Jis netiesiogi
niai veikia ir kitus. Pasaulio 
pritarimas, jeigu kartais jam 
tenka jo patirt, jam nelauk
tas džiaugsmas; jo ieškoti — 
ne jo dalykas: jo laimei visai 
to nereikia. Jam svarbu tėra 
pritarimas tų, kuriuos jis la
biausiai gerbia. Bet dėl jų jis 
nė neabejoja, kad ir negautų 
jokių to pritarimo pareiški
mų.

Savaime aišku, kad šitaip su
prasdami grynai žemiškąją lai
mę, mes nekalbam apie tuos 
perdaug skaudžius likimo smū
gius, kurie ir stipriausias žmo
gaus išminties tvirtoves gali 
sugriaut. Mes labai įvertinam 
stojikų principus; bet ligi galo 
mes negalim su jais eit. Dievų 
tikėjimas jiems suteikdavo at
sparos, kurios mes neturim. Jė
ga, kurią jie klaidingai protui 
priskai lydavo, jiems todėl daž
niausiai pavirsdavo teisybe, 
kad jie savo besaikume, pro
to siautėjime, rasdavo pasi
tenkinimą ir viens kitą pra
lenkdavo. Todėl mes negalėtu
mėm kiekvienam nelaiminga
jam sušukti: . pasiduok liki
mui! Bet mes esam įsitikinę, 
kad retai gali pasitaikint to
kia būklė, kuriai laisvas nuo 
aistros žmogus negalėtų pri
sitaikinti. Kas savo gyveni
mui yra nustatęs tvirtą kryp
tį, jaučiasi, ką galėjęs pada
ręs, ir žino, kaip neišmintin
ga visai nebeturėti vilties ir 
užmiršti, kad mums žmonėms 
viskas turi savo laiką ir ga
lą, tas negali lengvai pasiduo
ti nusiminimui. Apie dideles 
nelaimes, ligą ir mirtį kalbė
sim atskirai. Čia galim tik pa
brėžti: išmintingasai, žinoda

mas iš to einančią naudą, ga
li savo afektus taip apsaugot 
nuo visokios aistros, jog- jis ne 

prie ko gyvenime ir nė tiek to 
prie paties gyvenimo beprotiš
kai neprisirišu.

Visada turėti prieš akis mir
tį kaip kokią baidyklę, reiškia 
nepažinti šio proceso natūralu
mo, kurio neišvengia niekas, 
kas yra atlikęs procesą perė
jimo į gyvybę. Kiek pirmasai 
šių procesų mažai paliečia mu
sų sąmonę, tiek pat ir antras. 
Amžina tiesa, kad mirtis mums 
gali nerūpėti, kol nėra atėju
si, bet taip pat ji neturi mums 
reikšmės ir atėjusi, nes tada 
musų nebėra. Atsitikimai, ka
da ligi mirties, teisingiau pa
sakius lig merdėjimo, tebe-

veikia sąmonė, -yra taip reti, 
jog apie juos netenka kalbėt. 
Mirties universalumas ir tik
rumus yru pakankamas pama
tas, patikt ją ramiai, kokia ji 
yra. Tik tiems, kurie po šito 
gyvenimo tikisi pereit į kitą, 
prisirengimas mirčiai turi reik
šmės ir tai labai nemalonios, 
nes jiems, tenka laukt kažko
kios nežinomybės, netikrybės. 
Bet jie turi ir savo patarėjų. 
Kas kita yra pareiga, savo rei
kalus visada tokioj tvarkoj 
laikyti, kad kartais netikėtai 
nutrukus musų gyvenimui kuo 
mažiausiai tektų nukentėt mu
sų artimiesiems. Bet tai pri
klauso gyvenimui, ne mirčiai, 
ir kiekvienam gerai išauklė
tam žmogui, tatai savaime ai
šku. Lygiai kaip ir stojikais 
mes negalim iki galo sekt ir 
Epikūru. Gyvenimo linksmy
bėmis, smagumais naudojimo
si teorija mUsų nepatenkina, 
ir mums tenka ji papildyti 
rimto kantrumo teorija. Ir 
Stojo ir Epikūro teisingieji ir 
amžinieji dėsniai pirmąja są
lyga laiko neaistringumą. Tik 
protingas gali tvirtai gyveni* 
mo sunkumus išlaikyti ir tik 
tiems gyvenimo smagumams 
alsiduot, kurie kitiems nekenk
dami, kelia musų sielos ir kū
no gerovę. Žinoma, butų labai 
puiku, visa, kas skaudu, lai
kyt pažymiu to, ko mes turim 
vengt, jei mes taip galėtumėm 
išsisaugot nuo visų gyvenimo 
kančių. Bet tai mums taip 
pat negalima, kaip ir negali
ma visais pasaulio smagumais 
pasinaudot. Todėl išmintinga
sai graikas susilaikymą pripa
žino svarbiausiąja dorybe, 
kuri, aišku, reikalauja aukšto 
laipsnio ncaistringumo. Ir sa
vo pasaulėžiūrai gražiausią 
antspaudą, prispaudė Epikūras, 
'pareikšdamas, kad geriausias 
smagaus gyvenimo laidas yra 
draugiškumas. Tai charakteri
zuoja jo pažiūrą į naudojimą
si gyvenimu ir jo skaidrų pro
tą: už visa svarbiau jam sie
los plėtojimąsi keliąs pasikei
timas mintimis. Laimingumas 
yra išsiplėtojimas, ir juo pla-

tesnis išsiplėtojimas, juo tik- 
resnis laimingumas.

'Tenka tačiau pačiam patirt, 
kiek tikrus, svarbus imsipikti- 

už įpykusio 
kad galėtum 
sukilusias ais-

nimas vertesnis 
triukšmavimą, 
suvaldyt savo 
tras. Ne tik būdas, bet ir pro
tas turi būti skaidrinamas, 
jei norim, kad aistros neįveik
tų musų. Nes viskas tik tiek 
mums turi vertės, kiek musų 
supratimai, pažiūros tos ver
tės į daiktus ir sąvokas įdeda 
ir jie mus tiek veikia, kiek 
šitos vertės turi. Supratimų 
ir afektų skaidrume gludi mu
sų dvasios galia.

M. Budriunas.

old gold
JUOKAI

“Aš ką tik sugryžau iš Džiako lai
dotuvių”.

“Ar jis pasimirė?” •
“Wk»ll, jeigu jis nepasimirė, tai jie 

jam iškirto biaurų šposą”.

negaliAr “Say it with flyers” 
likti tokiu pat naudingu obalsiu Dė
dei Šamui, kaip ir “Say it with 
Flowers” ?

Jis:' “Tu išrodai protinga mergi
na, tai apsiveskim”.

Ji: “Nothing doing. Aš esu ant 
tiek pat protinga, kaip ir išrodau.

Dviejų žydų laivas susidaužė ir po 
dviejų dienų plaukiojimo mažoj val
telėj, Goldberg sušuko Levy: “Žiū
rėk! — Žiūrėk! Aš matau laivą!”

Levy atsakė: “Kas iš to? 
mes nebeturime sempelių!”

Juk

...Beje — Rūkykite Old Gold 
retus. Nesukosėsi ir vežimą 
kęs. šiame laikraštyje dabar eina 
visa eilė Old Gold cigaretu garsini
mų, kur visoj šaly pagarsėję žmo
nės po bandymų užrištomis akimis 
indorsuoja Old Gold cigaretus. Pa
matyk tuos garsinimus, perskaityk 
juos ir įsitikrink, kad “nesukosėsi ir 
visą vežimą išrūkęs”.

ciga- 
išru-

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

"(o prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

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

Klozeto outfitM trenr- 
taa. 518.50. Pirkit nuo 
minų olzelio kainomis. 
N urnų apAHrtytno Įren
giniai parduodanti lenr-, 
vali ifcmokfljimaia.
Peoples Plumbing & 
Heating Sunply Co.
490 Molvvauaee Avė., 

4OL N. llalated St.
H/iymarkot 0075—0070

Pradedu Biznį
1) REAL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morglėių.

Vesiu bizni per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted 8t.
Tel. Rooscvtlt 8500

Garsinkites Naujienose

Aii JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 M0RG1ČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankovvski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

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

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phonc Canal 2544—2545

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

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

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

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

CALIFORNIJOS

SULTINGOSIOS VYNUOGES
JAU YRA JŲ ATVEŽTA CHICAGON

VISOKIŲ RUSIU GERA KOKYBĖ
KAINOS YRA ŽEMESNĖS DABAR, NEGU JOS BUS 

VĖLIAUS ŠĮ SEZONĄ
PILNAS PASIRINKIMAS DABAR YRA GALIMAS

SEKAMOSE VIETOSE
SANTA FE TREKtS 21 ST. IR ARCHER AVĖ. 
CHICAGO * No. WESTERN R. R. CL1NTON A KINZIE 
ROCK 1SLAND TREKĖS TAYLOR IR CLARK GT. 
PRODUCE TERMINAL 27 ST. IR ASHLAND AVĖ.

CHICAGO
Labai žemos freito kainos yra gvarantuotos bile kurion 

vieton kitų miestų pirkėjams.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Užrištomis Akimis••darant mokslišką

bandymą žymiausiu cigaretu p-le Hope Livermore

pasirenka Old
“Tikrai aš nemaniau, kad butų koks nors 
skirtumas tarp įvairių lengvesnės rųšies 
cigaretu; be to, aš nemėgstu lengvo rūky
mo... Bandymas užrištomis akimis įtikino 
mane, kad yra viena cigaretu rųšis, kuri 
esti švelnesnė ir malonesnė nei kitos... Po 
bandymo aš patyriau, kad tai buvo Old 
Gold.” 

ekh '

satį 
ISELIN LIVERMORE i

DtbuUnte daughter of Mr. and Mra. Philip W. Livermore of New York City

Kodėl jus galite atskirti juos net tamsoj?

MISS HOPE

Padąryti iš geriausių ta
bako augmens lapų.

Tabako augmuo turi trijų ryšių 
lapus.

Sunkius ir rupius viršutinius la
pus, kurie erzina gerklę. Nuvy
tusius žemutinius lapus, kurie ne
turi nei kvepėjimo, nei skonio... 
Ir vidurinius lapus, kurie turi ma

loniai šaldantį rūkymo ypatybę. 
Tie j auksą panašus prinokę vidu
riniai lapai teikia OLD GOLD me
daus malonumą, saldų pievų kve
pėjimą.

štai kodėl jus galite pasakyti 
skirtumą... net tamsoj!

ŠVELNESNI IR GERESNI “N EI V E ž I M E JŲ NĖRA KOSULĮ O”.

k
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Protingo žmogaus akys 
yra galvoj, bet kvailas 
vaikščioja tamsybėje

Gyvenimas butų daug malonesnis 
mums visiems, jei tik mes pasinau
dotume savo progomis, žinoma, mes 
kartais išeiname iš kantrybes ir už
sirūstiname kuomet turėtume malo
numo parodyti. Tas žmogui yra 
įgimta. Bet nėra jgimta vaikščioti 
susiraukusiam visą savo gyvenimų, 
kuomet gerai pritaikinti akiniai, pa
lengvina silpnoms akims žiūrėti ir 
vietoje susiraukimo veidas nušvinta 
šypsą. Yra išmintinga apsaugoti 
gera regėjimų išegzaminuojant akis 
kartas nuo kaito, kad jos galėtų tar
nauti per visa gyvenimų. — L>r. G. 
Šerne r.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marųuette Park
Automobilius užgavo Dr. Zala

toriaus žmoną

Kas daug turi, tam 
daug reikia

.bejonės, kad tai bus musų teat
ro lankytojams įdomus persta
tymas.

Suglaudus visai tai, teatras 
drąsiai kviečia visus į teatro se
zono atidarymo iškilmes pama
tyti Mindaugio krikštynas.

* * *
Jei kunigas gaspadinę, 
šalę savęs pasodinęs, 
naktį veža į farmukę ...
atgaivinti jos širdužę, — 
Tu, reporteri, bedievi, 
patylėk, nebūk storžievis.

* * ♦

išgerk naminės ir byro, 
visus pagirk, išgarsink, 
tiktai griekų netalpink. 
Visi tave pamylės 
vyrai, moters tau padės.

B. Ą.

P-nas šimutis, “Draugo 
daktorius, šiuo laiku varo smar
kiausi vajų, kad juo daugiau 
aukų surinkus šv. Kryžiaus li
goninei. Kartu su juo dirba 
visa armija abiejų lyčių da
vatkų. šių pastarųjų ypatybė 
yra ta. kad jos dirba visai nė 
neužduodamos sau klausimo: ar 
verta dirbti, ar yra reikalingas 
jų darbas?

Taigi, ar verta tą darbą dirb
ti, ar jis reikalingas?

Antradienio vakare, apie 11 
valandą, Dr. Zalatorius su žmo
na išėjo iš teatro, kuris randasi 
Western Avė. prie 63-čios gat
vės. Jų automobilius buvo ki
toj gatvės pusėj, prie banko,

ne. Jiedu, autų protarpiu ėjo pas 
savo automobilių. Tuo tarpu 
William J. Cannady, 3130 So. 
Union Avė., pradėjo varyti sa
vo autą atgal. Daktaras nušo
ko į šalį, bet daktaro žmona 
nesuspėjo, ir autas užgavo jai 
alkūnę, kojas ir šiaip sutrenkė, 
nors sužeisti sunkiai nesužeidė.

—Reporteris.

SANDAROS” ŠTABAS IR 
BANKIETAS

Reporteriui
žfnių prisiskaitęs 
piktumo įkaitęs,

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamės budavojime 
garažų, parčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jį. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tokį darbą kurį 
jus Interesuoiatės.

Bet ji yra biznio įstaiga. Susirg- 
sime mes. nuveš mus jon, ir tu
rėsime mokėti. Veltui negy
dys. Ši ligoninė, jei biznis eis 
gerai, darys pelną, kaip bet ku
ri grocernė, bučernė, biržos 
verteivos ofisas. Pelnas eis 
tiems, kurie bus jos savinin
kai.

j Namo pakėlimas 

Cementinis pamatas
[ J Abelnas pertaisymas 

j Naujas namas ir finansavimas 
Vardas ..................... .............................

Adresas ...... .—...... -.................-..........
Quality Construction Co. 

Nortb Shore ofisas ir Yardai 
4538 W. Addison St. 

Telephone Avenue 4718

LEISKIT MANE PA
SAKYT JUMS

Dovanai Patarimas
Pavelykit D-rui C. C. Singley 

patarti jums. Jis yra patyręs 
visose ligose. Jis turi 40 metų 
praktikos ir gali gydyti sifilį, 
nerviškumo, draugijines ligas, 
pagelbės jums atgauti vyrišku
mą, faktinai jis gali subudavoti 
iki tokio vyro koks buvote pir
miau. Ten yra tik vienas pasto
vus ir tikras gydymas ir jis 
vartoja jį.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jackaon 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

Ar atsiras šiandien pakanka
mai drąsus žmogus, kuris eitų 
rinkti aukas, kad jomis galėtų 
atidaryti bučernę? Jei ir atsi- 

Į rastų, tai mamos akis jam iš
draskytų. O vienok šimu
tis su tavorščiais ir tavorško- 
mis renka aukas ligoninei.

Jie sako, kad tai busianti pir
ma lietuviška ligoninė. Taip, tai 
bus lietuviška ligoninė — tuo 
žvilgsniu, kad lietuvių pinigai 
tapo sudėti jon. Bet kas yra 
tos ligoninės valdytojas? Atsa
kymas: kardinolas Mundeleinas. 
Jei ponas Mundeleinas butų lie
tuvis, tai turėčiau sutikti, kad 
šv. Kryžiaus ligoninė 
vai lietuvio ligoninė.

Taigi p. šimutis ir 
armija varo vajų, kad
pastatytų p. Mundeleinui arba anglų kalboje, išverstą iš lietu- 
jo vadovaujamai vyskupijai li
goninę. Aš suprantu kiltus p. 
šimučio siekius, 
simas: kada yra 
ypatingai airiai, 
lietuviams?

Rytoj vakare, rugsėjo 15 d. 
įvyksta bankietas priėmimui 
“S.” štabo ir supažinimui jų 
su chicagiečiais. šis linksmas 
vakaras bus Lietuvių Auditori
joje, prasidės apie 7:30 vai. 
Nėra abejonės, kad daugelis iš 
musų tenai vyksime ir nors bi- 
letas doleris ir pusė ypatai, bet 
tas užtikrina, jog ten bus vis
kas O.K. —Aras.

Vaičkaus Teatras

bus tik-

davatkų
lietuviai

šį sezoną Vaičkaus teatras su
darė artistų sąstatą daugumoj 
iš čia augusių. Visi, kurie įėjo į 
trupes sąstatą, turi tikslą siek
ti prie rimto teatro. Jų gyveni
mo tikslas galutinai atsiduodi 
menui. Jie ištisą vasarą dirbo 
Vaičkaus teatro studijoj, studi
juodami šekspirą ir kitus klia- 
sikus.

Musų teatras pradeda naują 
erą, nes j teatrą ateina čia au
gęs jaunimas su tam tikru žinių 
bagažu. Jie puikiai vartoja ang
lų kalbą ir kaip teko patirti pas 
p. Vaičkų yra sumanymas, gal 
būt net gale šių metų, pastatyti 
vieną veikalą Goodman teatre

Bet ve klau- 
svetimtaučiai, 

padarę gero

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Vlaaa darbu utaakytaa tėvulio mėne
syj būt atliktu pirtomia kainom!*. Tai

Negana to, kad ligoninei pa
vesti tapo pinigai, kurie buvo 
sukelti prieglaudos namams se
niems ir našlaičiams; negana 
to, kad atiduota labdarių įgy
toji žemė; dabar dar reikalau
jama daugiau 
sakant, netekai 
dėk ir balną.

Ar negana
Keikia pasigailėti ir lietuvių! 
Lietuviai ne taip jau turtingi 
žmonės. Jus 
tiems, kurie ir 
tingi.

Bet nujaučiu 
daug turi, tam 
Taigi nutilsiu.

—Pavargęs aukautojas.

pinigų. Kitaip 
arklio, tai pri-

kaulyti aukų?

permatoma VIENODŲ KAINŲ 81 •te
mimų apielinkių Dental Ofisų. 

SKYRIAUS OFISAS
1800 S*. Halsted St.

Dantų Setas ui H
setas------------------------------------- >12.50

i setas-------------------------------------->7.50
l ^las---------------------------------  46

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS—
M r y T ~ JIE TURI J tikti
Geriausia auksinis darbas nt H 
Geriausios Auksinės Crowus 
Geriausi Auksiniai Fillingi 
Geriausi Auksiniai Tilteliai 
Alloy Fillings 
Sidabrinat Fllinga

ų kainų nešausite musų didiiamjam 
. DIDYSIS OFISAS Įsteigt m 23 me-

THE HAYES DENTAL OFFICES 
Ine.

DR. T. T. WOOLLENS, Pres. 
826 South Ntate St.

Phone Harrison O7S1

m a

>25
>15 
>1U

>5 
>5 
>5 
>2 
>1 _________ _____
Išvalymu dantų ....

Šių kain 
oflte. z:.~~ 
tai atgal.

iz.so
12.50 
2.50

>1 
50c 
50c

LISTERINE 
. THROAT 
į TABLETE i

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
Ir Prašali
na Gerk-

ma. Skaa-

renkate aukas 
be jų yra tur-

atsakymą: kas 
daug ir reikia.

vių istorinių veikalų, kad supa
žindinus amerikiečius su lietu
vių dvasia su musų tautos kuri
niais.

Jau į sezono atidarymą ir šį
met atvyks amerikoniškos spau
dos korespondentai susipažini
mui su musų teatru, nes Good
man teatras ir yra pastatytas 
tam tikslui, kad jame galima 
butų auginti teatrą.

“Mindaugio” pastatymas, kurs 
įvyks Rugsėjo mėn. 30 d. (nedė- 
lioj), dalyvaus apie 100 žmonių 
istoriškuose XIII šimtmečio rū
buose. Musų karaliaus Mindau
gio svitoje (diduomenėje), da
lyvauja taipgi ir “Naujienų” 
kontestantės: Mabel Grigonis, 
laimėjusi pirmą prizą ir Lilian 
Gavelis, laimėjusi antrą prizą ir 
daug dar kitų šilkakasių, mėlyn
akių čia augusių lietuvaičių.

Trimitų orkestras, vienuolių 
choras. Vienu žodžiu tai bus iš
kilmingos Lietuvos karaliaus 
Mindaugio krikštynos. Nėra a-

Ašai 
ir iš 
per šią margą gromatėlę 
noriu duoti patarimėlių 
tau, reporteri, balvone, 
kad neliestum musų stono. 

♦ * *
Kas tau darbo kas kur pešas, 
ką kas kišeniųje nešas, 
kas kur sprandą nusisuko, 
kieno protas jau atbuko?
Tu, reporteri, šėtone, 
gausi spirti į pašonę. 

* *
Jei kas verda naminėlę, 
ar vaišina moterėlę, 
tai čia reikalas jau rimtas 
ir kainuoja ne viens šimtas. 
Tu, reporteri, tylėk 
ir žmonėms nepavydėk.

Jei draugučiai susitarę 
išvažiuoja kur į parę 
pacišokti, padainuoti, 
su merginoms paflirtuoti,

Tu, reporteri, tylėk 
ir penselį pasidėk. 

♦ * *
Jeigu vyras, pasigėręs 
ir iš proto išsinėręs, 
pačiai akis užlipina 
ir prie svetimos kabinas, 
tu, reporteri, nerašyk, 
susimildams nerašyk. 

* * *
Jei artistas atvažiuoja 
musų auzoje dainuoja, 
pasigriebęs dičkią Oną, 
jis mieruoja jos sijoną, 
tai, reporteri, sveikiau 
pastovėti nuošaliau.

Jei divorsą pati gauna 
ypatingai, jeigu jauna, 
mėgsta viską, kas reik mėgti, 
apie ką nereik plepėti,—.
Reporteri, negarsink 
ir mums biznio negadink. * 

* # ♦
Jeigu iždą bolševikai 
iš visų pusių apniko, 
ir jau rengiasi balsuoti, 
komisarams atiduoti 
Reporteri, mušti gausi, 
Jeigu šią žinią tu įsprausi. 

* * *
Jeigu bolševikams valdyba— 
dar neduoda tos gerybės, 
ir dėlto jie praktikuoja 
visais budais agituoja— 
Reporteri, nebūk durnas, 
gausi mušti—užčiaupk burną. 

* * *
Jeigu smarkios progresistės 

atsilanko j draugystę 
ir paprašo dešimtinės— 
reikia tavorščiams naminės — 
Tau jau geriau patylėt, 
negu plaukai palydėt.

Kai klebonas susirietęs 
aukų prašo kazimierietėms, 
šventam tėvui, klebonijai 
arba ir panai Marijai — 
nutylėk, tau bus geriau, 
o davatkoms daug linksmiau.

* * *

Jei kas garbina Smetonų, 
Voldemarą ar šėtoną, 
giria Lietuvos fašizmą 
arba Maskvos komunizmą — 
Reporteri, nerašyk 
ir jiems nervų negadink. 
Matai, broli, buki vyras,

AMERICAS 
.FAVORITE

DOUBLE 
DUTCH 

MALT S YRU P 
FOR HOME RAKINO

The SAVE
THE

LABELS

CAN PREMIUMS

Piknikas
A. Grigo farmoje

“LAKEVIEVV”
įvyksta

Nedėlioję, Rugsėjo-Sept 16 d., 1928 m.
Bus renkamas vardas Golfo Kliubui

Skiriama $100.00 prizų
Prizas $25.00 už sugalvojimą tinkamo vardo Golfo Kliubui 
šioje vietoje, kiti prizai už pasižymėjimus kontestuose. 
Pamatysite šią gražią farmą kurioje bus budavojamas 
Golfo Kliubas, pasišoksite įrengtame “Barn Dance” prie 
Stygų Orchestros, pasimatysite, pažuvausite ir vakare bus 
sukurta didelė ugnis gojalyj ant ežero kranto kur kepsime 
šviežius kiaušinius.

Kviečiame visus ir visas. įžanga veltui.
Privažiavimas: iš Nortų Ogden Avė. ir Joliet Road (4) iki pri

važiuosite sainą LAKEVIEW iš Šautų Archer Avė. iki Lemont iš 
čia pasukite po dešinei per kanalą ir tėmykit sainę LAKEVIEW. 
Paklydę klauskite Peabody Horse Raiše Farm.

Nedarykit Žaislo 
Iš Savo Kūdikio

— Kudikai Turi Nervus
Rašo RUTR BRITTAIN

Didelį dalį nerviškumo galima 
susekti paaugusiuose vaikuose, kad 
jie turėjo perdaug didelį stfrrAilia- 
vimų savo kūdikystėje, ir tame 
priežastis gludi, kad kūdikiai buvo 
vartojami kaipo žaislas tėvų, gimi
nių ir draugų. Su kūdikiu galima 
žaisti, bet ne daugiau kaip penkio- 
liką minučių iki valandos kiekvie
ną dieną. Virš to jei kūdikis yra 
verčiamas perdaug kvatoti, krykš
tauti, dėl to jis kaip kada pradeda 
vemti, tas kūdikį perdaug įrituoja 
ir jis verkia arba nemiega.

Bukštumas, verkimas ir kūdikio 
nemiegojimas gali būt lengvai pra
šalinama elgianties su kūdikiu at
sargiau, bet kuomet negalit numa
nyti kodėl kūdikis yra neramus, 
tuomet duokite jam keletą lašų gry
nos, nekenkiančios Castoria. Malo
nu yra žiūrėti, kaip ęreit nurami
na kūdikio nervus ir jis greitai už
miega; vienok jose nėra gyduolių 
nei opiates. Tai yra grynai dar
žovės — receptas randasi ant vy- 
nioklio. Vadovaujanti gydytojai už
rašo jas nuo colic, choleros, diarr- 
hea, užkietiejimo, gasų viduriose ir 
žarnose, karščio, nemigės ir kito
kių suirimų kūdikystėj. Virš 25 mi- 
lionai butelių išvartojama į metus 
ženklina jų didelį populiarumą.

Su kiekvienu buteliu Castorijos, 
jus gausite knygutę Motherhood, 
vertą savo svarumu kaip auksas. 
Tik žiūrėkit Gilias. H. Fletcher’s 
parašo ant kiekvieno pakelio, tuo
met jus gausit tikrą Castoria. Taip
gi randasi daug imitacijų.

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

Jo veikmė garsesnė už žodžius!

, \ Net “Talkies” nutyla iš 
smagumo dąlei puikaus 
skonio ir nepaprastos ko
kybės savytu junginiu ir 
patentuotu procesu paga
minto

WENN ERSTEN'S
MALT EXTRACT SU APYNIAIS

HENNING WENNERSTEN INCORPORATED, Manufaeturer
2760 Archer Avenue Calumet 3536 Chicago

Šauniausias modelis naujo 3 šmotų velour seto

$19 ir augščiau
Pradedamoji 
rudens

1 kaina
Pirkit jj už pinigus ar 

išmokėjimais

Artistiškas trijų šmotų setas, kuriame susijungia vertė ir prašmatnumas. Apmuš
tas gražiausiu velouru, sprenžininės apverčiamos sėdynės. Perdėm pilnas sprenžininis 
subudavojimas su pilnai išpinta apačia. Susideda iš didelės sofos, poilsio kėdės ijr spar- 
ninės s kėdės. Turtingai užbaigti mahogany rėmai.

The Central District Furniture Co.
3621 So. Halsted St.

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

KRAFT CHEESE
KRAFT-PHEN1X 

CHEESE COMPANY

You, too, 
can have 
cleaner, 

i brighter 
Į and 
A prettier 
kl Furniture 
Ll Ūse

O-fSdar
įtoįr V^Polish

KV at all

Šame 
* Price
for over 35 years

SS ounces for SS*
ŪSE LESS 

than of high 
priced branda 

millions of pounds 
USED BY OUR GOVERNMENT

FLIT
IŠNAIKINA 

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostclę

LISTERINE
tooth pašte

Large Tube

25*
I

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
_----- —————ft
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Edltor P. GRIGAITIS

Subacription Katėti
|8.00 per year In Canada.
$7.00 per year outaide of Chicago.
$8.00 per year ln Chicacc 
8c. per copy.

Enterad a* Second Claaa Mattar 
March 7th, 1914, at the Put Office 
of Chlcago, III., andai tha auM of 
March 8rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, ilakiriaut 
tekina dieniu*. Leidiia Nauj Ben
druti, 1789 So. Halitod St, 
Iii. — Telefonam JiooMvelt

Visleakymo kalnai
Cfilcagoje hh paltui

Metami . . .
Pusei meti ——
Trims mlneriama
Dviem mineeiam , - t įį

Vienam mineaiul ,------ r

Chicagoja par iineliotojuifl 
Viena kopija .
Savaitei 
Maudai

Suvienytos ValitijoM, M Chlcago-

O:

nigais reikia palikti ramybėje.
Aferistai pasirodo ne tik afe

ristai, bet

aferistai ir šelmiai.
Puikiai išgudravoję, jie dar 

puikiau manė pabaigti. Todėl, 
eidami pasiimti paskutinių pini
gų, jie parašė Banko Valdytojui 
p. Jurgučiui atsisveikinimo laiš
ką: girdi, jūsų tarnautojų už 
grašį nenupirksi, bet mes per
gudravo jom. Likit sveiki, va
žiuojame kitan bankan... Jie iš 
tikrųjų ne prasti, bet

“mokyti aferistai”.
Kalinauskas ekonomistas ir 

prof. Jurgučio mokinys-studen- 
tas paskutinio semestro, o jo a- 
fera — tai tikras “diplomatinis 
darbas.”

Studentai pasakoja, kad Kali
nauskas ypatingai atsidėjęs se
kęs Jurgučio paskaitų skyrių a- 
pie bankų apgavimus. P. Jurgu
tis kaip tik pavasarį skaitęs a- 
pie apsisaugojimą, surištą su 
memorialinių orderių padirbi
mu....

Vien tik už tai, kad unijos 
nariai bandė įeiti į svetainę, 
komunistai šoko juos mušti ir 
penketą ar šešetą jų sužeidė!

Taigi nėra mažiausios abejo
nės, kad tas kruvinas riaušes 
surengė komunistai. Tatai pri
pažino jų pačių laikraštis, pa
duodamas jituos savo kores
pondento aprašytus faktus.

Iš to, kaip “unijos gelbėtojai” 
pradėjo muštynes, darosi su
prantami ir visi tie nepaprasti 
jų prisirengimai, apie kuriuos, 
kaip aukščiaus minėjome, rašo 
Arminas. Per visą šeštadienį 
suvažiavimo organizatoriai ta
rėsi su Pittsburglio politikie
riais, stengdamiesi gauti jų 
pagalbą prieš angliakasius. Kai 
derybos nepasisekė, tai “Save 
the Union” kariškai susiorgani
zavo ir nutarė savo jėgomis 
“apsidirbti” su kiekvienu ne jų 
šaikos angliakasiu, kuris drjs 
prisiartinti prie suvažiavimo 
svetainės. Nėra abejonės, kad 
ta kariškai suorganizuota “ar
mija” buvo ir ginklais aprū
pinta, nes kitaip “Save the 
Union” mušeikos nebūtų galėję 
taip sužeisti pustuzinį žmonių 
pirmam susikirtime su anglia
kasiais, jogei dvejetas jų tu
rėjo būti tuoj aus 
ligoninę!

Dabar visiems 
budu komunistai
gliakasių unyą. Jų spauda te- 
čiaus po šito žvėriško žygio 
mėgins kriminališką komunistų 
darbą suversti ant galvų tiems 
patiems mainieriams, kuriuos 
jie užpuolė. Ar ilgai šitoks 
visuomenės mulkinimas dar tę
sis?

Kai “einamoji sąskaita” 
pasibaigė,

aferistai prisidirbo čekių, ku
rių pagalba bandė gauti dau
giau pinigų. Ir čia visa gudriai 
padaryta, čekiai padaryti ge
riausiai: parašyti, pasirašyti, į- 
registruoti, užnumeruoti... tik 
pinigai liko iš kaąos pasiimti. 
Bet čia ir suklupta. Priėjus Gik- 
niui prie kasos, kasininkas pa
stebėjo, kad čekis pasirašyta 
valdininko, kuris yra atostogo
se ir spalva lapelių ne ta, kuri 
tą dieną banke ėjo.

Įdomiai aferistai čekius įduo- 
davę registruoti: kai vaikas ei
davęs su kitais čekiais per salę, 
aferistas darydavęs vaikui pa
stabą, kad jis pametęs nešamus 
popierius ir paduodavęs savo 
“čekius.”

Kalinauskas prisipažino
ir pas jį ir Gjknių jau rasta a- 
pie 40,000 litų. Pinigai pasi
rodę suslapstyti: vieni butely 
pakasti po augančiu ąžuolu, ki
ti paslėpti fotografijos aparate, 
treti dviraty ir t. t. Kalinaus
kui prisipažinus, prisipažino ir 
Giknius.

Užbaigta kvota drauge su įro
domais daiktais perduota Ypa
tingai Svarbioms Byloms Tardy
tojui Mataičiui, o sulaikyti pa
dėti Kauno sunkiųjų darbų kalė
jimam

ši esmėje labai nesvarbi byla 
tuo pasidarė sensacingesnė, kad 
su ja rišamas vyriausis banko 
buhalteris p. Landsbergis, ku
rio nusižengimu, gerai žiną jį, 
kaipo dorą asmenį, žmonės neti
ki. Kiek teko girdėti, ir ban
ko sferose yra panaši nuomo
nė, tačiau p. Landsbergio suėmi
mui formalinių priežasčių esą.

Pirmiausiai —
x Landsbergį įduoda 

Kalinauskas.
Suradus apie 40,000 litų, ban

kui dar stinga apie 150,000. Tų 
pinigų, žinoma, reikalaujama. Ir 
Kalinauskas, su kuriuo p. I^ind- 
sbergis ne puikiausiai sugyve
nęs, sako tuos pinigus įdavęs p. 
Landsbergiui. Daugybė davinių 
sako, kad tai netiesa.

Bet to, kaip ir jo asmeninių 
bei šeimyninių santykių, kurie 
jam nelaimingai susidėję, mes 
neliesime.

Kodėl p. Landsbergis 
įduodamas

aiškinama šitaip: pasėdėti už 
aferą kokis 4 metus — menkas 
dalykas, o išėjus iš kalėjimo su 
$150,000 litų galima “ponavoti.” 
Kad iš jo tų pinigų nereikalau
tų, jis nurodo asmenį, iš kurio 
galima reikalauti, taigi jį su pi

savo darbą. Taigi, kuomet Anglijos darbininkai tariasi 
su darbdaviais apie geresnį anglies industrijos, geležies 
industrijos, audimo industrijos ir transporto sutvarky- 

L50 mą, tai ką jie nori pasiekti? Jiems rupi, kad ta reorga- 
•7I nizacija nebūtų pravesta darbininką lėšomis (kaip tai 
* dažnai padaro fabrikantai), bet kad, priešingai, darbi- 

’ 18c ninkams butų užtikrinta dalyvavimas toje naudoje, ku- 
rią pramonė ir jos savininkai turės iš reorganizacijos.

Taigi matome, kad ir čia yra, galų-gale, derybos,
>7.00 panašios į tas, kurios įvyksta tarpe unijos ir fabrikan- 

to, norinčių padaryti sutartį dėl algų ir darbo valandų. 
Čia yra ne atsižadėjimas savo reikalų, bet mėginimas 
taip vienoje, kaip ir antroje pusėje tuos reikalus kaip 
galint geriaus apsaugoti. Vadinasi, klasių bendradar
biavimas ir kartų klasių kova!

Butų naivu įsivaizduoti, kad tenai, kur yra klasės 
— dagi taip susipratusios ir susiorganizavusios, kaip 
Anglijoje! — gali kokie nors lyderiai, suėję į daiktą, 
susitart ir kovą tarpe jų “panaikint”. Kova tarpe darb
davių ir darbininkų ėjo ir eis, kol gyvuos dabartinė vi
suomenės tvarka. Tik ji ne būtinai privalo būt žiauri ir 
barbariška, kaip ginkluotas karas.

1.751.25.75Dviem minėdami
Vienam minedul

Netayon Mtu^oidaaluom

Metame ------------------- $8.00
Pued meta , , i.00

KLASIŲ BENDRADARBIAVIMAS IR KOVA

Amerikos laikraščių korespondentai dabar labai 
dažnai savo pranešimuose iš Europos mini “klasių ben-l 
dradarbiavimą”. Anglijoje trade-unionų vadai laiko kon
ferencijas su kapitalistų atstovais ir tariasi, kaip pasta
tyti ant kojų krašto pramonę, kuri kenčia dėl chroniško 
krizio. Norvegijos darbininkų sąjungos nutarė pradėti 
derybas su darbdavių asociacija tikslu padaryti naują 
algų sutartį, išvengiant tuo budu streiko ateinančiais 
metais, kai pasibaigs senosios sutarties terminas. Gene- 
voje Tautų Sąjungos tarptautiniame darbo biure veikia 
darbininkų ir darbdavių atstovai iš įvairių pasaulio ša
lių ir laiks nuo laiko tas biuras šaukia konferencijas,' kaip prasidėjo “unijų gelbčto- 

suvažiavimas ir kilusios 
dėl jo riaušės. Jisai sako, kad 
sekmadieąio ryte rugsėjo 9 d.

Apžvalga
“KARIŠKOJ KOMANDOJ”.

“laisvės” korespondentas
Arminas rašo iš Pittsburgho,

kurios mėgina surasti budus taikiai išspręsti tą ar kitą 
darbo ir kapitalo santykių klausimą.

Neretai, paduodami /šitas žinias, 
reiškia džiaugsmo, kad Europos darbininkai pradedą at
sižadėti savo senosios “klasių kovos” pozicijos ir pri
imti konservatyvių Amerikos darbininkų nusistatymą. 
Iš antros' pusės, vadinamojo radikališko (komunistiško 
ir t. t.) darbininkų judėjimo šalininkai kalba spaudoje 
ir masiniuose mitinguose apie minėtuosius “klasių ben-
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korespondentai atVykę į konvencijos vietą apie
500 delegatų:

“Visi delegatai yra kariš
koj komandoj. Suorganizuoti 
grupėmis, po vadovyste kapi
tonų. Aukščiausia komanda 
vedama konvencijos rengimo 
komiteto.”

lietuviški komunistai, dalino, 
prie SLA. seimo durų, Brook- 
lyne, Graičuno pagamintą “li
teratūrą”, šmeičiančią SLA. 
Pildomosios Tarybos narius; bet 
ar prezidentas Gegužis liepė 
savo šalininkams tuos dalinto
jus sumušti ir sukruvinti?

Ir kodėl unijos nariams neva
lia buvo įeiti į suvažiavimo 
svetainę, kur turėjo būt kalba
ma apie uaniją ir svarstoma an
gliakasių reikalai? Kodėl “Save 
the Union” lyderiai tos unijos 
atstovams, kurią jie rengėsi 
“gelbėti”, atsisakė duoti balsą 
arba bent leisti jiems pažiūrėti, 
kaip tas “gelbėjimo” darbas bus 
daromas ?

•t

nugabenti į

aišku, kokiu 
“gelbsti” an-

Jauties Pavargęs?
Kada jus pabundate su skau
dančia Kalva, ORANGEINE 
Milteliai prašalins skausmą 
ir tuojaus jus atgaivins. 
Neturi narkotike ar opiatų. 
Formula ant kiekvieno pake
lio. Sėkmingai vartojami 
per 30 metų.

Visose aptiekose 10c. ir 25c.

dradarbiavimo” reiškinius su dideliu pasipiktinimu, kaip 
apie revoliucijos idėjos “laidojimą”, darbininkų vadų 
“išdavystę” ir panašiai. Taigi ne pro šalį bus pasvarsty
ti, ką iš tiesų tie faktai reiškia.

Kiekvienas pripažins, kad laikyti nusidėjimu tokį 
dalyką, kaip Norvegijos darbininkų sutikimas eiti į de
rybas su darbdavių asociacija, yra nesąmonė. Kolekty
vių sutarčių idėjos šiandie niekas neatmeta. Jas prakti
kuoja net sovietų Rusijos valstybiniai trustai su prof- 
sojuzais. Ir Norvegijos darbininkai, jei neitų į derybas 
su darbdaviais dabar, tai turėtų tartis su jais ateinan
čiais metais, kai senoji sutartis bus pasibaigus. Visas 
klausimas čia susiveda tiktai prie to, ar prieš prasidė- 
siant deryboms turi būt paskelbtas streikas. Norvegijos 
darbininkų unijos mano, kad streikuoti nėra reikalo, 
jeigu galima išsiderėti patogias darbininkams sąlygas 
taikiu budu. Streikas yra galutina priemonė, vartojama 
tame atsitikime, kada negalima geruoju susikalbėti su 
darbdaviais. *. *

Mums rodosi, kad šitai nuomonei pritars visi svei
kai protaujantys žmonės. Kam, iš tiesų, muštis, kuomet 
yra galimumo pasiekti tą patį tikslą be muštynių? At
sisakymas nuo muštynių nėra atsisakymas nuo savo rei
kalų arba nuo kovos už tuos reikalus. Derybos tarp 
organizuotų darbininkų ir darbdavių algų sutarties su
darymui yra kova, tik ne tokia žiauri, kaip streikas 
arba ginkluotas susirėmimas. Beje, juk ir streiką nega
lima užbaigti be derybų (jeigu darbininkai nėra galu
tinai sumušti). ’ į

Tokią pat reikšmę savo esmėje turi ir Anglijos dar
bininkų vadų konferencijos su pramonininkų vadais dėl 
Anglijos pramonės reorganizavimo, nors čia dalykas 
yra šiek-tiek daugiau komplikuotas, negu Norvegijos 
atsitikime. Šitos konferencijos remiasi tuo supratimu, 
kad pramonės pasisekimu yra suinteresuoti ne tik dirb
tuvių savininkai, bet ir darbininkai. Bet ar gali kas sa
kyti, kad tai netiesa? Kiekvienas fabriko darbininkas 
puikiausiai žino, nes yra patyręs ant savo kailio, kad 
nuo pasfeekimo tos įmonės, kurioje jisai dirba, priklau
so ir jo padėtis: kai dirbtuvė negauna užsakymų, tai ji 
siaurina produkciją arba visai užsidaro — ir darbinin
kas pasilieka be darbo.

Taip pat yra aišku, kad ir platesniu atžvilgiu darbi
ninkų gerbūvis priklauso nuo pramonės eigos. Juo la- 
biaus auga industrija, tuo labiaus didėja darbininkų 
skaičius, tuo darbininkų klasės pajėgos, įtaka politikoje 
ir socialiame gyvenime darosi didesnės. Kuris žmogus, 
galvojantis apie “galutiną darbininkų pasiliuosavimą”, 
gali to nenorėti? Ir, pagaliau, kai darbininkų klasė pa
ims į savo rankas valdžią, tai jai anaiptol nebus visvie- 
na, ar ji užtiks išbujojusią ir gerai sutvarkytą pramo
nę — ar susną ir netvarką.

Nematyt nieko bendra tarp darbdavio interesų ir 
darbininko interesų gali tiktai aklas. Darbininkai ko
voja ne prieš pramoninkų biznį, bet prieš jų godumą. 
Jiems rupi ne sunaikinti pramonę, bet iškovoti k<ųp ga
lint didesnę dalį pramonės vaisių, kaipo atlyginimą už

Tai skamba visai, įaiip karo 
manievrų aprašymas.

Toliaus tas korespondentas 
praneša, kad konvencijos ren
gėjai mėgino susitarti su mies
to politikieriais ir tuo tikslu 
vedė su jais slaptas derybas 
per ištisą dieną. Sako:

“Su miesto politikos bosais 
buvo vedamas neoficialis ta
rimasis dėl konvencijos pra
dėjimo nedėlioj veik per vi
są subatos dieną. Tarimasis 
pakriko.”
Taigi komunistai bandė slap

tai susitarti su Pittsburgho 
republikonų partijos bosais, kad 
šie padėtų jiems suorganizuot 
priešingus mainierių unijai ele
mentus į naują “uniją”! Ar ne 
“revoliucinieriai”, po šimto 
pypkių?

O ve kap kilo muštynės su 
United Mine Workers nariais, 
atvykusiais konvencijos vieton 
užprotestuoti prieš “Save the 
Union” intrigas. Komunistų 
korespondentas vadina unijos 
narius “Lewiso mušeikomis” ir 
pasakoja:

“Išpradžių bandė jie dalin
ti korteles šmeižiant naują 
unijinį judėjimą. Paskui 
pradėjo veržtis per duris j 
svetainę. Mūsiškiai jų nelei
do; kilo mušis: pirmieji du 
užpuolikai (?) tapo skaudžiai 
nukirpti, kuriuos turėjo pa
imti ambulansas. Ir kiti jų 
3—4 sužeisti”.
čia aiškiai parodyta, kas tas 

kruvinas muštynes pradėjo ir 
delko. Anot paties “Laisvės” 
korespondento, muštynes pra
dėjo “Save the Union” žmonės. 
Jie pirmiausia taip “skaudžiai 
nukirto” du unijistu, kad juo
du turėjo paimti “ambulansas” 
(špitolės vežimas). Paskui jie 
sužeidė dar 3 ar keturis unijis- 
tus.

Ir už ką tie komunistiniai 
galvažudžiai puolė tuos žmo
nes? Arminas nieko kito ne
prikiša unijos nariams, kaip 
tiktai tą, kad jie bandė dalinti 
“šmeičiančias” korteles ir no
rėjo įeiti į svetainę. Už tai jie 
buvo “nukirsti”!

Kodėl tečiaus Lewiso šalinin
kai ar kiti kurie United Work- 
ers unijos nariai neturėjo teisės 
dalinti lapelius prie svetainės 
durų? Mes atsimename, kad

Aferos Lietuvos Banke smulkmenos-r f —T

Aferistai Giknius ir Kalinauskas 
ir jų machinacijos: memoria
lų čekių padirbimai ir kitos 
gudrybes. Bankui dar trūks
ta 150,000 litų.

^‘Lietuvos žinios” praneša ši
tokių smulkmenų apie nesenai 
Lietuvos Banke susektą aferą:

Liepos 30 d. Lietuvos Banke 
buvo sulaikytas pil. Jonas Gik
nius, kuris kėsinosi nesamos 
bendrovės “Naujoji x Statyba” 
vardu padirbtais čekais išimti 
84,000 litų. Sulaikytasis buvo 
perduotas Kriminalinei policijai, 
kuri darydama pas jį kratą, ra
do Liet. Banko met. ženklų, dar 
daugiau padirbtų čekių, kurių 
dalį iki atvykimo krim-nės poli
cijos jis spėjo sunaikinti.

Aferistas Giknius.
Pristatytas policijon Jonas 

Giknius gynėsi esąs nekaltas, 
esą jį pasiuntęs išimti pinigus 
jam nežinomas inžinierius H. 
Brikon, pas kurį esą jis pradė
jęs tik ką tarnauti už mėnesinį 
atlyginimą sumoje 500 litų. Sa
vo gyvenamosios vietos jis ne
nurodė. Kriminalinė pol. tuoj 
nustatė, kad Jonas Giknius sa
vamokslis, mokytojavęs Rozali
mo vidurinėj mokyloj, dabar 
mokytojaująs Girnių pradinėj 
mokykloj. Vienkart lankąs Lie
tuvos Universitetą, Technikos 
fakultetą ir baigęs jame du pir7 
muoju kursu.

Giknius bendradarbis 
Kalinauskąs.

Atkreipta taip pat domė į jo 
gimtinę Kėdainių apskr., Kra
kių valsčių, iš kurio buvo nu
statytą esant kilusiam vienam 
banko -tarnautojui Leonui Kali
nauskui ir dirbančiam šaly tų 
operacijų su kuriomis J. Gik
nius turėjo reikalą, išgaunant iš 
Banko padirbtais čękiais pini
gus.

Kalinauskas yra paskutinio 
kurso Lietuvos Universiteto stu
dentas ekonopiistas.

Keli metai prieš šį įvykį bu
vęs baustas už kriminalinį nusi
žengimą.

Iš Lietuvos Banko buvo gau
tas naujas papildomas praneši
mas, kad nesamos bendrovės ei
namąja sąskaita jau yra išimta 
liepos mėn. 16, 17, 19 dienomis 
192,000 litų.

Tik šį kartą ne padirbtais če
kiais, o kiek kitokiu budu. šiuo
se atsitikimuose Lietuvos Ban- 
kan buvo įteikti vidaus banko 
užpildyti įsakymai — memoria
liniai orderiai, t. y. dokumentai, 
pagal kuriuos iš banko skyrių 
ar kitų bankų pervedami pinigai 
į einamąją tam tikros bendro
vės sąskaitą.

Einamosios sąskaitos sudarymo 
procedūra

yra tokia, kad pilietis paduo
da bankui pareiškimą, įneša 50 
litų ir bankas jam atidengia ei
namąją sąskaitą. Įstaiga turi 
įnešti 100 litų, ką buvo padariu
si ir aferistų sugalvota nesamo
ji bendrove ‘Naujoji Statyba.” 
Kad einamoji sąskaita veiktų, 
reikia ją papildyti, ir aferistai 
ją “papildė” padirbdami memo
rialinius orderius, šis darbas yra 
įmanomas tiktai banko tarnau
tojui, kuriuomi ir buvo Kalinau
skas. Dabar jau beveik nusta
tyta.
Kaip buvo padirbti memoriali

niai ordenai 
orderiai.

Tie orderiai ir pinigų įnešimo 
dokumentai paprastai labai stro
piai tikrinami, bet manoma, kad 
tie dokumentai buvo labai mažai 
sumai ir, esant skubotam dar
bui, jie, matyti, kaž kaip buvo 
praleisti, neįsigilinus į jų smulk
menas. Be to, konstantuota, 
kad aferistų dirbta labai gud
riai ir atsargiai, išpildant visus 
formulumus iki mažiausių smul
kmenų; pav., pabrankimai pai
šeliu, ženklai, parašai — visa, 
kaip banke yra užvesta, išpil
dyta puikiausiai. Todėl paste
bėti buvę sunku.

Aferos aiškinimas.
Kai tik buvo pagautas Gik

nius, tuojau griebtasi aferą aiš
kinti.

Kai orderiai buvo įregistruoti, 
matyti Kalinauskas iš priekio 
prirašė kelius skaičius ir gavosi 
didelė “įneštų” pinigų suma — 
200,000 litų, kuri įregistruota 
knygosna.

Iš šios “sumos” aferistai per 
’tris kartus ir paėmė'192,000 li
tų.

Nauji Modeliai
Radios

Pirm negu pirksi radio, 
pamatyk pas Budriką, 
kur yra pilnas pasirinki
mas ir užtikrinta vertė.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

6)

315 So. Dearborn St.

Valdžios Tax 
Ekstra

Nėra Kito Tiesesnio Kelio Į Lietuvą 
arba iš Lietuvos j Ameriką kaip per 

KLAIPĖDA
_ ANT —

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivų per Klaipėdą prie 

dabartinių aplinkybių yra malonus ir visai 
keleivių nevargina.

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?
D
2)
3)
4)

Nepertraukiama kelionė iš porto j portą.
Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis. 
Lietuviškai galima susikalbėti su laivo patarnautojais 
Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
Kasdieną judami paveikslai ir koncertai.
Išpildomi laivo orkestras, įvairus žaislai, šokiai ir tt.

Kainos 
iš Kauno
Trečia Klesa

$125

Kainos 
į Klaipėdą
Trečia kl. $>07 
l abi pusi $181 
iYuistiuč 3 kl. 
ar buvusią II kL 

$122.00 
į abi pu

si .. $203.50

Išplaukimai Laivų iš New Yorko:
“LITUANIA”......................... Rugsėjo (Sept.) 18
“ESTONIA” ....................... :....... Spalio (Oct.) 6

žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą
BALTIC AMERICA LINE

Chicago, 111.
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CHICAGOS Septyni užmušti trauki-

ŽINIOS
Bombos

Binuiuito lazdele tksplioda- 
vo trobesy, kuris randasi 1701- 
1707 Albion avė. Trenksmas 
išbarstė langus, bet šiaip nuo
stolių ekspliozija tepadaro tik 
už kokį $100. Manoma, kad 
dinamitas eksplioduota, idant 
aigrąsinus rendauninkus nuo 

kėlimosi į šiuos namus gy
venti.

niui užvažiavus ant 
auto

Grand Trunk linijos tavori- 
nis traukinys užvažiavo ant 
aulomobiliaus prie Gary, Ind. 
Septyni asmenys užmušti. Dvi 
moterys užmuštos, kuomet jos 
laike kūdikius rankose. Ber
niukas septynių metų tik vie
nas išliko gyvas. Bet ir jis yra 
taip sunkiai sužeistas, kad abe
jojama ar bepasveiks.

Užmušti buvo: Pollock, Mai- 
nord, Mrs. Mainord ir Mrs. 
Auna Jonės ir jos du kūdikiu 
— visi iš Missouri; Hoavard 
Smith — iš Dearborn, Mieli. 
Gyvas išliko Bobert Jonės, 7

Moteriškė, motina 9 kū
dikių, nušovė vyrų

Mrs. Ada Johnson, 30 metų, 
gyv. 7519 Irving Park blvd., Įė
jo policijos stotin kaip 4:30 v. 
vakar rytų. Su ja atėjo jos su
ims, 15 metų bernelis. Moteriš
ke padėjo revolverį ant stalo ir 
pasakė, kad ji ką tik nušovusi 
žmogų. Vardas žmogaus, kurį 
ji nušovusi Dominick Finn, bu
vęs konstebelis Leyden mieste
lio. Du jo broliu tarnauja kaip 
policininkai Chicagoj. Nušovu
si moteriškė tą žmogų jo na
muose, kuomet jis miegojo.

Moteriškė ‘pasisakė, kad ji 
pardavinėjusi mūnšainą adresu 
3343 North 74 Crt. Kitaip ji 
negalėjusi daryti pragyvenimo.

PRANEŠIMAI
*

Atyda Mildos Teatro B-vės 
Mrininkama

Extra susirinkimas šėrininkų 
Mildos Teatro Bendrovės atsibus 
rugsėjo 30 d., Mildos Bendrovės na
me, 3140 S. Halsted st., 1 vai. po 
pietų.

Propozicija yra paduota pirkti 
narna mokant po $8 už šėrą. Siame 
susirinkime bus Jūsų užduotis bal
suoti už šia propoziciją parduoti 
namą ir likviduoti korporaciją, ar
ba prieš šią propoziciją.

Ateidamas susirinkiman būtinai 
atsinešk savo šėrus. Yra labai rei
kalinga, kad pributumėt į šį susi
rinkimų. šis yra paskutinis susirin
kimas.—J. P. Ewald, sekr.

840 W. 33rd St.

Si mano Daukanto T. J. Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
rugsėjo 14 d., 7:80 vai. vakare. Lietu
vių Auditorium svetainėj. Visi na
riai yra prašomi dalyvauti.

S. H. Dijokas sekr.

Lietuviškas Politiškas ir Pašelpinis 
kliubaa laikys mėnesinį susirinkimų, 
penktadieny, rugsėjo 14 d., 7:30 vai. 
vak., 341 Kensinton Avė. Visi na
riai malonėkite pribūti, nes yra svar
bus reikalus, kas link susivienijimo 
kliubų aptarti yra kviečiamas kiek
vienas narys šito kliubo.

J. J. Žlibinąs, prot. rašt.

Akių Gydytojai
Tel. Vieton 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akiu Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveuue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 iki 9 vak. Nedėk nuo 10 iki 12 dien.

Res. Teienhone Plaza 8200

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 A. 
C. W. of A. mėnesinis susirinkimas 
įvyks penktadienyj, rugsėjo 14 d., 
1928 m., 8 vai. vak., Unijos svetainėj, 
33tE^o. Ashland Blvd.

A. M. Kadsel sekr.

BERNARD PETKA’S /

VYRŲ APREDALŲ KRAUTUVĖ 
Užlaiko

Paskiausių rudeninių madų Portis 
Bros.. skrybėlių ir kepurių. \Vilson 
Bros, marškinių ir naktaizų.

4171 Archer Avė.
Arti Richmond St.

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzamiuarije. , Be skausmo - 
ištrauki mia

Valandos: 10-12, 2-4 ir 3-9 
4930 W. 13 SU CICERO 

TeL Cicero 49

Juodrankiai reikalauja 
$60,000

Piktadariai pavogė Vilimą 
Kanieri, 10 metų bernaitį, sū
nų pasiturinčio kontraktoriaus, 
gyv. 4901 Altgeld Street. Jie 
reikalauja iš kontraktoriaus 
$60,000, tai sugrąžinsią vaiką. 
Jei nesumokėsiąs reikalaujamos 
sumos, ta< piktadariai grūmo
ja nužudyti vaiką.

Telis the Story
Pasauly dabar tik ir kal
bama. Pasekmės yra 
reikšmingos. Puritan yra 
t urtin giausis, stipri ausis 
iš ištikto geriausia.
Vartokit virtuvės reika
luose kur tik 
saldinimų.

metų amžiaus bernaitis. ,
Traukinys nustūmė automo

bilį keletą šimtų Įiėdų, pirm 
negu jis galėta sustabdyti.

Nušovė vaikiną už 
triukšmavimą

Joseph Czahore, 11 metų, 
gyv. 4412 So. Kilpatrick avė., 
saldžiai miegojo. Bet keletas 
vaikėzų pradėję dainuoti su
sirinkę ties jo namais. Cza
hore šovė į juos, šūvis patai
kė Juozui Kasowski, 17 m., 
gyv. 4321 So. Knox avė. Vai
kėzai išbėgiojo į visas puses. 
Kai po kokių 15 minučių jie 
vėl susirinko, tai rado Kav 
sowskį jau nebegyvą.

Czahore areštuotas. Jis sa
ko, kad norėjęs tik pagąs
dinti vaikėzus, o ne nušauti 
arba pašauti.’

Kada dar Finn buvo konstebe
lis, jis ateidavo j tą vietą “pa
kratyti”. Išsinešdavo po 50 do
lerių su syk. Du kūdikiu jam 
priklauso. Ji laukianti dar kūdi
kio — irgi Finno. Finn niekuo
met nedavęs jai pinigų, bet pa- 
imdavęs visus jos pinigus.

Diena prieš užmušimą Finn 
atsilankęs pas moteriškę. Pa
staroji paprašiusi jo pinigų, 
kadangi jai reikėjo užmokėti 
daktarui bilas. Finn prižadėjęs 
pinigus atnešti. Bet nebegrįžęs. 
Ji supratusi, kad jis ir nebe
grįš. Taigi pasiėmusi revolverį 
ji nuėjo į Finno namus. Pabel- 
džiusi į duris. Niekas neatsilie
pęs. Ji įėjo vidun ir nušovė. Po 
to moteris atlankė savo motiną. 
Pastaroji patarė pasiduoti poli
cijai. Finno žmona guli ligoni
nėj ką tik sulaukusi kūdikio. 
Moteriškė nežino apie papildy
tą galvažudystę.

Sandaros Vakarienė, administraci
jos priėmimui, įvyksta šeštadienio 
vakare, rugsėjo 15 d., Lietuvių Audi
torijoje, prasidės 7:30 vai. vakare, 
mažose salėse. Tikietus galima gau
ti pas visus sandariečius, taipgi ir p. 
Kaulakio spaustuvėje, 3251 So. Hals
ted St. Priėmimo vakaras susidės 
iš dainų, šokių ir kalbų.

Rengimo Komisija.

Birutės Kalno Draugystės mėnesi
nis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rug
sėjo 14 d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorium svetainėje, 3831 South 
Halsted St. Visi nariai malonėkite 
laiku pribūti, nes turim daug naujų 
reikalų aptarti.

Nut. rašt. M. K. Pienis.

PRANEŠU TAMSTOMS
NAUDINGĄ REIKALĄ

Moterims ir merginoms dabai’ yra 
laikas apžiūrėti savo brangius žie
minius drabužius ir visokios spalvos 
kailinius. Juodus, rudus ii’ raudo
nus. Jeigu susigadinę arba išplikę, 
mes prirenkam tokį pat plaukų ir 
pataisom, taip pat klynijam ir pada
rome spindančius kaip naujus.

Senos mados ir sugadytus kailinius 
mes perdirbant pagal naujausios ma
dos. Idedam naujus, tvirtus pamu
šalus.

Busite užganėdinti mano darbu už
tikrinu.

FRANK S. KUZMARSKIS 
3404 So. Halsted St.

______Graboriai

S. D. LACHAV1CZ

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dykų egzaminavimų, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iŠ namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETHIST 

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

Phone Kenwood 1752Lietuvis Graborius ir 
Balza m motoj as

2314 W. 23rd PL
Chicago, IU.

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

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patamav imsi 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me iilaidų užlaikymui 
skyrių

3307 Aubuni Avė. 
chicagoTilu

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

6641 South Aibany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė. 
Valandos:

Nuo 2 ild 4:30 ir nuo 7 iki 19 
Nedilioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

DR.HERZMAN
IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 21 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gai Ir akušeri*.

Gydo staigias Ir chroniikas ligas 
vyrų, moterį} ir valkų pagal nauiau« 
sius metodus X-Ray ir Kitokius el*k- 
tro* prietaisus.

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

nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro
Tel. Canal 3110

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

reikia pa-

Malt
Paskanintas su Bohe- 

mian Apyniais 
Rekomenduojamas ir da- 

statomas per
Puritan Malt 
Extract Co.

29-31 North VVacker 
Drive, Chicago

Įdomus kontestas
Chicago Tuberculosis Insti

tute rengia kontestą. Konteste 
galės dalyvauti tie, kurie turės 
padirbę laivų.

Kontestan priimami tik mė
gėjai (amateurs), kaip pav. 
mokiniai amatų mokyklų ir ki
ti. Taipgi suaugusieji yra kvie
čiami dalyvauti konteste.

Dovanas laimėjusiems prizus 
suteiks Marshall Field & Co. 
Firma parodys taip laivų mo
delius, kaip prizus.

Pareiškimai, kad norima da
lyvauti konteste, turi būti pa
duoti kontesto rengėjams ne 
vėliau, kaip spalių mėnesio 15 
d., ©^Juodeliai pasiųsti ne vėliau, 
kaip lapkričio 22-rą.

Del platesnių informacijų 
kreipkitės: Chicago Tubercu
losis Institute, 360 North Mi- 
chigan Boulevard.

Policininkas ir banditas 
pašauti

Policija sužinojo, kad plėši
kų gauja naudojo trobėsį 953 
Newton st. kaip vietą pasislė
pimui ir “konferencijoms”. Ke
letas detektyvų pasislėpė tro
besy. Pagalios pasirodė flato 
“rendavotojai”. Ištiko susirėmi
mas su policija. Vienas polici
ninkų pašautas į koją. Pašau
tas tur būt mirtinai Paul Jenkt, 
1322 W. Ohio st. Jis yra 16 
metų vaikėzas. Jo draugas pa
bėgo.

Vakarinės mokyklos 
kurčiams

Mokyklų superintendentas W. 
J. Bogan pranešė, kad artimoj 
ateity prasidės pamokos kur
čiams (lip-reading) keturiose 
vakarinėse mokyklose.

ta

Af A
JONAS JONAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 12 dieną, 5:30 valandą 
iš ryto, 1928 m., sulaukęs 65 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
paėjo iš Lygumų vals., Šiaulių 
apskr. Jeigu randasi koki gi
minės ar artimi draugai lai at
sišaukia prie Butkaus, 710 W. 
18th St. Chicago, III. Kūnas 
pašarvotas randasi Butkaus ko
plyčioj, 710 W. 18th St.

Laidotuves pus paskelbtos vė
liau.

Graborius Butkus, Tel. Canal 
3161.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kitir to- 

el, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
atės. \

OFISAS: 
•68 W. 18th Street

Tel. Canal 6174
S K Y R J. U Si 

3238 S. Halsted St 
Tai. Victory 4088

Lietuvės Akušeres

Phon</ Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viriui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su- 
tartį.

A + A
Itchlng Skin 
Quickly Relieved
Don’t tufier with Eczema, Dandrufl, Pun 
ple», Blemitheo and other annoying akio 
irriutions. Žemo antiseptic Uųuid is the sale 
eure way to reliei. Itching often disąppeare 
ovenaghL Splendid for Sunburn and Pottoo 
Ivy. Ali druggists 35c, 60c, $1 00

žemo
FOR SKIN IRRITATIONS

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių ■esnui- 
gmnų ii priežasties dantį 
augimo, nieko nira geresnio 
kaip žiu saugu Kūdikių 
Lazative.

Mrs. Winslow’> 
Syrup

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojae ir Chirurgas 

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

Žal.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—42 ryto 
ezidcnciia 6640 S. Mnplewooa Avė. 

Tel. Kepublic 7868 
CHICAGO, ILL.

t________

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

Tel. Kenivood 5107
V a 1 a n d o e 

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

apart ivg^tadienio ir ketvirtadienio

Res. Telephone Plaza 8200 
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomi* Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakaro 

Telefonas Canal 1912 
Residence Tel. Fairfaz 6358

Armitage 2822 t 
. F. KAŲSZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedilioj pagal sutartį

Ofiso ir Res. Tel. Boulevara 5918
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Advokatai

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedilioj pagal sutartį

Dominikos Garbingus
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 13 d., 2:30 vai. po 

pietų, 1928 m., sulaukęs 47 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoj, 
Kauno rėdybos, Kretingos apskričio, Veveržino parapijos, 
Daųgelo kaimo. Paliko dideliame nubudime moterį Oną iš 
namų Pakalniškio, du sūnūs: Liudviką ir Dominiką, dvi 
seseris: Marcijoną Kunčienę ir Emilią Butkienę, švogerius 
ir visas gimines Amerikoj. Lietuvoj paliko vieną brolį Pet
rą ir seserę Oną. Priklausė prie draugijos Palaimintos Lie
tuvos ir Lietuvos Laisvės Kliubo. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4282 Archer Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, rugsėjo 17 d., 9:30 vai iš 
ryto iš namų į Tautiškas Kapines.

Visi a. a. Domini ko Garbinčiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Moteris, sunai, seserys ir visi giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, 
Tel. Boulevard 4139.

JUOZAPAS STASIULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 11 dieną, 3:30 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 43 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kapstačių kaime, Indrejavos 
parapijoj, Kauno rėdybos. Pali
ko dideliame ųuliudime moterį 
Mfkoliną 1r dukterį Juzefą 
Amerikoj, Kazimierą, Antaną 
ir seserį Barborą taipgi Ameri
koj, Lietuvoj motiną ir seserį 
Oną. Kūnas pašarvotas randa
si 1732 So. Union Avė.

Laidotuvės Įvyks rugsėjo 15, 
subatoj, 8 vai. iŠ namų į Ap- 
veizdos Dievo parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Juozapo Stasiulio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai 'kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Duktė, Broliai 
ir Sesuo.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus, Tel. Canal 3161.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victoiy 1115

Res. 6660 South Arteeian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 3257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

• • Chicaro. IU.

ONA STOKAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu Lietuvoj, Antanavos vienkiemyj, 

Radviliškio parapijoj ir valsčiuj, šiaulhj apskrity į. Rugsėjo 15 die
ną 1927 metais. Gimė Dirvonokio vienk., Papilės parapijoj, Pane
munio vals., Rokiškio apskrityj.

. dideliame nubudime Lietuvoj 2 sūnūs, Ranioldą ir Vikto-
rljrir 1 dukterį Prancišką. Amerikoj paliko 3 sūnūs: Petrą, Domi
niką ir Vensislovą ir 2 dukteris: Adelę ir Albinu.

Atsibus gedulingos pamaldos už vielionės sielą subatoj, rugsėjo 
15 d., 1928 m., 7:30 vai. ryte, Apveizdos Dievo bažnyčioj. Meldžia
me visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti ant tų grau
dingų pamaldų. . .

Sakome tau mylima mamytę ilsėkis šaltoj zemej, kol mes ne
užilgo nueisim pas tave.

Mes liekame visi nubudę,
\ DUKTERYS IR SUNAL

For Cutf and Woundi
Apsisaigokit užsikritimol 
Gydyklt kožną žaizdą ar
ba įsibrėžimą su šiuo ne 
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterija*.
Ir išgydo.

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee 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 Aptiekos 
CHICAGO. ILL. e -

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

A. A. OLIS /
ADVOKATAS

11 S. I^a Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — VaL nuo 9-6

Vakarais 
8241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios 
... ■■■-.-■ . -i

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai , 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 Vakare
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9\iki 6

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p>

k7 GUGIS ^7
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piel 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted SU 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergę 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

DS

Akių Gydytojai

Phone Boulevard 1401

DR. V. A SIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St.

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

Nodėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

JOHN B. BORDEN
CJohv Bagdžiunaa Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adam* St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 74 
Telephone Roosevclt 9090 

Namą Telefonas Rep^blic 96M

Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Lanko profesinį kursą Illi
nois universitete. Grįš į ofisą 
subatoj, rugsėjo 15 d.

4712 South Ashland Avė,
Phone Boulevard 7589

Ofiso TeL Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted SL 
_______ ____  . 'I , 

Jvah ųs Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6898 

Rez. Tel. Drexel 919a

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgą*
Specialistas Moteriškų, Vyrišką,

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisai: 3102 S. Halsted St, Chicags 

arti 31st Street
Valandos: 1—^3 po pięt, 7—8 vakare 
Nedėlioiųi* ii Šventad. 10-rrl2 dieną

A. A. SLAKIS /
ADVOKATAS <

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 j

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895 
— ----------------------------------------- -——T

J. P, WAITCHES /
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Namų TeL Pullmaų 6377 J
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Jau buvo keletą kartų minė

ta “Naujienose”, kad Halsted 
gatvėje, prie 35-tos statoma 
didžiulis trobėsis, kur bus te
atras ir biznio ofisai. Stato 
jį PP- Maskoliūnas, Olis ir kiti, 

žiūrint paviršiu, rodosi, kas 
čia tokio ypatingo? Bet Brid- 
geporto gyventojai, ypač turin
tys apielinkėje nuosavybes, ma
to ne vien trobėsį. Jie nužiū
ri, kad tas trobėsis suvaidins 
stimuliuojančią rolę Bridgepor- 
to nuosavybės kainoms. Dar 
keletas tokių trobesių, ir Brid
geportas beveik galėtų lygintis 
So. Halsted gatvei ties 63-čia. 
Žinoma, kada šiandien biznis 
jaučiasi suvargęs (ypač smul
kesnis), tai tikėtis, kad toks 
naujas trobėsis pakeltų kitos 
nuosavybės kainas, gal ir nega
lima. Bet galima pasakyti, 
kad jis sulaikys jas nuo puo
limo. Galima tikėtis, jogei jis 
paskatins kitus savininkus sta
tyti naujus trobėsisus, taisyti 
senuosius, spiestis Bridgeporte.

O tai yra svarbu. Nes kalbė
sime šiaip ar taip, bet Bridge
portas. lietuvių bridge|M)rtiečių 
manymu, yra stambiausia Chi
cagos lietuvių kolonija, Chica- j 
gos lietuvių širdis, 
kolonija neatstos
Bridgeporto. Jei Bridgeportas, 
kaip lietuvių širdis, išnyktų, tai 
išnyktų Chicagos lietuvių cent
ras.

Joki kita 
lietuviams

Kai turima šitokie sumetimai 
omenėje, tai statomas pp. 
koliuno, Olio ir kitų 
didžiulis trobėsis, įgyja 
reikšmės Bridgeportui, 
lietuviams.—Reporteris.

naujas 
didelės 
o ypač

Roseland
Rugsėjo 11 d. įvyko Draugi

jų Sąryšio delegatų paprastas 
susirinkimas. Delegatų atsilan
kė vidutiniai. Aušros kamba
rių savininkas pranešė laišku, 
kad nuleidžia penkius dolerius 
randos už Aušros kambarius. 
Pranešta, kad išvažiavimas 
Aušros knygyno (su dovano
mis) neįvyko rugsėjo 2 d. iš 
priežasties lietaus. Nutarė su
rengti išvažiavimą su dovano
mis sekantį sekmadienį, rugsė
jo 16 d. Washington Heights 
miške. Šis išvažiavimas Auš
ros knygyno šiemet bus pasku
tinis. Visi turėtų nepamiršti 
atsilankyti sekantį sekmadienį 
į Washington Heights miškelį į 
Aušros knygyno paskutinį iš
važiavimą. Tuomi paremsite 
Aušros .knygyną. Jeigu lytų 
visą dieną sekantį sekmadienį 
ir išvažiavimas negalėtų įvykti, 
tai komisija įgaliota surengti 
vakarėlį svetainėje ir jame iš
dalinti dovanas.—Komisija.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

JCLASSIFIED »DS]
Educattonai 

____________ Mokyklo*____________  

AGLYS
DRESSMAKING SGHOOL 

Mes išmokinsime jus DESIGNING, 
kirpimo ir siuvimo { trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais. ,

7911 So. Halsted SL
Phone Vincennes 3932

Mlscellaneous
MES PERKAME senas drapanas, 

rakandus, namų baldus ir ką tik jus 
turite.

THOMAS, 
Tel. Michigan 2570

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nu
imsiu, nežiūrint kaip blogi Jie bu
tų. Del informacijų pašaukit tarp 
9 ir 5 Radcliff 7573 Office 7451 
Vernon Avė.

Business Service
Biinio Patarnavima*

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

WAHLIN Atlantic 1872

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai npskait- 
liavinms. Mes atliekame goriausi dar
bą mieste. Kedzie 5111.

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Afalevojam ir popieruojara. Uilai 
tom malevą, popierą, stiklus ir L t 

3149 So. Halsted St.
Phon* Victory 7261

J. 8. RAMANČION1S. Sav.

SKOLŲ IŠKOLEKT AVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Koom 301 
163 W. Washington 

Main 4020

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ir fumisai, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

TAISOM STOGUS, 3 taisymai 
Stogus sutaisom. Mes einame 
sur. Darbas garantuotas.

7752 Ručine Avė.
Tel. Triangle 5032

$4.
vi-

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455
Musų inžinierius ateis pas jus. Mes 

parduodam tik materijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St.

Kampas Lake ir Halsted S t s

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

Musų expertai patarnaus ir su
taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas darbas garan
tuotas. Taipgi mes turime keletą 
elektrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Plaza 7420

po 6 vai. vakare Englevvpod 2544

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victor? 4126

Financial
Finansai-Paskolos

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

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So.' Kedzie Avė. 
TeL Lafayette 6788-6716

Financial
Finansai-Paskolos

Furnished Rooms Automobiles

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuoiimžiai* padaromi { 24 

valandai.
M uaą iilygoa bu* jum* naudingo*. 

Kreipkitia pa*

RENDAI kambarys vienam vaiki
nui su ar be valgio. 3251 S. Union 
Avė., 3 lubos.

For Rent

PARSIDUODA Cadilac sedan, 7 
pasažierių, ankstyvų 1927 metų mo
delis. Važiuotas 12,000 mylių, par
duosiu už $1400, Drexel Garage, 825 
E. 43rd St. Tel. Drexel 5911.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

asas So. Halatod SL
MES darome 1, 2 ir 3 morgičlus. 

Eightcenth Bond & Mortgage Co. 
1618 W. 18th St. 

I. E. Dankosvski, yrės.
C. T. Dankowski, ižd.

Be Komiso ir Išlaidų 
Me* paskolinam* jum* $100, $200 
arba $800, imam* legali nuošim
ti. Pinigu* gausit* J 12 valandą. 
Industrial Loan Service 

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

MORGIOIA1
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Mavitt SL

Thone Cann.1 1678

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

j 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Personai
Asmenų Ieško 

r-Lj-Li—i_į—i_r-i_i~i_rvn_i~—~u"j— ———————

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

wrights. Rašyk šiandie,
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Situation Wanted
Darbo Ieško

JIEŠKAU DARBO — esu lietuvis 
41 metų amžiaus, bet silpnas svei 
kata, pertat sunkaus dirbtuvės dar
bo dirbti nejsigaliu. Jeigu kam bu
tų reikalingas darbininkas prie ne
labai sunkaus darbo — bukite malo
nus duoti žin.a J

Naujienas, 
Box 1127

Help VVanted—Malė
DarbininkųReikia

REIKALINGAS vaikas prie išne
šiojimo “Naujienų” Kensington, III. 
Tėvai iš Kensington apielinkės, ku
rie norite, kad jūsų vaikas nešiotų 
“Naujienas” — malonėkite tuoj duoti 
žinią telefonu “Naujienoms”. Tel. 
Roosevelt 8500.

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI- 
LHZ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbu gerą 
algą. Jus mokinsitės pas tokias 
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 š{ skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, UI.

REIKALINGAS senyvas žmogus, 
katras negali dirbtuvėj dirbti, apžiū
rėti apie namus ir pagelbėti krautu
vėj. 2958 W. 38 St.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
dėl abelno darbo į soft drink parlor. 
7401 So. Chicago Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaitė j restau- 
rantą už veiterką, turi būt patyrusi. 
Atsišaukit tuojaus. Universal Restau- 
rant, 750 W. 81st St.

REIKALINGA sudynų plovėja, 
turi būt patyrusi. 4169 S. Halsted St.

Help Wanted—Male-Female

REIKIA vyrų ir moterų pardavi
nėti iš namų j namus ir i krautuves. 
Gera mokestis. Atsišaukite, 6215 
Wentworth Avė.

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami su mumis. Kaip tik dasi- 
žinote kur koki bargeną ir patys ne
galite nupirkti, kreipkitės pas mus. 
Mes turime pinigų pirkimui ir nu
pirkę užmokėsim jūms už parody
mą bargeną. Taipgi kokiam atsi
tikime esate priversti skubai ką par
duoti, nedaleiskite kad atimtų už 
skolą, o pasimatykite su mumis. 
Kas reikalaus, mes užlaikysime vis
ką ‘ . ........................absoliutiškoj paslaptyj.

STANKO & CO
REAE ESTATE
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

MARQUETTE PARKE
Rendon štoras tinkamas bile ko

kiam bizniui su 5 p. k. 2 k. gara
džius, namas naujas su visais 
symais.

2638 W. 69 St.
Atsišaukit pas

L. LAPINSKĄ, 
6635 So. Sacramento Avė. 

Chicago, 111.

jtai-

RENDUOJASI keletas gra
žių 4 kamb. flatų, Blue Island 
ir Robey St., rendos labai priei
namos. Kreipkitės James Crea, 
c-o F. J. Lewis Mfg. Co., 2513 
So. Robey St.

RENDUOJASI Storai tinkami 
dėl lunch ruimio ir kitokių biz
nių. Randasi prie Blue Island ir 
Robey St. Prieinama kaina. 
Kreipkitės James Crea, c-o F. J. 
Lewis Mfg. Co. 2513 S. Robey st.

RENDAI Storas su 3 kambariais 
pagyvenimui, tinkamas kriaučiui ar
ba beauty parlor. Karšiu vandeniu 
apšildomas. 2543 W. 71 St.

Radios
TURIU parduoti mano dek- 

trikinį radio su kabinetu ir vi
sais tūbais. Priimsiu $50 cash 
už viską.
1411 Milvvaukee Avė. 1-os lubos

Visos Elektrinės Radios
Tiesiai iš dirbtuvės, kainos $75 iki 

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

800 N. Clark St.
Room 423

Deleware 3000

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

TURIU PARDUOT tuojaus savo 
gražiausi grojiklį Pianą. Verčios 
$750. Vėliausi voleliai, kabinetas 
ir suolas už $100, paimsi viską, $25 
įmokėt, likusius po $2.00 į savaitę.

Kreipkitės
1418 N. Wood St. 

Imos lubos

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. Kataliogus pasiun- 
čiame ant pareikalavimo. Tel. Kedzie 
5497. Valandos nuo lltos iš ryto iki 
lOtos vakare. Nedėlioj nuo' lOtos iki 
4tos po pietų.

TURIU paaukauti savo , player 
Pianą už $75.00. Tikras bargenas. 
Šis pianas yra beveik naujas, 
matyk manę dar šiandie.

NORAH LEE
3941 Roosevelt Road 

lst floor

Pa-

PARDAVIMUI grojiklis pianas su 
75 roliais, kabinet ir benčius, mažai 
vartoti. Kaštavo $1000, parduosiu 
už $200 cash. Priežastis apleidžiu 
miestą. Atsišaukite, Yards 4311.

MES PRIIMSIM jūsų pianą arba 
phonografus į mainus ant naujų ga
rantuotų elektrikinių A. C. RADIO 
gražiausio styliaus kabinetai. Leng
vais išmokėjimais.

MID WEST PIANO STORES, 
Ine.

6136 S. Halsted St.

3 DIENOS TIKTAI 
BEIZMENTO BARGENAI

RADIOS
GROJIKLIAI PIANAI 
PHONOGRAFAI 
PIANAI

Visi šitie instrumentai pilnai ga- 
ranutuoti, turim parduoti kad pratuš
tinti, dėl naujo stako. Nei vienas 
teisingas pasiūlymas nebus atmes
tas. Kainos $10.00, $50.00. Didžiau
sias bargenas kada nors buvo pa
siūlytas.

Pristatom už dyką.
MID WEST PIANO STORES 

6186 So. Halsted St. 
Phone Normai 9431

Sewing Machines
n--,-,-. Y_am0?_

SINGER’IO ir WHITE’O siuvamos 
mašinos $9.00 ir aukščiau, sudeda
mos elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

Automobiles
Lincoln Sport Phaeton.... $1200 
Buick sedan 5 pas..........  $1000
Buick sedan 5 pas.............. $775
Oakland sedan haujas .... $950 
Pontiac sedan naujas ....... $750
Chandler luke naujas ....... $700

1926
1928
1927
1928
1928
1927
1927 Studebaker 7 pas.............. $950

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St.

NAUJI MODELIAI '
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau Įrengti, 
nereikia tepti “gryzuotl”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai {rengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurain “Sp*t Light” kaštuo
ja ..................................... $1663.00

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

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes iau 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

PARSIDUODA naujas Nash auto
mobilius vėliausios mados, kainavo 
virš tūkstančio, parduosiu už septy
nis j r pusę, kreipkitės į kriaučių ša
pą “Harper Tailor”, 6435 Harper 
Avė. Nedėlioj uždaryta visą dieną.

PARDAVIMUI Moon karas, Calif. 
top, geriausioj padėtyj. Parduosiu 
už geriausių pasiutimą. 3812 South 
Union Avė.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora pd 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, 111.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė su namu, 6000 Morgan St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, geroj vietoj, biznis išdirbtas per 
daug metų, 1503 St. Charles Road, 
Maywood, III.

DELIKATESEN krautuvė parsi
duoda, jmokant $550, likusius mėne
siniais išmokėjimais. Renda $40.00 
su 5 kambariais. 715 W. 48 Place.

PARSIDUODA gazolino stotis, ge
ra vieta ir pigiai parsiduoda, iš prie
žasties dviejų biznių. Parduosiu ant 
lengvų išmokėjimų. Atsišaukite, 
Tel. Boulevard 2781.

PARDUOSIU arba išrenduosiu ga- 
žolino seotj. Nauja stotis ir geroj 
vietoj. 4864 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernė, netoli lie
tuvių bažnyčios. 4541 S. Hermitage 
Avė.

PARDAVIMUI cigarų, saldainių ir 
kitų mažų daiktų krautuvė. Prieža
stį pardavimo patirsite ant vietos. 
225 W. 39th St. Tel. Boulevard 3269.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da labai pigiai, dry goods štoras, 
biznis gerai išdirbtas, su namu ar be 
namo. Atsišaukit pas savininką. Tel. 
Radcliff 4395.

PARDAVIMUI saldainių krautuvė 
ir kitokių daiktų. Mainysiu ant na
mo. 3222 S. Morgan St.

KRIAUČIŲ ir valymo štoras su 
visais įtaisymais Hoffman prosas. 
Moderniškas langas, garu šildomas 
štoras. Typewriteris ir deska. Prie
žastis, apleidžiu miestą. Parduosiu 
tik už $300.

Atsišaukite
4390 Archer Avė.

PARDAVIMUI soft drink parlor 
arba mainysiu i automobilių, geras 
biznis. Visokių tautų apgyventa, 5 
kambariai pagyvenimui. 4400 South 
Honore St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

INDIANOS farma parsiduoda, 40 
akrų juodžemis, 4 kambarių namas, 
budinkai labai geram stovy. Vieša 
mokykla skersai kelią. Vieškelis ei
na pro šalj, 6 akeriai miško, 68 
lios nuo Chicagos, kaina $5900. 
interesuojatės atsišaukite, 

5142 So. Albany Avė. 
Chicago, III.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

my
lias

BARGENAS, turiu pigiai parduoti 
3 flatų namą iš priežasties ligos. 
Solk, 6044 N. Sawyer Avė.

DU DIDŽIAUSI BARGENAI
Kurie norite sučėdyti tūkstančius 

dolerių, tuojaus važiuokite ir pirki
te 8 pagyvenimų muro namą, po 5 
kambarius su beismantu. Kaina 
$8500.00.

Dviejų pagyvenimų 5 ir 6 kamba
rių ir 2 karų garažas. Kaina $5500.00 
ant išmokėjimo. Priimsim 
namą.

mažą

\

A. GRIGAS, 
3114 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4898

SKHflH

BARGENAI
Aš parduosiu arba mainysiu ma

no sekančius namus:
6328 So. California Avė. 2 fintai 

5-6 kamb. štyrnu apšildomas, 2 ma
šinų medinis garadžius.

2621 W. 7lst St. štoras, 5 flatai 
«o 3 kamb. ir 2 mašinų garadžius.

isi flatai išrenduoti, po $45.00, ga-. 
Įima padaryti 2 maži štoriukai. Ne
praleiskit šios progos

2547 W. 7lst St. 2 vidutinio di
džio Storai, 6 kamb. flatas ir 2 ma
šinų garadžius ,tai yra puiki proga 
pradėti biznį.

3620 So. Ix?avit St, 6-6 kamb. 2 
mašinų garadžius, karšiu vandeniu 
apšildomas namas ir garadžius, 8 mė
nesių senas.

Taipgi turiu daug bizniavų ir rezi
dencinių lotų ant kurių galiu pasta
tyti dėl tamstų namą kokį tiktai no
rėtumėt.

Reai Estate For Sale
Namai-žemž Pardavimui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas Šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galimo 
mes pabudavoti ant juių loto bile 
bungalow arba flatą budlnką, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS 
30 pėdų lotas ant California 
Avė., arti Marąuette Parko, 
mokyklos, bažnyčios ir karų li
nijos. Mažas įmokėjimas.

J. A. LYNCH, 
40 N. Dearborn St 

Central 3654
Matykite

JOHN PAKALNIS
(PAKEL)

2547 W. 71st St
Hemlock 0367

STOLTZNERIO 
BUDAVOTI 

. NAMAI
IŠTAISYTOS GATVES IR ELĖS' 

NĖRA ASSKSMENTŲ 
Buk neprigulmingas nuo namų 
savininkų. Veik šiandien, tik 
aprubežiuotas skaitlius yra tokia 
kainą.

$8,700 — įmokėti 
$500

$25 I MENESĮ IR NUOŠIMTIS 
5 KAMBARIŲ BUNGALOWS

Dideli užpakaliniai porčiai 
“Quaker” plieninis furnisas 
įmūrytos maudynės, ant kojos 
prausykla. Pilnos mieros žiursto 
sinku. Pastogė su grindims. Vi
dus gražiausia dekoruotas.

ŠITIE BUDINKAI RANDASI 
ANT SEELEY AVĖ.

tarpe 77tos ir 78tos gatvės. 
Vienas blokas nuo 79-tos gatvės 
karų linijos, 2 blokai nuo publiš- 
kos mokyklos ir bažnyčios. čia 
yra greitai auganti apielinkė, 
pietų daly miesto, kur verčia 
nuosavybių greitai kyla.
ARBA JEIGU JUS TURITE 
SAVO LOTA NEREIKIA NEI 
PINIGU PABUDAVOTI PAGAL

Stoltzner systemos 
BUNGALOWS — 2 FLAČIAI 

IR 3 FLAČIAI.
šauk musų arčiausią ofisą, pa
matyk musų įvairias spesifikaci- 
jas ir planus, taipgi kainas.
Stoltzner Constr. Co.

7403 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10301 
3825 N. Cicero Avė.

Palaside 6270-1-2
134 N. La Šalie St.

Central 5901-2-3

TURIU parduoti 2 moderniš
kus 5 kambarių mūrinius bun- 
galow, šiltu vandeniu apšildo
ma, puiki apielinkė, gatvė ir ėlė 
ištaisyta ir išmokėta per savi
ninką. 4242 N. Marmora Avė.

PARDAVIMUI
Graži 8 kambarių mūrinė reziden

cija Chicago Lawn daly, 3 karų ga
ražius, 50 pėdų lotas.

Patogus 4 flatų mūrinis namas, su
sidedantis iš 4 kambarių flatų. Ga
ru šildomas. Moderninis kiekvienu 
žvilgsniu.

Keturių flatų mūrinis namas, susi
dedantis iš dviejų 5 kambarių flatų 
ir dviejų 6 kamb. flatų. Garu šil
domas. Kaina prieinama. Priimsiu 
tuščią lotą kaipo dalį {mokėjimo, 
taipjau duosiu pirmus ir antrus mor
gičius.

Nauji dviejų flatų namai, 5 ir 5 
kambarių su beismentu ir attiku. 
Karštu vandeniu šildomi. Uždaryti 
porčiai. Visur baigta ąžuolu. Ge
roj vietoj.

Dviflatis, 5 ir 5 kambarių, su tri
mis miegamaisiais kambariais. Extra 
lotas ir 2 karų garažas. Kaina tik 
$8500.00.

Trijų augštų mūrinis namas, su
sidedantis iš šešių 4 kambarių flatų. 
Extra lotas, 3 karų garažas. Visi 
asesmentai užmokėti. Kaina tik 
$11,000.00.

Dviejų augštu mūrinis, susidedan
tis iš keturių flatų su extra lotu. 2 
karų garažas. Kaina tik $70004)0.

Dviejų augštų namas, susidedantis 
iš keturių 4 kambarių flatų. Kaina 
tik $5500.00.

Tie namai yra geriausiame stovy
je. Labai puikioj vietoj. Kaina gi 
lengvai prieinama kiekvienam. Tik 
biskj įmokėti, likusius kaip vendą.
Del išmokėjimų susitarsime. »

Kreipkitės.

HENRY KOPLEWSKI, 
4018 Archer Avenue

ir California Avė.
Phone Lafayette 9305,

PARSIDUODA namas su bizniu, 
cigar štoras; galiu mainyti ant pri- 
vatiško namo arba ant lotų. 1707 So. 
Halsted St.

AUKCIJONO pardavimas dėl su- 
taikimo paliktų turtų, St. Charles, 
Illinois. Namai ir lotas arti aukštos 
mokyklos, fabrikų, priemiesčio api- 
gardoj — ketverge, rugsėjo 20 d., 
10 vai. iš ryto % įmokėti, $10.00 mė
nesinėmis mokestimis. Klausk Mil- 
lington’o addition, 7th and Main St., 
St. Charles, III.

TIK
VIENAS

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

MAINYMUI 
KOSTUMERIAI

LAUKIA
Automatiškos — pasekmes — 
Pabandykit — nusistebėsit 

Tel. Roosevelt 5373

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

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

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

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

JOHN IBACH 
Real Estate, 

1046 E. 43 St. 
Phone Oakland 4681

NAUJAS 6 kamb. mūrinis namas 
$7,450, $200 įmokėti ir $35 mėn. mo
kestis su procentais; 3 dideli mieg- 
ruimiai, gražiausia vidaus užbaigi
mas su “textone” sienoms. Visos yi- 
gados yra jbudavotos. Langų sieteliai 
ir langų uždangalai. Taipgi labai gra
ži 5 kamb. medinė bungalow $6,500, 
parduosiu arba mainysiu ant loto. 
Matyk šituos namus negu pirksi. 
Mehan & Malone Home Builders 6407 
Irving Park Blv., atdara vakarais.

MES TURIM GERIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS 

ANT NORTH SHORE
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

FARMERIAI TĖMYKITE
Aš turiu 2 flatų naują mū

rinį namą ir dvejų mašinų ga- 
radžių, visas namas ir gara- 
džius karštu vandeniu apšildo
mas. Priimsiu farmą nebran
gesnę kaip $4000 ir $1000 pi
nigais. Farma turi būti Illinois 
valstijoj. Taipgi galiu mainyti 
ant nedidelio biznio 
muko. Rašykite arba 
kitę prie

JOHN PAKALNIS
2547 W. 71st St., Chicago

arba na- 
atvažiuo-

(Pakel)

SKUBIAI reikalingas 2 flatų na
mas. Kas norėtų mainyti ant ne
didelio bizniavo namo. Stanko & 
Co., 5076 Archer Avė. lafayette 6036

PARDAVIMUI 12-kos ruimų rezi
dencija garu apšildoma — “steam 
heat” “sun parlor”, užpakalinis por- 
čius stiklinis, 2-jų karų garažius — 
arti krautuvių, mokyklų ir miesto 
knygyno. Medžiai aplink, visi intai- 
sai, didelis kampinis lotas. Randa
si Roseland arti Michigan Avė. Par
duoda savininkas. Kain a $14,800 
—• parduosiu tik už “Cash”. Kreipki
tės i “Naujienas”, 1739 S. Halsted 
St. Box 1130.

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti jū
sų lotą su tinkamu jums namu ar
ba apartmentiniu namu.

RILEY A KRAUSHAAR 
8121 N. Cicero Avė.

Palisade 9600

PARDAVIMUI 6 kambarių cotlage 
modemiškas, konkrete pamatas, fur- 
nice šildomas. Nebrangiai. 5138 
Emerald Avė.

MUka




