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Sušaudyti Keturi Asmens
Kaltinti Ginklų Šmu

geliu į Lietuvą
Ryšy su pasikėsinimu prieš diktatorių 

Voldemarą masiniai areštai Kaune vis 
dar nesiliauja

International News Ser
vice kablegrama iš Rygos 
gegužės 13 dienų praneša, 
kad gautomis ten iš Kauno 
žiniomis Šiauliuose tapę su
šaudyti “keturi revoliucinin- 
kai”. Jie buvę kaltinami dėl 
slapto bombų ir šaujamų

ginklų gabenimo į Lietuvą.
Pranešimas sako dar, kad, 

ryšy su pastaruoju pasike- 
Įsinimu nužudyti Lietuvos 
diktatorių Voldemarą, ma

išiniai areštai Kaune vis dar 
r ' 

nesiliauja.

Socialistai Los Ange- Mussolini nustato 
lėse laimėjo primary katalikų bažnyčios 

rinkimuose vieta valstybėje
----------  11 *•--------- i

Gavo 36,000 balsų ir nominavo I Bažnyčia nėra laisva: jos įstai-1

(Atlantic and Paellic Photo)

New York. — Iš kaires i dešinę: Salvatore Eteca ir jo sek
retorius Antonio G. Maguero. Juodu tapo sulaikyti New Yorke 
su $750,000, kada bandė pasprukti j Europą. Eteca buvo Meksi
kos armijos iždininkas. Pinigai, sakoma, priklausė bankams, 
kuriuos sukilėliai apiplėšė.

du socialistu kandidatu i mo
kyklų tarybų

LOS ANGELES, Gal.—Įvyku
siais čia gegužės 7 dieną “pri-i 
mary” rinkimais kandidatų 
nominavimais] socialistai gavo 
dideli balsų skaičių ir nomina
vo du socialistų kandidatu į
mokyklų taryba school board]. 
Nominuotieji yra: Miss Irene 
Smith ir George S. Granl. Abu- 
ei u turi gerų šansų būti išrink
tais.

Viso socialistų partija statė 
keturis kandidatus i mokyklų 
taryba. Kiti du, nors nomi
nacijų negavo,* vis dėlto buvo 
surinkę sau nemaža balsų.

Del technikinių priežasčių ki
tokių kandidatų socialistai ne
galėjo pastatyti.

Bendrai kandidatų Dominavi
muose socialistai Los Angelėse 
gavo 36 tuksiančius balsų, ši
tas laimėjimas “primary” rin
kimuose Įnešė Į vietos socialis
tų judėjimų didelio entuziazmo 
ir suteikė daugiau energijos to
lesniam darbui.

J. V. karo mokyklos 
kadetai paskelbė 

bado streiką
CHAiRLESTON, S. C., geg. 

14. — Citadel karo mdkyklcs 
kadetai paskelbė bado streiką, 
protestuodami dėl duodamo 
jiems mokykloje blogo maisto, j

Bulgarija švenčia ne-: 
priklausomybės šventę

SOFIJA, Bulgarija, geg. 14.
— Bulgarija iškilmingai šven-1 
čia 50 metų krašto iš Turkijos’ 
išsivadavimo sukaktuves. Iškil
mėms į sostinę suvažiavo luks- ’ 
(ančiai žmonių iš viso krašto.’

Chicagai ir apielinkei federa- • 
linis oro biuras šiai dienai pra- I 
našauja:

Didumoj debesiuota ir kiek. 
vėsiau; stiproki, daugiausiai 
žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 54° ir 70° F.

Šiandie saulė teka 5:30, lei
džiasi 8:02. Mėnuo leidžiasi 
2:01 lyto. |

ges ir jos žmonės turi klau
syti suverenės valstybės įsta
tymų

ROMA, geg. 1 I. -r- Diktato
rius Mussolini vakar per tris 
valandas 'kalbėjo parlamente, 
aiškindamas pagrindus, kuriais 
buvo išspręstas “Komes klau-
simas* ir kekia dabar bus Ro
mos katalikybės padėtis Itali
jos valstybėje, ’Laterano sutar
ti ratifikavus.

Mussolini kalbėjo drąsiau
siais žodžiais, apžvelgdamas vi
są krikščionybės istorija ir pa
pų kovas dėl ^pasaulinės ga
lios. Jo kalba padarė Komoj 
sensacijų, ir dabar laukiama, 
kaip į jų reaguos Vatikanas.

Nauja situacija tarp bažny
čios ir valstybės, pasakė Musso
lini, yra tokia: Italijos karalys- 

' tėję aukščiausias viešpats yra 
valstybė, kuri Komos katalikų 
bažnyčiai pripažįsta tam tikrų 
pranašumų, bst autorizuoja ir 
kitus kultus (tikybas). Valsty
bė ir katalikų bažnyčia yra dvi 
atskiros ir skirtingos suvereny- 
bės, tiek geografiškai, tiek ju
ridiškai. Tačiau Italijos valsty
bėje bažnyčia nėra suverene ir 
nėra laisva. Ji nėra laisva dėl 
to, kad jos Įstaigos ir jps žmo
nės turi klausyti valstybės įsta-
tymų.

Italijos atstovų rūmai 
patvirtino sutartį su 

Vatikanu
KOMA, geg. 14. — Atstovų 

rūmai šiandie kaip vienu bal
su priėmė valdžios pateiktų įs
tatymų, kuriuo patvirtinama 
Laterano sutartis, Vatika/no ir 
Italijos valstybės pasirašyta va
sario 11 diena.

Įstatymas eina į senatų, kur 
jis veikiausia taipjau milžiniš
ka balsų dauguma bus priim
tas.

Komunistų skandalas 
vokiečių reichstage
BERLYNAS, geg. 14. — Ko

munistų deputatai padarė skan
dalų reichstage, taipjau Prusą 
landtage (seime).

Staugdami, triukšmą kelda
mi ir keikdami jie neleido vi
daus reikalų ministeriui Seve- 
ringui kalbėti apie Gegužinės 
šventės riaušes.

Už skandalus, dvylika komu
nistų deputatų Prūsų seime tar 
ix> suspenduoti.

Reikalauja kad sena
tas ištirtų tekstiles 

Įmonių streiką C C L
WA|S'HINGTONAS, geg. 14.

Senatorius Wheeler [d e m., 
Mont.,] pašildė rezoliucijų, kad 
butų paskirta tam tikra komi
sija ištirti situacijai Pietų Ga
rdinus ir Tennessee tekstilės 
Įmonėse, kur dabar eina kova 
tarp darbininkų ir samdytojų.

Senatorius La FoRette, pra
monės komisijos narys, žada al
eli nan t Į ketvirtadienį sušaukti 
komisijos posėdį rezoliucijai 
svarstyti.

“Graf Zeppelin” di
rižablis šiandie iš

lėks Į Ameriką
FKIEDR1GIISHAFEN, Vokie

tija, geg. 14. - Kadangi dar 
negauta iš .Paryžiaus leidimo 
skristi per Franci jos žemę; pla
nuotas dirižablio “Graf Zcppe- 
lin” iiišskridimas j Jungtines 
Valstybes trečiadienio rytų ati
dėtas. Dr. Eckener, dirižablio 
komanduolojas, tikisi kad leidi
mas dar bus gautas ir orlaivis 
galės išskristi trečiadienį po 
pietų.

Francija leidimą davė

PARYŽIUS, geg. 14. — Už
sienio reikalų departamentas 
praneša, kad leidimas dirižab
liui “Graf Zeppelin” skristi per 
Francijos teritoriją esąs pasių
stas.

Turkija amnestuos 15 
tūkstančių kalinių

KONSTANTINOPOLIS, Tur- 
kija, geg. 14. — Turkų parla
mentas priėmė visuotinės am
nestijos įstatymų ryšy su pen- 
kerių metų republikos sukaktu
vių iškilmėmis, įvyksiančiomis 
šių metų spalių mėnesį. Per 
savaitę bus paleista iš kalėji
mų apie 15,0b0 nusikaltėlių.

Lenkų Italų legacijas 
pakelia į ambasadas
VARŠUVA, geg. 14. — Itali

ja ir Lenkija nutarė savo le
gacijas abiejuose kraštuose pa
kelti j ambasadas.

Sako Vilniaus krašte 
siaučia badas

140 tūkstančių žmonių badau
ją; Vilniaus mieste bankro- 
tavo šimtai krautuvių

BERLYNAS, geg. 14. — Iš 
Vilniaus praneša, kad Vilniaus 
krašte siaučia didelis badas. 140 
tūkstančių žmonių visai nebe
turi ko valgyti ši r tiesiai badau- 
le badauja.

Del neapsakomo vargo stip
riai padidėjo nusižudymų skai
čius. Nusižudvmai tiesiai vir
to epidemija. Plačiai ėmė taip
jau pasireikšti bado šiltinės.

Visas Vilniaus kraJštas gyve
na sunkų ekonominį krizą ir, 
kaip to krizio padarinys, per 
viena mėnesį Vilniuje luinkro- 
tavo daugiau kaip 140 preky
bos įstaigų.

Maskva pasikvietė a- 
merikietj tartis dėl 
“subway” kasimo

MASKVA, geg. 14. — Į Mas
kvą atvyko New Yorko kont- 
raktorius Samuel B. Bosoff tar
tis su sovietų vyriausybe dėl 
pastątymo Maskvoj požeminio 
geležinkelio, o taip pat dėl įstei
gimo naujos vandens tiekimo 
sistemos.

Sovietų ambasadorius 
Berlynui skubiai išvy

ko j Maskvą
BERLYNAS, geg. 14. — So

vietų ambasadėrius Vokietijai 
skubotai išvyko j Maskvą.

Jo išvykimas rišamas su pro
testais Maskvai dėl Vokietijos 
valdžios užgauliojimų ir dėl tei
kimo paramos Berlyno komu- 
mstams.

1 užmuštas, 4 sužaloti 
traukinio ir vežimo 

kolizijoje
IX)WAGIAiC, Mich., geg. 14. 

— Traukiniui užgavus čia sun-1 
kųjį motorinį vežimą buvo už-j 
muštas vežėjas, ir smarkiai su
žalotas kitas Šate jo sėdėjęs Į 
vyras.

Traukinio lokomotyvą apvir-1 
to ant ščno. Mašinistas, pečku- 
rys ir bagažninkas taip pat I 
buvo skaudžiai sužeisti.

13 Kantono karo lai
vų perėjo priešinin

kų pusėn .
—

KANTONAS, Kinai, geg. 14. 
— Trylika Kantono karo laivu I . ,.įSikiango upėj, .netoli nuo Sam- 

| šua, persimetė į puolančių Ku- 
Į angai armijų pusę. Laivai bom- 
| bardavo kantoniečių kariuome
nę apielinkėj, padarydami dide
lių pragaiščių. Tuo žygiu karo 
gaivai atkeršijo Kantonui už 
šiurkštų pasielgimų su jūrei
viais, kurie netoli nuo Šamilio 
buvo pakėlę maištą.

Iš DARBO LAUKO
Prašo šaukt samdytojų ir strei

kininkų konferenciją

ELIZABETHTON, Tenn., geg. 
14. — Tennessee Darbo Fede
racija kreipėsi i gubernatorių 
I {orioną prašydama, kad jis su
šauktų tekstilės įmonių savinin
kų ir streikuojančių darbinin
kų atstovų konferencijų, kurios 
tikslas butų bandyti prieiti prie 
susitaikymo.
500 darbininRų protesto strei

kas Greenvillej
GREENVILEE, S. C., geg. 14. 

— Daugiau kaip 500 vietos 
New England-Southern Manu- 
facturing kompanijos darbinin
kų metė dalbų protestui de] pa
šalinimo iš darbo vieno darbi
ninko dėl to, kad jis rinko au
kas streikuojantiems tekstilės 
įmonių darbininkams pareiflli.
Teisinas užgynė statybos darbi

ninkų lokautą N. Y.
NIEW YORKAS, geg. 14. — 

Aukščiausiojo teismo teisėjas 
Gtavegan išleido laikinį “injunc- 
tion’ų” prieš Building 'Pradės 
Employers’ asociacijų, užginda
mas jai vykinti savo paskelbtą 
lokautą.

Lokautas, kuriame butų iš
mesti iš daibo 75,000 statybos 
darbininkų, turėjo prasidėti ry
toj f šiandie] 5 vai. po pietų.

Suėmė 250 tekstilės 
streikininkų

ELIZABETHTON, T e n n., 
geg. 14. .Milicininkai, kurie 
čia sergi tekstilės įmones, šian
die suėmė daugiau kaip 250 
streikininkų, kuriuos jie kalti
na dėl grūmojimo streiklau
žiams.

Kadangi toks didelis suimtų
jų skaičius negalėjo tilpti men
kame vietos kalėjime, tai strei
kininkai tapo internuoti rotu
šės kieme.

14 maištininkų ir trys 
franeuzai krito kovoje 

Morokoj
........................... /

KAZARLANKA, Moroka, geg. 
14. — Praneša, kad 300 afrikie
čių sukilėlių būrys puolė naujų 
franeuzų EI Bordž avanpostą. 
Kautynėse krito keturiolika su
kilėlių, trys franeuzų užsienio 
ligiono nariai ir keletas fran- 
euzams padedančių afrikiečių.

Dideli Volgos upės po
tvyniai Rusijoje

MASKVA, geg. 14. — Pra- 
neša, kad šiaurinėse Volgos sri
tyse kilo dideli potvyniai, Tūk
stančiai žmonių buvo priversti 
palikti namus ir ieškoti sauges
nių vietų. 300 kaimų palvinę.

Lietuvos Naujienos
Lietuvai siūloma 100 
milijonų litų paskola?

RYGA, bla. 21. — Ry
gos prekybos ir pramonės sfe
rose kalbama, kad tas pat šve
dų degtukų trustas, kuris pa
ėmė Latvijos degtukų monopo
lį, norįs paimti ir Lietuvos deg
tukų monopoli.

Švedų degtukų trustas jau 
esąs Lietuvai pasiūlęs ir sųly
gas, kurios esu svarstomos. Esą 
šis degtukų trustas už degtu
kų monopoli sutinkąs Lietuvai 
duoti paskolą 100 milionų litų 

i sumai.
Čionykštėse finansinėse sfe

rose kalbama, kad švedų pa
siūlymai esą visai realus, lodei 
derybose tikimasi pasiekti tei
giamų rezultatų.

Papa Pijus vyksiąs j 
Marienbado kurortą
PRAHA, čochcslovakija, geg. 

14. — Express praneša, kad 
papos nuncijus pranešęs Ma- 
rienbado direktoriams, jogei pa
pa 'Pijus rengiąsis atvykti į Ma- 
rienbaclą pasigydyti. Vienas 
aukštas Vatikano valdininkas 
esąs jau kelionėj į Marienbadą 
prirengti papai rezidenciją.

ŠVEDIJOJ SURADO AUKSO 
IR VARIO GYSLAS

STOKHOLMAS, Švedija, geg. 
14. — Praneša, kad Gaesstrick- 
landc surado vario gyslą, taip
jau aukso gyslą. 

_________

NUO ŽAIBO SUDEGĖ TVAR-į 
TAI SU GYVULIAIS

OHAKLESTOWN, III., geg. 
14. — Seaton Cutler farmoj, 
netoli nuo čia, žaibas uždegė 
tvartus, kurių ugny žuvo sep
tyni arkliai ir karvė. Nuostoliai 
siekia $6,000.

RADO NUŠAUTUS GYDYTO
JĄ IR JO ŽMONĄ

<LEXIN(GTON, Ky., geg. 11. 
— Jų namuose rado čia nušau
tus akių gydytoja D-rą Lercy 
Smith ir jo žmoną. Koroneris 
spreinlžia, kad Smith nušovė 
savo žmonų, paskui pats nusi
žudė.

(Kaip “valdžios kupčius” 
karvę pirko

ŠEDUVA, Panevėžio a p. —- 
j Balandžio <8 d. labai poniškai ap- 
Isitaisęs į 'frakų vienkiemį atėjo 
jaunas vyras ir moterims pri- 

i sistate esąs valdiškas kupčius 
ir perkąs karves. Su savininke 

i suderėjo karvę ii- pažadėjo už
imi,kėli 530 litų; kiti pirkliai už 
tą karvę siūlė tik 380 litų. Kad 

; jau laivo vakaras, jis pas mote
ris apsinakvojo. Ant rytojaus 
“kupčius” nuėjo i Labų ir iš 

į ten atėjo (lar vienas kupčius. 
Nors dar pinigai nebuvo mote
rims šuniokėli, bet Labos kup
čius derėjo karvę iš ponaičio ir 
karvę pardavė už 115 litus. 
Karvę išvedęs ponaitis paklau
sė. “Ar iškersite šimtų dolerių?” 
Moterims atsisakius iškeisti jis 

i nuėjo į 'frakų dvarą ir ten iš
keitęs pinigus atsinešė. Mote- 

i rims liepė pašaukti savo gimi- 
• nes, kad pasirašytų pinigų pri- 
! ėmimą. Moterims išėjus pa- 
| šaukti gimines ponaitis palikęs 
lazdą, kalic'šus, duok Dieve ko

jas. Išdūmė į krūmus. Sugrį- 
žusios moterys laukė ponaičio 
ateinant, bet nesulaukė ir pra
nešė policijai Karvę surado 

i Laboje ir atėmė, o “kurčių” su- 
’gavo apie Krekenavą.

Greitai bus išleistas 
naujas dainynas

KAUNAS. — Netrukus žada
ma išleisti rinkinys lietuvių 
liaudies dainų. Rinkiniu bus su
dėtos visos iki šiol surinktos 
liaudies dainos, kaip antai Rė
zos, Juškos ir kitų. Taip pat 
bus renkamos ir dedamos visai 
neužrašytos dainos.

Tautos dainoms leisti prie hu
manitarinių mokslų fakulteto 
sudaroma komisija. Tautos dai
nų rinkinys manoma galės su
daryti keliolikų didžiulių lomų.

Šiaulių suaugusių gimnazija 
gyvena savo paskutiniuosius 
mokslo metus. Užsidaro dėl lė
šų stokos, nes negauną jokios 
pašalpos.

Vietos savivaldybė (miesto ir 
apskričio) buvo numačiusios 
sia.vo sąmatose skirti suaugusių
jų gimnazijai, rodos, po 25 tūk
stančius litų, bet savivaldybių 
departamentas tų sumą iš są
matos išbraukęs.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Iš socialistu dar C 
buotės

mokinami kaip pažinti džiovų 
ir kaip jų gydyti. Ta mokykla 
jau yra susilaukus plataus pri
pažinimo ir trys žymiausi uni
versitetai reikalauja, kad jų 
studentai būtinai pereitų kursų 
ir šibje mokykloje. Dr. Gold- 
’ierg taipjau yra profesorius 
Illinois universiteto mediką lės 
kolegijos.

mą tai kompanijai tolimesnių 
koncesijų operuoti galvekarius 
Chicagos gatvėse. Visi biliai 
priimti tik su keliais priešin
gais balsais. Biliams priešino
si ir niekinio Chicagos atsto
vai, kurio pareiškė, kad jie bus 
atmesti, kai bus paduoti visų

Chicžrgos piliečių •nu'balsavimiii 
— referendumui.

Ateisiančią savaitę tie palys 
biliai bus paduoti valstijos se
natui priimti. Bet pirm negti 
jie "įeis galiom jie turęs būti pa
duoti ir Chicagos gyventojams 
nubalsuoti.

' Trečiadienis, geg. 15, 1929

Patie? Seppala Istorija Apie 
Jo Dički, Balto

Gegužės I ir 5 d.d. Chicago-; 
je buvo laikoma Socialistų' par- j 
ti'jos nacionalinio pildomojo ko-1 
mi'leto konferencija, kurioj pla
čiai svarstyta bėgantieji parti
jos reikalai. Į konferencija at
vyko daug žymių svečių ir iš 
kitų miestų.

Tarp svarbesnių nutarimų y- 
ra rinkti aukas Anglijos Darbo 
partijai, kur už kelių dienų į- 
vyks svarbus Anglijos parla
mento rinkimai. Visos surink
tos aukos bus telegrama siun-1 
čianios Anglijos draugams. Dar: 
prieš konferencijų buvo surink-j 
ta ir pasiųsta Anglijos drau
gams virš $1,000.

Konferencijoj į partijų įslo-: 
jo Cechų socialistų sąjunga. Ki
tos kalbinės sąjungos irgi davė! 
džiuginančius raportus.

Nutaria rūpintis organizavi
mu bedarbių komitetų, bendrai. 
su unijomis ir kitomis draugin
gomis organizacijomis. Taip-[ 
jau nutarta kviesti prisidėti prie I 
partijos niekurias draugingas 
si.vialislams organizacijas.

Konferencijoje kalbėjo ir ru
sų socialrevoliucionierių vadas 
Victor černov, plačiai išdėsty-

Prigėrė ežere žuvau 
damas

Fra u k Volesike, 48 m., 1702 
j Burlington Si., prigėrė ežere 
ties 21 gatve, žuvaudamas su 
savo dviem draugais, John Mo- 
jesick, 626 W. 18th St. ir Sic- 
ve Bosman, 1810 Jefferson St. 

trys žuvavo ant ilgos 
pakabintu tinklu. Vo- 

paslydo, neteko lygsva- 
įkrito į ežerų. Bosman

kartos 
Ieško 
ros ir

! irgi šoko į vandenį, bet iširau-^ 
i kė tik lavonų.

Bando gelbėti žaisma- 
vietes

Kad išgelbėti nuo uždarymo 
64 žaismavietes prie Chicagos 
mclkyklų, Michael L. Igoe įnešė 
skubų bilių, kuris leistų gauti 
pinigų dėl algų darbininkams 
ir prižiūrėtojams, iki bus su
linkti taksai, š i bilių remia 
Chicagos .Mokytojų Federacija.

Nušovė pačią ir pats 
nusišovė

o aštraus barnio ,kuriame 
damas dabai tinę Busics padėtį, j jįs kaltino jų neištikimume 

Sekmadieny daugelis piŲio-: jam, degdamas baisiu pavydu, 
mojo komiteto narių dalyvavo j?rjc Sundstrom, 35 m., 2510 
ir kalbėjo atidarant nacionalinę i \ McVicker Avė., pastvėrė re- 
kcnvenciją žydų darbininkų V( jverĮ jr anį vietos nušovė sa- 
sa vi tarpinės pašelpos susi vieni 
jimo Darbininkų Batelis.

Tų pačių dienų buo 
sakitlingas ir sėkmingas socia
listų banketas pagerblrhui pil
domojo komiteto narių. Bankie- 
te dalyvavo virš 300 žmonių, 
(hngclis SymiausEų socialistų 
vęikėjų Amerikoje. Aukų ban
kete surinkta .$607 padengimui 
konferencijos išlaidų‘ir tolimps-

I nei partijos darbuotei.
Didelis Chicagos socialistų 

piknikas bus liepos 9 d., River- 
vicw parke. Vyriausiu kalbėto- 

* *
ju jame bus Mihvaukee mayo- < 
ras Daniel W. lloan. Visi kvie
čiama dalyvauti šiame piknike. Į 
Įžanga tik 30c.

Konferencijai pranešta, kad 
Nc\v Yorke socialistai bendrai 
su unijomis, buvo surengę 
nepaprastai išklimingų gegužės 
1 d. šventės apvaikščiojimų. 
Didžiausia No\v Yorke salė M a- 
dison Sipiare Garden buvo per
pildyta ir desėtkai tuksiančių 
žmonių turėjo gryšti nuo durų, į 
negalėdami į salę įlilpti.

Taipjau gražiai geg u ž i n e! 
šventė apvaikščiota Philadel-i 
phijoj, kur lokio apavikščioji-j 
nio dar nciubvo nuo pat karo! 
Ilaikų. Abelnai, Philadelphijo-j | 
socialistai pradeda daug smar
kiau veikti ir jų darbuotė yra 
sėkminga. Jie net galvoja apie | 
įsisteigimų savo laikraščio. .

vo pačią Llllian, 32 m., kuria 
jis tik mėnuo atgal buvo vedęs, 

labai paskui įr pats nusišovė. Jis pa
leido į savo pačia penkias kul
kas, o šeštų pasilaikė sau. Trys 
vaikai nuo pirmesnių jo žmo
nes vedybų liko našlaičiais.

Priėmė Chicagos gat- 
vekarių bilių

Valka r valstijos atstovų bu
tas Springfielde priėmė visų ei
lę bilių, liečiančių Chicagos 
gatvekarių tvarkimą ir suteiki-

Pagerbė džiovininkų 
sanitarijos virši

ninką
Nesena.’ Municipal Tuberau 

tesis Sanitariume, 5601 
Crawford Avė., teisėjas 
Ilorner varde Bosenthal 
dalion, įteikė sanitarijos 
kaliam direktoriui Dr. 
min (ioldberg auksinį i 
pagerbimui jo pastangų pačius! 
daktarus plačiau supažindinti j 
su džiova ir jos gydimu.

Roscnlhal Foundation ypač 
seka t v rimus apie džiova ir ieš-■ 
kojinius bildu kaip džiovų gy-> 
dyti, arba nuo jos apsisaugoti., 
Pereitais metais ši įstaiga ap-1 
dovanojo auksiniais medaliais i 
ir piniginėmis dovanomis 
tarus Boii(|uet ir Negre iš 

, teur Instituto, 
pažinimui jų 
baisiąja džiovos liga.

Dabar draugijos pagerbtasis 
Dr. Goldberg yra ’ sanitarijos 
įsteigęs džiovos mokyki ų 
(School pf Tuborculosis), ku
rioje Chicagos medikalių kole
gijų studentai yra nuodugniai

Henry
Foun- 
medi- 

Benja- 
medalj,

dak-1

Paryžiuje, pn- 
darbų kovoja su

Lai Trinerio Kartusis

Niekas Nėra, Kaip Trinerio 
“Tik truputį apie tai, kiek gero 
man padarė jūsų kartusis vynas. 
Jis stebėtinas. Mane nuolat var
gindavo sukietėjimas ir vidurių 
trubeliai ir neatsimenu, kada bu
vau sveikas prieš ėmimų jūsų to
li i ko. Aš tikiu, kad jums ido- 
mu žinoti, ka žmonės mano apie 
jūsų kartųjį vynų.

Mr. E. J. Sinith, 
7935 Esset Avė., Chicago, III.

Tas “Ką čia gelbės” 
Nusistatymas

Vynas ištraukia jus iš to
Nenusimink! Neleisk, kad 

tavo silpųi ar tingus viduriai 
tave vargintų. Vyrų ar moterį 
darbas džiugina, jei jis ar ji 
moka išvengti kadir mažų .ne
virškinimų.

Trinerio Kartus Vynas yra 
paslaptis. Jis yra daugiau/ ne
gu liuosuotojas, nes jis g-elbsti 
ne vien valymui, bet visam vir
škinimo procesui, stimuliuoda
mas skilvio sulčių tekėjimų. Nu

TRINERS 
BITTER 
WINE

sipirk aptickoj Trinerio Kar
taus Vyno butelį. Bandyk tų 
malonia kombinacijų gryno Ka
lifornijos Vyno, kaskaros ir 
kitokiu natūralių vaistų ir tė- 
myk, kaip jis kaitina vidurius, 
gelbsti čirškinimui, greitina 
išsivalymų ir aštrina apetitų. 
Krakmoliniai maistai greit pa
siduoda. Kaip milijonai kitų ir 
jus reguleriai jo imsite už 
pusvalandžio prieš kiekvienų 
valgį. Visose aptiekose.

■K? Dykai 
Pasiuskit Jos. Triner Company, 
1333 So. Ashland Avė., Chicajęo, 
dėl nemokamo sempelio.
Vardas
Adresas
Miestas Valst.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos < 
12fh STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
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WEST SIDE DIDŽIOJI KRAUTUVE
Nepildysi'm C. O. 1). orderiu paštu ar telefonu

H.dšted44’-<s Liberty
C0ME’0Ut0FTWE.BEATEN?PATH

Leonard Seppala

Mums niekad nenusibosta 
skaitymas apie beveik žmones 
viršijantį šunų narsumų gelbė
jime žmogaus gyvybės. Taigi 
visai natūralu, jog kuomet tele
grafu buvo duota žinia, kaip 
Leonardas Seppala ir jo diktų 
šunų virtinė grūmėsi penkias 
dienas per sniegų ir ledus, kad 
pristatyt difterijos čiepų į 
Nome, Alaskoj, tai ta žinia buvo 
išspausdinta pirmame puslapyje 
kiekvieno laikraščio Jungtinėse 
Valstijose.

Ramiai sau rūkydamas savo 
mėgiamąjį Lucky Strike, kad 
atliuosuot įtemptus nervus nuo 
tos ilgos, sunkios kovos su 
gamtos spėkomis, štai kokių

istorijų pasakoja pats Seppala 
apie tų savo žygį.

Išsiveržusi difterija /pradėjo 
epidemiškai siausti tolimajame 
Nome. Vienintelis tos vietos 
daktaras buvo telegrafavęs 
pietuosna, šaukdamasis čiepų. 
Nome randasi už 650 mylių 
nuo Nenana, artimiausio čiepų 
punkto. Paprastai reikia de
vynių dienų, kad šunimis užkin
kytos rogės atliktų tų kelionę.

Nors tai buvo viduržiemis, 
tačiaus Leonardas Seppala 
pasisiūlė į tų Jabai pavojingų 
kelionę su savo galingais dički
ais eskimosiškais šunimis. Su 
karžygiškųjų vyrų ir šunu pa
kaitomis jis padarė 650 mylių j 
5 dienas — po 130 mylių vidu
tiniai per dienų.

Nepajėgdamas įžiūrėti kelio 
šėlstančioje audroje ir bijoda
mas paklysti su tais gyvybės 
gelbėjimo vaistais, pririštais 
prie rogių, Seppala liovėsi kėra- 
vojęs savo stiprius šunis ir 
leido Balto’ui, savo garsiam 
vadovaujančiam šuniui, pačiam 
pasirinkti kelių.

Tuo budu Balto pasidarė 
herojum to dramatiško įvykio, 
ir beveik sekantį rytojų jo var
das ir narsus žygis tapo žino
mas milionams žmonių visose 
Jungtinėse Valstijose.

Vos tik čiepai buvo pristatyti 
belaukiančiam daktarui, tuojaus 
Seppala išsitraukė pakelį Lucky 
Strikes jr bežiūrint jau ir rūkė 
su pasitenkinimu. Tolimoje su
šalusioje Šiaurėje tie keliaunin

kai atrado, jog nieks taip greit 
ncnuramifia įtemptų nervų ir 
neatveda jų į lygsvarų, kaip kad 
vienas kitas Lucky. Blogai 
atrodo, kad narsusis Balto ne
galėjo pasekti savo še^nininko 
pavyzdžiu, ir užsirūkyti Lucky, 
nes jis tikrai to užsitarnavo.

Balto ir jo šeimininkas nuo 
to laiko yra atlikę daug kelionių 
po šių šalį, kadangi Balto pasi
žymėjimas padarė populiarėmis 
šunų lenktynes. Būdamas Que- 
bec’e, kur Balto ir jo “tymas” 
stojo į lenktynes Winter Sports 
Carnival’e, Seppala musė tele
gramų :

“GERAI YRA RŪKYTI 
LUCKIES KADANGI JOKIE 
KITI CIGARĘTAI KURIE 
NfiRA APKEPINAMI TUO 
SPECIALIU SLAPTU PRO
CESU NEGALI NUKOPI
JUOTI STEBĖTINO JŲ 
KVAPUMO. GERAI YRA 
RŪKYTI LUCKIES NES JIE 
MAŽIAU TEERZINA GER
KLĘ KAIP KAD PALIU
DIJO VIRŠ 20,000 DAK
TARŲ. GERAI YRA SIEKTI 
LUCKY VIETOJ SALDU
MYNO KAI PO PRIEMONĖ 
DELEI IŠSILAIKYMO VIK
RIU IR MIKLIU. AŠ ŽINAU 
TODĖL KAD AŠ PATS 
RUKAU LUCKIES. AŠ PA
TARIU JUOS SAVO DRAU
GAMS AŠ DŽIAUGIUOS JU 
APKEPINIMO KVAPSNIU

SEPPALA.”

Ketverga ir Pelnyčiu
VERTES kautų pardavimasDIDŽIAUSIOS

Kashas
Broad- 

cloths
Twillsheen
Veiveteen 
Sportui 
materijos

Keta vertė 
šutau pi ma.

moterims pavasarinių
Visi populiariai šio

Naujos 
pavasario 
spalvos; 
pilnai 
juodų 
ir 
rusvų

kautų užtikrina puikų 
sezono styliai.

Straightline kautai, capc kautai, kautai su palenkimu, 
kautai su atlagais arba kailio trimingu. 
pigia kaina turit griausiu progų 
nusipirkti, čia, rytoj.

Miera 16 iki 44

šia begalo
pasavario kautu!

C repe 
de chine, 
flannels 
printed 
crepes,

Polka 
dots, 
kvietkuoti 
braižiniai

Šilkines Dresės: Pardavimas
drabužių, — fenomenalia sutaupinias.

tyliai, naujomis
Grupė pavasario
Populiariai, be rankovių 
spalvomis ir spaustos ir niaujamos crepe dresės ilgomis 
rankovėmis — reta vertė už tas kainas.

Miera 16 iki 41

pasteles
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Kaip ir paprastai, “Naujie
nos” rengia siurprizą. Pe
lnykite pranešimus, kur bus 

- plačiau paaiškinta apie Pik
niko programą.

uhuumim

aujienu
pirmas

įvyks

Sekmadieny, Birželio
Cernausko Darže



Prečiadienis, geg. 15, 1929 * NAUJIENOS, Chicago, UI. 3
_________________________________________________ ______________ ____ _____ ___ - ■ . ______r________  .... - -------- , -- - - --------- .... ..................- ---------- ...................... -■ _ --------------- ---------- --------------- - J.......................................................................................»■.........................................................i m .... .. .... , i ... *—i

Tarp Chicagos 
Lietuvių

——•

S. L. A. 6-tas Ap
skritys

Jei teisingai ir rimtai yra ve- 
doma organizacija, mes galime 
visados ir visur matyti ją au
gant ir Įgyjant įtekmės. Taip 
buvo lemta išaugti ir musu 6- 
tam apskričiui.

Skilimas nuo 2-ro apskričio, 
kuris įvyko gegužės 24 d., 1925, 
padėjo rimtą pamatą naujam 
apskričiui. Pirmesniems veikė
jams Dr. Montvidui, K. J. Se
maškai, A. Skirmontui, K. J. 
Rutkauskui, K. Rugiui, K. čepu- 
kui ir kitiems teko daug dirb
ti, o ypatingai Dr. Montvidui ir 
Semaškai. Visa bolševikų spau
da taip šlykščiai ir nešvariai 
dergė, kad ir jie patys šiandie 
gėdisi pasiskaityti ką rašė ket
vertas metų atgal.

Nežiūrint to viso, energingai 
ir drąsiai eita prie užbrėžto ti
kslo. Apskriti auginant kuopo
mis, kas konferencija atvykda
vo naujų spėkų gerų veikėjų, 
šeštas apskritis turėjo 13 su
važiavimų, o dabartinis, kuris 
įvyks gegužės 19 d., bus keturio
liktas.

Delegatai 6-to apskričio tur
būt visi žino, jog šis 14-tas su
važiavimas yra svarbus. Mums, 
chicagiečiams, noroms neno- 
roms, reikia rengtis ir tvarkytis 
prie SLA. seimo.

—Senas Narys.

lidėjo į šv. Kazimiero kapines. 
Palydovų buvo didelis skaičius.

Susirinkimas.
Gegužės 10 d. įvyko įBoselan- 

do Lietuvių Kliubų ir Draugijų 
Savitarpinės Pašalpos Susivie
nijimo susirinkimas. Narių at
silankė vidutiniai. Raportai ir 
pranešimai išklausyta ir priim
ta : 4 nariai prisirašė, 6 kandi
datai paėmė po aplikaciją ir po 
konstituciją. Išvažiavimas ren
giamus su dovanomis Liepos 23 
d., Wild\vood miškelyje. Dova
nos 4 skiriamos, kurie jas gaus 
bus užganėdinti. Nariai-res ap
gailestauja, kad jų vienas na
rys mirė—V. Mažėda. Kaip rei
kalauta, sutekta du grabnešiu 
ir sargai prie grabo. Du ligo
niu yra. Tuoini susirinkimas ir 
baigėsi. Korespondentas.

Lietuvaitė siekiasi 
“Miss Chicago” 

vardo
P-lė Lillian Govelis, kuri per

nai “Naujienų” piknike laimėjo 
antra prizą, kaipo gražiausia lie
tuvaitė, šiemet dalyvauja visos 
Chicagos gražuolių konteste ir 
siekiasi “Miss Chicago” —gra
žiausios Chicagos merginos —r- 
vardą laimėti. “Miss Chicago” 
bus renkama Mary Garden’s 
Bali Room, gegužės 16 d. Lin
kime jaunąjai ir gražią jai lietu
vaitei geriausio pasisekimo.

—John J.. Bagdonas-

Roseland
žinios

18-tos gatvės apie- 
linkėje

Moteris sukandžiejo policistams 
pirštus

Pirmadieny, apie 12 vai. die
nos, du policislai eidami gatve 
pamalė ant šalygatvio prie Ba- 
shin kio namo svirdinėjant mo
teriškę. Priėję paėmė už ran
kų, vienas iš vienos pusės, kitas 
iš kitos pusės ją vesti. Nors 
moteris nenorams ėjo, het vis
gi nuvedė ją iki 19 ir Halsted 
gatvių. Matyt tai mamei nepa
tiko, kad jie pažadėjo ją gaben
ti į Canalport Avė. stotį. Suti
ko kitą moterį, kuri pradėjo po- 
licislus kolioli už nemandagų 
tempimą biznierkos į policijos 
stotį. Tame tarpe ir vedamoji 
moteris pradėjo kramtyti poli
cistams pirštus. Ir taip juos ap
kramtė, kad policistai paleido 
moterį, o patys įėjo į aptieką 
pirmos pagelbos ieškoti. Po 
kiek laiko policistai išėjo iš ap
linkos su apraišiotais pirštais. 
Šioj apielinkėj laiks nuo laiko 
vis kas nors 'keistesnių Įvyksta.

Vietinis.

Kensington
Mirė

Gegužės 7 d. mirė Vincentas 
Mažėdas, sulaukės 62 metų am
žiaus, narys Boselando Lietu
vių Kimbu ir Draugijų Savitar
pinės Pašelpos Susivienijimo. 
Velionis išgyveno Amerikoje 35 
metus. Dirbo Illinois Central 
dirbtuvėje. Kaip visiems, taip 
ir jam prisiėjo šioje šalyje sun
kiai dirbti ir iš to daryti pra
gyvenimą. Velionis turėjo nuo
savą namą Roselande. Prieš ke
lias dienas aš ji patikau Bose- 
landie stovinti prie savo namo, 
užklausiau ji, pradėjome kalbė
ti apie kasdieninius nuotikius. 
Pašildė man pirkti namą, sakė-, 
si turėsiąs naciją stogą dėti. Po 
lo už kelių dienų gaunu žinią, 
kad Mažėda mirė. Velionio kū
nas buvo pašarvotas jo namuo
se. Daug jo pažįstamų draugų 
ir giminių aplankė. Visi apgai
lestavo V. Mažėdos, laibiausiai 
jo moteris, sūnūs ir duktė. Ve
lionio kūnas buvo pašarvotas 
gražiai. Laidotuvės įvyko ge
gužės 10 dieną iš namų į Visų 
Šventų bažnyčią. Bažnyčioje 
buvo pamaldos, po pamaldų iš-

Kilbasninkas labai susirūpino, 
kad pradėjo rašyt apie jo šven
tąjį Leniną. Jis pats betgi iš
sitarė, kad rašyti galima, bet, 
girdi, kam taip rašyti, kad to
kiu rašymu sugadina raudonąjį 
biznį. Mat, raudonieji biznie
riai yra suplanavę surengti di
delį mitingą ir į jį pasikviesti 
Zalpį iš Maskvos, turbūt Leni
no nagus ir plaukus pardavinė
ti. Jie manė iš to pasidaryti 
biznį ir butų atskirę, kurie yra 
ištikimi Maskvai komunistai. 
Dabar liko sugadinti jų planai 
ir visi komunistai įpuolė despe- 
racijon,—tik rėkia/ iš visų pa
kampių it už liežuvių kariami.

Dar kaip kada ir komisarų 
gazietoje rašoma, kad jie iš- 
naujo šauks mitingą apkalbėji
mui Lenino nagų. Giriasi esą 
apsišvietė, bet dar pasakoja, 
kad šauks susirinkimą apkal
bėjimui mirusio žmogaus plaukų 
ir nagų. Proto turint, kokia čia 
svarba mirusio žmogaus plau
kai.

Balčiūnas nors visų čia ant 
pajuokos laikomas, ir visi žino, 
kad jis jokio mokslo nėra įsigi
jęs, bet komisarų gazietoje pa
sigarsino, kad važiuosiąs į 
Rockfordą spyčių sakyti. Jeigu 
jis ant vietos taip butų pada
ręs, butų neturėjęs kur pasidė
ti. Bet kitoje kolonijoje žmo
nes, nežinodami kas per vienas 

spykeris, sueis pasiklausyti 
spyčiaus. Sakau, kaip nesisar- 
matija ir tie komisarai garsinti 
prastą kilbasninką spykeriu. 
Juk žmonės juoksis netik iš 
spykerio, bet ir iš pačių komi
sarų.

Kažin kodėl taip atpigo komi

sarų gazieta? Daug kartų ma
čiau porčius apkrautus tąja ko
misarų gazieta. Juk jeigu žmo
nės nenori skaityti, tai kam dar 
krauti ant porčių? Apie tai 
esu sakęs ir jiems patiems. Bet 
jie teisinosi, kad tai, girdi, esąs 
geras įrodymas, kad jų gazieta 
gyvuoja kitaip gal niekas apie 
ją ir nežinotų. Tai štai, kaip 
platinama yra “komisarskaja”.

—žvalgas.

Šiandie V. Laukaičio 
laidotuvės

Šiandie po piet, Tautiškose 
kapinėse bus palaidotas prieš 
kelias dienas miręs Vincas Lau
kaitis. Kūnas bus išlydėtas iš 
Mažeikos koplyčios, 3319 Au- 
bunn Avė., kaip 2 vai. po piet. 
Giminės, draugai ir pažystami 
prašomi dalyvauti laidotuvėse.

jįšsiimkite pilietybės 
popieras

Liepos 1 d. jau nebetoli. Gi 
nuo liepos 1 d. įeis galion nauji 
natūralizacijos įstatymai, kurie 
dalinai apsunkins ir pabrangins 
pilietinių —popierų išsiėmimą. 
Einant naujaisiais įstatymais, 
tie, kurie norės gauti pilietines 
popieras, turės atlikti daugiau 
formalumų ir turės daug dau
giau mokėti už savo pirmas ir 
antras pilietines popieras.

Dabartiniu laiku pirmosios 
popieros kainuoja $1. Po liepos 
1 d. jos kainuos $5.

Visi tie, kurie yra atvykę į 
Ameriką prieš 1921 m., pirmas 
popieras gali gauti tuojaus.
* Antrosios popieros dabar kai
nuoja $4, po liepos 1 d. kainuos 
gi $10.

ęVisi, kurie dar nėra piliečiai 
5*ra raginami tuojaus išsiimti 
savo pirmas ar antras pilietiš
kas popieras.

Del pirmų ir antrų popierų 
galite kreiptis Room 437, Coun- 
ty Building, kertėj VVashington 
ir Clark gatvių, arba į kurį ki
tą natūralizacijos biurą.

jis matė Lietuvoje ir suteikti 
nariams teisingų žinių apie da
bartinę Lietuvos padėti, kaip jis 
ją galėjo įmatyti. Rast. Zala
gėnas sakė irgi neduosiąs plun

ksnai rudyti. Nariai karštai 
jiems linkėjo laimingos kelionės, 
kad jie smagiai paviešėtų po 
trispalve vėliava ir paskui tiek 
pat laimingai sugryštų atgal į

Chicago ir toliau darbuotis kliu.- 
bo labui.

Vieton išvažiuojančių, laikinai 
jų pareigas eiti paskirta: pirmi
ninku J. Gelgaudas, 910 W. 19

St. ir nut. rast. A. Rakštis, 2937 
S. Emerald Avė.

—T. F. Bičiūnas.
Siųskit pinigus per 

NAUJIENAS

Bridgeportas
Susirinkimas

Antradieny, gegužės 7 d., Lie
tuvių Piliečjų Brolybės Kliubas 
laikė savo mėnesį) Į susirinkimą. 
Tarp kitko, liko nutarta sureng
ti draugišką išvažiavimą į miš
kus birželio 9 d. Taipjau šio 
kliubo nariai liko paraginti iš
siimti pilietiškas popieras iki 
liepos 1 d., nes po tos dienos 
pilietybės popierų išsiėmimas 
liks žymiai pabrangintas, čia 
pat buvo plačiai išaiškinta ir 
visa pilietybės popierų išsiėmi- 
mo procedūra.

Šis kliubas gyvuoja jau virš 
keturių metų ir narių skaičiumi 
sparčiai auga ir veik kiekviena
me susirinkime įsirašo po kelis 
naujus narius. Pašelpos ligoje 
yra pilnai apmokamos ir dar iž
de yra $1,000. •

Užbaigus svarstyti bėgančius 
kliubo reikalus, pirmininkas K. 
Laucius ir nutarimą rast. A. 
Zalagėnas pranešė, kad jie iš
keliauja į Lietuvą aplankyti sa
vo tėvelius, gįmines ir savo gim
tąją šalį ir todėl per niekurį 
laiką negalės dalyvauti kliubo 
darbuotėje. Pirm. Laucius pri
sižadėjo sugtyžęs papasakoti ką

Alfred
W. McCann

Drąsiu, teisingu Al
fred W. McCann 
ekspertiniu lindynių 
naudojosi Teisybės 
departamentas, New 
Y o r k o Generalis 
Gynėjas, Apskričio 
Gynėjas ir Miesto 
Advokatų ofisas 210 
bylose prieš mais
to sukčius. Jis nie
kad- nepralaimėjo 
bylos.

“MANO IDĖJA cigaro 
tinkamo burnai”

Sako
»

“Pagalios . . . cigaras, kurio švarą aš mielai liudiju . . . ciga
ras, pasiekiąs jūsų lupas malonumu, kuriuo galit pasitikėt!

“Kiekvienas tabako lapas, įeinąs Cremo fabrikan, esti moks
liškai sterilizuotas S. V. Valdžios užgirtu budu.

“Cremo . . . tai, man rodos, jūsų lupoms cigaras . . . nes 
padarytas tokiu budu, kuriam pritariu!

“Ne užgrūstose, tamsiose daržinėse ir krautuvėse ... bet vėt- 
riose, saulės iškaitintose, moksliškai švariose dirbtuvėse.

Be tos apsaugos, ku 
rią nurodė Alfred W. 
McCann, Cremo teikia 

didžiausio smagumo • 
rūkyti cigarą, kadan

gi padarytas iš pa
rinktų tabakų — pri
nokusių ir švelnių. 

Virš $7,000,000 išleis
ta pagerinti cigarų

“Ne pasenėjusiais metodais . . . bet naujais išradimais, kurie dirbimą, o tai užtikri-

sulanko, suvynioja ir užsuka sanitariais metaliniais pirštais.
“Ir Cremo švarumui u ž p a k u o j a m a atskira popiera ... 
teikiančia tiek pat apsaugos sveikatai, kiek certifikuotas

na Cremo gerumą.
Cremo pasiekia jus 

šviežias, be gemalų, 

nelužtąs — nes atski-

a Snapping TartieTUBBY Adonis Thinks He’s
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PASKUI TROCKĮ TOMSKIS

Pranešama, kad oficialė sovietų Rusijos spauda jau 
patvirtino žinias apie Michailo Tomskio ištrėmimą iš 
bolševikiško “rojaus”. Jisai išvažiuojąs užsienin “gydy
tis”.

Sovietų oras pasidarė “kenksmingas” Tomskio 
“sveikatai” dėl to, kad jisai kritikavo diktatorių Staliną. 
Tomskis kartu su Rykovu ir Bucharinu prieš kiek laiko 
atsidūrė opozicijoje valdžios politikai. Jų opozicija yra 
vadinama “dešiniąja”, kadangi jie reikalauja taikytis 
su turtingaisiais ūkininkas (“buožėmis”) ir privatiniais 
pirkliais (“nepmanais”), — kuomet “kairioji”, Trockio 
vedama, opozicija stojo už griežtą nusistatymą prieš 
buržuazinius elementus.

Taigi, apsidirbęs su “kairiaisiais” savo oponentais, 
Stalinas dabar ima į nagą “dešiniuosius”.

Tomskis buvo iki šiol vienas pačių stambiausiųjų 
bolševizmo šulų. Jisai yra Rusijos profesinių sąjungų 
pirmininkas ir aukščiausios bolševikų įstaigos, Politinio 
Biuro, narys. Tam “Politbiure” yra viso tik devyni as
mens, ir ką jie nutaria, tą privalo vykdyti visa komu
nistų partija ir valdžia.

Atrodo pusėtinai juokinga, kad bolševikų valdomo
je milžiniškoje šalyje nėra vietos net tokiems parink
tiems bolševizmo didvyriams, kaip Trockis ir Tomskis! 
Kur jie šiandie dingtų, jeigu bolševikams butų pavykę, 
kaip jie svajojo, užkariauti visą pasaulį?

T

REAKCININKAMS NESISEKA

Sekmadienį buvo rinkimai į Saksonijos (Vokietijos 
valstybės) seimą ir į Franci jos miestų tarybas. Saksoni
joje tapo skaudžiai sumušti nacionalistai, kurie iš ketu
riolikos vietų seime prakišo šešias vietas, ir komunistai, 
kurie iš keturiolikos vietų prakišo dvi. Rinkimus laimė
jo socialdemokratai, pravedusieji į seimą daugiau kaip 
trečdali visų atstovų (33 iš 96).

Francijos miestų rinkimuose atžagareiviai turėjo 
pasisekimo tik Paryžiuje, kuris, kaip žinoma, yra ne 
pramones, bet smulkaus biznio centras. Provincijoje lai
mėjo rinkimus kairiosios partijos, t. y. socialistai ir va
dinamieji socialistai radikalai (kurie tikrumoje yra 11-

Prieš penketą metų Francijos socialistai ir radika- 
lai eidavo rinkimuose kartu prieš nacionalistus. Buvę 
tuomet susidaręs vadinamasis “kairysis blokas”, kurio 
pastangomis buvo išmesti iš valdžios premjeras Poin- 
carė ir prezidentas Millerand. Bet paskui radikalai ėmė 
svyruoti ir pakrypo j dešinę, duodami galimumo ponui 
Poincare vėl atsigriebti. Todėl socialistai šiuose rinki
muose jau su radikalais nesidėjo, bet daugelyje vietų 
statė savo kandidatus prieš jų kandidatus.

Įdomu, kad, neveizint kovos tarpe kairiųjų partijų, 
jos visgi gavo daugumą vietų miestų tarybose. Bet gar
susis radikalų vadas, Herriot, buvęs anąmet Francijos 
premjeru, neteko burmistro “džiabo” Lyons mieste. Tas 
miestas yra antras savo didumu po Paryžiaus ir jį valdo 
socialistai.

Taigi Europoje dabar kiekvieni rinkimai atneša vis 
naujų laimėjimų socialistams. Šio mėnesio pabaigoje, 
26-tą ir 30-tą, bus parlamentų rinkimai Belgijoje ir Bri
tanijoje. Reikia tikėtis, kad ir jie gerai praeis.

ŠMEIŽTAS PRIEŠ DARBININKŲ VADUS

Pernai metais buvo slaptai nuvykę į Italiją tarp
tautinio darbininkų unijų susivienijimo (Amsterdamo 
Internacionalo) pirmininkas, Walter M. Citrine, ir ge- 
neralis sekretorius, Sassenbach. Apvažiavę daugelį mies
tų Italijoje ir pastudijavę darbininkų padėtį po fašistiš
ka valdžia, juodu sugryžo namo ir apie savo įspūdžius 
raportavo savo draugams.

Nugirdęs apie šitą dviejų tarptautinio darbininkų 
judėjimo vadų kelionę, Londono laikraštis “Sunday 
Express” įdėjo savo špaltose prasimanytą istoriją, ku
rioje pasakojama, kad Citrine ir Sassenbach buvę su 
vizitą pas Mussolini ir kad jisai juodu išjuokęs ir išva
ręs lauk. Citrine, kuris yra taip pat Anglijos darbo uni
jų kongreso pirmininkas, patraukė laikraštį teisman už 
šmeižimą. “Sunday Express” pralaimėjo bylą ir turės už
mokėt unijų vadui $2,500 atlyginimo.

Ši byla dar kartą pabrėžė tą faktą, kad organizuo
tieji Europos darbininkai neturi su Italijos fašizmu nie
ko bendro.

Apžvalga
CITUOJA FAŠISTUS

Argentinos “Balsas” sakosi 
esąs darbo žmonių laikraštis, 
bet kažin kodėl mėgsta per- 
spausdinčti ištisus straipsnius 
iš • Lietuvos fašistiško “Tautos 
Kelio”.

PASAKOS TAMSUOLIAMS

Klerikališkas “žem. Prietelis” 
parašė, o jo vienmintis Chica
go je pakartojo, kad

“Devynioliktame šimtmety 
prancūzų ir anglų svajotojai 
sumanė skelbti žmonių broly
bę, paremtą, turto ir ūkio gy
venimo bendrumu. O vienas 
net buvo įkūręs mažą valsty
bėlę (? “N.” Red.) žmonėms 
auklėti socializmo dvasioj. So
cializmas ypač laimėjo 1917 
metais, užimdamas visą Ru
siją, kuri sudaro septintą dali 
žemės ploto ir turi 150 milijo
nų gyventojų.

“Ir ką? Ar Rusijoj įvyko 
žmonių brolybė? Rusijoj ro
jus—tai tik baisiausias pra
garas. Mat, socializmo mo
kslas neturi tvirto pamato; 
jis yra išsvajotas tiktai tam, 
kad žmones vesti į dvasios ir 
skurdo vergiją.” 
Sakyt, kad socializmas “už

ėmė visą Rusiją”, gali tik tam
suolis, kuris nieko neišmano 
apie socializmą. Visi, kas bent 
skaito laikraščius, žino, kad so
cialistai Rusijoje yra aršiaus 
persekiojami, negu kurioje kito
je šalyje (išimant gal tik fašis
tišką. Italiją).

Toks “socializmas”, kaip Ru
sijos, jau seniai yra praktikuo
jamas visose šalyse, būtent: ka
lėjimuose, katorgoje ir kazdr- 
mės-e. žmonių laisvės panaiki
nimą vadindami “socializmu”, 
klerikalų laikraščiai mulkina 
savo skaitytojus.

REFORMOS LIETUVOS 
BANKE

Lietuvos Banko akcininkų 
(šėrininkų) suvažiavimas nuta
rė išrinkti tik du direktorių, 
vietoje buvusių keturių. Išrink
ti tapo Paknys ir V. Statkus. 
I’aknys buvo direktorius iv ,>iv- 
miaus; Statkus yra naujas.

Trys senųjų direktorių— pp. 
Grajauskas, Kaupas ir Starkus

neteko vietų. Kaupas ir 
Starkus yra krikščionių demo
kratų žmonės, sėdėję banko di
rektorių vietose beveik nuo pat 
banko įsikūrimo.

Stambiausias Lietuvos Ban
ko akcininkas yra valdžia. Jos 
atstovo* balsas atsveria balsus 
visų kitų akcininkų. Banko di
rektorių skaičiaus sumažinimas 
ir pakeitimas direktorių sąstate 
buvo pravesti, pareikalavus Vol
demarui, kuris pats dalyvavo 
akcininkų suvažiavime.

Krikščionims, vadinasi, 
praryti dar vieną “pilę”.

teko

KOMUNISTIšKI BIBLISTAI
IR DIKTATŪRA

Musų kairiųjų komunistų or
gane vienas Apšvietietis pikti
nasi, kodėl “Naujienos” vadina 
proletariato diktatūra “nesąmo
ne”, kuomet garsusis socializ
mo mokslininkas Marksas sakė, 
kad pereinamam laikotarpy iš 
kapitalizmo į socializmą turės 
būt sudaryta “proletariato dik
tatūra”. Na, tai kas, kad Mark- i sas tą sakė?

Apšvietiečiui rodosi, kad kiek
vienas Markso žodis yra šven
tas. O mes taip nemanome. 
Mes laikopie Marksą mokslinio 
ku, o ne Dievo atsiųstu neklai
dingu pranašu. Jisai, kaip ir 
kiekvienas mokslininkas, galėjo 
padaryti klaidų; ir ,be abejo
nės, jisai jas darė. Taigi, skai
tant Markso raštus, reikia sten
gtis juos suprasti ir reikia žiu-

rėti, kas juose yra teisinga, o 
kas klaidinga. /

Jeigu Apšvietietis netiki, kad 
Marksas darė klaidų (kartais 
net labai stambių), tai mes jam 
dvejatą jų tuoj aus nurodysime. 
Vieną, jų randame pačioje pra
džioje “Komunistų Manifesto”, 
kurio pirmasis perskyrimas pra
sideda šitokiais žodžiais:,

“'Visos visuomenės istorija 
iki šiol buvo klasių kovų is
torija.”
Šis sakinys, žinoma, yra ne

teisingas. Vėlesnėse “K. M.” 
laidose patys jo autoriai (Mark
sas ir Engelsas) buvo priversti 
jį pataisyti tąja prasme, kad 
ne visa žmonijos istorija buvo 
klasių kovų istorija, bet tik ta 
istorijos dalis, apie kurią yra 
užsilikę padavimų raštuose. Mat, 
1847 m. Marksas ir jo bendra
darbis Engelsąs dar nežinojo, 
kad prieš pasiskirstysiant į prie
šingas viena kitai ekonomines 
klases žmonės gyveno savo rų
šies komunistiškoje tvarkoje.

Antrą labai stambią Markso 
(ir Eengelso) klaidą randame 
to paties “Komunistų Manifes
to” paskutiniame skyriuje, kur 
kalbama apie besiartinančią 
buržuazinę revoliuciją Vokieti
joje. Tenai pasakyta, kad ta

“Vokietijos buržuazinė revo
liucija gali būt tiktai tiesio
ginė įžanga į proletarinę re
voliuciją.”
Šiandie visi žino, kad buržua

zinę Vokietijos revoliuciją Mar
ksas išpranašavo teisingai. Ji 
įvyko už keleto savaičių po 
“K. M.” pasirodymo, būtent, 
pradžioje 1848 m. Bet visi taip 
pat žino, kad ta revoliucija ne
buvo “įžanga į proletarinę revo
liuciją”* Proletarinė revoliucija 
ne tik neįvyko Vokietijoje 1848 
m., • bet neįvyko net per astuo
nias dešimtis metų po to! ’

Jeigu laikyt kiekvieną Markso 
žodį neklaidingu, neatsižvelgiant 
į faktus, tai reikėtų tikėti, kad 
Vokietiją jau kaizerio laikais 
valdė proletariatas, nes taip iš
eina pagal “marksišką bibliją”.

Apšvietietis ęlgiasi su Mark
so raštdis, kaip biblistai su 
“šventraščiu”, iš kurio jie paima 
atskirus žodžius ir “įrodo”, kad 
“žmonės daugiaus nebemirs”. 
O kai pasirodo, kad nežiūrint tų 
‘įrodinėjimų” žmonės vis tik ne
paliauja mirę, tai biblistai sako: 
Jie miršta dei to, kad jie nepa- 
kankamai drūčiai tikėjo į šventų 
raštų!

Jei Apšvietietis ir jo sėbrai, 
kurie tiki į “proletariato dikta
tūrą”, protautų ne biblistiškai, 
tai jie pasistengtų bent patirti, 
kokioje prasmėje Marksas tuos 
žodžius vartojo. Ką jisai norė
jo jais pasakyti? Markso raš
tuose jokio platesnio paaiškini
mo apie tą “diktatūrą” nėra. 
Yra tik vienas Markso veikalas, 
iš kurio galima netiesioginiu bil
du patirti, ką jisai suprato1 po 
tuo terminu, būtent, 1871 m. 
Paryžiaus Komunos aprašymas.

Pačiam parašyme žodžiai 
“proletariato diktatūra” nėra 
vartojami, bet prie Markso kny
gelės jo draugas Engelsas pri
dėjo vienoje vėlesnėje laidoje 
įžangą, kurioje pareiškiama, kad 
Paryžiaus Komunoje buvo įvy- 
tariato diktatūros” pavyzdys. 
Ką gi mes užtinkame toje Ma
rkso aprašytoje Komunoje? Ar 
tokią tvarką, kokią bolševikai 
įvedė Rusijoje? Nieko panašaus. 
Paryyžiaus Komunoje buvo įvy
kinta pilniausia demokratija: 
visuotinas balsavimas, žodžiu, 
spaudos ir susirinkimų laisvė, 
flisų piliečių lygybė prieš įsta
tymus, ir t.t.

Kodėl gi Markso vienmintis, 
Engelsas, pavadino tą tvarką 
“proletariato diktatūra”? Jisai 
nepasako, dėl ko; bet iš visų jo 
išvedžiojimu . matyt, ; jogei Pa
ryžiaus revoliucinę valdžią (gy
vavusią apie du mėnesiu) jisai 
vadino “proletariato diktatūra” 
dėl to, kad visą galią joje turė
jo darbininkai. Jie tą galią į- 
gijo ne smurtu ir teroru prieš 
kitus piliečius, ne atėmimu tei-

šių politinėms partijoms ir ne 
uždraudimu opozicines spaudos, 
bet tik dėl to, kad jie (darbi
ninkai) sudarė gyventojų dau
gumą Paryžiuje ir buvo energin- 
gesni ir daugiau susipratę už 
nedarbininkiškus elementus.

Taigi Markso-Engelso pras
mėje “proletariato diktatūra” 
yra niekas kita, kaip demokra
tine tvarka, kurioje proletaria
tas ačiū savo skaitlingumui ir 
susipratimui turi savo rankose 
valdžią. Visoks kitas tų žodžių 
aiškinimas bus falsifikacija.

Bet jeigu “proletariato dikta
tūra” reiškia demokratinę tvar
ką, tai nėra prasmės ją. vadinti 
“diktatūra”.

Paryžiaus Komunai, beje, te
ko per visą savo trumpą gyva
vimo laiką vesti karą su buržua
zine Francijos valdžia, kuriai į 
pagelbą atėjo dar ir Prūsų ar
mija (nes tai buvo Francuzų- 
Prusų karo metu). Karo metu 
kiekvienai valdžiai — ar ji bus 
demokratiška, ar kitokia— ten
ka elgtis griežtai, “diktatoriš
kai”. Todėl gal ir buvo šioks- 
toks pateisinimas tą demokra
tišką darbininkų valdžią vadin

ti “diktatūra“. Bet karas juk 
yra nenormalus stovis, ir nėra 
mažiausio pamato įsivaizduoti, 
kad pereinant iš kapitalizmo į 
socializmą būtinai turi kilti ka
ras. Jeigu Marksas manė, kad 
be karo socializmo įvykinimas 
negalimas, tai jisai, žinoma, 
klydo.

Taigi, pasirodo, jei žodžiu 
“diktatūra” galima apibudinti 
tam tikrą laikiną darbininkiškos 
valdžios padėtį, kada ta valdžia 
yra priversta vartoti nepapras
tas priemones apsigynimui nuo 
kokio nors didelio pavojaus, — 
tai yra visai nesąmone įsivaiz
duoti kokią tai “diktatorišką” 
darbininkų valdžios tvarką. 
Darbininkiškos valdžios susi
tvarkymas gali būti tiktai de
mokratiškas. Kas stoja už dikta
torišką tvarką, tas yra despotiz
mo šalininkas! O despotizmas 
visuomet pavergia darbininkus, 
nes jie yra žemiausia ekonominė 
klasė.

Mūsiškiai apšvietiečiai šitų 
paprastų dalykų nesupranta, 
nes jie, kaip tie biblistai, sme
genų nevartoja, kada skaito 
Markso raštų žodžius.
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tus per minutę, o pas moteris 
—75.5.

Kairiarankių moterų tarpe 
randasi 5.3 nuoš., o tarp vyrų 
—5.2 nuoš.

Iš aukščiau suminėtų savy
bių mes matome, jog “Uncle 
Sam” yra gan ideališkas senojo 
amerikiečio tipas. Gal reikėtų 
jam tik truputį ištiesti nosį ir 
sutrumpinti rankas. Tąsyk turė
tume tikrą senojo amerikiečio 

, kopiją.
Bet miestuose jau pradeda 

formuotis naujas amerikiečio ti
pas, kuris laikui bėgant turės 
užimti “Uncle Sam’o” vietą. Jei 
senieji amerikiečiai, sako Dr. 
Hrdlicka, per porą šimtų metų 
nesimaišytų su vėliau iš Euro
pos atvykusiais žmonėmis i f jų 
vaikais, tai “Uncle Sam” tipas 
labiau susikristalizuotų ir pasi
darytų pastovus. Tačiau maža 
tėra vilties, kad taip atsitiks.

“Cousin William” — jei tas 
vardas prigys — bus naujojo 
amerikiečio tipas, kuris žymiai 
skirsis nuo “Uncle Sam’o”.

Jis greičiausia bus aukšto 
ūgio, turės didelę apiplikusią 
galvą. Jis pasižymės toleran
tiškumu ir linksmu budu. Jis, 
sako Dr. Hrdlicka, bus simpa- 
tiškesnis nei “Uncle Sam”.

Amerikiečio tipas
Tautos tipas. — Įvairių tautų 

tipai.— Tipo patvarumas. — 
“Uncle Sam”, “Gibson Giri” ir 
“Colonel”. — Smithsonian j- 
staigos tyrinėjimai. — Ame
rikiečių savybės. — Naujas 
amerikiečių tipas.

Pas žmones yra tendencija 
sukurti tautos,tipą. Tas tipas 
turi reprezentuoti tautos cha
rakterio esmę, jos fiziškas ir 
dvasiškas ypatybes. Jis turi 
susidėti iš visų tų savybių, ku
rios priklauso tai tautai, kurios 
atskiria ją nuo kitų tautų.

Kiekvienoj t’autoj yra noras 
sukurti tokį tipą. Amerikoj to
kiu tipu yra “Uncle Sam”, Ang
lijoj “John Bull”, Vokietijoj 
“Hans” arba “Michel”, Franci- 
joj “Jean Crapand” arba “Jac- 
(jues Bonhomme”, Rusijoj “Ivan 
Ivanovič”, Airijoj “Paddy”, etc. 
Kai kurios ^tautos turi keletą 
tos rųšies tipų, iš kurių laikui 
bėgant išsivysto bendras tipas, 
apimantis visų kitų savybes.

Tautos tipą, be abejonės, su- 
kuria vienas žmogus. Liet daž
nai negalima nurodyti autorių. 

Tas tipas nėra patvarus. Jis 
kinta kartu sų gyvenimu. Kai 
pasikeičia tautos gyvenimas, 
paprastai keičiama ir jos tipas, 
kuris labiau atsako naujoms 
sąlygoms.

Tačiau bendro tipo ne visuo
met pakanka perdavimui tautos 
savybių. Jį prisieina papildyti 
kitais, štai kodėl Amerikoj be 
“Uncle Sam”, mes turime “Gib
son Giri”, “Colonel” ir daugelį 
kitų, kurie reprezentuoja mote
ris, jaunuolius arba kurios nors 
vietos gyventojus. Tie tipai nė
ra vien tik vaidentuvės pada
ras. Jie žymiame laipsnyj vaiz
duoja tautą ir jos savybes.

Įdomu dabar bus pažiūrėti, ar 
tie tipai atsako tikslui. Ar ga
lima, sakysime," kalbėti apie 
Amerikos žmonių tipą, kur 
viešpatauja tikras Babelio bo
kštas? Ar čia, tame įvairiau
sių rasių mišinyj, galima su
rasti tokį sutvėrimą, kaip tipin
gas amerikietis, kurio fizines 
ir dvasines savybes reprezentuo
ja “Uncle Sam”? Į tą klausimą 
nei menas, nei poezija, nei lite
ratūra negali tiksliai atsakyti. 
Atsakymo reikia ieškoti moksli
ninkų tyrinėjimuose.

Per k-eturioliką metų (1Q1O— 
24) Smithsonian Institution ty
rinėjo Amerikos žmones. To 
darbo rezultatai tapo paskelbti 
knygoj “The Old Americans”. 
Pasirodo, jog, nežiūrint į tautų 
mišinį, Amerikoj vystosi savo
tiškas tipas, kuris atitinka ir 
“Uncle Sam” ir “Gibson Giri”. 
Daugiau to: tas tipas nėra pa
stovus. Jis nuolat kitėja. Tad

galimas daiktas, kad ateityje 
amerikiečio tipą reprezentuos 
koks nprs “Brother Benjamin” 
ar “Cousin William”.

Nėra tikrai žinoma, kas su
kūrė “Uncle Sam” pavidalą. 
Tas vardas pradėta vartoti 1812 
ar 1813 m. Jis vyriausia buvo 
taikomas valdininkams. Kiek 
vėliau pasirodė ir paveikslas, 
kurį mes šiandien jungiame su 
“Uncle Sam” vardu. “Uncle 
Sam” vyriausi pažymiai yra 
jumoras, konservatizmas ir pat
riotizmas.

Tomis savybėmis pasižymi tik 
grynai jankių teritorija. Jų ne
randame didmiesčiuose, vaka
ruose, pietuose, centralinėse 
valstijose (šiaurinėj dalyj) ir 
Alaskoj. Ten vystosi naujos 
rųšies amerikiečio tipas.

Amerika dažnai yra vadina
ma “melting pot”. Čia įvairių 
tautų žmonės, atsidūrę skirtin
gose apystovose, po truputį pra
deda kitėti. Tą faktą pastebi 
ir Kari Kautsky savo knygoj 
apie žydus. Jis sako, jog an
tropologų tyrinėjimai aiškiai ro
do, kad ateivių vaikai žymiai 

nuo savo tėvų. Jie i> Ki
pras tai yra aukštesnio ūgio. Gal

vos forma taip pat skiriasi, — 
yra labiau pailga. Net ir atei
vis, kuris ilgą laiką išgyvena 
Amerikoj, gerokai pasikeičia. 
Kai jis nuvyksta aplankyti sa
vo tėviškę, jį tuoj ten pradeda 
vadinti “amerikontu”.

Pažiūrėkime dabar kokios, 
bendrai imant, yra taip vadina
mų jankių savybės. Dr. Alės 
Hrdlicka jas klasifikuoja seka
mai:

Plaukai gan tamsus. Juodų ir 
šviesių plaukų palyginamai pa
sitaiko retai. Jankių, kurie tu
rėtų rusvus arba raudonus plau
kus, tėra apie penki nuošimčiai.

Plaukai yra vidutiniško sto
rio ir tiesus. Labai retai tepa
sitaiko garbiniuotų plaukų.

Vidutiniškai imant, 37 metų 
vyras sveria apie 150 svarų, o 
moteris—127 svarus. Palyginus 
su jaunesniais amerikonais ir 
ateiviais tas svoris yra mažes
nis, ypač moterų.

Odos spalva vidutiniška nei 
perdaug (amsi, nei perdaug bal
ta.

Vidutiniškas vyrų ūgis yra*5 
pėdos 8V2 colio, o moterų — 5 
pėdos ir beveik 4 coliai. Tuo bu- 
du senieji amerikonai ūgio at
žvilgiu žymiai pralenkia tauti
nes grupes.

Galvos senųjų Amerikonų yra 
pailgos ir gan didėles. Nosis 
ilga ir siaura.

Rankos, bendrai imant, yra 
trumpesnės nei pas europiečius. 
Ausys gan ilgos.

Ramioj pozicijoj pulsas pas 
vyrus plaka maždaug 70.6 kar-

ATĖJO “Kultūros”-No. 4. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 c.

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musu populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

$AAA isnewyor-
1 K0 IKI KAU‘ 

LVU NO IR ATGAL

Trečia Klesa
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai

Kelione greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
niu agentu arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicago

DREBIŲ DEZAININIMAS
Atneša gerą algą.

Išmokite dezaininti ir pasi
siūti gražiausius drabužius 
dėl savęs ar dėl uždarbio. 
Musu asmeninis mokinimas 
greitai prirengs jus gerai 
vietai. Diplomai išduodami. 
Rašykite dėl knygutės. >

MASTER- COLLEGE
190 N. State St.,* kampas Lake St.

1

CONTRACTORS _>

JOE SMILGIS

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Pirmos Pirmos klesos Duco Malcvo- 
jimas. Geriausias automobiliu taisy
mas. Musu pataisytas jūsų automo
bilius išrodys kaip naujas.

4642 So. Western Avė. 
Tel. Lafayette 4501

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langu. Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) RE A L ESTATE: Tūrių gerą 
bargeną visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St 
Tel. Roosevelt 8500
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CHICAGOS
ŽINIOS

Žuvo gaisre dirbtuvėje
Ethvard Williams, 56 m., 2317 

N. Barine Avė., žuvo gaisre, 
kuris išvijo 200 darbininkų iš 
llonvecn Leather Co. dirbtu
vės, 2015 Elston Avė. VVilliams 
tame gaisre sunkiai apdegė ir 
pasimirė ligoninėj.

Kitame gaisre, prie Sher.idan 
Kd. ir Arthur Avė., apdegė 
trys sankrovos ir pridarė nuo-

Chicagos Draugi j ų,
Kliubų valdybos 

1928 metams
LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLIJOS 

KLIUBO AMERIKOJ valdyba 1929 
metu. pirm. K. Laucius, 3317 So. 
Auburn Avė., pirm. pag. J. Gel
gaudas, 723 W. 17 St., nut. rašt. 
A. Zalagenas, 1951 Canalport Avė., 
turto rašt. V. Didžiulis, 3334 So. 
Parnell Avė., iždininkas J. Zy- 
mančius, 702 W. 31 St., kontr. rašt. 
J. Petrulis, 1826 So. Ruble St., iž
do grobėjai — J. Stankūnas, 1947 
So. Halsted St. ir A. Gronskas, 
3113 So. Halsted St., ligonių glo
bėjas A. Simionas, 3127 So. Lowe 
Avė.

SUSIVIENIIMAS LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ant Bridgepor- 
to, valdyba: rPezidentas Stanisla
vas aMžeika, 3149 S. Halsted St., 
vice-prez. Kazimieras Sabonaitis, 
3228 S. Emerald Avė., nut. rašt. 
Jonas Szulcas, 1459 W. 112 PI., 
turto rašt. Antanas Bugailiškjs, 
3337 S. Walace St., kontrolės 
rašt. Antanas Radauskas, 3328 S. 
Aubuln Avė., ižd. Petras Balsis, 
maršalka Leonas Sadauskis, 3730 
S. Halsted St.

Susirinkimai laikomi pirmą se- 
redą po 1 d., Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Nariais pri
imami namų savininkai iš visų 
miesto dalių—be perstatymo.

stolių už $21,000. Vienas ug
niagesys liko sužeistas gaisrų 
gesinant.

Jūsų saugumui
-——

Policijos komisioniei’ius \Vm. 
F. Russell šios savaitės biulete- 
ne duoda ši įspėjimą:

“ R u pešt i nga i išegzaminuok i- 
te C. 0.1). pakelį ir patys įsi
tikinkite, kad tai tikrai yra tos 
pačios prekės, kurias jus užsi
sakei, pirm negu už jas mokė
site. Jei atndšėjas praneša, kad 
kitas šeimynos narys pasiuntė 
pakeli, ištirkite lai pirm negu 
mokėsite pinigus.

“Išeidami nepalikite mažų j 
vaikų prižiūrėti namus. Vagys i 
pasinaudoja jūsų nebuvimu na
mie ir pasako vaikams, kad 
jus pasiuntėt juos atnešti jūsų 
kailius, drabužius, etc.

“(Moterys ypač yra persergia- 
mos nepirkti pigiai daiktų nuo 
nepažystamų žmonių. Ištirkite, 
nes tie daiktai gali būti vogti 
ir lodei gali būti nuo jus atim
ti.

“Kada jus samdotės tarnaitę 
ar namų prižiūrėtoja, gerai iš
tirkite jo asmenį ir patikrinki-1 
te rekomendacijas. Įsitikrin-i 
kitę, kad jie yra teisingi, pirm 
negu jiems patikėsite.

“Nerodykite didelių sumų pi
nigų kai mokate bilas kolekto
riams, etc. Jeigu jus duodat 
nepažystamam išmainyti didelį I 
pinigą ir tikitės, kad jis sugryš, 
jus busite tikrai laimingi jei 
jis atneš gražų.“

PRANEŠIMAI
Dramatiško Ratelio susirinkimas 

įvyks ketvirtadieny, gegužės 16 d., 
Meldažio svet., 8 vai. vakare. Visi 
nariai prašomi dalyvauti būtinai.

Kviečia Valdyba.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS
KLIUBO valdyba 1929 metų:
Stasys Mažeika, pirm., 3149 So. 
Halsted St., Vladas Lėkis, vice- 
pirm., A. Kaulakis, nut. rašt.,

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1929 metų: pirm. T. Janu
lis, 3430 So. Morgan St., pag. pirm. 
Aug. Jankauskas, nut. rašt. P. Ki
lis, 941 W. 34 St. turto rašt. A. 
Kaulakis, 3842 So. Union Avė., 
ižd. Jul. Racevičia, 3326 So. Union 
Avė., kontr. rašt. J. Stanaitis, 
maršalka A. Vilkis, atstovai i Chi
cagos Lietuvių Auditorijos bendro-

vę — Kaz. Butkus ir A. Vilkis.
Susirinkimus laiko kiekvieno mėne

sį kas pirmą sekmadienį, 12 vai. die
ną, Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 S. Union St.
__ l_______ i____ :_____ .—i_________
CHICAGOS’ LIETUVIŲ DRAUGI

JOS SAVITARPINĖS PAŠAL
POS vadlyba 1929 m.: pirm. J. 
Mickevičius, 3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266, vice-pirm. K. 
Rugis, 1614 N. Winchester Avė., 
nut. rašt. X. Saitus, 1521 Irving 
Avė., Tel. Humboldt 6677, kas. 
J. Kaulinas, 7824 Cressett Drive, 
Elmwod Park, fin. rašt. P. Indre- 
lė, 1555 N. Hoyne Avė., kontr. 
rašt. N. Smalelis, 2047 N. Oakley 
Avė., kasos globėjai: J. černaus- 
kas. 3227 LeMoyne St. ir J. Ra- 
dišauskas, 1037 N. Wood St., 
marš. J. Dauginis, 6915 S. Wash- 
tenavv Avė.

— Ona Grakauska, 4508 S. Paulina 
St., Chicago, III sekr. — Jos. Du- 
bulski, 2100 W. 22 St., Chicago, III., 
ižd. — Aleksandra Abutas, 16000 
S. Lincoln St., Harvey, III., kas. — 
Antanas Česna, 4501 S. Paulina 
St., Chicago, III., kasos globėjos— 
Ksaverija Skridubenė, 1533 So. 49 
Avė., Cicero, 111. ir Ona Gužaus- 
kienė, 5005 S. Trepp Avė., Chicago, 
III.,>maršalka — Tuškeviče, 5726 S. 
Whipple St., Chicago, 111., ligonių 
komitetai — A. česna ir O. Davės. 
Draugystė laiko susirinkimus kas 

anrą nedėldienį kiekvieno mėnesio 
pirmą valandą po pietų Davis Square 
parko svet., 45 St, ir So. Paulina St. 
Priima i draugystę vyrus ir moteris 
nuo 18 metų iki 40 metų senumo už 
$1.00. Sekretorius J. Dabulski, 2100 
W. 22 Street.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III. 
------ O-------

Įvairus Gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas,rectal

3842 S. Union Avė., F. Norkus, 
f i n. rašt., 5959 S. Carpentei* St., 
B. Butkus, iždininkas, 849 W. 33 
Street.
Susirinkimus laiko kožną mėnesi 

pirmame penktadieny, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti negulėjo jumis išgydyti, atšilau- 
kyklt p?.s mane. Mano pilnas ISegzaminavl- 
man atidengs Jūsų tikrų liga ir jei aS apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino Iftcgzamlnavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd„ netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 pc 
pietų, nuo 6 iki 7:30 vakaro. Nedelioj 

nuo 10 rrt? iki 1 po pietų.

PADeKAVONE
VIKTORAS VYČIUS

Brighton Park. — Gedimino Bu- 
davojimo ir Skolinimo Bendrovės 
visuotinas metinis narių susirinki
mas įvyks ketvirtadieni, gegužės 16 
d., 8 vai. vakare, Nekalto Prasidė
jimo Panelės švenčiausios parapijos! 
svet., prie 44 ir Fairfietd avė. Visi i 
nariai privalote dalyvauti šiame su-i 
sirinkime. Kurie negalite pribūti i Į 
susirinkimų, tai malonėkite priduo
ti savo proxy i bendrovės raštine, 
4405 S. Fairfield avė., ne vėliau 
kaip 7 vai. vakare. —Valdyba.

Humhoidt Park Lietuvių Politiš-1 
ko Kliubo mėnesinis susirinkimas 
atsibus ketvirtadieni, gegužės 16 d., 
Humhoidt Maccabee svet., 1621 N. į 
California avė., 7:30 vai. vakare.; 
Nariai, nepamirškit!

A. VVals'kis, sekr.'

kuris mirė gegužės 8 dieną, 
1929 m. ir palaidotas tapo ge
gužės 11 dieną, o dabar ilsis 
šv. Kazimiero kapinėse, am
žinai nutilęs ir negalėdamas 
atsidėkavot tiems, kurie sutei
kė jam paskutini patarnavimą 
ir palydėjo jį į tą neišvengia
ma amžinybės vietą.

Mes atmindami, ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausia pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavo- 
jame ‘musų dvasiškam tėvui, 
Kun. Martinkui, kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sie
lą; dėkavojame graboriui A. 
Masalskiui, dėkavojame grab- 
nešiams ir draugijai “Savitar
pinės Pašelpos” už gražų vai
niko suteikimą ir mergaitėms 
katros nešė gėles ir visiems 
žmonėms kurie važiavo į kapi
nes ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms; o tau musų 
mylimas Viktorai sakome: il
sėkis šaltoj žemėje.

Nubudusi,
Moteris Ona Vyčienė.

PADEKAVONE
A. A. ALEKSANDRAS 

KUPSHAS,

kuris mirė 3 dieną Gegužės ir 
palaidotas tapo gegužės 7 d., 
1929 m., o dabar ilsis šv. Ka
zimiero kapinėse, amžinai nu
tilęs ir negalėdamas atsidėka
vot tiems, kurie suteikė jam 
paskutini patarnavimą ir pa
lydėjo j j į tą neišvengiamą 
amžinybes vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja- 
nic musų dvasiškam tėvui, 
Kun. Pralotui Krušui, Kuni
gui šiaulinskui ir Marcinkui, 
kurie atlaikė įspūdingas pa
maldas už jo sielą; dėkavoja
me graboriui S. P. Mažeikai, 
kurs savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nuly
dėjo ji į amžinastį, o mums 
palengvino perkošti nubudimą 
ir rūpesčius, ir pagalios dėka
vojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau 
musu mylimas tėvelį sakome: 
ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę liekame,

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA- 
VA AMERIKOJ No. 1, valdyba 
1929 m. yra: pirm—Jonas Motuz, 
2430 W. 46 PI., Chicago, II., pag.

PRANEŠIMAS 
Mano Ligoniams

Kad butų Tamstoms parankiau — 
galėtumėt ir prieš pietus ir po pie
tų ateiti, ir kad nereikėtų beveik 
sykiu visiems atėjus laukti — per
mainiau ir pailginau priėmimo va
landas. Dabar ofiso valandos bus: 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir nuo 
6 iki 8 vakare, o sekmadieniais, nuo 
10 iki 12.

Su gilia pagarba,
DR. MARGERIS.

3421 So. Halsted St.
(netoli 35-tos gatvės, ant viršaus 

naujos Budriko krautuvės)

Universal Restaurant
Musų virtteniai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS, *av

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, O. D.
Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musą patarnavlmi# 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui skyrių.

8307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589
Tel. Victory 6279

Motreis, Simus ir Dukterys.

a+a k I
JONAS SNARSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 11 dieną, 5 valandą 
po pietų, 1929 m., sulaukės 44 
metų, gimęs Lietuvoj, Sišlio- 
kų kaime, Krekenavos parapi
jos, Panevėžio apskr. Paliko 
dideliame nubudime moterį 
Prancišką Amerikoj, motiną 
ir tėvą Lietuvoj, dvi seseris 
ir brolį Juozapą. Amerikoj dar 
liko uošvis ir uošvienė Moro- 
zai, pusbrolis Petras Snarskis 
ir Juozapas Snarskis ir Fran- 
ces Karklaitienė, pusseserė ir 
švogeriai Morozai. Kūnas pa
šarvotas randasi 1949 W. Gar- 
field Bld.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gegužės 16 diena, 8 vai. iš ry
to iš namų į Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. \A. Jonų Snarskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Tėvai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius L J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203. v

J. Lulevich
Lietuvis trrabories 

ir balsamuotojas
Automobilių patarna
vimas teikiama vi- 
šokiem® reikalam*.
Moderniška ’ koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago. III.
Tol. Victory 1115

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

CanaI 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvi* Graboriu* b 

Balzamuotoje*
X314 W. 23rd PI. 

Chicago, UI.
Patarnauja laidotu 
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at 
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin 
ti.
Roosevelt 2515-251f

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

DR. G. SERNER

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

3265 So. Halsted St.

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siuto už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik nas 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

ESSEX PASIŽYMI KARO LAUKE

'Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS :

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 Soeth' Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street 
—o—

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

sėkmingai likvidavusiai sukilimą toje šalyje.
Vienas iu tai generolas Nazario Medina (kairėje); jis komandavo artilerijai. Jisai s-avo laiku buvo pasi

žymėjęs mušiu su maištininku Panco Vilią, kurį nuga Įėjo. Brigados generolas Ancelmo Mačias (dešinėje) 
vadovauja prezidento apsaugos pulkui; jis taipjau prižiūri prezidento traukinį.

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė

akinių
1801 South Ashland Avcnue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedčbomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115
CHICAGO. ILL.

Baigusi akušerijoj 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
nom* visokiuose rei

kaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Calumet 8294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

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

Vai.: 1 iki 3 po piet" 6 iki 8 vak.
Tel. Brunsvick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletine šviesa ir diathermia

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avcnue

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanket* ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplevood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Daktarė Constance 
O’Britis

perkėlė savo ofisą tam pačiam name į
2408 W. 63 St., 
kampas Westem Avė.

Tel. Hemlock 5524 .

Res. tel. Van Buren 5853

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 kožną die
ną; nedelioj nuo 1 iki 2 vai. 

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

r.r. ...

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2859 S. leavitt St. Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashlaad Avenue 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401 

DR. V. A. SIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St.
VALANDOS: 

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 6820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė. 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Rezn 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

(vairus Gydytojai

DLHERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviam* iinoma* per 26 
metu* kaipo patyrę* gydytoja*, chi
rurgas ir akušeri*.

Gydo staigias ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: y
1025 W. 18th SU netoli Morgan St 

Valandos: nuo 10—12 pietą ii 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

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

Telefonas Canal 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6852

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyrišką, 
vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3102 S. Halsted St„ Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedaliomis ir iventad, 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyras kentvergą 
Nedėbomic ruo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0832 

Vai. nuo 9 ryto iki G vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

I"P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Ihillman 5950

John Kuchinškas 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

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyja 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wcst Washington Street 

Cor. Washington and Clark St* 
Ofiso TeL Central 2978 

Namų Tel. Ėyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS'
105 Wcst Adams St., Room 2117 

Telephone Randolnh 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 

Tąlephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4» 

Rezidencija 6158 S. Talman A«. 
Tel. Pro^pect 3525.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakarė.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po niet,
7 iki 8 vtfl. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8203

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La SaHe Street
. Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Phone Boulevard 3697
8315 So. Halsted Street A



CHICAGOS 
ŽINIOS

ir ją nužudė, o paskui pats sau 
persipjovė gerklę ir gyslas ir 
iššoko pro Įaugą iš trečio aukš
to, užsimušdamas ant vietos. 
Paliko našlaitė 6 metų duktė.

Berniukų savaitė
Elgeta pašovė nedavu 

sį aukos žmogų
Joseph iMurphy, 33 m., 1336 

Estes Avė., eidamas i darbą 
prie \Vacker ir \Vells St. susi
liko elgeta, kuris paprašė duo
ti 50c. Murphy nieko į tai ne
atsakė ir ėjo sau tolyn, 'l’ada 
prašantysis išsitraukė revolve
rį, paleido vieną šūvį ir pabė
go. Kulka Murphy lik lengvai 
sužeidė ir dar jis galėjo nueiti 
darbavielėn, iš kur liko pasiųs
tas pas gydytoją ir išvežtas li
goninėn, kur jam išėmė kulką.

Iš rūpesčio nužudė pa
čią Ir save

Manoma, kad iš rūpesčio dėl 
sveikatos ir turto, Miehael Ro- 
senberg, 28 m., 3111 Greslunv 
St., perpiove gerkle savo pačiai

{GALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se 

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ai 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur 
tui.

Norėdami padaryti jga 
liojimą kreipkitės į “Nau 
jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marųuette Park 
Rako aptieka 
2346 W. 69 St.
Roselande 

Tubučio aptieka 
233 E. 115 St.

pi-

West Pulljnan
Tupikaičio aptieka

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovą.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlę, sukirsta 
8VfcXH colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c 

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra. 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

DYKAI
Šerinis šepetys, 4 colių ilgio, 
maliavojimui, vertės $1.50 su 
kiekvienu 100 svarų Hammer 
Bros. White Lead. 
Valspar Varnish geras iš Jau
ko ir vidaus 
galionas ...............
Stoginė popiera 3 
na ir žalia 
rolė .........................

$4.98 
plv, raudo- 

$1.98 
Pure boiled Linseed.... QOp 
Oil, galionas ......-...... wOv

J. DERINGIS
' 4414 S. Rockwell St.

Lafayette 4689 
PRISTATOM VISUR

Trečiadienis, geg. 15, 1929NAUJIENOS, Chicago, ™

AutomobilesBusiness Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Bes. Phone Midway 2216 
Office Normai 4400

Gegužės 19125 bus apvaik
ščiojama mieste “berniukų sa
vaitė.” Chicagoje esą 700,000 
jaunesnių kaip 21 m. amžiaus 
berniukų. 62,000 berniukų, 
jaunesnių negu 13 m. amžiaus, 
dirba Įvairiose i minsi rijose ir 
raštinėse. Jiems ir busianti pa
švęsta visa ateinanti savaitė. 
Užbaigiant savaitę, geg. 25 <1., 
bus surengti visame mieste ber
niukų atletiniai kontestai.

BIZNIO
Rodykle
Jūsų patogumui, žemiau tel

pa vardai ir adresai firmų, ku
rios suteiks jums gerų patar
navimą.

ACCOKDIONS

Augštos rųšies visokio • išdirbimo 
armonikos.

R. . CARBONARY AND SONS
760 Taylor St.
Monroe 6977

FURN1TURE
COHEN 

1401—9 So.
Canal

Visokeriopi namų 
parduodame

BROS.
Halsted St. 
0300 
rakandai;*' mes 
pigiausia.

GARAGES
2 KARŲ GARAŽAS 18x18 su ce

mentinėmis grindimis $285. Porčiai, 
cemento darbai.

CHAS KOENIG, 
Spaulding 5158.

PATENT ATTORNEYS
B. PELECHOWICZ 

2300 W. Chicago Avė.
Brunswick 7187

Patentai, copyrights, išradimai 
visokios rųšies.

PHONOGRAPHS
KOZLOWSKI MUSIC SHOP 

914 Mihvaukee Avė. 
Haymarket 2121 

Mes parduodame, taisome fonogra
fus; paimame, pristatome

RE AL ĖSTATE
J. H. SCHAFFER and CO.
803 Ridge Avė. — Wilmette

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

SASH AND DOORS
ALBERT J. ANTHONY 

3129 W. 39th Place 
Lafayette 4789 

Durys, storm, sash, garažiai, siete
liai, etc.

SEWING MACHINES
WM. ROCHE

4251 Cottage Grove 
Oakland 1367

Senos ir naujos siuvamos mašinos; 
jusu priimamos mainui.

SIGNS
AV^RS SIGN SERVICE 

1338 Roosevelt Rd. 
Monroe 8829 

Visokios rųšies iškabos.. Abelnas 
iškabų kontraktorius.

T I R E S
HALSTED TIRE SHOP 
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

rejų čardžinimas, taisymas.

CIASSIFIED ADS
Mokyklos 

Educational

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilarikykit arba reikalaukit 
r p I i kac i jos 
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą i devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti Šiandien ir 

. jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose moksle 
šakose apsišvietę. 1

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytoja, 
3106 So. Halsted St., Chicago, UI.

VLADISLOVAS 
VVAITIEKUS

6959 So. Halsted St.
Malevojimas, Dekoravimas, 

Popieravimas
Visokios rūšies medžio 

baigimas 
-----o-----

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažds ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740 
--O-------

“OUALITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčėdljimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $52.00 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280" ir du metu iš
mokėjimui.ABBOTT PLUMBING AND HEATING SUPPLY CO.
5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators 
RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

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

J. S.

10% Numušta visam 
darbui

Gegužės ir birželio mėnesiais 2 
flatai, bungalow, rezidencijos ir ga
ražai pastatomi ant jūsų loto. Ne
reikia įmokėti. Mokėkite kaip rendą. 
Mu/ių kainos yra žemos. Neieškokit 
l’lato. Pirmiau mus pamatykit. Mes 
atliekame visokį remodeliavimo darbą 
BLUE BELL CONSTRUCTION CO

3645 Montro.se Avenue 
Keystone 1633 

--o--------

GENERALTS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS.
4309 West 63rd Street

Phone Republic 7869
-------- O-------- i

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

A Rare Bargain
Tamsta nepraleisk šitos progos. 

Pamatyk šitą vietą, nes kas tą vie
tą paims padarys didelius pinigus.

5 akerai žemės, 10 ruimų stuba, 
yra naujas gas station ir refresh- 
ment vieta. Panašiai kaip ant 67th 
ir Western Avė., tokia vieta up-to- 
date. 9 stalai — soda fountain, vis
kas sykiu labai pigiai parsiduoda. 
Nelauk ilgai, nepraleisk tos progos.

Tik pašauk tamsta ir pamatyk, 
niekad nesigailėsi.

State 5048 arba 7275
Klausk

STANKUS
MODERN CONSTRUCTION 

COMPANY
Generališki kontraktoriai ir 

budavotojai. Pertaisom visokios 
rūšies namus; pakeliame funda
mentus, šalygatvius, padlagas, 
muro darbas visokios rūšies, 2 
karų mūrinis garažas už $595 
pilnai užbaigtas.

Kedzie 8908
Tarpe 7 iš ryto ir 6 vai. vak.

PĄŽINKIT
W. BENECKĄ

Popieruoju, malevoju ir darbą ga
rantuoju. šaukite dėl sempelių 

knygos.
3542 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 7554.

Financial
Finansai-Paskolos

PINIGAI PASKOLOMS 
už žmonės gero budo gali pa- 70i siskolinti nuo $50 ir ąugš.

/q ant savaitinių ar mėnesinių 
' išmokėjimų tik už 7% palū

kanų. Reikalingi du pasirašytojai. 
Greitas veikimas, nėra “red tapė”.

COMMONWEALTH
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN

100 N. La Šalie St.
Tel. Randolph 6811

WEST SIDE OFFICE
3201 Roosevelt Rd. Tel;Rockwell 6030

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

* valanda*
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės PM
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St.
-------o-------

MES DAROME 1, 2 ir 8 morglčius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

.1618 West 18th Street
I. F. Dankow*ki, prez. 
C. T. Dankovrgki. ižd.

------ O------
/

5%% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Paskolos suteikiamai 
j viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

. 6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

arba $300, imame legalį nuošimtį 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

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

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimą. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street 4

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St, °upstairs’' 

Tel. Armitage 1199

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas $45. 3 šmotų riešuto miegruimio 
setas $59. 5 Šmotu aržuolo betrice 
setas $15. Victor Fireproof Building. 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais 
iki 10 v. v., nedėlidmis iki 6 vai. v.

BARGENAS: puikiausi rakandai 
4 kamb.; 3 šmotų Frieze setas par- 
loriui; Wilton kaurai; riešuto setai 
valgomajam ir mugamajam kamba
riam, Elektrikiniai radio, Grand pi
anai, uždangos, kortinos, liainpos, 
etc.; viskas ar dalimis; duokit pa
siūlymus; 7915 So. Morgan St.; 
1-mas apartmentas, telefonas Radc- 
liffe 9471.

PARDAVIMUI 4 kamabrių ra
kandai gerame stovyje, taipgi ir 
kambariai dėl gyvenimo, 667 West 
18th St., 2nd floor.

Personai
Asmenų Ieško

IŠMOKINSIU groti tenor gitarų 
ir banjo jūsų namuose, $1.50 už % 
valandos. Pagelbėsiu įsigyti instru
mentą. L. E. Beiner, Buckingham 
3897.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

radio selesmanai 
Nurody-

REIKALINGI 
su arba be automobilių, 
mai duodami; duodama paskolos ant 
komiso; reikalinga liudymų; kreip
kitės po 6 valandos vakaro; Lipsky 
Music Radio Store, 4916 W. 14 St.

REIKALINGAS žmogus prie ūkio 
darbų; darbas ant visados; atlygi
nimas $45 i mėnesi; dėl platesniu 
žinių kreipkitės adresu Joe Zubris- 
ki, Goodmaib Wiš.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumaną* vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimuį pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juo* parda
vinėti. ‘

Kreipkitės kas dieną nuo 10 Iš 
iki 4 vai. po pietų. 
Chevrolet Vertelgų

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

to
ry

VYRAI su trokais ar trokai ir 
traileriais, įrengti tolimam krovi
nių vežimui.

Kreipkitės į
AMERICAN MOTORIZED 

TRANSPORT, 
East End of Austin Avė. 

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

REIKALINGI molderiai orna- 
mentaliu geležies dirbiniu dirbtu
vėj; C. H. Nilles Foundry Co., 2225 
West 35th St. 

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

REIKALINGI patyrusieji žirkli- 
niai darbininkai geležies laužo kie
me. Kreipkitės: Ruben’s Metai & 
Iron Co., 1900 Carroll Avė.

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
1907 So. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi veiterka 
į valgyklą dirbti vakarais, nuo 5 
vai. iki 1:30 nakty, $20 savaitėj. 
Nuolatinis darbas. 3457 So. Halsted 
Street.

REIKALINGA gaspadinė, leng
vas darbas, gera mokestis. Gali būti 
ir su vaiku. 1301 N. Western avė. 
J. W. Klausk janitoriaus.

REIKALINGA moteris prie viri
mo i Lunch-ruimį; kreipkitės 1516 
West Grand Avė., tel. Monroe 7419.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGI du darbininkai, vie
nas už porteri, kitas prie gyvulių 
kuris moka karves melžti, taipgi 
moteris narni} darbui. Malinaus- 
kiai, Willow Springs, Box 558, W.; 
tel. Willow Springs 56.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo; esu patyręs bu
čeris: kalbu lenkiškai, lietuviškai, 
angliškai. Praneškit laišku. M. P., 
2110 W. 24th St.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris i Bu- 
černę ir Groserne, gera vieta, biznis 
geras, žmonių daug pereina, gera 
proga geram žmogui, kad ir nemo
kanti išmokysiu. Kreipkitės i Nau
jienas,

Box 1088, 
1739 S. Halsted St.

For Rent
FLATAS rendai puikiame apart- 

mentiniam trobesy. Dykai elektri- 
kinis šaldytuvas. Gera vieta dentis- 
to ofisui. Dvi krautuvės kampiniam 
trobesy. Gera vieta naujoj apielin- 
kėj. Tinka bile kuriam bizniui; 
2434 No. Laramie Avė.

Radios
LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rūšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9140.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PIANAI $25 ir aukščiau — gro- 
jikliai ir upright.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st St. Midway 9733

TURIU pardouti savo $900 gro- 
jiklį pianą su stikliniu kabinetu ro
lėms, 
cash, 
tykit

suoleliu ir 100 rolių, už $115 
ar $125 išmokėjimais.

G .SUPINSKI, 
6136 S. Halsted St.

Pama-

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $6.50 už toną, pristatom: 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50. Pristatom. GOVALIS—Canal 
2311.

PARDAVIMUI Ijučernės ice box, 
visai naujas, už puse kainos. 4434 
S. Fairfield avė.
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Hudaon Brougham—cUHtotn oullt 
ChHndler eout’h  ! 
late Hudsou couch ................   !
Stearnu-Knight—Broncham, nau

ji tairai ................      !
Hudsou Brougham. goratn atovy
Muse* ......    I
Dodge Sedan ----------------------------
Pontiac Coupe .............................. i
MeDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halated St.. Trlangle 9330

$705 
$305 
$295
$305 
$406 
$550
$176 
$450

PUIKI MICHIGANO FARMA
Pardavimui arba mainui puiki 

160 akeriu įrengta farma prie iš
grįsto akmenimis vieškelio. Dideli 
moderniški trobesiai, javai ir ūkio 
padargai. Reikia parduoti ar išmai
nyti tuojau. Didelis bargenas.

FISHER REALTY CO.
155 N. Clark St. Tel. State 1469

PARDAVIMUI keli gari For
do trokai, geriausiam stovy, vi
sai pigiai; Frank Freska, Ine.— 
autorizuoti “fordų” pardavėjai, 
2501 So. Kedzie avė.

Exchange—Mainai

PRANEŠIMAS

PASIRENDAVOJA ar mainysiu 
gasolino stoti, gera vieta ant Archer 
Avė., Šalę Chicagos, biznis išdirb
tas. Mainysiu ant 2 flatų namo, 
3356 So. Halsted St. Tel. Boulevard 
2781.

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOF 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Rasolino stotis prie 
35th St. ir Lowe Avė. Galima pa
daryti gerus pinigus, nes 4 centai 
ant galiono gasolino yra gryno už
darbio. M r. Rurke. Republic 7339

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame 
GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra, 
gasas ir kiti visi įrengimai — 
50 pėdų lotai, tiktai $2,000, ge
roms sąlygoms. Rašykite arba 
telefonuokite. Rašykite dėl mu
sų sąrašo farmų.
J. H. SCHAEFER & Co

Wilmette, III.
Telephone 364

PARDAVIMUI molto ir apynių 
sankrova, daranti gerą biznį. .Senai 
įsteigta įstaiga. 6652 S. Halsted St.

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

PARST DUODA barbernė, 3344 S. 
Halsted St., pardavimo priežastis— 
važiuoju Lietuvon.

4-4 FLATŲ medinis, akmens pa
matas. Pasirenduos už $80 į mė
nesį. Pečiais apšildomi. Prie 50th 
St., arti Halsted. Savininkas krau
stosi į pietus. Labai lengvins są
lygos.

J. W. HOUGH & SONS 
4213 So. Halsted St. 

-------0-------
PARDAVIMUI saldainių ir 

smulkmenų krautuvė; geras biznis; 
rimtos priežastys pardavimui, 
71O31,4j So. Racine Avė.

PARDAVIMUI kriaučių šapa; 
gera vieta dėl kimininio ir prosini- 
tno; biznis išdirbtas; 4 kambariai 
užpakaly su lova. Savininkas iš
važiuoja į Europą, 619 W. 18th St.

GROSERNĖ pardavimui; $20 ren- 
dos; nėra konkurencijos; parsiduoda 
pigiai; gera vieta, 6236 Wentworth 
Avė.

PARDAVIMUI grosernė geroje 
vietoje arti didelių dirbtuvių, biznis 
cash. 920 W. 37th PI.

PARDAVIMUI
BARBERNE

du krėslai ir visas 
įtaisymas.

203 W. 57th St.

PARDAVIMUI kriaučių 
galiu parduoti vien biznio 
— “cash” arba mainysiu i 
bilių, 3703 S. Halsted St.

šapa — 
įrankius 
automo-

PARDAVIMUI biznio prapertė su 
namu, grosernė ir bučernė. Sena iš
dirbta vieta, maišyta apielinkė. Sa
vininkas turi kalbėti angliškai. Pa
stebėtina proga. Tel. Nevada 2050.

PARDAVIMUI restoranas, 4224 
So. Ashland avė., gera vieta; savi
ninkas Alois Kerpec parduoda biz
ni todėl, kad turi kitą; lysas geras 
4^2 metų; tel. Yards 5954.

SKUTYKLA — 2 krėslų, nauja. 
Parduodu arba mainysiu ant lotų. 
4309 W. 63rd St. Tel. Republic 7869

GROCERIJOS krautuvė — Royal 
Blue — su trobesiu; 6 kambarių 
flatas; 2 karąms garažas; išdirb
tas biznis; 2450 West 59 St., tel. 
Hemlock 1245.

PARDAVIMUI arba mainams be- 
kerne; parduodam dėl ligos; 7147 
So. Western avė.

PARENDAVOJU arba parduodu 
soft drinks parlorį; užpakaly 4 
kambariai pragyvenimui; gera vie
ta, 4406 S. Wood St.

DEL užėmimo didesnio biznio esu 
priverstas parduoti 24 kambarių 
ruming-hauzj, nešanti $225 gryno 
pelno mėnesiui; kaina $2,000; $1000 
įmokėti, o likusius ant lengvų išmo
kėjimų; vietd 1019 Monroe St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

1,000 vištukų dykai 
ar veislinių kralikų

GOELZ ARLINGTON HEIGHTS 
VIŠTŲ IR KRALIKŲ FARMA 

PILNAI SU MIESTO 
PATOGUMAIS

Moderniškas namas, su vandeniu, 
elektra, modernišku plumbingu, įbu- 
davota prosinimo lenta, skrynais, ir 
užlaidomis ir garažiu, vištininku ir 
palapinėms kralik^ms. Dirbkite 
prie savo dabartinio" darbo, o liuos- 
laikio darbas užmokės jums už ju
su namą, 1,000 vištukų dykai, 
veisliniai kralikai dykai; bus suteik
tas kooperavimas 
ir kralikų. 
ir lengvas 
vestmentas 
gotas.

C. A. GOELZ & CO. 
7549 N. Western Avė 

Sheldrake 7805

pardavime vištų 
Tik mažas įmokėjimas 

išmokėjimas. Jūsų įn
yra absoliučiai apsau-

NAUDOKIS namų savinipkyste. 
Bungalows dabar žemoms kainoms, 
puikiausiai pabudavotos, gražiausios, 
5 kambarių, “octagon” bungalows, 
karštu vandeniu apšildoma, artistiš
ki stiklai, uždari porčiai, tiktai 
$5,475. Taipgi 2 flačiai. Pekara Con- 
struction Co., 5947 Milvvaukee Avė. 
Nęwcastle 3136.

PENKIŲ kambarių medinė bun
galovv, furnaso šiluma, moderninis 
plumbingas. apielinkė), kur žemės 
vertė sparčiai kyla. Lotas 30x125. Ma
žas įmokėjimas su mažais mėnesiniais 
išmokėjimais likusiai sumai nupirks 
šį namą. Paims lotą kaip mokesties 
dalį. Kaina $5,000, M. B. Caldwell, 
5117 Milwaukee avė.

TIKTAI $350 įmokėt, likusius po 
$50.00 į mėnesi su nuošimčiais, kai
na $6,450, medinis bungalovv vėliau
sios mados įrengimai, arti 71 mos ir 
Seely, arba mes galim jums pasta
tyti ant jusu loto.

JOSEPH JOUKEMA, 
Stewart 6255

GRAŽUS NAUJAS 2 FLATU
mūrinis; 6-6, garu šildomas, užda
ryti stikliniai porčiai, oktagono 
frontas, platus lotas, arti 64 ir 
Kolin gt. Veikite . greitai. $13,500.

7238 So. Halsted St., 
Stevvart 1771-4005

PARDAVIMUI 5 kamb. moderni
nis medinis namas, ant cementinio 
pamato, 3 metų senumo, 2 karų mū
rinis garažas, vištininkas, ant 1 akro 
žemės. Randasi pietvakarinėj miesto 
daly, arti transportacijas. Kaina 
$12,000. Ryan, 9447 S. Ashland Avė.

GERIAUSIS PIRKINIS ANT 
SOUTH SIDE. PATIRKITE 

5 kambarių mūrinis bungalovv 33x 
125 pėdos lotas, dideli kambariai, 
šiltu vandeniu apšildomi, 2 karų 
garažas. Gera transportacija, arti 
Marųuette Parko ir prie bažnyčių 
ir mokyklų. Kaina $8750, 7146 So. 
Maplewood Avė. Hemlock 4269.

NEEIKVOKITE
Pinigai naujiems drabužiams, pra

mogoms nėra eikvojimas. Pinigai 
rendai yra eikvojami. Mes pali
kom 2 rezidencijas Blue Islande. 
Naujausios mados, karštu vandeniu 
apšildomi, tile voninė, shower. No. 
1 ąžulo grindys, poliruoti stiklai, 
platus lotas 50x208, visuomet sau
lėta vieta sodnui; kaina pigi — 
$9,500 ir $10,750. Nuvežam dykai;

346-51 _ 119-th Place;
849 Gregory. 

šaukit B. M. EDWARDS, 
tel. Oakland 5664

BARGENAS
Moderniškas 5 kambariu stucco 

bungalovas. Reikia parduoti tuojau; 
40 pėdu lotas; garažas; šonu kelias; 
elektrinis šaldytuvas; 
kas; židinys, knygoms 
tykit tuojau. Už tokią 
išeis; 3221 W. 65 PI.; 
6592; Englewood 4678.

miegoti gon- 
šėpos; pama- 
kaina greitai 
tel. Hemlock

BUKIT PATYS TEISĖJAIS
Parduodu naują savo 5 kambarių 

bungalovą, 2248 West 72 St., pil
nai įrengtą naujoviniais patogu
mais. $750 įmokėti; $17.50 mokėti, 
savaitei kartu su nuošimčiais. Ar 
gausit ką geresnio? Kreipkitės:

T. M. RYAN,
105 N. Clark St., 
Tel. Central 2384

PARDAVIMUI ar^a mainams 
aukštos klasės 6 flatu trobėsis arti 
Lavvrence ir Ashland Avė., steam 
heat, tinka ruiminhauzei. Geriausia 
vieta ir transportacija mieste. Ką 
turite mainams?

FISHER REALTY CO.,
155 N. Clark St., tel. State 1469

Montro.se



