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Kaune Prasidėjo Lietuvos
Lenkijos Derybos

Varšava tikisi, kad derybos duosiančios 
gerų vaisių; viešpataujanti Kaune at
mosfera esanti labai nuoširdi

VARŠAVA, geg. 9. [PAT]. — J Kauną atvyko len
kų delegacija deryboms su Lietuva. Delegacijai pirmi
ninkauja Holovko, rytų kraštų departamento viršinin
kas. Kauno stoty delegaciją pasitiko Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos atstovai.

Holovko padarė vizitą ininisteriui pirmininkui Vol
demarui, o taip pat atlankė kitus lietuvių vadus.

Vakar jvyko pirmas komisijos posėdis, kuriam pir
mininkavo lietuvių atstovas Balutis. Tame posėdy buvo 
sutaisytas konferencijos programas ir sudarytos sekci
jos. Rytoj įvyks pilnaties posėdis.

Kaune, viešpatauja labai nuoširdi atmosfera, duo
danti geros vilties, kad lenkų lietuvių derybos bus sėk
mingos.

Albert Thomas apie 
Italijos fašizmą

! Rumunijos ūkininkai 
iškriko ir grįžta namo
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Trukšmingas monoplano “Bremen” įgulos priėmimas, kai Atlanto vandenyno skridikai, kap. Koehl, von Huenefeld ir maj. Fitz- 
maurice atvyko į Ne\v Yorką. Procesijoj Broadway Į lakūnus laidomos popierio juostos, šiandie tų lakūnų laukiama atskren
dant į Chicagą.

Mano kad Kinų su 
Japonais karas bu
siąs neišvengiamas

Japonija siunčia i Kinus vis 
daugiau kariuomenės ir ka
ro laivų; Nankinas šaukias 
j Tautų Sąjungą

TOKIO, ./aponija, geg. 9. — 
Japonijos valdžia nutarė pa
siųs Ii į Šanchajų du kreiserius, 
Abakuma ir Jintsu, esančiam 
dabar Kinų vandenyse laivynui

Siunčia tris divizijas

Japonija 
Šantungą, 
kuri jau 

dvi

Tarptautinio Darbo Biuro di
rektorius sako, kad pats Mus- 
solini netitikįs savo fašizmu 
išspręsti darbo klausinių.

BUCU AREŠTAS, Rumunija, 
geg. 9. — Rumunijos ūkininkai, 
kurie savo kongrese Alba j Vili
joj buvo pakilę žygiuoti į Bu- 
cliarestą ir reikalauti dabarti
nės Bratianu valdžios pasitrau
kimo, išsisklaidė ir grįžta na-

ROMA, Italija, geg. 9. [( hi-1 nR) savt> laukų darbą dirbti, 
cago Tribūne koresp. David I 
DiirrahJ. — Francijos socialia-' 
tas Albertas Thomas, Tarptau
tinio Darbo Biuro ttenevoje di
rektorius, kuris lankė keletą 
fašistų sindikatų konferencijų 
Romoje, nugina ultra-fašisti- 
nės spaudos pranešimą, buk jis 
pan iškęs pilną pritarimą eko
nominei fašizmo ix>litikai.

ALIjert Thomas atvyko j Ita
liją tikslu visai objektingai, be 
jokio šališkumo, susipažinti ar
čiau su socialėmis ir ekonomi
nėmis fašizmo doktrinomis, 
vengdamas ImI kurios kalbos 
apie grynai politines fašizmo 
doktri nas.

“Aš laikausi socialistų prin
cipų,” pasakė Trumas, “bet iš i 
savo pastebėjimų čia sprendžiu, L 
kad tas būdas, kuriuo fašizmas i 
bando spręsti darbo problemas, | 
gal Italijos sąlygoms ir tinka.' 
Ar fašistų ekonomijos metodai! 
— apie ]>olitiką aš visai nekal
bu — prilaikomi kitose šalyse, 
negaliu pasakyti. Manau, kad [ 
kiekvienas kraštas ras savus! 
metodus savo darbo proble
moms išspręsi.”

Thomas Įspėjo nuo per daug 
optimistiškų manymų apie kor
poratyviškos fašistų valstybės 
eksperimento pasisekimą.

‘‘Dagi pats premjeras Mus- 
solini įspėjo sindikatų atstovus, 
kad jie nelauktų stebuklų,” 
pasakė. Thomas. *‘Mussdlii^i, 

kuris kitąkart dalyvavo darbi
ninkų judėjime, supranta labai 
gerai, kad bus momentų, ka
da darbininkų reikalavimai ne-

Ūkininkų partija betgi skel- 
|bia, kad ji pradėsianti dar in
tensyvesnę 1 
nuversti dabartinį kabinetą.

Brophy pasitraukia JUSusuhjjoiųnUvadaJas Francuos laivyno
iš Save-the-Union maištininkų byla

Iowa išleis $25,000,000 
vieškeliams

LONDONAS, geg. 9. — 
.prcss praneša, kad 
rengiasi pasiųsti j 
l/e Nagoya divizijos, 
pasiruošus išplaukti, dar
kitas kariuomenės divizijas.

Neboję Japonų ultimatumo
TS1NGTAO, Kinai, geg. 9. 

Japonijos konsulo Tsinane pra
nešimu, japonų kariuomenės 
vadas, gen. Fukuda, pasiuntė 
vyriausiam Kinų nacionalistų 
karo vadui, gen. čian Kaišekui, 
dvylikos valandų ultimatumą, 
bet ultimatumas buvęs atmes
tas ir netrukus nacionalistų 
kariuonienė pradėjus šaudyti. 
Pirmame susikirtime buvę dau
giau b*ip dešim^ japonų už- 
mt .a.

kampaniją tikslu Komunistų kontroliuojamo “u- 
nijos gelbėtojų” komiteto 
pirmininkas nesutinkąs su jo 
taktika

Elektrinių traukinių' 
katastrofa

VIENA, Austrija, geg. 9. — 
Praneša, kad Pristinoj, Jugo
slavijoj, tapo nežinomo pikta
dario nužudytas M. IVufur, mu
sulmonų vadas, buvęs
mento narys. Kaip spėja, 
žudymas turėjęs politinio

Keliolika jūreivių nuteisti 
lėti; komunistai bandė 
daryt demonstraciją.

ka
pa-

IIAZLETON, Pa., geg. 9. —- 
Ties St. John’s, netoli 
Hazleton, susikūlė du 
šingų pusių atbėgę 

i barre- Hazleton linijos
• niai traukiniai. Vieno 
1 nio mašinistas, Henry 
i neteko gyvy lies,
• šeši pasažieriai buvo sužeisti

i mirė didžiausiuose. 
! kentėjimuose. Jis buvo prislėg-' 
: tas savo plieniniame narve ir; 
nutrukusių elektros jėgos vie
lų deginamas. Ligi dar jame 

U buvo gyvybės, jis 
j žmonių nušauti jį ir tuo 
ryti galą kentėjimams.

PITTSBl’RGH, Pa., geg. 9.— 
John Brophv, komunistu Save- I * t ,

. . j -j x- 4. x the-l’jiion Committee” pirmi-žuvo masimstas; dvidešimt se- . . . _z. x. . . x . .. mnkas, vakar įteikė rezignaci- ši pasažieriai sužeisti ... . .ją is tos vielos.
Girdai, kai Brophv rezignuo-

nuo siąs iš “unijos gelbėtojų” ko- 
iš prie-! mitoto, Pittsburghe vaikščiojo 
VVilkes-ljau per mėnesį laiko.
elektri- 
trauki-l Priežastys, dėl kurių jis re- 
Cunius,'zig,,nvo’ kaip esii to-

O dvidešimt ki(hs: viena, jo sveikata esanti 
‘pairus; antra, ir svarbiausia, 

, tai ta, kad visa-, ką “save-the 
■ union” komitetas daręs, turė
jęs didžiausio nepasisekimo. 
Vadinamas ‘‘šimto tūkstančių” 
neorganizuotų vakarinės Penn- 
sylvanijos angliakasių streikas, 
kurį komunistai buvo paskel
bę balandžio 16 dieną, nuo pat 
pradžios buvo visiškai fiasko. 
Streiką paskelbus, darbą buvo 
metę viso apie tūkstantis ang
liakasių, teeinu ir tie patys, 
kiek pastreikavę, vėl grįžo dir- 

PRESTONBURG, Ky., geg. 9. bti, apvilti ir nepatenkinti.
— Ligon miestely, netoli nuo. Dar viena priežastis, dėl ko 
čia, policija atvyko į šokių va- i Brophy rezignavęs, buvus ta, 
karą ir bandė suimti vieną šo- kad jis nesutikęs su “Save-the- 
kėjų. Del to kilo kautynės, per union” komiteto taktika.
kurias du policininkai ir du! : n ». 1 , , i Angliakasių unijoje Brophyšiaip asmens buvo užmušti. i ■ x . ... .1 buvo gana žymi figūra, ir jo

paisitraukimas iš “Save-the-u-

maldavo
pada-

4 užmušti šokėjų kau 
tynėse su policija

begalės būt patenkinti vaduo-įRadO paskendUSĮ 3C- komiteto, kuris yra ko- 
jauties griežtų korporatyviškos' rnnlfinf) 'fili rlvipm ln | munistų kontroliuojamas, y”“ 
fašistų valstybės supratimu.” UV1V111 ia | nemenkas smūgis komunistams

. yra 
■ nemenkas smūgis komunistams 
Į ir jų darbuotei streikuojančių 
angliakasių tarpe.

PORT R0WAN, Ontario, geg.'
9? — Narai pagaliau surado i VARPAS 
vandeny aeroplaną, kuris pra
eitą penktadienį nukrito į 
Erie ežerą ir paskendo.

Aeroplano ląstoj rado ir 
dviejų žuvusių lakūnų kunus. 
Jie buvo diržais pririšti prie 
suolelių. Tikrai dar nėra ži
nios, bet manoma, kad žuvu-

pateko visai svetimai žiniai, šieji yra aviatoriai John Rese-

WASH1NGTONAS, geg. 9.— 
Rapid City bankininkas ir avia
torius, Rusa Halley, pakvietė 
prezidentą skristi aeroplanu, 
)>et Coolidge atsisakė.

ATSIPRAŠOME

kūnais

UZMUšfi SKAMBI
NUSĮ UŽ DUC1Ą ZAKRI

STIJONĄ

PlRESBURGAS, čechoslova- 
kija, geg. 
bažnyčios 
bin damas 
čio dučių,

į___Hl__ _________ ________ ,_____________  _____ __  vą prie milšiniško varpo kle-
Jis turėjo eiti prie žinutes “Ne-;crans ir James Lapey iš Buf- beto. Užgautas per galvą, zą- 
mokamos vizos keliaujantiems falo.
į Lietuvą”, įdėtos toje pačioj i
skilty, apačioj. I

lei-Vakarykščiame Naujienų 
diny antraštė “Lietuvos Kon
sulato pranešimas” per klaidą

9. Kaboje vienos 
zakristijonas, skam- 

už mirusio parapijie- 
per arti prikišo gal-

kristi jonas nukrito iš 300 pė- 
Aeroplanas nugrimzdęs 40 dų aukštuma bokšto ir u Šel

pė d ų gilumoje ir apvirtęs. mušė.

Kinai piktai nusistatę prieš 
japonus

PEKINAS1, Kinai, geg. 9. — 
Atrodei, kad karas tarp Pietų 
Kinų nacionalistų ir Japonijos 
bus neišvengiamas. Japonija 
koncentruoja savo kariuomenę 
Tsinane tikslu sunaikinti na
cionalistų jėgas, kurios laiko 
užėmusios geležinkelį, pirmiau 
nei atvyks joms sustiprinimų.

Tuo tarpu kai Japonija siun
čia daugiau kariuomenės į šan
tungą, Kinuose pasireiškia vis 
stipresnis nusistatymas prieš 
japonus. Dabartinė japonų 
?kspedicija susideda iš 13,000 

kurių mažiau kaip 
yra atvykę. Mobili- 

kita 15,000 kareivių 
Kinų vandenyse šiuo

ST. PAUL, Minn., geg. 9.
Svečiuodamas pas Minneso- 

tos gubernatorių Christian- 
soną, lowos gubernatorius Ham- 
mill pasakė, kad Iowa žada iš
leisti 250 milionų dolerių savo 
keliams vieškeliams gerinti.

parla- 
nu- 
pa-

PARYŽIUS, g<g. 9. Kelio
lika franeuzų laivyno jūreivių 
vakar tapo nuleisti įvairiems, 
nuo dviejų mėnesių iki dvejų 
metų, terminams kalėjimo. Jie 

Pekino diktatorius kaltinami kaip dalyviai 
akolhin niliofinin iv>'kusiobllt HJlcl pillt LIIIIU h<l . mėnesį Calvi kalėjimo sto- 

ro paliaubas j vykioj, Korsikoj.
----------- I Tardant bylų teismu salėj

PEKINAS, Kinai, geg. 9. buvo susirinkę nemaža koniu- 
Maršalas ėang Tsolin, Pekino nistų, kaltinamųjų šimpatizuo- 
diktatorius ir vyriausias šiau
rės Kinų karo vadas, šiandie 
pasiuntė telegramas visoms 
civilėms ir karo vyriausybėms 
visuose Kinuose, paskelbdamas 
laikinį paliovimą karo tarp 
Šiaurės ir Pietų Kinų, o tai 
dėl kritingos padėties, kilusios, y
tarp Japonijos ir Kinų šan-' - M tv - v T 
tungo provincijoje. •• 1 Mobile dirižablis Ita

Čang Tsolin išleido įsakymą lia sužalotas
savo armijoms paliauti inušius 
su

Brazilija nesilieka
Tautų Sąjungoje

Pranešė sekretariatui, kad į- 
teiktos prieš dvejus metus 
savo rezignacijos neištrau
kianti

tojų,' kurie nuolatos kėlė Irukš- 
rno, o kai buvo paskelbtas teis
mo nuosprendis ir kaliniai ve
dami laukan iš teismo rūmų, 
komunistai bandė surengti de
monstraciją, bet |X>licija išvai
kė.

APIPLĖŠĖ BANKĄ

KiNIGS BAY, Spricbergenas, 
'geg. 9. Generolo Nobile di- 
' rižablis Italių buvo truputį su
žalotas, kai atskridęs iš Stol- 
po, Vokietijoj, jis leidosi že
myn. Ims keletą dienų sutai
syti, ligi jis galės išlėkti j žie
mių ašigalio sritis ir į palį aši-

SPR1NG VALLEY, Minn., 
geg. 9. — Keturi ginkluoti ban
ditai vakar puolė čia First 
National Banką. Privertę šešis 
banko tarnautojus ir du kli- 
jentu kniūpsčiom sugulti ant 
gryindų, banditai susižerė apie Graikų laivas pasken-
$15,000 ir automobiliu paspru
ko. do; įgula išgelbėta

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis ord biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražus ir šilta; vi
dutinis, daugiausiai pietų va
karų, vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 50° ir 78° F.

šiandie saulė teka 5:36, lei
džiasi 7:57. Mėnuo teka 1:37 
ryto.

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, geg. 9. — Gautas čia trum
pas radio pranešimas sako, kad 
jūrėse, 23:28 pietų platumoj ir 
11:30 vakarų ilgumoj, pasken
dęs graikų garlaivis Patėras. 
I^aivo įgulos žmonės esą išgel
bėti.

SU6MĖ BANKE $500,000 
VERTfiS OPIUMO

NEW YORKAS, geg. 9. ~ 
Federaliniai narkotikų agentai 
vakar viename Bronio banke 
išlaužė du safe deposit box’u ir 
rado juose daugiau ne $500,- 
000 vertes opium ir heroino.

GENEVA, geg. 9. — Brazi
lija pranešė Tautų Sąjungos 
sekretariatui, kad ji nepakei
tus savo nusitarimo nebebūti 
Tautų Sąjungos nariu ir jos 
rezignavimas pasiliekąs galioj.

Brazilija rezignavo iš 'Tau
tų Sąjungos 1926 metais dėl 
to, kad jai nebuvo suteikta 
nuolatinė vieta Tautų Sąjun
gos taryboje. Einant Sąjungos 
statutu, rezignavęs narys pa
liauja būt nariu tik praslinkus 
dvejiem metam nuo rezignavi- 
mo dienos.

Gugiari išrinktas Para- 
guajos prezidentu
ASUNCION, Paraguaja, geg.
— Galutiniu balsų suskai- 

Paraguajos prezidentu
9. — 
tymu, 
tapo išrinktas liberalas Dr. Jo- 
sef Gugiari, o viceprezidentu 
— Dr. Emilio Gonzales Nave- 
ro.

Socialistas paskelbtas 
pirmu Omahos • piliečiu

OMAHA, Neb., geg. 9. • - 
Dr. Harold Gifford, plačiai ži
nomas akių ligų specialistas, 
kuris sakosi esąs socialistas ir 
pacifistas, vietos Amerikos Le
giono posto tapo nominuotas 
kaip pirmas Omahos pilietis.

_ė....„ .... ..... „
VVASHINGTONAS, geg. Ik— 

Senatorius Copeland pasiūlė, 
kad senato komisija ištirtų 
kaltinimus, kad vienas Niagara 
Fals pilietis, Jacob Hansen, bu
vęs dviejų pakraščių sargyl>os 
narių nušautas.

kareivių, 
pusė jau 
zuojama 
divizija, 
tarpu yra dvidešimts penki ja
ponų karo laivai, dar aštuonio
lika atplaukia, jų tar|>e vienas 
aeroplanų gabenamasai laivas 
su keturiasdešimt aeroplanų.

Nežiūrint šiaurės Kinų pro
testų, Toientsine japonai stei
giasi aiefodromą ir didina savo 
garnizoną.

Girdėt, kad tuojau busiąs 
sušauktas Japonijos parlamen
tas, kuris autorizuotų valdžią 
paskelbti visuotinį rezervų mo
bilizavimą. ♦’
Kinai prašo Tautų Sąjungą iš

tirti japonų smurto žygius
ŠANCHAJUS, -Kinai, geg. 9. 

— Del iš naujo kilusių Tsina- 
ne kautynių tarp kiniečių ir 
japonų, Kinų nacionalistų val
džia pasiuntė telegramą Tautų 
Sąjungai, reikalaudama, kad 
butų tuojau sudaryta tarptau
tinė komisiją japonų smurto 
žygiams šantunge ištirti. Te
legramoj pareiškiama pageida
vimas, kad komisijon įeitųf be 
kitų, Jungtinių Valstybių ir An
glijos atstovai.

Aviatorius ir jo pasa- 
žierius užsimušė

HASBROUOK HEIGHTS, N. 
J., gog. 9.
boro aviacijos lauko šiandie 
nukrito žemėn aeroplanas. Jo 
įgula, pilotas Įeit. R. V. Thom- 
as ir pasažierius Vaughn 

Weatherby, užsimušė.

Netoli nuo Tetef-
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Kaune Prasidėjo Lietuvos
Lenkijos Derybos

Varšuva tikisi, kad derybos duosiančios 
gerų vaisių; viešpataujanti Kaune at
mosfera esanti labai nuoširdi
VARŠAVA, geg\ 9. [PAT]. — J Kauną atvyko len

kų delegacija deryboms su Lietuva. Delegacijai pirmi
ninkauja Holovko, rytų kraštų departamento viršinin
kas. Kauno stoty delegaciją pasitiko Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos atstovai.

Holovko padarė vizitą ministeriui pirmininkui Vol
demarui, o taip pat atlankė kitus lietuvių vadus.

Vakar įvyko pirmas komisijos posėdis, kuriam pir
mininkavo lietuvių atstovas Balutis. Tame posėdy buvo 
sutaisytas konferencijos programas ir sudarytos sekci-

Kaune, viešpatauja labai nuoširdi atmosfera, duo
danti geros vilties, kad lenkų lietuvių derybos bus sėk
mingos.

Aibert Thomas apie 
Italijos fašizmą

Rumanijos ūkininkai 
iškriko ir grįžta namo
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Mano kad Kinų su 
Japonais karas bu
siąs neišvengiamas

Japonija siunčia i Kinus vis 
daugiau kariuomenės ir ka
ro laivų; Nankinas šaukias 
j Tautų Sąjungą

Japonija 
Šantungą, 
kuri jau 
dar dvi

Tarptautinio Darbo Biuro » di
rektorius sako, kad pats Mus- 
solini netitikjs savo fašizmu 
išspręsti darbo klausinių.

ROMA, Italija, geg. 9. [Chi- 
cago Tribūne koresp. David 
Durrah'j. — Francijos socialis
tas Albertas Thomas, Tarptau
tinio Darbo Biuro tlenevoje di
rektorius, kuris lankė keletą 
fašistų sindikatų konferencijų 
Romoje, nugina , ultra-fašisti- 
nės spaudos pranešimą, buk jis 
pareiškęs pilną pritarimą eko
nominei fašizmo politikai.

AU>ert Thomas atvyko j Ita
liją tikslu visai objektingai, be 
jokio šališkumo, susipažinti ar
čiau su socialėmis ir ekonomi
nėmis fašizmo doktrinomis,

BUCU AREŠTAS, Rumunija, 
geg. 9. — Rumunijos ūkininkai, 
kurie savo kongrese Albajuli- 
joj buvo pakilę žygiuoti į Bu- 
cliarestą ir reikalauti dabarti
nės Bratianu valdžios pasitrau
kimo, išsisklaidė ir grįžta na
mo savo laukų darbą dirbti.

Ūkininkų partija betgi skel- 
jbia, kad ji pradėsianti dar in
tensyvesnę kampaniją tikslu Komunistų kontroliuojamo 
nuversti dabartinį kabinetą. nijos gelbėtojų”

Elektrinių traukinių 
katastrofa

Žuvo mašinistas; dvidešimt še-i 
ši pasažieriai sužeisti

Trukšmingas monoplano “Bremen” Įgulos priėmimas, kai Atlanto vandenyno skridikai, kap. Koehl, von Huenefeld ir maj. Fitz- 
maurice atvyko j New Yorką. Procesijoj Broadvvay Į lakūnus laidomos popierio juostos, šiandie tų lakūnų laukiama atskren
dant j Chicagą.

Brophy pasitraukia JužusSij?oiųnUvadasas Felicijos laivyno
iš Save-the-Union maištininkų byla

Iowa išleis $25,000,000 
vieškeliams

JOKIO, Japonija, geg. 9. — 
Japonijos valdžia nutarė pa
siųsti į Šanchajų du kreiserius, 
Abakuma ir .lintsu, esančiam 
dabar Kinų vandenyse laivynui 
sustiprinti.

Siunčia tris divizijas
LONDONAS, geg. 9. — Ex- 

press praneša, kad 
rengiasi pasiųsti į 
Iže Nagoya divizijos, 
pasiruošus išplaukti,
kitas kariuomenės divizijas.

Neboję Japonų ultimatumo
TSINGTAO, Kinai, geg. 9.

Japonijos konsulo tsinane pra
nešimu, japonų kariuomenės 
vadas, gen. Fukuda, pasiuntė 
vyriausiam Kinų nacionalistų 
karo vadui, gen. čian Kaišekui, 
dvylikos valandų ultimatumą, 
bet ultimatumas buvęs atmes
tas ir netrukus nacionalistų 
kariuomenė pradėjus šaudyti. 
Pirmame susikirtime buvę dau
giau kaip dešimt japonų už
mušta.

► “li
nijos gelbėtojų” komiteto 
pirmininkas nesutinkąs su jo 
taktika

9.
ST. PAUL, Minn

— Svečiuodamas pas Minneso- 
tos gubernatorių Christian- 
soną, lowos gubernatorius Ham- 
mill pasakė, kad lowa žada iš
leisti 250 milionų dolerių savo 
keliams vieškeliams gerinti.

geg. 9.
i j , . .lUg()-' Keliolika jūreiviu nuteisti ka-

■ — * • ‘ 1__ _Y •_ 1 1_____  J “
Praneša, kad Pristinoj, 
slavijoj, tapo nežinomo 
dario nužudytas M. Dafur, mu
sulmonų vadas, buvęs p 
mento narys. Kaip spėja,

pikta- lėti; komunistai bandė 
daryt demonstracijų.

pa-

arla-
nu- 
pa-PITTSBURGH, Pa., geg. 9.— 

John Brophy, komunistų Save- 
the-Union Committee” pirmi
ninkas, vakar įteikė rezignaci
ją iš tos vietos.

Girdai, kai Brophy rezignuo- 
‘unijos gelbėtojų’' ko- 
Pittsburghe vaikščiojo

grindo.

9. 
nuo siąs iš 

prie-1 miteto,
■ jau per mėnesį laiko.

Priežastys, dėl kurių jis re- 
! zignavo, kaip girdėt, <‘są to
kios: viena, jo sveikata esanti 
pairus; antra, ir svarbiausia, 

, tai ta, kad visa,* ką “save-the 
Į union” komitetas daręs, turė
jęs didžiausio nepasisekimo. 
Vadinamas “šimto tūkstančių“ 
neorganizuotų vakarinės Penu- 

kj.juvo, jis maldavo s>'lvaili-i,>s streikas,
Manau, kad' nušauti ji ir tuo pada- ku,’i komunistai buvo paskel-

ryti galą kentėjimam*.

vengdamas liet kurios kalbos \ 
apie grynai politines fašizmo 
doktrinas.

“Aš laikausi socialistų prin
cipų,” pasakė Tnomas, “bet iš i 
savo pastebėjimų čia sprendžiu, |. 
kad tas būdas, kuriuo fašizmas if •. 
bando spręsti darbo problemas, |

IIAZLETON, Pa.
Ties St. John’s, 
Hazleton, susikūlė du 
šingų pusių atbėgę 

i barre-1 lazleton 
iniai traukiniai.
'nio mašinistas, Henry
■ neteko gyvybės, o dvidešimt 
Į šeši pasažieriai buvo sužeisti.

didžiausiuose t
i kentėjimuose. Jis buvo prislėg- 
tas savo plieniniame narve ir 
nutrukusių elektros jėgos vie
lų deginamas. Ligi dar jame 

''buvo gyvybės,

linijos 
Vieno

geg. 
netoli

iš
Wi)ke&
elektri- 
trauki-i .
Cunius,

PARYŽIUS, g<g. 9. Kelio
lika franeuzų laivyno jūreivių 
vakar tapo nuteisti įvairiems, 
nuo dviejų mėnesių iki dvejų 
metų, terminams kalėjimo. Jie

Pekino diktatorius' buvo kaltinami kaip dalyviai 
Vo.Lmaišto, įvykusio praeito gruo- 

džio menesį Calvi kalėjimo sto
vykloj, Korsikoj.

Tardant bylą teismu salėj 
PEKINAS, Kinai, geg. 9. i buvo susirinkę nemaža komu- 

Maršalas cang Tsolin, Pekino' nistų, kaltinamųjų simpatizuo- 
diktatorius ir vyriausias šiau
rės Kinų karo vadas, šiandie 
pasiuntė 
civilėms 
visuose

skelbia pilietinio ka 
ro paliaubas

Brazilija nesilieka
Tautų Sąjungoje

Pranešė sekretariatui, kad į- 
teiktos prieš dvejus metus 

neištrau-savo rezignacijos 
kianti

gal Italijos sąlygoms ir tinka. 
Ar fašistų ekonomijos metodai 

apie jK>litiką aš visai nekal
bu — prilaikomi kitose šalyse 
negaliu pasakyti, 
kiekvienas kraštas 
metodus savo darbo proble
moms išspręsi.”

Thomas įspėjo nuo per daug 
optimistiškų manymų apie kor- 
poratyviškos fašistų valstybės 
eksperimento pasisekimą.

“Dagi pats premjeras Mus- 
solini įspėjo sindikatų atstovus, 
kad jie nelauktų stebuklų,” 
pasuke Thomas. *‘Muss<iliil|i, 
kuris kitąkart dalyvavo darbi
ninkų judėjime, supranta labai 
gerai, kad bus momentų, ka
da darbininkų reikalavimai ne- _ .
begalės būt patenkinti vaduo-Į Rado paskendusį ae

bę balandžio 16 dienų, nuo pat 
pradžios buvo visiškai fiasko.

4 užmušti Šokėjų kau- metę viso apie tūkstantis ang- 
tynėse SU policija linkusių, tečiau ir tie patys, 

-----------  kiek pastreikavę, vėl grįžo dir- 
PRESTONBURG, Ky., geg. 9. bti, apvilti ir nepatenkinti.

— Ligon miestely, netoli nuo
čia, policija atvyko į šokių va- Brophy rezignavęs, buvus ta, 
karą ir bandė suimti vieną šo- kad jis nesutikęs su “Save-the- 
kėjų. Del to kilo kautynės, per union” komiteto taktika, 

du '

Dar viena priežastis, dėl ko

kurias du policininkai ir 
šiaip asmens buvo užmušti. Angliakasių unijoje Brophy 

buvo gana žymi figūra, ir jo 
pajsi traukimas iš “Save-the-u- 
nion” komiteto, kuris yra ko-

janties griežtų korporalyvišjios1 j«f|r|lntia cii dviPIYI 1‘1- mU11^^ kontroliuojamas, yra 
fašistų valstybės supratimu.” IUP1<UI4 UV1C1I1 ; nemenkas smūgis komunistams

kūnais

telegramas visoms 
ir karo vyriausybėms 

Kinuose, paskelbdamas 
paliovimą karo tarp 
ir Pietų Kinų, o tai

tojų; kurie nuolatos kėlė links
mo, o kai buvo paskelbtas teis
mo nuosprendis ir kaliniai ve
dami laukan iš teismo rūmų, 
komunistai bandė surengti de
monstraciją, bet |M>licija išvai
kė.

GENEVA, geg. 9. — Brazi- 
Są jungos 
nepakei- 
ncbebuti

kurių mažiau kaip 
yra atvykę. Mobili- 

kita 15,(MM) kareivių 
Kinų vandenyse šiuo

NVASHINGTONAS, geg. 9.~ 
Rapid City bankininkas ir avia
torius, Russ Halley, pakvietė 
prezidentą skristi aeroplanu, 
l>et Coolidge atsisakė.

ATSIPRAŠOME

į ir jų darbuotei streikuojančių 
angliakasių tarpe.

PORT R0WAN, Ontario, geg. j
9. — Narai pagaliau surado Į VARPAS 
vandeny aeroplaną, kuris pra-! 
eitą penktadienį nukrito į; 
Erie ežerą ir paskendo.

Aeroplano ląstoj rado 
dviejų žuvusių lakūnų kunus. 
Jie buvo diržais pririšti prie 
suolelių. Tikrai dar nėra ži
nios, bet manoma, kad žuvu- čio dučią, per arti prikišo gal-
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UŽMUŠ® SKAMBI- 
NUSI UŽ DUČ1Ą ZAKRI

STIJONĄ

ir čechoslova-
Raboje vienos

PRESBURGAS 
kija, geg. 9. 
bažnyčios zakristijonas, skam
bindamas už mirusio parapijie-

Vakarykščiame Naujienų 
diny antraštė “Lietuvos Kon
sulato pranešimas” per klaidą 
pateko visai svetimai žiniai, šieji yra aviatoriai John Rese-įvą prie milšiniško varpo kle- 
Jis turėjo eiti prie žinutės “Ne-jcrans ir James Lapey iš Buf- beto. Užgautas per galvą, zą- 
—i------- u— ; Kristijonas nukrito iš 300 pė-

Aeroplanas nugrimzdęs 40 dų aukštumo bokšto ir užsb 
pėdų gilumoje ir apvirtęs. mušė.

mokamos vizos keliaujantiems•_ falo, 
j Lietuvą”, įdėtos toje pačioj i 
skilty, apačioj.

šiaurės 
dėl kritingos padėties, kilusios, -----------------Y
tarp Japonijos ir Kinų šan-’ - tv - T
tungo provincijoje. ’• 1 .Nobile dirižablis Ita

Čang Tsolin išleido įsakymą lia sužalotas
savo armijoms paliauti ■nušius 
su

lija pranešė Tautų 
sekretariatui, kad ji 
tus savo nusitarimo 
Tautų Sąjungos nariu ir jos
rezignavimas pasiliekąs galioj.

Brazilija rezignavo iš Tau
tų Sąjungos 1926 metais dėl 
to, kad jai nebuvo suteikta 
nuolatinė vieta Tautų Sąjun
gos taryboje. Einant Sąjungos 
statutu, rezignavęs
liauja būt nariu tik praslinkus 
dvejiem metam nuo rezignavi- 
mo dienos.

narys pa-

APIPLfiS® BANKĄ

SPR1NG VALLEY, Minn., 
geg. 9. — Keturi ginkluoti ban
ditai vakar puolė čia First 
National Banką. Privertę šešis 
banko tarnautojus ir du kli- 
jentu kniūpsčiom sugulti ant 
grindų, banditai susižėrė apie 
$15,000 ir automobiliu paspru
ko.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis ord biuras šiai dienai 
pranašauja:

KINIGS BAY, Spticbergenas, 
'geg. 9. - Generolo Nobile di
rižablis Italia buvo truputį su
žalotas, kai atskridęs iš Stol- 
po, Vokietijoj, jis leidosi že
myn. Ims keletą dienų sutai
syti, ligi jis galės išlėkti j 
mių ašigalio sritis ir j patį

Gugiari išrinktas Para- 
guajos prezidentu

aši-

Graikų laivas pasken
do; įgula išgelbėta

ASUNCION, Paraguaja, geg. 
9. — Galutiniu balsų suskai- 
tymu, Paraguajos prezidentu 
tapo išrinktas liberalas Dr. Jo- 
sef Gugiari, o viceprezidentu 
— Dr. Emilio Gonzales Nave- 
ro.

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, geg. 9. — Gautas čia trum
pas radio pranešimas sako, kad 
jūrėse, 23:28 pietų platumoj ir 
11:30 vakarų ilgumoj, pasken
dęs graikų garlaivis Pateras. 
I^aivo įgulos žmonės esą išgel
bėti.

Socialistas paskelbtas 
pirmu Omahos • piliečiu

Bendrai gražus ir šilta; vi
dutinis, daugiausiai pietų va
karų, vėjas,

Vakar temperatūros buvo 
tarp ir 78° F.

Šiandie saulė teka 5:36, lei
džiasi 7:57. Mėnuo teka 1:37 
ryto.

SUĖMĖ BANKE $500,000 
VERTĖS OPIUMO

NEW YORKAS, geg. 9. - 
Federaliniai narkotikų agentai 
vakar viename Bronxo banke 
išlaužė du sarte deposit box’u ir 
rado juose daugiau ne $500,- 
000 vertės opium ir heroino.

OMAHA, Neb., geg. 9. - - 
Dr. Harold Gifford, plačiai ži
nomas akių ligų specialistas, 
kuris sakosi esąs socialistas ir 
pacifistas, vietos Amerikos Le
giono posto tapo nominuotas 
kaip pirmas Omahos pilietis.

-j.-. ... ..............

WASHINGTONAS, geg. !K— 
Senatorius Copeland pasiūlė, 
kad senato komisija ištirtų 
kaltinimus, kad vienas Niagara 
Fals pilietis, Jacob Hansen, bu
vęs dviejų pakraščių sargybos 
narių nušautas.

Kinai piktai nusistatę prieš 
japonus

PEKINAS, Kinai, geg. 9. — 
Atrodo, kad karste tarp Pietų 
Kinų nacionalistų ir Japonijos 
bus neišvengiamas. Japonija 
koncentruoja savo kariuomenę 
Tsinane tikslu sunaikinti na
cionalistų jėgas, kurios laiko 
užėmusios geležinkeli, pirmiau 
nei atvyks joms sustiprinimų.

Juo tarpu kai Japonija siun
čia daugiau kariuomenės Į šan
tungą, Kinuose pasireiškia vis 
stipresnis nusistatymas prieš 
japonus. Dabartinė japonų 
ekspedicija susideda iš 13,000 
kareivių, 
pusė jau 
zuojama 
divizija.
tarpu yra dvidešimts penki ja
ponų karo laivai, dar aštuonio
lika atplaukia, jų tar|>e vienas 
aeroplanų gal>enamasai laivas 
su keturiasdešimt aeroplanų.

Nežiūrint Šiaurės Kinų pro
testų, Toientsine japonai stei
giasi aerodromą ir didina savo 
garnizoną.

Girdėt, kad tuojau busiąs 
sušauktas Japonijos parlamen
tas, kuris autorizuotų valdžią 
paskelbti visuotini rezervų mo
bilizavimą. »

9

Kinai prašo Tautų Sąjungą iš
tirti japonų smurto žygius
ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 9. 

— Del iš naujo kilusių Tsina
ne kautynių tarp kiniečių ir 
japonų, Kinų nacionalistų val
džia pasiuntė telegramą Tautų 
Sąjungai, reikalaudama, kad 
butų tuojau sudaryta tarptau
tinė komisija japonų smurto 
žygiams šantunge ištirti. Te
legramoj pareiškiama pageida
vimas, kad komisijon įeitų, be 
kitų, Jungtinių Valstybių ir An
glijos atstovai.

Aviatorius ir jo pasa- 
žierius užsimušė

HASBROUOK HEIGHTS, N. 
J„ geg. 9. — Netoli nuo Teter- 
boro aviacijos lauko šiandie 
nukrito žemėn aeroplanas. Jo 
įgula, pilotas Įeit. R. V. Thom
as ir pasažierius Vaughn 

Weatherby, užsimušė.



NAUJIENOS, Chicago, ID.
-»**<*—ii .......... «S— - Ketvirtadienis, geg. 10, 1928

PAVASARIS TABOR FARMOJ
Rašo A. Vanagaitis

(Rimtiems skaitytojams reikia ar vabalėlio, vienu žodžiu —jie
turėt omenėje, kad čia rašo po
etas.—Red).

Jeigu nori sutaupyti kelionės 
išlaidas, tai važiuok per Ben-
ton Harbor (pirkdamas “round 
trip“ tikietą Chicagoje), sėsk 
ant strytkario, kuris veža j Į 
Dovvagiac (skaityk Dovadžek), 
sustok Tabor Farmoj pas J. Ra
čiūną, Mrs. Račiūnas “iškukys” 
gardžios vakarienės su lietuviš
ka palendrica ir skilandžiu 
“onkulis” duos “saiderio”, Juo
zas nuves “ant šientK“ ir rytą 
atsikėlęs, paimsi vėl strytkarj, 
kuris parvežęs Į gelžkelio stotį 
Dowagiac ir už 4 su biskiu va
landų, tu busi Detroite. Tai 
atseis pigiau, patogiau, svei
kiau, įdomiau ir poetiškiau. ži
noma, jeigu nesiskubinsi. Ta 
kelionė užims 24 vai., bet busi 
patenkintas, sužavėtas ir kiše
nini užsiliks keli doleriai. Bet’ 
neužmirškite pirmiausiai duoti] 
telegramą J. Bačiūnai ir už
klausti, ar jis laukia tokio sve
čio.

Vadinasi, mano Antanas, sė
di pas Račiūną ir rašo šiuos žo
džius. Rašo, pavasario iijk) pa-| 
gautas. Chicagos dulkės, du
rnai ir kiti neišsitobulinę nešva
rumai, tapo nuplauti skaisčios 
saulės spinduliais. Ji tokia šil
ta, skaisti, romantinga, žavin
ga, pavasaringa, poetinga ir... 
man žodžių stinga 'aprašyti ji) 
raštingai.

Rytas. Ką ten pusryčiai! Į

yra našlatėliai be motinėlės. 
Tai civilizacijos padaras. Mano 
augime niekas ir nesapnavo 
vištą be vištelės-motinėlės... Aš 
gerai atsimenu kaip:

Cyp- višteliai prie motinėlės, 
Maži, geltoni kaip kanarkėlės... 
Per vasarėlę prie motinėlės, 
O rudenėly—ant torielkėlės...

Taip būdavo, bet dabar taip nė
ra ir nebus.

Šalę kvaksėjo ir kudakavo 
vištos, garsi ndamos savo ta vo
rą. Pilndfc gus tos prisėdusios. 
Su vista maži juokai. Ji deda 
ir deda. Musų laimė, kad po 
vieną kiaušinį į dieną. Jeigu po 
keliolika, tai musė žemė butų 
senai suvištėjus.

Bet užteks su vištomis. Einu 
golfo lošti.

Nors neapkarpytas, neap- ■ 
grėbstytas, bet jau gražiu ky
li nui apklotas visas golfo lau
kas. Ypatingai gražus “green“. 
Paėmiau lazdą ir dvi boles, ir 
išėjau kirčių skaityti. Aš pri
silaikydamas senio Olšausko 
metodos, pradėjau daužyti bo- 
lės pašones, lygiai kaip Lietu
voje margučio. Iškarto nepa
taikiau, bet po kelių kirčių, jau 
buvo “paprastas dalykas’’... ži
noma, žolė įaugus, “green” ūži 
sėti žeme su sėklomis, tai labai 
trukdo, bet vis-gi, sugebėjau su 
64 kirčiais devynias skyles iš- 
raičioti. Tai “miserable”, bet 
aš nemanau, kad geri lošėjai 
galėtų mane “subytyti“. Ypa
tingai Thanasa Olis, nekalbant

CHICAGOS 
ŽINIOS

I •
Socialistų sąjungos 

narių domei
Illinois valstijos socialistų pa

rtija laikys konvenciją nomina- 
viumi valstijos tikėto, preziden
to elvktorių, apkalbėjimui plat
formas ir priemonių smarkes
niam išvystymui rinkimų kam
panijos šioje valstijoje. Kon
vencija įvyks sekmadienyje, ge
gužės 13 dieną, Douglas Park 
Labor Lyceum’e, Ogden ir Kcd- 
zie Avės. Pradžia 2:30 vai. po 
pietų. Dr. Wm. H. Henry, na- 
cionalis partijos sekretorius, pa
sakys įžanginę kalbą. Visi par
tijos nariai gerame stovyje turi 
teisės dalyvauti konvencijoje. 
Visi ir privalo dalyvauti joje.

Jūsų saugumui
—------

Chicagos policijos komisionie- 
riaus, Michael Hughes šios sa
vaitės išleistame biuletene yra 
toki pasarga:

Dabokitės vagilių, operuojan
čių krautuvėse!

štai keletas patarimų apsau
gai jūsų savasties:

Visuomet tčmykite tuos as
menis, kurie, atsilankę į jūsų 
įstaigas, išrodo nužiurėtini, ar
ba kurie be reikalo sukinėjasi 
apie jūsų vietą, ypatingai gi 
dabokite moteris, atsivedusias 
mažų kūdikių.

Dabokite ypatų, nešančią su

“Ką jus tunte padaryti, tai 
sušaukti pasaulinį muzikos kon
gresą parodos laiku. Sukvieski- 
te geriausius talentus parodon, 

garsiausius orkestrus, did
žiausius chorus, žymiausius so- 
litus. Duokite juo daugiau ga
limybės išgirsti geruosius taip 
turtingiems, kaip liūdniesiems, 
tai butų stebėtina! Ir Chicagai 
tektų visa? kreditas.’’

“Ar žinote, ięsė ji savo kal
bą, kad iš visų stebėtinų daly
kų pasaulinėje parodoje 1893 
metų, mano vyro tėvas atmena 
aiškiausia Theodore Thomas’o 
orkestrą ir didžiulį chorą? Tai 
buvo vienas dalykas, kuris pa
darė į jį giliausio įspūdžio, nors 
jis ir nebuvo muzikas.’’

Poniai Gaili Curci buvo pra
nešta, kad manoma iškelti eže
re salos parodai. Ta idėja jai 
labai patiko:

“Salos šiame puikiame ežere! 
Ak, kas gražesni*) gali būti? 
Paroda, ji užims didelę vietą, o 
jos centre auditorija — didelis 
trobesis, kuriame bus laikomas 
muzikos kongresas. Aš jį ma
tau dabar, — tai yra kai kas 
gražesnio, negu iki šiol mėgin
ta padaryti. Ir matau aš minias 
žmonių, einančių išgirsti tą ste
bėtiną orkestrą. Matau visus— 
farmerius, darbininkus, politi
kierius, biznierius, ir gen gate
rius—visus klausančius Beetho- 
veno Devintos Simfonijos. Klau
sančius, idant užmiršti rupes
nius intelekto ir sielos puotoje 
— linksmybės puotoje!

“Atminkite, kad jus turite a- 
tidaryti Parodą tąja Devintąja 
Simfonija! — pareiškė p. Gaili 
Curci, ruošdamasi važiuoti gclž- 
kelio stotim

Alėjoje, tae« namais 6818 S. 
Chicago Avė., rasta nušautas 
Willie Jackson, kurio policija 
ieškojo ryšyje su apiplėšimu 
Grand Trunk gelžkelio trauki
nio vasario 25 d. Tuomet ban
ditai pasisiuvo prie Evergreen 
parko $133,000.

♦ * ♦ »
Kadangi jos rankos gražus 

raštas pradėjo gadintis, tai j>- 
nia Isabell Coruell nusitarė 
nusižudyti. Jį įšoko ežeran. 
Bet važiavęs pro šalį teisėjas 
ir dar vienas vyras pastebėjo 
tai. Pastarasis ištraukė mote
riškę iš vandenio. Ji buvo be 
sąmonės jau.
' * * *

Illinois valstijos taksoms nu
skirti komisija davė* įsakymą 
naujam įvertinimui (apkaina- 
vimui) Cook pavieto real este
te savasties trims metams — 
pradedant 1928 m.

* ♦ *
United Airvvays Co. su lie

pos mėnesio, šių metų, pabaiga 
įsteigs pasažierių aeroplanais 
linijas susisiekti su Clevelan- 
du.

» a «
Rezignavo Ciceros policijos 

viršila, Svoboda. Jo rezignacija 
priimta; jis gi pats kuriam lai
kui išvyks Kalifornijon atosto
goms.

Užmušta lietuvis Budrike Radio*

Tol. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Steponas Kintra, lietuvis, 53 
mvtų amžiaus, gyv. 4535 South 
Bocksvell St., ties 53-čia gatve 
ėjo Westcrn Avė. Jį užgavo ve
žimas. Sužeidė. Sužeistasis mi- 
fė German Deaconese ligoninėje.

Išgėrė iodinos
Virginia Bukauski, 4440 So. 

Washteiiaw Avė., išgėrė iodino. 
Moteris jauna, 20 metų. Tai at
sitiko vakar ryte apie 6:30 vai.

Skyrius
Visados yra pripildytas naujais 
1929 modeliais ir kainos yra že
mesnio# kaip kitur.

RCA Radiola 18 už $137.50 
su tūbomis

Atwater Kent 37 už $110.50 
su tūbomis

Atvvater Kent 38, 8 tūbų už 
$150.00 

su lubomis
Freshman AG, 6 tūbų už $98.00 
Victor Orthophonic Victrola ir 

Radio krūvoje — elektrikjnis
už .............................. $249.00

THE MILL
Chernausko Darže I

Archer Avė. (Route 4A) 
prie 79 St.

Justice Park, III.

ATSIDARYS
Subatoj, Gegužio 12

ŠOKIAI
Seredos, Sukatos ir
Nedėlios vakarais

Prie spirginančios ir karštos
Jazz muzikos

ART GULINO
ir jo ColJegians

11 Jazz Muzikantų su
VAL JURGELIONIU

kaina $12
Rekordais

prijungia- 
prie elek- 
Radio su 
nieko dau- 
ner e i k i a

šitas gražus, nau- 
J’as Radio — 

i’reshman arba 
Atwater Kent, 6 
tūbų 
mas 
tros. 
visko, 
giaus 
pirkti, už $87.00

Šitos Victor Vic- 
trolos 

Su

Nauja knyga Kadio-Log, 
DYKAI

kiekvienam

Chicago Joliet karai daveža 
iki durių

20 minučių važiavimo nuo 
Archer-Cicero stoties

“Antratiek daugiau fonių šokant 
in Mill” 

L *

Naujas Grojiklis Pianas. Vertės 
$600.00, už $245.00

lauką! I golfo lauką! Juk taip 
senai bevaikščiota! “Roveris” 
(šuva) su “Skari“ įpėdiniu, uo
degą vingiuodamas prašėsi pa
vaikštinėti. Kur eiti? Pasukom' 
į St. Joe “rivę”. Upė pritvin
kus beveik sklidina ir kaip 
gyvatė rangosi tarp medžių iri 
krantų, raudama ir rausdama' 
krantus. Daug išrausta, iš
graužta. Tie, kurie šią vasarą 
apsilankys, ras kitokį krantą; 
Medžiai išversti, kelelis išgriau
tas. kelmai išplauti... Sraunus 
upelis Čia ima, ten pila. Su van
deniu nedraugausi.

Su “Roveriu“ mes žaidėm |>p 
senovei. Jis uolus nešėjas vi
sokių pagalių iš vandens. Nors 
šalta, nors vanduo jį pagauna ir 
nuneša srove toli nuo kranto, 
bet jis išplaukia ir gana, 'lai 
gudriai durna šuva. Tokiam 
šaltam vandenyj jis mirko savo 
kailinius. Manęs, jo vietoj, nė 
su kuolu neįstumtų į tokį šaltą 
vandenį...

Pašposavę su Roveriu“, su- 
gryžova karves bvvaikydmai at
gal. Tos karvės vėl man pri
minė Tysliavą, Mackevičių ir] 
“Margutį“... Na, manau sau, 
parašysiu tikrą teisybę, tai žiū
rėk Lietuvos poetai, per Veonąl 
Litkauską, vėl spjaudysis... Juk 
tik “svieto pabaiga“!....

Ima gai.'.s tas kar.vjs. Eisiu < 
viščiukų pažiūrėti. J. Račiūnas] 
giriasi, kad išperėjęs 1025 viš
tukus. Kai kas pamanys: “kvai
la kalba“ bet tai tikra teisybė. 
Seiliaus, jis man buvo rašęs, 
kad perins vištukus, bet aš jam 
netikėjau. Kaip sviet’s sviete 
stovi—vyras negal viščiukų iš
perėti !

Ir žinote ką? Nustebau pa
matęs armiją baltasparnių 
raudonskiauturių. Tiesiog gražu 
pažiūrėti. Kad jie bėgioja, kad 
jie laksto, kad bijo!.>

—Ko jie toki baukštųs?—už
klausiau...

r—Ot paklausė! Kur tu rasi 
vi,stos familiją, kuri vanago ne
bijotų?!... atrėžė Džei Džei...’

Neturiu ką atsakyti. Studija
vau vištukus. Jie man patiko. 
Ot, bus vasarą kepsnius! Bet 
vėl... lyg ir pagailo jų. Tik pa
manykite! Tiek “cypukų”-naiš- 
laitėlių. Nei tėvo, nei motinos 
—nieko jie neturi. Nežino, kas 
tai iškvarksėtas sparnas, neži
no kas tai “kakarieko“, negirdi 
nei vieno žodelio, nei vieno 
suktelejnno sulesti kumelaites|

jau apie Bridgeix>rto Valstijos 
Karalių ir “Rimtąjį“ Meną... Tie 
aukšti valdonai prarastų kaip 
matei savo titulą.

Kaip ten nebūtų, o golfas 
yra geras dalykas. Per žiemą, 
kada žomgus išrūksti tuose 
miesto durnuose, turi-gi išsivė- 
dinti, išalsuoti tas dulkes. Gol
fo laukas, tuo atveju, geriau
sias gydytojas. lai yra svei
katos spjaudinyčia. Dauguma 
lietuvių dar supratimo neturi 
apie golfo reikšmę musų svei
katai, bet tai nieko nėra stebe- 

tino. Didesnė dauguma nelan
ko teatrų, nesirūpina vaikų au
klėjimu, geria, kortuoja ir dar 
kitaip išdykaiuja, nesteigia kliu- 
bų. nestato kultūros namų mo
kyklų,; teatrų. Yra ir tokių, ku
rie nebuvo “down-town“. Ne
žinau kitur, bet Chicagoje, to
kių subjektų yra. Jie ir mirs 
mieste nebuvę. Nemanykite, 
kad aš rašau tą raštelį į “Mar
gutį“—ne! “Margučio” Chica
gos lietuviai neskaito nenori 
lygiai kaip nenori kultūringai 
gyventi. Jie nori “rimti“ būti ✓ 
ir satyra neužsiima, nes tame 
mato pažeminimą... Jie, alsuo
dami tuo “rimtumu“, užsimirš
ta esą kultūros šaly, užsimiršta, 
kad čia ne Lietuvos kaimas, o 
civilizuotoji Chicaga!

Jiems nereik gyveuimo, ne
veik kultūros, nereik civilizaci
jos, nereik nieko, kas mus iš
auklėtų ir padarytų žmonėmis, 
bet apsileidimas, barniai, kelio
nės, peštynes ir kitos nedorybes 

’— šiandien “gastroliuoja“... 
Publikos pilni užkampiai, it pe
lėdų,—dienos šviesoj bijo pasi
rodyti. šoka “džiazą“ musų 
“Jievutės“, pliauškia blevyzgas, 
geria nuodus ir burnoj a ant gy
venimo, kuris mus į prapultį 
stumia!

Nejaugi Stock Yardai padarė 
įtakos į giusų socialį gyvenimą? 
Nejaugi motina gali elgtis su 
savo kūdikiu taip, kaip muilo 
viryklėj?.. Brrr!.. Baugu net ir 
pamanyti!... Tai vis toj Chica- 
goj, kur tiek daug inteligenti
jos, tiek daug dvasiškų vadovų, 
tiek daug doros mokytojų!

(Bus daugiau)

skelbimai Naujienose 
duoda naudą deltc 
<ad pačios Naujienos
-« nandir.ffn*

savimi ploščių arba čemodaną. 
Ploščius dažnai yra naudojamas 
pavogtiems dalykams paslėpti, 
gi kai dėl čemodanų, tai dau
gelis jų esti dviem dugnais.

Vagiliai krautuvėse turi gau
siausią šiejiapiutę pietų laiku 
ir prieš krautuvių uždarymą. 
Nedabojamas Baras reiškia ne
laimę kiekvienam selsmonui -— 
vyrui ar moteriškėj,

Neleiskite nei vienai ypatai, 
sugautai vagystei, išeiti pirm 
negu pranešite apie tai policijai, 

gruli l-ctid toks vii^įilis
ar vagilė yra ieškomi kitų biz

nierių.
Atminkite, kad krautuvės va

gilius kalėjime yra saugus in- 
vestmentas jums patiems ir vi
siems kitiems biznieriams.

Reikalauja muzikos 
kongreso pasaulinėj 

parodoj
šiomis dienomis, pravažiuoda

ma, Chicagoje trumpam liakui 
sustojo garsioji dainininkė, A- 
melita Gaili Curci. Pasaulinės 
Parodos 1933 metais komiteto 
atstovo užklausta, ką jį manan
ti apie planuojamą parodą, p. 
Gaili Curci prabilo:

“Kaip, paroda iškels Chica- 
gą viršuj viso pasaulio, žinoma! 
Chicago pasirodys centru visa 
ko turtų, kultūros, intelekto. 
Ji pasirodys didžiausiu pasau
lyje miestu. Jokios abejonės ne
gali Luti dėl to!“

Ir toliaus ji kalbėjo:

Chicagos advokatų asociaci- 
os manaddžerių taryba laikė va
kar specialį posėdį tikslu apsvar
styti priemones kovai "prieš val
stybės gynėjo Crowe pastangas, 
sakoma, dedamas tam, kad truk
džius nepriklausomą tyrinėjimą 
kriminalių nusižengimų Chica
goje.

W » »
Pasak Dr. E. W. Mosley, 

pavasario dienos Chicagos gy
ventojams esančios pavojinges
nės, negu žiemos šalčiai. Ko- 
del? ‘Oi torio), Iciirl oras, iki 
sušyla, yra labai nepastovus, ė 
antra — pavasaris paliuosuoja 
dulkes ir bakterijas, kurios 
ix?r žiemą buvo neveiklios.

STOFFEL’S, Ine.
616 State St. 616 State St.

Racine, Wis.
Tel. J3353

Kaurai, karpetai, linoleum, Lan
gų Užlaidos, Draperies. Olseliu 
ir Betail. Išimtini pardavinėto
jai, 3% pigiau už cash.

Phone Virg'inia 20 54

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo
KONTRAKTORIUS

4558 S. Wa«htenaw Avė. Chicago, III

KAURAI
IR

RAKANDAI
Išvalome ir “fumigated”. Kan
dis ir vabalus prašaliname. Vi
sas darbas garantuotas, 48 va
landų patarnavimas. Apskait- 
liavima suteiksime dykai.

Garsinkitės Naujienose

RUG and FURNITURE 
CLEANERS 

2308-10 W. Harrison St. 
Tel. Seeley 8630 8631

MŪRINIS arba MEDINIS

ČIA lengvais iš
i v mokėjimais į 24 mėnesius

Musų speciališkumas yra budavoji- 
mus mūrinių ir medinių garadžių vi
sokiu stylių ir rųšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visęks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimų ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
eugoje ir j priemiesčius. Prisiųskite 
savo vardų, adresų jeigu norite in 
formacijų.
Vardas ..........................................................

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

Quality. Construction Co.
North Shore ofisus ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. Universit.y 3950 arba

Rogėm Park 8270

VISAI 
NUVARGĘS?

Nėra apetito? Jaučlatfia ner- 
vnotas. nuvargęs? Nebūkit 
nuaiminęs. žmonės gali praša
lint! ta jautimu nuovargio nu 
Sevcra’a Enorka, naudinga* 
virSIdnimui . ir pravalnintmui 
tonikas. John Janish. Lark, 8. 
I). rAAo: “Aš kentėjau dėl vi
durių nevirškinimo ir turėjau 
nesmagumų' po valgio. Mano 
draugas patarė man vartoti Se
verą'* Kaorka. Greitai aš ir 
vėl paHtojau ant kelio avcika- 
tos.” TukHtanėiai nurudo. kad 
jiems pagelbsti geriau miegoti, 
geriau valgyti, geriau jausti.^ 
bprcakite iMiy-i. Reikalaukit 
savo aptieko^butelio šiandie.

W. F. SKVERĄ CO.
Ccdar Kapitls, Iowa______ j

rSEVERA’sl 
L ESORKAj

“Formerly Stomach Bitters”

xxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

čia YraTvirtumas!

VELTUI Dabar
Gausit High- 
ball stikslą 25c 
vertės veltui 
prie kiekvieno 
keno P i I z e n- 
baur. Gaukit tą 
stiklą šiandie.

THE PILIENBRAU C0.. CHICAGO

Specialis pasiūlymas vertelgoms.
Phone flaymarket 8335 

mxxxxxxxxxxxxxxxx ž

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1

’lo prašo Lietuvos žmonėsir
faip pataria Lietuvos bank?

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

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

Chicago, iii 
Tel. Blvd. 47Gu

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
l t * f

Turiu 43 metų patyrimą'gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kit’ 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiinisiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

Kambariai 1012, 1015, 101 S. Imkit elevatorių * .
CHICAGO, ILLINOIS

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

JUNCTION HARDWARE CO., Ine.
Vidurmiestyj Hardware Krautuvė. Maytag Alumi- 
ninės Skalbimui Mašinos. Universal Gasiniai Pečiai

1335 VVashington Avenue 
Racine, Wis.

Tel. Jackson 3284

Frank J. Kral&Son Kvietkininkai
A • ■

Motinų Diena gegužio 13. Atsiminkite motinas, nu
siųskite joms kvietkų. Mes turime didelį pasirinki
mą auginamų ir nuskintų kvietkų. Užsisakykit 
sau kvietkų iš anksto, Mes palaikysime jas dėl jūsų.

1903 Sputh Halsted Street
Phone Canal 1732

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”



Ketvirtadienis, geg, 10, 1928 NAUJIENOS, Chicago,

. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, ketvirtadieniais

Gegužės 10, 1928 Eilinis No. 248

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

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

— risi Chicago, III.

Pirmininkas — Franas Skamarakas, 
6829 Calumet Avė., Chicago, 111.

Sekretorius — Anton Jusas, 8959 Ar
cher Avė., Chicago, III.

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

Kasierius a- A. Lekavičia, 2404 W.
Division St., Chicago, III.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 
ern Avė., Chicago, UI.

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) |L
Centro Sekretorius — K. Matfdiauskas, 851 Ilollins St. Baltimore, M(l. Smelkiantį
■■ . .................. i ........._i!li ■ ■■ J. ■? , ) p • . u . f ) ,

pavirto stambiu autoritetu tar
pe “menševikų".

Del ligos Akselrodas negalė
jo aktingai dalyvauti visose 
bolševizmo ir menševizmo ko
vose. Bet kada 1917 m. Leni
nas su savo šalininkais galu
tinai atskilo nuo socialdemokra
tų ir pasivadino “komunistais”, 
žadančios Įvykinti Rusijoje so
cializmą, “nelaukiant”, kol jo
je išsivystys kapitalistiniai san
tykiai,- tai Akselrodas griež
tai nusistatė prieš juos. Bolše
vikiškas perversmas Rusijoje, 
kruvinas bolševikų teroras prieš 
socialistus ir kitos Lenino šlykš
tybės iššaukė jame didžiausią 
pasipiktinimą, ir ne kartą Eu
ropos darbininkams teko iš
girsti jo balsą, negailestingai 

i naujuosius Rusijos

Francijos Socialistų 
Augimas

negu

Per rinkimus Į Francijos par
lamentą. kurie įvyko balandžio 
22 ir 29 dd., socialistų parti
ja gavo 1,620,000 balsų, t. y, 
25,000 balsų dauginus,
Francijos socialistai buvo gavę 
1919 m. lapkričio 16 d 
partijos skilimą. O balsuotojų 
skaičius per tą laiką vargiai 
yra kiek padidėjęs.

Vadinasi, Francijos socialis
tai jau nugalėjo tuos keblumus, 
kurie jiems buvo susidarę, kuo
met 1920 m., Maskvos bolševikų 
įsakymu, socialistų partija bu
vo sudraskyta ir kuone sunai
kinta.

prie

Aukų Pakvitavimas
Iš Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos cehtro komiteto gauta 
kvitas dol 410 litų, kurie buvo 
pasiųsti per “Naujienas” politi
nių kalinių šelpimui, ir gauta 
iždininko-sekretoriaus, drg. V. 
Galinio, padėkos laiškas auko
tojams, kuris skambu taip: 
“Naujienos
1739 So. Halsted St., Chicago. 
Gerbiamieji Draugai!

Gavome iš Jūsų čekį sumoje 
41 dol., kaipo aukas politinių 
kalinių (emigrantų) šeimynoms 
is

mitetas politinių kalinių, jų ir 
erpigrantų šeimynų vardu šir
dingai dėkoja aukavusiems ir 
“Naujienoms” už prisiųstąją pa
ramą.

Drauge prašome ir tuiiau ne
užmiršti kovotojų už Demokra
tinę Lietuvos Respubliką.

L. S.-D. Partijos Centro Ko
miteto vardu

(Pasirašo) Galinis.
iždininkas ir sekretorius.

Aukos Lietuvos 
Moksleiviams!

per 
au-“Naujienas” Kaunan $11.00 

kų socialdemokratiniems moks
leiviams ir $9.00 aukų, surink
tų Socialdemokratų Partijai 
paremti. Viso $20.00.

Kad tai ir v ra nedidelės su-
mos, uet visgi siokia-toKia 
galba draugams Lietuvoje, 
baltiniais sunkiais jiems 
kais mes turime jų neužmiršti.

me Rusijos kaime bendras že
mės valdymas jau į ra ir kad 
Rusijon jau yra įsiveržusi ka
pitalizmo tvarka, kuriai lemta v- 
tolyn vis labiau įsitvirtinti. 
Vienintelė ištikima jėga socia
lizmo sistemai įvykinti Rusi
joje tai industrinis proletaria
tas, kurį socialistai ir privalo 
sviesti ir organizuoti, jeigu jie 
nori socializmo. “Darbo Išvada
vimo Grupė” tuo budu patiesė 
teoretišką pagrindą socialdėmo- 
kratiškam darbininkų judėji
mui P.ui'iojc.

Povylas Ekselrod
Berlyno

krematorijoje buvo sudeg 
Povylo Akselrodo ktvonas. 
sai mirė ištrėmime, sulaukt

Povylas Akselrod buvo vie
nas pirmutinių socialistų Rusi
joje. Jo dalyvavimas revoliu
ciniame Rusijos judėjime pra
sidėjo 60-ais metais pereitojo 
šimtmečio, pradžioje — tarj>e 
besi mokinančios universitetuo
se studentijos, o paskui darbi-

Būdamas 
pateko po 
idealistų, kn 
“eiti Į liaudį’ ir žadinti
sipratimo ūkininkus.

studentu, Akselrod
Įtaka tų 
e buvo sumanę 

prie su- 
Policijos 

persekiojimai sukurstė jame 
neapykantą valdžiai ir jisai pa
krypo į anarchizmą, kuriame 
tais laikais vadovaujančią rolę 
vaidino Mykolas Bakuninas. 
Akselrodui teko bėgti Į užsienį 
ir tenai jisai gavo progos susi
pažinti su vakarų Europos dar
bininkų judėjimu. Pagryžęs 
Rusijon, jisai kurį laiką smar
kiai darbavosi revoliucinėje
Zemna i voiia (žeme ir 

laisvė) organizacijoje -ir pasi
darė kairiojo jos sparno vadas. 
Bet paskui jisai turėjo vėl iš
sidanginti užsienin, šį kartą 
Akselrod jau galutinai persi
ėmė marksizmo idėjomis ir nu
traukė su anarchistais ryšius.

1883 metais Povylas Aksel
rod kartu su Georgijum Ple- 
chanovu, Viera Zasulič ir Ia'obu 
DeiČu įsteigė pirmą surišką 
Socialdemokratinę 
“Darbo 
(Gruppa 
da). Iš 
vėliaus išaugo Busi jos Social
demokratų Darbininkų Partija 
(susiorganizavusi 1898 m.). 
Svarbiausias tos Grupės darbas 
buvo sukritikuoti senojo “gry
nai rusiško” socializmo teoriją, 
sulig kuria 
tvarka turinti 
ku” kelių—ne 
meninėse vakarų 
lyse: 
vystymą, bet per sodžiaus 
“obščinas” (kaimus), ne pra
moninio proletariato, bet ūki
ninkų pastangomis. Pirmiesnieji 
Rusijos socialistai-’liaudinin- 
kai” skelbė, kad Rusijoje ūki
ninkai dar tebegyveną komu
nizmo tvarkoje, bendrai valdy
dami žemę kaimuose ir todėl 
socializmas Rusijai esąs ne 
naujas dalykas. Reikią tiktai 
tą komunizmą, kuris dar tebė
ra išlikęs kaimų “obščinose”, 
išsplėsti ant viso krašto gyve
nimo—ir socializmas bus įvy
kęs faktas.

“Darbo Išvadavimo Grupė” 
šitą liaudininkų mokymą su
griovė, parodydama, kad pačia

pirmą
organizaciją 

išvadavimo Grupę” 
Osvoboždenija Tra

tos menkos kuopolės 
išaugo

Rusijos socializmo 
ateiti “savotiš- 
taip, kaip pra- 

Europos ša-
ne per kapitalizmo išsi- 

bet per' 
(kaimus),

Nauji Rekordai 
Už Senus!

sekančių iš Chicagos:
M r. Žukauskas ............... $20
M r. Petrikauskas ........... 10
K. Sitavičia ...................... 2

Ar Jus Plonas, 
Silpnas, Nervuotas, 

Visai Suiręs?

Nemeskit šalin savo senus 
fonografų rekordus. Dabar 
jie yra jums ko nors verti!

Tiktai atveškite juos pas 
mus ir gausite be jokio pri- 
mokėjimo sau tinkamą nau
ją rekordą už kiekvieną 10 
senų rekordų, šiam pasiuly- 
rfiui nėra jokio aprubežiavi- 
mo. Atneškite kiek tik nori
te senų rekordų.

Mes turime didžiausj pa
sirinkimą rekordų Ameriko
je: Victor, Columbia, OKeh, 
Brunswick, Vocalion, ir t.t.

Atveškite savo senus re
kordus šiandie. Bile vieną 
jums paranki krautuvė nja- 
loniai suteiks jums patarna
vimą. Veikit dabar!

Atdaros vakarais ir nedėl- 
dieniais.

Kad turėjus visuomet sveikus, sti
prius raumenis, “pep” ir ambicijos, 
ir galimybę atlikti atsakančiai dienos 
darbą ir jaustis “kaip dviejų metų 
senumo”, laike nakties jus turite 
valgyti tris gerus valgius j parą ir 
kad tas maistas butų gerai suvirš
kintas. Jei jus negalit valgyti, nega
lit miegoti, negalit dirbti, tiktai pa
imkit arbatinį šaukštuką Tanlac 
prieš valgį.

Mrs. Josie May Powers. iš May- 
wood, Indiana, rašo: “Aš buvau ant 
kranto desperacijos nuo galvos skau
dėjimo, nervingumo ir svaigulio. Net 
ir po menko valgio turėdavau daug 
kentėti. Pasidčkavojant Tanlac ma- j 
no virškinimas dabar yra tinkamas' 
ir sunkus dienos namų ruošos dar
bas nebenuvargins man^s’,.

Tanlac yra geros nuo nevirškini- j 
mo ir užkietėjimo — gasų, skausmų,1 
koktumo, svaigulio ir galvos skau-Į 
dėjimo. Jos grąžina prarastą apeti-' 
tą, pagelbsti suvirškinti maistą, at
gabena daugiau svarumo ir stipru
mo. Jame nėra mineralių vaistų; 
jos padarytos iš šaknų, žievių ir žie
dų, gamtinių gyduolių sergantiems. 
Kainuoja mažiau negu 2 centai sy
kiui. Nusipirkit buteli nuo savo vai
stininko ir pabandykit jas gerai. 
Jusi) pinigai bus grąžinami, jei ne
pagelbės.

Tanlac
& M1LUON BOTTUS USED

metu Maskvos klap- 
savo pusėn 

kaip tris

Jasiulevičia ..
Suprantama, kad tokiam bol

ševikų priešui nebuvo galima 
apsigyventi Rusijoje. Nors nė 
vienas žmogus pasaulyje nebū
tų Įtaręs Akselrodo dėl “kontr- 
revoliucingumo” arba kokių 
nors žemų tikslų prieš Rusijos 
darbinihkų klasę, bet Maskvos 
despotai tokio priešo negali pa
kęsti.

Ir taip, žmogus, 50 motų sa
vo amžiaus praleidęs kovoje už 
geresnę darbininkų ateitį, turė
jo baigti savo gyvenimą ištrė
mime, kuomet jo gimtame kraš
te viešpatauja neva “darbinin
kų valdžia”, šitas vienas fak
tas aiškiau, negu ilgiausios kai-; 
bos, rodo visą bolševikiškų pre- dydami darbininkų 

visą sovietų | munistai patarnavo 
nėms partijoms ir 
špicavo patys. '

L’Humani-
ir kuone visų organizacinį

Kristina Valatka ............... 1
L. S.-D. Partijos Centro Ko

Niekas neali būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
i Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 

tuojaua naudokit šj garsų namini 
pagalbininką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c Ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butų Inkaro vaizbaženklis ant pake-

_ Uo. i

F. AD. RICHTER A CO. 
Beriy & South Sth St*. 

Brooklyn, N. Y.

Skilimo 
čiukams pavyko 
pakreipti dauginus 
ketvirtadalius delegatų partijos
suvažiavime. Jie pasigrobė visą 
partijos iždą, didįjį Jaures’o į- 
steigtąjį dienraštį 
tė
partijos aparatą.

Tečiaus dabar tie “galingieji” 
Maskvos klapčiukai pravedė į 
parlamentą tiktai (ar 13) 
atstovų, kuomet socialistų tapo 
išrinkta 101!

Jeigu Francijos socialistų par
tija nebūtų buvusi suskaldyta, 
tai šiuose rinkimuose socialistai 
butų galėję gauti netoli trijų 
milionų balsų ir pravesti gal 
kokius 200 atstovų.

330 S. State St., Chicago
168 N. State St., Chicago

14 VV. Randolph St., Chicago 
1446 Broadway, Gary, Ind.

SERGANTI ŽMONĖS!
Pasitarkime su 
Dr. Ross apie bi- 
le kokia LIGA 
arba ’ SILPNU 
MĄ. Maloniai su 
teikiami visokį* 

patarimai 
DYKAI

moksle 
iš visų

G.

ekonomijos 
labiausia

pasižymėjo 
darbininkų judė-
ir organizacijos 

nušvietė 
šituose

tenzijų tuštumą, 
diktatūros atžagare'viškumą.

u> filosofijoj e 
Grupės narių 
Plechanov, tai 
jimo taktikos 
klausimus daugiausia
Povylas Akselrod. 
klausimuose jisai pasirodė ypa-. Bet bolševikų diktatūra ne 
tingai koinpetentinškas dėl to, amžina. Rusijos darbo žmonės 
kad jisai atsidėjęs studijavo nusikratys jos, ir tuomet Po- 
Vokietijos socialdemokratų ju- vylo Akselrodo vardas bus te- 
dėjimą, kuris gimė 
ne įtaka Karolio 
Friedricho Engelso.

1898 m., kaip jau
kščiaus, susikūrė Rusijos So
cialdemokratų Darbininkų Par
tija, ir ji greitai sugebėjo atsi
stoti viso Rusijos revoliucinio

)<> tiesiogi- nai minimas, kaipo vieno di- 
Markso ir džiausiųjų mokytojų ir laisvps 

kovotojų.
minėta au

SOCIALDEMOKRATŲ LAI
MĖJIMAS CIURCHE

toriaus partija galėjo vi-

dideliam
Ciuriche 

balsavimu 
galva 80-

Kloeiti.

Balandžio 15 d. 
judėjimo priešakyje. z Neilgai,' Šveicarijos mieste 

(Žeurich) visuotinu 
sas savo jėgas kreipti prieš ca- ta|K> .išrinktas miesto 
rizmą ir jo proteguojamą kapi- cialdeniokratas Dr.
talizmą. 1903 m., antrame Ru- Miesto tarybon išrinkta 5 se
sijos Socialdemokratų Darbiniu- cialdemokratai prieš 4 buržua- 
kų Partijos suvažiavime, pasi
reiškė aitrių nuomonių' skirtu
mų tarpe vadinamos “daugu
mos” ir “mažumos” šalininkų 
(bolševikų ir menševikų), ku
rių vieniems vadovavo Leninas, 
o antriems Martovas. Plecha- 
novas pradžioje buvo “daugu- 
miečių” (bolševikų) pusėje, tik 
vėliau jisai susigriebė, kad Le
nino “bolševizmas
kita, kaip anarchisto Bakunino richto Markso sūnūs. Tą namą 
idėjų šmugeliavimas į socialde- nesenai nupirko, Vokietijos so- 
mokratinę partiją. B<‘t Akselro-, cialdeniokratų partijos vardu, 
das, gilus taktikos žinovas, viena darbininkų statybos ben-
studijavęs darbininkų judeji- d rovė. Jisai yra užlaikomas, 
mą praktikoje, tvirtai rėmė kaipo atmintis apie didįjį so- 
Martovo poziciją ir tuo budu cializmo skelbėją.

žinių partijų atstovus. Taigi so
cialdemokratai dabar kontro
liuoja visą miesto adrninistra-

MARKSO GIMIMO VIETA

Mieste Trier, Reino, provinci 
joje, randasi namas, kuriame 
1818 m. gegužės 5 d. gimė Ka- 

yra niekas rolis Marksas, advokato Hein-

Važiuokit Namo

LIETUVON
Atlankykit savo šalį ŠĮMET. Dešimtis metų sukaktu
vių nuo įsikūrimo Lietuvos Respublikos.
Prisidėkit prie musų ekskursijos su musų atstovu 
G. J. BARTASZIUM, laivu
MAJESTIC išplaukia Birželio 2

(Pasaulyj didžiausias laivas)
VAŽIUOKIT “DIDELIO LAIVO” KELIU — TRUM
PIAUSIU IR GREIČIAUSIU BUDU.
Tai yra retai pasitaikanti proga važiuoti namo su pa
tyrusiu ir gabiu palydovu.
Jus busite kuogeriausiai prižiūrimas ant laivo 
MAJESTIC ir

Pirkite musy prepaid 
laivakortes pasažie- 

riams iš Lietuvos.
Del pilny informacijų 

atsišaukit

G. J. BARTASZIUS
498 Washington St. New York
WHITE STAR LINE

International Mercantile Marine Company
180 No. Michigan Avė., Chicago, III.

Bet suskal- 
balsus, ko- 

buržuazi- 
visai nusi-

Jbr Freedmlcaf frantuor'atMo

“-1 t

Skelbia
NAUJA

CONVERT1BLE SPORT CABRIOLET

—naujų Convertible Sport Cabyiolet, jo body Fish- 
er—gražaus išmarginimo, dviejų-keturių pasažierių 
modelis kuris teikia praktiškų patogumų ir paran- 
kumų kaipo Sport Coupe, plūs gražumų ir atsižy- 
mėjimą Sport Roadster!

IR VĖL Chevrolet perstato j pigių kainų eilę vi
sai naujų stylių, labai žymų ir elegantiškų —

Užbaigimas Romano Raudono Duco, juoda body, 
su auksinėmis juostelėmis... ir artistiniu užbaigimu 
žvilgančio nikelio—tas žymus naujas modelis yra 
vienas gražiausių karų kokius tik matot gatvėse 
ir ant kelių.
Atsilankykite šiandie ir pamatykit šį sensacinį nau 
jų karų! \

The Toaring AEf 
or Roadtter T* j/J 

. . ?585 

a:.--------- *595
The 4-Door rj K 
Sedac « • O / J 
The Convertible 
tooi.,. .*695 
The Itnperia! < Ę* 
Landau « < <
UtilltyTruck 
(ChauiaOnly) T-'J

AlŲprlce* f. o.b. Fllng 
Michigan

Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysit pas 
Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo 
Atlankykit arčiausi Chevrolet Vertelgų

SOUTH
F. L. Cr»wford Motor Sale* 

0321 Cottsge Orove Avė. 
Vfttte Motor Rate* 

Blue aland, III.
Schuller ii Hafuer Chevrolet Co.

4741 Cottage Orove Ava. 
Snoouer Motor*. Ine. 

Harvey. III, 
McManiiH Motor Halea 
0711 S. We*tern Avė.

Michigan Avė. Chevrolet Co. 
2234 H. Michigan Avė.

Nlehurger Chevrolet Company 
7744 Stony I*land Avė.

A. J. OoHterbeek Motor Co. 
7541 H. Halsted Ht.

Orine Bro*. & Shects Motor Co.
0522 Cottago Orove Avė. 

Huperior Motor Sale* 
(1013 S. Ilalated Ht. 
ROUTU—(Contlnued)

Help Chevrolet Company 
8022 Coimnerclal Avė. 

Warme Motom, Ine. 
('hlcitgo ileight*, III.
Yo'nng St Hoffiuun 

1709-11 W. 951 h Ht. 
Argo Motor Company 

(1211-15 Archer Avė., Argo, III.

Anhland Avė. Motor Sale* 
5486-43 M. Ashland Are. 

Normon M. Barrou Chevrolet 
Sale*

2380.13 W. 111 th St.
Rauman Chevrolet Sale* 

3010-20 Archer Avė. 
Coley Brothers 

19638 S. Michigan Avė. 
NOKTU 

Cptorvn Motor* Corporation 
4850 Broadvvay 

We*cott-/<h*honlau Company, Ino. 
1245 Chlcugo Avė., Kvanston 

NOKTU—(Continned) 
Alhnny Park Motor Nules 

3102 Lawrenco Avė.
Blaineui«er-Egan Chevrolet Sale* 

Nile* Center. Iii. 
Dės Plalnes Motor Co. 

Bes Plalnes, III. 
Mllnntikee Avenue Motor Sale* 

2501 Mihvaiikee Avė. 
WKNT

• Sinnrt Chevrolet Company 
La (.(runge, III, 

Jie* Plūkies Valley Motor Sale* 
Leinont, III.

We*t Auto Sales 
2632 Wa*hlugtou Rlvd.

mus ar pas kitus

Drlje Motor Anie* 
(1528 Rnn*ev»lt Road. Oak Vark 
rteorg* W. Durst Chevrolet Co. 

741 W. Jaekaon Blvd.
WMT—(Contluued) 

Kliuo-ood Park Motor 
Elmwood Purk, III.

Flvek’n Role* & Service 
2432-40 H. Kmltle Avė. 
Keennn Chevrolet Šule* 

5323-25 W. 22d Ht., Cicero, III, 
KIiik Motor SaleH 

III.
Ralee 
Are. 
Motor Co.

Co.

Klng Motor 
Ma.vwood, 

I^wIh Auto 
3400 Ogdcn 

Murray Service, it __
052 MikIIroii St., Oak Park, III.
Kay O'Connell Motor J'ompany 

4625 W. Madinėm Ht.
Harry M. Krld Motor Company 

5815 W. North Avė. 
Rooaevelt Motor 
3838 KooHCVolt 
K. Si N. Motor 

0827 Ogden Ave„ 
Taylor Chevrolet 

MelroHe Park,

Šulce 
Roitd

Berwyn 
Hale* 

_ t III.
E. H. Flnck & Company 

Hlnndule, llliuol*

Q U A L ,1 T Y AT LOW C O S Tj

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St.

kampas Monroe St., Chicago.
Crilly BuIIding. — Imk elevatorj iki 

penkto aukšto.
Jus privalote turėti geriausi gydy
mą. Pasimatykit su specialistu ku
ris turi trisdešimts metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo ligų, sifi
lio, odos ligų, reumatizmo, skilvio, 
gaivos skaudėjimo, širdies silpnu
mo, nervingumo, inkstų ir pūsles li
gų. Yra vartojami geriausi Ameri
kos ir Europos metodai. Specialia 
gydymas vyrų kurie kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų lijnj. 
Dr. Ross pašvenčia visą savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yra 
pavojingas.
Ofiso valandos: Pėtnyčioj nuo lt 
ryto iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedėlyį, sere- 
doj ir subatoj nuo 10 xyto iki 8 va
karo.

Dvidešimtis penki metai i 
tame name

25r
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
danty 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Large Tube 

25^

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalai 

900 W: 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams .... $2 
Pusei metų . ...............  $1
Kopija —.................— 2gc

Mėgėjai rimtų ir pa
mokinančių straips
niu visuomet skaito 
GYVENIMĄ. Įsigy- 
kit ir skaitykit žin- 
geidų gegužinį GY
VENIMĄ!

G--------------G
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RUMANIJOS ŪKININKŲ SĄJŪDIS

Nepaprastai subruzdo Rumanijos valstiečiai. Du 
šimtu tūkstančių ūkininkų, po vadovybe Juliu Maniu, 
šiomis dienomis susirinko mieste Alba Julia ir priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią Bratianu vyriausybės paša
linimo. Kituose Rumanijos miestuose įvyko ta pačia 
diena mažesni ūkininkų susirinkimai.

Rumanijos karalius dabar yra 5 metų vaikas My
kolas, ištremtojo princo Karolio sūnūs. Vyriausioji kraš
to valdžia formaliai yra trijų regentų rankose, bet tie 
regentai tai — akli ministerio pirmininko Bratianu įna
giai. Faktinai todėl Rumaniją valdo ponas Bratianu, 
kuris gina didžiųjų dvarininkų ir kapitalistų reikalus.

Rumanijos ūkininkai yra be galo išnaudojami. Jų 
nelaimė yra da ir ta, kad jie labai tamsus — tamsesni 
gal būt net už Rusijos ūkininkus. Todėl, nors Rumuni
joje ūkininkai sudaro daugiaus kaip tris ketvirtadalius | 
visų gyventojų, iki šiol valdžia jų balso nepaisydavo.

Dabar tečiaus atrodo, kad jau ir Rumanijos ūkinin
kai pabudo. Jų milžiniškos demonstracijos prieš dikta
torišką Bratianu vyriausybę atkreipė į save viso pasau
lio dėmesį. Amerikos ir kitų šalių kapitalistai, žinoma, 
rems ją, kol galės, kadangi jie yra priskolinę daug pi
nigų Rumanijos valdovams. Bet ar Bratianu ilgai galės 
atsilaikyti prieš didelės žmonių daugumos valią, tai 
klausimas. Ūkininkai grąsina nemokėti dabartinei val
džiai mokesnių ir kitokiais budais daryti jai keblumų.

Bratianu diktatūros griuvimas turėtų labai didelės 
reikšmės visos Europos politikoje. Jisai iššauktų val
stiečių sujudimą kitose šalyse, kur šita gyventojų klase 
jaučiasi prispausta — Lenkijoje, Jugoslavijoje, Rusi
joje ir t. t. Ir susmukus despotizmui Buchareste, nupul
tų despotų autoritetas visur.

IR TĄ KVAILYBĘ TEISINA

Maskvos žodis šventas. Maskva davė idiotišką įsa
kymą savo davatkoms Francijoje statyti savo kandida
tus į parlamentą net ir tuose distriktuose, kur komunis
tams nėra jokios vilties laimėti ir kur darbininkų balsų 
suskaldymu gali pasinaudoti nacionalistai. Ir Brookly.- 
no “Laisvė” šita kvailybe stengiasi nuteisinti. Ji rašo:

Tas tiesa, komunistai griežtai atsisakė ištraukt 
savo kandidatus, kad tuomi padėjus buržuazijos 
agentams praeiti ir paskui po socializmo skraiste 
smaugti darbininkus. Bet socialistai susivienijo su 
buržuazija antruose balsavimuose, idant nepraleisti 
komunistų. Socialistai taip pat griežtai atsisakė iš
traukti savo kandidatus tose vietose, kuriose jie ga
vo mažiau balsų už komunistus ir kur jokios vilties 
jų kandidatams praeiti nebuvo. Pav., Paryžiuje jų 
lyderis Blum gavo daug mažiau balsų už komunistų 
kandidatą pirmuose balsavimuose, tačiaus antruo
se paliko savo kandidatūrą. Tačiaus neišdegė: ko
munistų kandidatas laimėjo prieš suvienytas spė
kas socialistų ir buržuazijos?’
Tai šitokie yra komunistų organo ‘‘argumentai”. 

Visų-pirma jisai iškolioja socialistus “buržuazijos agen
tais”, o paskui kaltina juos, kam jie “susivienijo” su 
buržuazija. Ar tai ne avigalviška logika?

Jeigu socialistai “buržuazijos agentai”, tai kodėl 
komunistai per kokius septynerius metus be paliovos 
piršosi jiems į “bendrą frontą”?

Francijos rinkimuose socialistai su nieku nesivieni- 
jo, o tik laikėsi tos seniai išbandytos taktikos, kurią var
todavo dar prie nabašninko Bebelio Vokietijos socialde
mokratai. Būtent: pirmuose balsavimuose jie visur, kur 
sugebėjo, pastatė savo kandidatus (500 su viršum) ir ve
dė už juos agitaciją, kovodami prieš visas kitas partijas. 
Šitos kovos rezultate jie surinko 1,620,000 balsų ir pra
vedė 14 (ar 15) kandidatų, gavusių absoliučias daugu
mas balsų savo distriktuose. Antruose balsavimuose so
cialistai, kur turėjo viltį pravesti savo kandidatus, te
nai juosius paliko, o kur nebuvo vilties laimėti, tenai 
ištraukė kandidatus, patardami balsuotojams remti tą 
partiją, kurios platforma yra artimiausia socialistų pro
gramai.

šitokios taktikos socialistai laikosi jau ir 1924 m.
ir radikalai. Buvo ne venas at-Ir ne tik socialistai, bet

sitikimas keturi metai atgal, kur socialistai ir radikalai 
patarė savo šalininkams balsuoti už komunistų kandi
datą, kad tik nepraeitų atžagareivis.

Bet kaip šį kartą pasielgė komunistai Francijoje? 
Dar prieš pirmuosius balsavimus jie gavo įsakymą iš 

Į Maskvos “stikinti” tik už savo partiją ir nepaisyt, ar 
laimės atžagareiviai, ar kas kitas. Ir franeuziški Mask
vos bernai tuojaus paskelbė, kad jie tą įsakymą pildys. 
Kaip tik pirmieji balsavimai įvyko, tuojaus susirinko 
komunistų partijos centras ir davė obalsį savo sekė
jams, kad jie darytų taip, kaip Maskva liepia.

Po šitokio komūnistų nutarimo socialistams nepa-
Įliko nieko kita, kaip tiktai palaikyti savo kandidatus 
prieš komunistų kandidatus. Nejaugi socialistai galėjo 
balsuoti už Maskvos pastumdėlius, kuomet pastarieji 
viešai pareiškė, kad jie socialistų nerems, nors ir laimė
tų atžagareiviai?

Tuo budu ir drg. Blum’o kandidatūra nebuvo iš
traukta. Tiesa, kad komunistas Ducrot (nuteistas 20 
metų į kalėjimą) laimėjo, nes už jį balsavo dešinieji, ku
rie labiaus neapkenčia socialisto Blum’o, negu komunis
tų. Bet už tai daugelyje kitų distriktų komunistai bran
giai užmokėjo už savo idiotišką taktiką: pusė buvusiųjų 
komunistų atstovų nepraėjo į parlamentą!

Ir tai dar ne galas Maskvos davatkų bėdoms Fran
cijoje. Šie rinkimai aiškiai parodė visiems Francijos 
darbininkams, kad komunistiška skaldymo taktika neša 
naudą tiktai atžagareiviams. Sekančiuose rinkimuose 
joks susipratęs darbininkas jų neberems.

Gydytojas Jonas Kairiūkštis.

Žmogaus Kilmės Problemai;
(Tęsinys)

Kaip ir kiti žinduoliai, mes 
turime toliau trečios blakstie
nos palaikus, taip vadinamąją 
— plica semilunaris, mažą bal
tą plekšnelę, esančią vidurinėj 
akies kertėj. Kai kurie žin
duoliai gali ją judinti ir dargi 
kiek pridengti raginės akies 
luobelę. Ir paukščiai turi tre
čią blakstieną, o mums ji pasi
liko paveldėjimo dėka nuo mu
sų gyvulių protėvių. Kai ku
riose 
labiau išsiplėtojusi, 
bušmenai dargi gali 
turėti.

žymiai išreikštas, 
žarnos buvo platesnės ir ilges
nės ir skilvis turėjo kitokio pa
vidalo. Virškinamasai lata
kas buvo gerai pritaikintas au
galų maistui; uptat musų bo
čiai buvo tikri vegetarai. Po 
to “plautivores” stadium sekė 
“omnivores”, buvęs didesnio 
priešakinių dantų skaičiaus ir 
gerai išreikštų ilčių atsiradimo

i priežastim.
įjo vis didesnės ir didesnės reik- 
šmes; žarnų ilgumas užtat at- 

žmonių giminėse ji yra;simaW ir susidarė aklosios 
’ n(’^lal 11 j žarnos kirmino atauga. Prie 

kiemzles^^^iįy išsiplėtojo garso krep- 
I sėliai, kurie, kai]) rezonatoriai, 

Pilno to viso į teikė didesnės jėgos balsui ir

nu, buvo

Mėsos maistas įgi-

Bet užtenka.
vaizdo duoti negalima, 
liniukas atrastų tą keletą pa
vyzdžių mažmožiais, palyginant 
su ta begaline liudymų eile, ku
rią duoda mums šiuo atžvilgiu 
palyginamoji anatomija ir em
briologija Lai bus leista pa
sakyti: mes laukiame ir reika
laujame nuo kiekvieno, bandan
čio neigti žmogaus kilmės mok
slą, kad jis iš pradžių visai ge
ra susipažintų su gamtos mok
slų daviniais ir mokėtų įver
tinti faktus; tada jis veikiai 
įsitikintų, kad puikiuose rū
muose šiuo atžvilgiu kiekvie
nas akmuo randasi savo vietoj 
ir jokia protavimo falsifikaci
ja nepajėgia jo tvirtumui pa
kenkti, Gyvuliška žmogaus 
kilmė jau neginčijama mokslo 
veikaluose; žmogaus kilmės te
orija musų laikuose jau nusto
ja būti hipotezė (mokslinis, apy
tikris spėjimas) ir tampa bio
loginiu faktu, kuris nuolat gau
na vis naujų patvirtinimų; tik 
grynai populeriniuose ortodok
sai i nes
filosofijos ar teologijos (tiky
bos mokslo) leidiniuose dar mė
ginama neigti žmogaus kilmę 
iš gyvulijos* norėdami išgel
bėt religinę pasauliožvalgą nuo 
gilių ir nesutaikinamų prieš
taravimų. Ir juo labiau tokios 
pastangos yra tuščios, kad nū
nai palyginamoji anatomija lei
džia bendrais bruožais nušvies
ti musų gyvuliškų protėvių ypa
tybes ir jų evoliucijos • bėgį. 
Wiederheim’as savo veikale a- 
)ic žmogaus kūno santvarką jo 
praeities atžvilgiu duoda sekan
tį musų gyvuliškos praeities 
vaizdą: “Buvo laikas, kada mu
sų protėviai buvo apžėlę plau
tais ir geriau, kaip dabar, ap
ginti plačiais odos raumenimis 
įuo vabzdžių ir šiaip nuo ža- 
ingų įtakų.

. udinpmi keliais stipriais rau
menimis, padėdavo gerai girdė
si prisiartinantį pavojų. Suuo- 
dimo gebėjimus, palaikomas 
didesnių gleivės plekšnelės iš- . 
sipletojimu ir Jakobsono orga- verte juos vis labiau ir labiau

ir moks

(bažnyčiai ištikimos)

Ausų grybeliai,

: padarė jį gandinimo viliojimo 
priemone. žando,
sprando muskulatura buvo ir
gi stipresnė. Kaip dar ir šian
dieną motery lyties liaukos, ir 
musų vyriškos lyties protėviuo
se visą gyvenimo laiką buvo 
pilvo landos viduryj ir buvo ge
riau apginti nuo pakenkimų; 
bet vėliau, joms pakeitus sa
vo padėtį ir gavus krepšio prie
dėlį iš pilvo sienos, jos galėjo 

gerai įtraukiami raume- 
(cremaster) į pilvo lan- 

Be abejojimo, tolimi 
protėviai turėjo irgi 
pieno liaukų, ir tas 

vienu

kaklo ir

z mo
da u- 
buvo 
laku

būti 
nims 
dą. 
gaus 
giau
reikalinga keliems 
pagimdytiems gyvuliukams žin
dyti ir t.t. Iš visų šitų sam
protavimų matyti, kad dabarti
nis žmogus kadaise savo pro
tėvių eilėse nustojo gerokos iš
taigų dalies ir užtat gali klau
simas kilti, kuo pamainė jam 
gamta tą nuostolį, kuo budu 
žmogus pasidarė pirmas tobu
liausių gyvių? (Stačioji eise
na, smegenys, kalba ir sudaro 
tas ypatybes, (kuriomis žmo
gus praneša visus kitus gyvu
lius. Kaip žmogus jas įgijo 
evoliucijos keliu, yra tikrai da
linai išaiškinta.

Greičiausia, žmogaus dvasios 
atbudimo aušra pasirodė ne 
ankščiau, kaip bezdžionžmonės, 
— taip galime pavadinti paly
ginamai netolimus žmogaus pro
tėvius dėl kai kurių jų pana
šumų į beždžiones, — pateko į 
naujas gyvenimo sąlygas. Rei
kia manyti, kad netolimi mu
sų protėviai buvo miško gyvu
liai: jie, matyt, puikiausia mo
kėjo laipioti medžų šakomis, o 
žeme bčgo pamažėle ir sun
kiai. Iš dabartinių beždžionių 
tiktai horilai ir šimpanzė nusi
leidžia žemėn, kur jie dar gali 
susilenkę užpakalinėmis kojo
mis šiaip taip iš vietos į vietą 
keltis. Matyt, žmogaus protė
viai ir gyveno ilgą •geologinį lai
kotarpį miškais neturtingoj uo
lų šalyj; tų vietų pobūdis ir

Šiandieninės srovės -2:1 i«j j • i Statistika, politika, chemija — VclkarŲ literatūroj I romano baze. Klasinė progra- 
 Ima — jo ideologija.

(Avg. Raškovskaja).
[“K“] Paaštrėjusių klasinių 

santykių epochos pagimdo lite- literatūroj 
raturoj stačiai priešingų susi- 
grupavimų ir nuotaikų: tai, kas 
yra vertinga vienai klasės gru
pei, kitos laikoma negerumu. 
Literatinės kryptys, įnirtusios, 
kertasi, kad nukaltu besiimda- 
mos naujų formų. Ir kai skai
tai tuos neramius ir prieštarau
jamus Vak. Europos 4r Ameri
kos literatūros puslapius, rodo
si, lyg šisai kovos sąjūdis ir y- 
ra charakteringiausias naujojo 
meno bruožas. • rr I

[vartoti užpakalines kojas ir 
bandyti stačiai vaikščioti. Kad 

[stačioji eisena iš tikrųjų išsi
plėtojo tuo budu, parodo mu
sų kojų ir letenų anatomija: 
jų raumenys daug kitoniškesni, 
kaip tat reikėtų vaikščiojimui; 
čionai kiti pirštai, kaip didy
sis ar nykštukas, turi keletą 
atskirų raumenėlių, kaipo ne
bevartojami, atsilieka savo plė
totėj žmoguje. Vienu žodžiu, 
smulki letenos ir kojų sudėtis 
neginčajamai parodo juos pir
ma buvus painesniu laipiojimo 
organu.

Stačioji eisena davė kryps
nį ir kitų kūno organų plėto
tei. Rankos atsipalaidoja nuo 
reikalingumo laikyti visą kūną 
ir įgyja galimybės suimti smul
kius daiktus; taip vartojamos 
jos išsiplėtoja palytėjimo orga
nu, kas jas padaro tikru darbo 
įrankiu. Galva tampa labiau 
judri; pirmykščio žmogaus prie
šaky atsiveria didesnis akira
tis. Krūtinė, laisva nuo spau
dimo iš šonų, keičia savo pavi
dalą ir įgyja galimybės geriau 
reguliuoti kvėpuojamąjį orą, 
kas geriau padeda balso orga
nui plėtotis. Kita aplinkybė 
padeda irgi kalbai žmoguje iš
siplėtoti: rankomis atsipalaida-

Ivus žmogus išreiškia savo jau
smus daugiausia rankų judė
jimais; garsai tolydžio lydimi 
rankų judėjimais, ir pirmykš
tė kalba turi užtat gestikuliaci- Į 

įjos 
bos 
dėl 
koS 
nu pusrutuly, 
šinės rankos reikšmė sąryšiui 
tarp jos veikimo ir kalbos cen
tro sudaryti priklausė nuo di
desnio jos vartojimo. Kodėl 
žmogui teko garo evoliucijoj iš
sirinkti dešinę ranką gestiku
liacijai ir šiaip jau darbui, y- 
ra įvairiai aiškinama. žinomi 
klinikų — gydytojai tvirtina, 
kad kituose žmonėse kairiosios 
rankos darbas, ypač senatvei 
artinantis, sukelia dusulio ir 
širdies skausmo priepuolių, nes 
širdis simpatine nervų sistema 
yra geriau sujungta su kairią
ja ranka kaip su dešiniąja. 
Suprantama todėl, kad, kairio
sios .rankos darbui žalingai at
siliepiant į širdies veikimą, 
žmogus savo evoliucijoj turėjo 
vartoti daugiau dešinę, ranką 
- Kalba turėjo svarbios į 
ir galvojimui. Tas buvo svar
biausia smagenų, kaipo g’alvo- 
jimo organo plėtotės, priežas
timi. Savo priešakinės sma- 
genų dalies išplėtojimu žmo
gus ir praneša visus kitus gy-| 
vulius. Vadinas, 
smagenys turi dalių, 
sutinkame kituose 
čionai, kaip teisingai pastebi 
Wiedersheim’as kalbama apie 
naują ginklą kovoje dėl būvio: 
tas naujas ginklas smagenys, 
gavo sprendžiamos reikšmės ko
voje dėl būvio ir, tapęs baises
niu kaip kitų gyvulių ragai, 
dantys ir nuodai, leido žmogui 
pasidaryti visos gyvulijos ka
raliumi.

Jeigu tą viską pažinus kiek
vienam nepasiliks nė mažiausio 
abejojimo, kad žmogus iš tik
rųjų yra gyvulijos ainis ir vie
na didžiosios žinuolių šeimos 
atžala, tai vis dėlto įdomu, kad 
mokslas neturi pakankamo su
akmenėjusių liekanų, iškasenų 
skaičiaus, .galinčių duoti betar- 
pinio perėjimo vaizdą iš bez- 
džionžmonių iki žmogaus, šiuo 
atžvilgiu ką nors prikišti mo
kslui butų nerimta, 
galvotų, koks nuotikių 
mas reikalingas tam, 
grimzdęs kur nors į 
kur oro neprieina, užsiliktų nors 
vienas kaulas, kaip dar nesenai 
mokslas pradėjo tokius tyrin- 
nėjimus daryti, kai]) mažas tas 
žemės plotas, kur buvo daro
mi tokie tyrinėjimai, tas, prie
šingai, butų nustebęs, kad vis 
dėlto kultūringųjų šalių moks
lo muziejai turi nemaža griau
čių liekanų skaičių, kurios pa
remia gyvuliškos žmogaus kil
mės teorijos teisingumą. Yra, 
būtent, 
, domių 
dalo.

(skečiojimosi) pobūdį. Kal- 
ccntras smagenyse, ir to- 
jis yra greta dešinės ran- 
centro tik viename smage- 

Ta didesnė de-

srovių

jungia 
linkmę

Tačiau, literatinių srovių į- 
vairume visgi, tarytum, nugali 
realizmas, iš naujo atgimstąs 
ant kitų trumpalaikių 
ir grupių griuvėsių.

Realizmo tvirtėjimas 
pagrindinę musų dienų
su literatūrine XIX »amž. tra
dicija. \

Bet šių laikų realizmas ne
tenka šios mokyklos pirmatakų 
ir mokytojų (Floberio, Zolos) 
realizmo romantinio ir subjek- 
tinio charakterio; linkęs į do- 
kumentališkumą, tikslumą ir 
dinamiškumą, jis sustiprina 
dailės prasimanymą mokslo da-

šiuo atžvilgiu realistiška dar
gi musų dienų fantastika: vo
kiečiu ekspresionizme, kurs jau 
ima [žlugti, dar buvo jaučiama 
ideališka stichija ir “slaptingo
jo” Edgardo Po ar Hofmano 
dvasia. Bet šiandien, kai taip 
išsiplėtė tikslaus mokslo ribos' 
ir perspektyvos — visa anglų, 
amerikiečių ir vokiečių fantas- 

Itinė literatūra statoma ant 
griežčiausio “žemiško” tikslin- 
gumd pamato. Musų dienų mi
tologija — tai erdvę ir, laiką 
nugalinčių mokslo nukariavimų 
perspektyvos; tai — ketvirto 
matavimo pasaulis, kuris ro
dos, šit atsidarys prieš mus.

Charakteringas šių laikų re
alizmo atstovas yra Pjer Amp 
su savo pramonine proza, pa
remta dokumentu, technika ir 
skaičiais. Jo romanuose nėra 
herojaus; jį atstoja — žmogus 
— X iš masės.

Reikia pasakyti, kad prieša- 
įtakosl^11®8 £ruP®s» kurios rodo kelius 

ir vadovauja literatūrinei min
čiai ir darbui, nesudaro žmo
gaus branduolio. Prancūzijoj, 
pavyzdžiui, — atsverdami to
kius galingus vienetus, kaip 
Amp, ir tokias kairiai nusista- 

grupes, .kaip “Clarte” 
I (priešaky su Anri Barbiusu), 
ir unanirfiistai (žorž Diuamel 
ir k t.) labai tvitri dar bur
žuazinės grupės ir religinės ka- 
talikinės linkmės atstovai. Re
liginės problemos, kokios nors 
katalikų dogmos gynimas or
ganizuoja šių “naujhkatalikių” 
pasakojimą, {geliamas Volterio 
skepticizmas, politinis liūgo 
patosas, Montenio juokas at
stumta šiose grupėse krikščio
nybės apologeto šatabriano dė- 
liai.

Vokietijos literatūroje mato
me sumuštos ekspresionistų ar
mijos liekanas, iš kurių išliko 
tik tieji, kuriuose neišseko 
sveika socialė krova (Johanes 
Becher ir Toler), ir šalia jų— 
stiprų nacionalistinių idėjų pa
kilimą literatūroj, čia dar se
kasi autoriams, kurie gieda a- 
pie krašto nacionalę galybę, na- 
cionalį genijų, istorinę Vokieti
jos garbę. * Į nacionalistiškus 
buržuazinės publikos reikalavi
mus atsiliepia ir eilė jaunų na
cionalistų, iš kurių didesnių 
žurnalų kritika pažymi Giso pa
vardę.

Kontrastų dėsnio jėga, kita
me vokiečių literatūros poliuje 
socialistas ekspresionistas J. 
Becheris sukuria savo politi
nį, programinį romaną, keistu 
pavadinimu “(C11OI—>GH) 3 
AS”. šis pavadinimas—chemi
ne lormula nuodingų dujų, 
pa vartotų per paskutinį 
karą. “Mokykitės Europos is
torijos — Europos ant bedug
nes krašto

’ įžangoje. Jis atskleidžia baisų

Nemenkas reiškinys Europos 
pradedama do

mėtis senesnės kartos rašyto
jais. Sustokime ties rašytoju 
Steponu Cveigu. Didelio vi
suomeninio temperamento rašy
tojas, dvasios ir minties nepri
klausomumo kovotojas, sviedęs 
savo “Jeremijos” dramoj pirš
tinę kariaujančiai Europai, — 
Steponas Cveigas kartu — 
švelnus lirikas, turįs nepapras
tos emocionalės jėgos ir pasižy
mįs dvasios išgyvenimo leinu- 
mu.

Cveigo kūryba — įvairi: bri
ka, hovelė, drama, kritikos etiu
dai. Visa, ką jo plunksna pa
rašo — visad nuoširdumu pa
perkančio gebėjimo čiukuras. 
Jo dailės kuriniai pastatyti ant 
plataus filosofinio pamato ir į- 
žymėti dvasios paslapčių gilaus 
supratimo.

Savo novelėse Cveigas beveik 
visuomet vaizduoja žmogaus 
gyvenimo katastrofinius mo
mentus, krizius ir persilauži
mus. Jo meno esmė tai — ten
dencija suvesti į atskirą mo
mentą visą žmogaus išgyveni
mų visumą ir į atskirą asme
nybę visas sudėtingas žmogiš
kumo ir žmoniškumo komplek
sas. Pasirinkęs sau temą mei
lę, Cveigas, gal būt, pirmas po 
Mopasano, parodė naujų atšvai
tų ir vingių, žmogaus aistras 
vaizduodamas. Jame susilie
ja įtempimas su ramumu, jėga 
su lengvumu, gilus intimišku- 
mas su kosminiu jausmu.

žmoguas 
kurių ne
gyvi uose.

Kas pa
sūpuok- 

kad nu- 
dumblą,

čiusias

Neabejotina pakaita vyksta 
Amerikoj, pakaita, kuri iš pa- 
šaknų keičia paprastą ameri
kietiškos literatūros kaip nuo
tykių aprašymo supratimą.

Išsiskiria eilė jaunų rašytojų, 
liečiančių savo kuriniuose brę
stančias sociales problemas 
(Sinclair Lewis), nagrinėjan
čių su didele erudicija psicho
logines temas, kurios jaudina 
dabartį (Shervvood Anderson), 
duodančių naujos moteries įdo
mų paveikslą (Fannie Hurst) 
ir, pagaliau, teikiančių aštrią 
satirą šiandieninio gyvenimo ir 
Amerikos visuomenės interesų 
(VVoodvvorth).

Aštrus, paradoksingi, prisi
sunkę gudraus skeptizmo.Wood- 
vvortho romanai (“Nieknie
kiai”, “Loterija”) iš karto at
kreipė į jį dėmesį, greitai iš
garsino autorių. Gyvos, juokin
gos figūros, aforistinis dialo
gas, tikslus stebėjimas ameri
kietiškos visuomenės su jos 
dolerio kultu, originali. sandara 
ir visiškai aiški antikapitalisti- 
nė pozicija padaro įdomius abu 
Woodwortho dalykus.

Dabartis reikalauja iš rašy
tojo ir dailininko apibrėžtų, 
aiškiai išreikštų pažiūrų ir ide
ologinių pozicijų. Realizmas, 
kaip literatinė mokykla, jun
gia į vieną pagrindinį veržimą
si Vakarų literatūros. Klasinė 
esmė išsklaido, sortuoja ir su
kuria daugybę idėjinių, dažnai 
priešingų grupių. Istorija at
liko tarp jų savo atrinkimą.

—K. žv.

Turėjo nesmagumų su 
nusilpnėjimu ir nemige

“AS buvau visai nuirusi,” Rako ponia 
Graco Canhnian, Marfon. Ind. "AA turėjau 
nuolatinius niu»ilpnėjiiuuH ir negalėjau nak
timis miegoti. Vienas buteliu Nuga-Tone 
Hiitoikė man daug pagalbos.” Kenkiantieji 
perukai t ęv tokį pareiAkimą nudžiugti, iš
gint, kai, randasi tokios gyduolės ku
rios pagelbsti nuo tokiu trobelių, nca 
Nuga-Tone yra puikios gyduolė* ir su
teikia pagelbtj net ir labai pavojingose li
gose. Virt miliouas žmonių vartodami jas 
atgavo savo Hvoikata. stiprumų ir jėgų. 
Ir jei jus esate sergantis ir silpna t, jus 
turėtumėt jas pabandyti.

Nuga-Tone pagelbsti tiems, kurie turi 
skilvio suiriiniM. prastu apetitu, gastis vi- 
durluoRO, raugėjimu, neveiklius kepenin ar
ba kitus Hvarbius organus, galvos skaudė
jimu, svaiguli, silpnus nervus, reumatiš- 
kllH skausmus. arba skausmus dėl ku
rių negalit naktimis miegot,!. bandykit 
Nuga-Tone ir porsitikrinkil patys, kad jos 
yra puilųausios ir greičiausiai veikiančios, 
sveikatų ir stirn-umų budai ojanėios gy
duolės kokias tiK esat vartoje. Nugs To
ne yra parduodamos pas ūsus gyduolių 
vertelgas. Jei jūsų vertelga neturi jų 
savo saiidelyj, reikalaukite. kad jis už
sakytų jums iš ols<)io vaistinės.

sako Becheris
(Bus daugiau)

Pirkit nuo musų olacUo kai
nomis. Voppcr coli vaefnii iii- 
dytuvai virtuvo* boileriui, 
$6.85- Klauskite Fono Muail.

Peoples Plumbing & 
Hcating Supply So.
41)0 Mihvaukee Avė., 

401 N. Halsted Ht.
HajuiarUot OU'ift—0070

keletas šiuo atžvilgiu 
radinių iškasenų pavi-
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
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Pirmyn choro 
vakariene

Ir kaip daug visko reikia žmo
gaus širdies ir proto paten
kinimui.

Tiktai tu imk ir pabandyk 
žmogui širdį ir protai patenkin
ti, o tada tai jau tikrai pama
tysi, kokio baisaus besočio žmo
gaus esama. Labai trumpai sa
kant: Reikia dešrų, kopūstų, vy
no ir alučio gardaus; reikia juo
kų ir rimtų kalbų; reikia su 
draugais ir širdingai pasišnekė
ti, ir pasiguosti, ir, pagalios, pa
sibarti; reikia dainų ir apskri
tai muzikos; reikia vienos—ki
tos lakstančias akis pagauti, kad 
jos, taip sakant, tik i tave vie
ną žiūrėtų ir tavo širdį sotintų; 
reikia vienai už rankos paimti, 
apkabinti ir abiem drauge ju
dėti taip, kad išeitų ritminga 
judėjimo muzika, — tai mato
te, šokis.

Matote dabar, kiek daug rei
kia, kad žmogaus širdį ir protų
patenkinti. Ir štai kodėl kon
certuose, teatruose, prakalbose 
ar kini panašiose pramogose 
žmonės pilnai nepasitenkina. ()t, 
kai būna tokia vakarienė, kokia j 
buvo Pirmyn choro, tai tada iš | 
tikrųjų žmogaus ir širdis ir pro
tas pilnai pasitenkina, — tai 
žmogus tikrai žinai, kad gyve
ni... Ir kas buvo Pirmyn choro 
vakarienėje, tas tikrai gy veno, 
kas ne — tik merdėjo, ir tiek.

O kai <tel pačio choro ir jo 
mokytojos p-nios čerienės, tai 
tai tik gražiai kalbėti teišpuola. 
Kad choras nėra vienas iš ge
riausių, tai tatai ir jis pats gi
rai žino; tai kam man čia apie 
tai ir kalbėti, 'lik ve tiek ne
iškentęs pasakau, kad yra sta
čiai per didelis jaunų vyrų, mo
terų ir merginų surambėjimas, 
sustingimas, ną-, ir nedalyvavi
mas ten, kur būtinai reikėtų, 
vadinas, chore, lodei tenka tik 
keliems-kelioms dainuoti. Ta 
medžiaga, iš kurios tikrai butų 
galima geras choras sudaryti, 
tiesa sakant, ar tai kerpėmis 
apaugusi pūva, ar tai mandtu
mu nesitveria, ar tai, pagalios,
džiazinio gyvenimo sukuriu ivel-
ta visai velniop eina. O todėl 
chore pirmas vietas užimti tu
ri tie ir tos, kurie ir kurios ne 
tiek gabumais dainuoja ir ap
skritai muzikoje pasižymėti ga
li, bet tie ir tos, kurie ir ku-

PRANEŠIMAI
Teatrališkas Kliuhas “Lietuva” 

laikys savo mėnesinį susirinkimą 
Gegužio 10 d., S vai. vak., Davis 
Sųuare Park svet. Visi nariai malo
nėsite atsilankyti.

— Valdyba

SLA. 6-to apskričio Jaunuolių 
koncertas įvyks šiame septintadie- 
ny, gegužės 13 d., Lietuvių Audi
torijoje. Prasidės programas 6 vai. 
vak., o vėliau bus šokiai. Visi esa
te nuoširdžiai kviečiami skaitlingai 
atsilankyti. Y patingai kreipiame <lo- 
mę j SLA. narius.

— Rengimo Komisija.

Delegatams j SLA. Seimą žino
tina. Priklausančių kuopų šeštam 
apskričiui, jog delegatų pasitari
mus įvairiais reikalais, įvyks sep- 
tintadieny, po pietų, gegužės 13 d., 
Lietuvių Auditorijoje, pradžia 2:30 
valandą. Malonėkite visi delegatai 
atsilankyti.

— 6-to apskričio Valdyba.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269, 
A. C. W. of A. mėnesinis susirin
kimas įvyks Penktadieny, Gegužio 
(May) 11, 1923, 7:30 vai. vak., 
Naujoj Unijos svetainėj (Assembly 
Hali), Van Buren SI. ir Ashland 
Blvd. _ A. M.. Kadsel, Sekr.

Si m ano Daukanto Teat. J'aun. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
Pėdnyčioj, Gegužio 11 d., 1928 m., 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Audito
rijos svetainėj. Nariai visi būtinai 
susirinkite.

— S. Ii. Dijokas, Sekr.

Birutės moterų choras turės re
peticiją, Ketvirtadienyj, (šiandie), 
gegužio 10, Bridgeport Furniture 
Co., 3221 So. Halsted SI., 8 vai. 
vak. Birutės moterų Choras rengia
si dalyvauti Moterų Pasaulinėj Pa
rodoj. lietuvių dienoj, gegužio 21. 
Todėl visos birutietė^ malonėkite 
dalyvauti repeticijose.

---- Choro v eilėj a. 

rios labai apsčiai turi gražaus 
idealingumo, pasišventimo, am
bicingumo, žodžiu sakant, norų 
kiltiems tikslams perviršinę en
ergiją sunaudoti. Žinoma, tai 
vis puošniausi dalykai, kurie te
gali iš dvasinės žmogaus pusės 
išplaukti.

Algirdas.

S. L. A. nariams
SLA. 6-tas apsl ritys aparei- 

žengia pirmyn. Kuopomis au
ga kai suvažiavimas ir organi- 

1 zuoja-tveria naujas kuopas pa- 
. sėkmingai todėl, kad rimtai vei- 
■ kiama.

šį septintadienj, gegužės 13 d., 
šeštas apskritys rengia koncertų 
i-? šokius Lietuvių Auditorijoj; 
programas prhsides lygiai 6 v. 
vak. Programą pildys šį kartą 
musų jaunuoliai, nauji busiiųi 
talentai muzikoje, dainose ir 
vaidinime. Dalyvauja šios žy
miausios grupės: North sides 
22(>-tos kuopos, Jaunoji Birute, 
131-tos kuopos ir 36-tos kuo
pos. Visi jaunuolių skyriai yra 
i&silavinę, todėl turime nemažai 
vilties išgirsti gražų programą. 
Mes, SLA. nariai, šį kartą buki
me draugiški savo jaunuoliams, 
— tik atsilankydami tų galime 

! suteikti. Narva.

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Teko nugirsti daug maž to
kia kalba:

Vienas — Policija, policija, 
policija kalta, kad vagilių yra; 
policija kalta, kad nuo holdape- 
rių neapsaugo; ji kalta, kad va
giliai paliuosuojami lengvai.

Antras - Why, yes... argi ne 
policijos užduotis yra gaudyti 
piktadarius, daboti pačių pilie
čių ir jų savasties saugumą?

Pirmas — Taip tai taip, bet 
ką policininkas padarys, jei jis 
nutempia teisman piktadarį, pa
gautą, kaip sakoma, su visais 
goods, o teisėjas tą piktadarį 
paliuosuoja, dar pasako polici
ninkui pamokslą. I bet your 
lite, kad tas policininkas antrą 
karta rodvs labai mažai noro 
gaudyti piktadarius.

Nugirsta 69-tos gatves kare.
Reporteris.

Roseland.
Golden Star kliubo jauktas vėl

laimėjo.

Sekmadienyje, gegužės (i die
ną, prie 95-tos ir Miehigan Avė., 
kaip 3 valandą po pietų, Gol
den Star kliubo beisbolo jauk
tas išėjo vėl laimėtoju. Rose- 
lando lietuvių jaunuomenė šį 
kartą lošė bolę su Bauer jauk
tu. Golden Star kliubo jaukias 
padarė 22. o Baucriai — 6.

l’
Nors eras buvo labai šaltas, 

bet publikos prisirinko labui 
daug. Reiškia, roselandiečiai 
yra susidomėję beisbolo losiu, 
o gal jie skaitlingai lanko beis
bolo lošius užjausdami Golden 
Star kliubo lošėjams, kaip 'ge
riausioms lietuvių beisbolinin-» 
kams Chicagoje.

Staiga permaina.
šeštadienio “Naujienose” bu

vo* paskelbta, kad Golden Star 
kliubo jauktas los su Chicago 
Giants juodukų jauktu. Bet čia 

įvyko kokiu tai bildu klaida. 
Mat, Golden Slar kliubo' komi
sija, paisrodo, turėjo kitą jauk
tą, būtent Bauers, su kuriui) 
padarė anksčiau sutartį. Todėl 
ir prisiėjo lošti su Bauer jauk
tu.

Labai gerai kad Golden Star 
kliubiečiai sezono pradžioje pa
sirodė tikrais sportininkais. Tai, 
broliai, ir laikykitės!

Kada aš sakau — laikykitės, 
tai kalbu apie ateinantį sekam- 
dienj, kuomet kliubiečiai turės 
labai rimtą priešą, lygų sau, o 
rasi ir tvirtesni už save. Jie, 
mat loš su llarvev Blue So.x. 
Čia lai roselandiečiai gal ir tu
rėsime labai šaukti urral, jei 
musų žvaigždės nugalės mėlyn- 
pančiakius. N.

Chicagos lietuviai 
daktarai remia Lie
tuvių Moterų Pasau

lio skyrių
Pagirtini tie musų Chicagos lie

tuviai daktarai.

Praėjusį šventadienį Lietuvių 
Daktarų vakarienėje surinkta 
viršminėlam Liet. Moterų Pa
saulio Skyriui $39.00; kita tiek 
ir dauginus pasižadėjo prisiųsti 
čekiais. Smagu dirbti, kuomet 
jaučiasi parama ir užuojauta. 
Keikia manyti, jog ir kiti musų 
profesionalai ir biznieriai pa
seks musų garisuosius daktarus 
ir tuomi parodys kaip jie įverti
na kultūros darbą, kurį vietinės 
moterys dirba. Mtė.

Moterims žinotina
Chicagos Apšvietos Taryba I 

duoda pamokas anglų kalbos 
svelimžalėms moterims kiekvie
ną ketvirtadienio popietį, nuo 
1:30 iki 3 vai. naujame Garfield 
Parko trobesyje, kuris randasi 
prie 55-tos ir South Wcstern 
Avė. Knygos veltui. Ypaloms, 
kurios nori gauti pilietines po- 
pieras, bus suteikiama pagalbos 
taipgi. Lietuvaitės, merginos ir 
moterys, l u retų pasinaudoti šia 
proga.

Šuva įkando
šuva įkando Kazimiera Kecin- 

ską, 9 metų bernaitį, gyv. 4317 
So. Hermitage Avė.

šuva įkando kairiąją koją Te
resės Petraitis, gyv. 4649 South 
Washtcnaw Avė.

Šuva įkando Kilnų Ochalek, 
19 metų merginą, gyv. 2623 So. 
Emerald Avė.

šuva įkando Edvardą Komin- 
sky, 7 melų bernaitį, gyv. 1058 
\Vist 3lth PI. Reporteris.

STEPONAS KINTRA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužio 7 dieną, 1928 m., su
laukęs 53 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj, Tauragės apsk., 
Švėkšnos parapijos, Jocių kai
mo. Paliko dideliame nuliudi
me 4 dukteris, Stefaniją, Ma
rijoną, Oną ir Louise, brolį 
Antaną ir gimines, o Lietuvoj 
broli Joną. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4535 So. Rockwe)l St.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Gegužio 11 dieną, 8 valandą 
ryte, iš namų j Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Stepono Kintro 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Brolis ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

ANTANAS BALEL1ON1S

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 8 dieną, 12:55 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 39 
metų amžiaus, gimęs Kimenų 
kaime, Saločių parapijos, Pa 
svalio apskričio. Amerikoj iš- 
fryveno 15 metų. Paliko dide- 
iame nuliudime gimines ir 

draugus. Lietuvoj seną moli- 
nslę, 2 broliu ir 2 seseris. Kū
nas pašarvotas, randasi pas 
Augustą Zigmontaitj, 930 W. 
35 PI. Tol. Boulevard 0989. •

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
gegužio II dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Balelionio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteiki i 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. I’. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Pranešimas Kredito
riams

NOTICE TO CRED1T0RS.
•UNITED STATES OF AMERICA, 
Northern District of Illinois, East- 
ern Division. In the matler of 
Gabriel Benoaius, Bankrupt No. 
89637.

Public notico is hereby given that 
i in pursuance of an order entered in 
the United States District Court of 
Illinois, Eastern Division, in the 
matler of Gabriel Benosius, located 
at 2557 W. 69th Street, Chicago, 
Illinois, the undersigned as trustee 
has retained Samuel L. Winternitz 
& Co., auctloneers, to sėli the usnėta 
of said bankrupt, consisting of a 
well-stockcd drug store, also whut

■ eųuity the trustee may have in the 
fixtures, etc., and Sainuel L. Winter- 
nitz & Co., auctloneers, have sėt 
the day for public auction May 
15th, 1928, at 11 o’clock in the 
morning, at the place of business 
of said bankrupt, 2557 W. 69th 
Street, Chicago, III.

WILLIAM F. Z1BELL, Trustee.
Room 916, 69 West VVashington 

Streęt, Chicago, UI.
Samuel Z. Pincus, Attomey for 

Trustee.

A + A
ONA GRYBIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 9 dieną, 4 valandą ry
to, 1928 m., sulaukusi 43 me
tų amžiaus, gimusi Vilniaus 
Rėdyboj. Amerikoj išgyveno 
25 metus. Paliko dideliame 
nuliudime 6 dukteris: Fran- 
čišką, Stanislavą, Oną, Mari
joną, Juzefą ir Zofiją, sūnų 
Praną, žentą J. Haas ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuves įvyks Subatoj, 
gegužio 12 dieną, 8 vai. ryto, 
iš Eudeikio koplyčios į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionies sielą, o 
iš ten bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Onos Grybienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vaikai, Žentas ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis. Tek Yards 
1741.

a -f a
JONAS DAUSKURDAS
Persiskyrė su šiuo pa

sauliu gegužio 6 d., 1 vai. 
po pietų, 1928 m., sulau
kęs 52 metų amžiaus. Pa
ėjo iš Lietuvos.

Laidotuvėmis rūpinasi 
Anufras Damosevičia. Kū
nas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage avė.

Laidotuvės įvyks ket
verge, gegužio 10 d., 2 vai. 
po pietų iš Dudeikio kop
lyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Jono Daus- 
kurdo giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kivečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą. • Nuliūdę

Draugai.
Laidotuvėse patarnauja 

graborius Eudeikis, telefo
nas Yards 1741.

A JLA ~ H
FRANCIšKUS GRIGALIŪNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 6 d., 3 vai. po pietų, 
1928 m., sulaukęs 31 metų 
amžiaus. Gimęs Šiaulių apskr., 
Joniškio parapijos ir kaimo.

Paliko dideliame nuliudime 
du pusbroliu Romaną Mažei- 
kj ir Joną Kinelį, pusseserę 
Rozaliją Einikienę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas? randasi 
3110 S. Wallace St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
gegužio 11 d., 2 vai. po pietų 
iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

iVisi a. u. F. Grigaliūno gi
mines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnuvimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Pusbroliai, Pusseserė 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, tcl. Yards 
1711.

Mirė staiga
Jonas Dauskard, gyv. 4532 S. 

Hermitage Avė., 52 metų am
žiaus, mirė staigiai ties Bublc 
Creek, ant South Ashland Avė., 
tarp 40 ir 11 gatvių. Mirė pa
vieto ligoninėje.

Graboriai
PARDAVIMUI saliunas su 4 pa

gyvenimo kambariais, renda $55; 
priežastis — turiu 3 hiznius.

1124 N. Westem Avė.
Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
. 2’AGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė,

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield
Tel. Lafayette

/ SKYRIUS
1410 So. 49 Ct„

, Tel. Oicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd.

Avenue 
0727

Cicero

3201

S. D. LACH AVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balza m uoto jas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
A K U š E R K A

3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tartį.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše-

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudumą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsilikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialo atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Ncdčlioj 
10 iki 12 va!, po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7389

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6^87 
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street
Phone Kenwood 1752
Praktikuoja 20 metų

Lietuviai Daktarai

A. L Davidonis, M., D
4910 So. Miehigan Avcw

Tel. Kenwood 5107
V a 1 a n* d o s

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

apart šventadieni^ ir ketvirtadienio

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

Ofiso ir Res. Tcl. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakaro 
Kės. 3201 South VVallace S'treet

A. montvid, m. d7 
1579 Milwaukce Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
U'itraviolėtine šviesa ir diathermia
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas. M. D.
44<i2 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
,Tel. Boulevard 2160 

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

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH 

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P.M. 6:00 iki 8:30 P.M.

CHICAGO

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.

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ros. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutartį

Ofiso Tcl. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 31U2 S. Halsted St^ Chicago 

arti 3Lst Street
Valandų;.: 1 -3 po piet, 7—8 vakare 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną

Įvairus Gydytojai 
GYDO

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

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464I

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

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

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 
Tel. Dieną: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6188

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
x Kampas 18th St.

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

Re>:idence Tel. Fairfax 6353

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Sercdos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted S'L 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis fiuo i/ iki 12 ryto

A. A. OLIS '
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Pancdėlio ir

Pėtnyčios -

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tol.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 
Telephone Roosevclt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas ( anai 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare
Šen doj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

Ncdčlioj nuo H ryto iki 1 v. p. p.
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Sekmadienio ryte, apie 1 vai., 
plėšikai išbeldė langu gražuų 
krautuvės, kuri randasi adresu 
•II.‘IS Archer Avė. Piktadariai 
pasisiuvo visokiu žybučių, kurių 
rado krautuvėj ir krautuvės 
lange. Bet pasipelnė jie ne ka
žin kiek. Dalykas toks, kad 
graznos buvo visos sudėtos sei
fe, gi paliktos lange ir krautu
vėje buvo menkesnės vertės pa- 
žybos. Taigi vagiliai ne kažin 
ką pasipelnė. Reporteris.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskoloa

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai 

KARPENTERIS — gcneralis kon- 
eraktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

PASTATYSIM ant jūsų loto, nie
ko išmokėjus. Geriausiai pabuda- 
votas mūrinis bungalow, musų kai
na $6950. Mūrinis 2 flatų namas, 
$11,900. Mūrinis 3 fialų namas, $15.- 
875. Mūrinis 6 flatų namas, $30,000. 
Viskas moderniška ir naujos mados 
ir moderniški palankumai, šaukit 
budavojtoją. FRANK LYNN, 5944 N. 
Rockuell St., Edge\vater 1930.

Miscellaneous
įvairus

Turėkit Gražią Pievų 
šjtnct

Turėkit turtingu juodžemį
Atsišaukit •II. MARTIN

Stewart 9244 arba Regent 2392

MES turime pilną pasirinkimą sto
gu dengimo ir namu statymo mate- 
riolą pigiausiomis kainomis Chica- 
goj. Balta maleva, $1.75. Stogams 
roleliai, $1. Visokios rųšies virvių, 
8c svarui, ’4 arklio spėkos motoras, 
$7. l^ngų stiklai, “sashes”, visokių 
inierų, 50c kiekviena. W. M. M1LLER 
2553 W. Madison Street.

GEROS, riebios juodžemis galite 
pirkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 
ir t. t. šaukit Newcastle 2818.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymų namo? Jei taip, tai susiži 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymų. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba dykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
OTTO WITTB0LD NURSERY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikultūriniame cent

re Minnesota, North Dakota ii 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatini gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washington ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatą* 
vra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JfišKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Reika- , 
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų , 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY i 
Dept. 459, Great Northern Railway 
St. Paul. Mino, /

. i

Business Service
Biznio Patarnavimas________i

Bridgepurt Painting ,
& Hardvvare Co. i

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 Šo. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes matrasų 
specialistai. Paimam ir pristatom j 
namus.

644 E. 43rd Street 
Drexel 2287

$5 ĮMOKĖTI 
KITUS Į

3 METUS
MŪRINIAI ir mediniai namai, 

garažai, porčiai, pakeliam namus, 
' pertaisom, įdedam cementinius pa

matus, šalygatvius, grindis, stogus, 
malevojam, plasterioiam, jvedam 
plumbingą, visas darbas garantuo-1 
tas, telefonuokit dėl dykai apskait- 
liavimo, Brunsvvick 4707.

AJAX CONSTRUCTION CO.
2206 Mihvaukee Avė.

MES atliekame viską prie na
mų statymo. Taisome, perdir
bame namus, bungalows, gara
žus, porčius. Atsišaukit pas mus 
dėl dykai apskaitliavimo.
ANDERSON and LEEVVORTH

935 W. Marquette Road 
Tel. Wentworth 8548

A. J. KRISHACK
Anglys, Malkos, Ledas, Perkrausty- 
mas, Automobiliais Patarnavimas.

4628 Wentworth Avė.
Phone Yards 5318

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Kedzie 5111.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500, be užtraukimo morgi- 
čių arba kitokio užtikrinimo paskola 
pataisymams, anmokejimui taksų, 
assesmentų arba Kitokių skolų. Grei
ta pagelba. Prieinamos sąlygos.

CENTRAL FJNANCE CO. 
Rooin 514, 

City State Bank Building 
128-130 N. Wells St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

PARDAVIMUI counter’iai ir fik- 
čeriai pigiai. Atsišaukite pus M r. 
.L LIEK U S, 1705 S. Carini St., Tel. 
Roosevelt 3812.

PARDAVIMUI 3 kambarių rakan
dai, geram stovyj. Taipgi pardavi
mui elektra sukama mašinėlė, Ben- 
So ir Rip-So, ant to paties ben- 
Čiaus, taipgi pardavimui ir daugiau 
stalioriškų jrankių. Savininką. gali
ma matyt nuo 5 vai. vakare,, nedė
liotu iki 2 vai. po pietų. .1. STANĮ 
NAS, 2212 So. Leavitt St., 2 auk
štas frontas.

Financial
Finansai-Paskoloa

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskolinama jums $100, $200 
arba $300, imama leRsdj nuošim
ti., Pinigus jtausita į 12 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

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

vakaraa

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

vvrights. Rašyk šiandie, 
reikalai* kreipkite* prie manę* 
pilnu užeitikSjimu. Teisinga* 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attornay, 

2880 W. Chicago A v*.
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

■u

Situation Wanted
Darbo Ieško

APT1EKOR1AUS pagelbininkas, 
registruotas, nori gauti darbą vai
stinėj, porą dienų savaitėj arba 
rytmečiais iki 11 vai. kasdie. šau
kit Republic 1003.

Automobiles
PACKARD 1921, Twin 6, 1 stovyj! 

$325, liktai biskj įmokėti. A. L. 1 
AUGO. Hemlock 8004.

Iš SANDĖLIO RAKANDAI 
PARDAVIMUI

$300 vertės moliai r sek. setas $63 
$400 Imp. Lin. Frieze par. setas $87 
$250, 3 šmotų miegruimio setas $55 
$400 walnut miegruimio setas $88 
$225, šm. valg. kamb. setas $55 
$145 walnut valg. kamb. setas $45 
$85 9x12 Wilton kaurai ..............$2J
$145 9x12 French Wiltons .... $47 
$75 Coxwell krėslai ............... $24
5 šmotų pusryčiams setas ....... $5

Atdara vakarais ir nedėliomis 
AVAILABLE FIREPROOF 

AND STORAGE CO.
7728-32 Stony Island Avė.

NEATSIŠAUKUSIŲ RAKANDAI 
350 nnohair ir frieze sek. setų $63 
200 walnut miegruimio setų .... $49 
175 walnut valgomo kamb. setų $45 
Florentine puikus pusryč. setas $15
9x12 Wilton ir Axminster kaurai,

$12 ir daugiau 
Dunn Bros. Fireproof Bldg.

6714 Cottage Grove Avė. \ 
Atdara iki 10, nedelioj iki 6 vakaro

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studcbaker Dicthtor Six, 

4 durų Sedan, % pilnai įrengtas su 
spare tire, bumperiais ir kitais vi
sais įrengimais ir atveštas prie du
rų — kaina tiktai $1,345. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Commander Sedan pilnai 
I rengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
:urie norite pirkti naujj karą arba 

mainyti seną j naujj — telefonuo-i 
kitę arba asmeniškai atsilankykite i

MILDA AUTO SALES 
806 W. 31st St., Tel. Victory 16961 

I). KURAITIS ir A. KASIULIS
Savininkai

MES užmokėsime cash už jūsų 
automobiliu, visokių išdirbysčių ir 
modelių. Mes mokėsime daugiau ne- J 
gu Blue Book vertė. ATLAS 
MOTORS Ine., 6039 Cottage Grove.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Business Chances
.-.---v---- ________

PARDAVIMUI grosemė ir deli- 
catessen krautuvė. Geras biznis. 
Greitam pardavimui dėl ligos šei
mynoj, nebrangiai. 170-s W. 46 St., 
Tel. Yards 1255.

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernė. 
senas ir geras biznis. Pigiai. 10722 
So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI garažas ir auto
mobilių taisymo biznis. Kreipkitės 
pas savininką. 3109 VV. 38 St.

EXTRA. Turi būti parduota šią 
savaitę bučernė ir grosemė labai 
pigiai. Biznis išdirbtas, randasi ge
roj lietuvių apgyvento] vietoj. Už
tikrinu, kas nupirks, tas džiaugsis. 
Nepraleiskite progos ir bargeno.

Kreipkitės
3337 Auburn Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žeinr Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
1 po 4 kambarius; priimsiu kaipo pir
mą j mokėjimą mašiną arba lotą, 

Į kaina $3,950. •
3817 So. Spaulding. A ve.

| $500 PIGIAU 7
Parduosiu moderniškų muri- 

i nj bungalovv už $9,500. Mes tu
rime namų materiolo hiznj ir 
las vra “foreclosure”, lotas 
30x125, naujai dekoruotas, garu 
šildomas įmūrytas plumbingas, 

įtik $1500 įmokėti, savininkas 
Virginia 1050.

PARDAVIMUI restaurantas, lie
tuviu apielinkėj, savininkas turi par
duoti tuojau. 1564 N. Rohey St.

PASKOLINSIM nuo $56 iki $800 
už 2Vb nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St “upstairs” 

Tel. Armitage 1190

PINIGAI SKOLINAMI
Už Jūsų Karų

Notos perfinansuojamos^ išmo
kėjimais sumažinami. Va^nėki- 
tės kol išmokėsite. \ 

GARFIELD MOTOR CO.
S. E. Cor. 55th and VVabasli 

7715 S. Halsted Street 
Englewood 0027-0028

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
8335 So. Halsted St.

HELBERG liros, turi pinin pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% koinišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 687-8, 
192 N. Clark St. Deaiborn 4020.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

VVINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St

2-RUS MORGIČIUS
Padarome į porą-dienų 

PETRZILEK BROS. & CO
1647 W. 47th St

PERKAME
k

Lietuvos Paskolos Bonas
Mokame

Augščiausias kainai
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.
Chicago, UI.

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 /
Petrzilek Bros. & Co.

1647 West 47th St.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bond & Mortgage Co. 

1618 W. 18th St.
I. F. Danfcowski, pres.
C. T Dankowski, ižd.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
{.vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

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

Help Wanted—Malė
/ Darbininkų‘

REIKALINGAS kriaučius, kuris 
moka gerai kišenius sudėti.

3133 So. Halsted St.I

APLEIDŽIU miestą, turiu 
parduoti pigiai savo gražius ra
kandus. Parduosiu dalimis.

1543 N. Homan Avė.
Netoli North Avė.

REIKALINGAS lietuvys pardavė
jas — gerai žinomas lietuvių kolo
nijoj, parduoti popierą ir popierių 
maisukus groserių krautuvėms. Duo
siu gerą algą tinkamam žmogui. 
Ateiti reikia penktadieny ar šeš
tadieny iš ryto 8 iki 11 vai. ACM E 
PAPER CO., 823 S. Califomia Avė.

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st Street

Extra Extra
Šios žemiau minėtos ūkės turi 

būt parduotos j 15 dienų už pini
gus, bet ne ant mitinu.

155 akrų ūkė, 30 akrų sodno, gal 
vijai, padargai, 1 mylia j miestą, 
$4500.

40 akro ukč, 12 akrų sodno, gal
vijai, padargai, budinkai, 2 mylios 
j miestą, $3000.

70 akrų, ant cementinio kelio, 
budinkai, galvijai, padargai, sodnas, 
2 mylios j miestą, $3900.

Bile už kurią galima įmokėti 
$1500, likusius ant išmokėjimo.

Šitos ant mainymo: 100 akrų, su 
gyvuliais, padargais, sodnas, miš
kas, $11,000; 40 akrų sodno ūkė, 

! puikiausi budinkai, gyvuliai, maši
nos, ant cementinio kelio, $12,000, 
duoda gryno pelno $4500 j metus.

200 akrų ūkė, 10 akrų sodno, 20 
akrų girios, upė, 13 galvijų, 3 ark
liai, kiaulės, padargai, arti miesto, 
$10,000.

P. D. Andrekus 
Real Estate 

PENTWATER, MICH.

____ Exchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokių kai
nų. Lotus, fartnas, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba iš
mainysime.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

MAINYSIU gerą namh j farmą, 
su gyvuliais. Del nesveikatos. 3307 
Lemoyne Avė., M R. TALUC. 

———■
Real Estate For Sale

Patarimas Publikai!
Ar Žinai, kad su pirkimu, mainy

mu ir pardavimu turto, morgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

s. L. FABIAN & CO.
1809 W. 35th St., Chicago

Boulvard 0611-0774
1 JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
^AD JV BIZNIS YRA DIDELIS.

PARDAVIMUI, lotas 75x125, jren- 
ijtas su ,8-4 kambarių apt. ir 2-4 
cambariu apt. prie 3941-5 S. Wells 

1 St. Medinis namas, labai gerame 
1 stovyje, kaina $6,000, cash $2,000. 
I H. J. COLEMAN and CO.

129 E. Pershing Road 
Blvd. 7769

Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
namas, 2 flatai po 5 kambarius ar
ba mainysiu j cottage, Brighton 
Parke, Marųuette Parke arba Ci- 
ceroj. Agentams komišinas. Atsi
šaukit vakarais.

4055 So. Artesian Avė.

NORIU pirkti už cash režidenci- 
; jų ir biznio namų, kurios butų tar- 
| pe 69 ir 73 ir California ir Western 
Avė. Taipgi 20 iki 40 akrų farmą, 
75 mylios nuo Chicagos.

J. A. LYNCH
40 N. Dearborn St., Central 3651

PARDAVIMUI arba mainui 2 fla
tų naujas namas, du boileriai. Mai
nysiu ant cottage, biznio, loto ar 
kitko. 3322 So. Wallace St.

SAVININKAS labai serga, turi 
* parduoti tuojau. Tas ilgai nebus. 
$1500 pigiau, pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van
deniu šildomas, bizniavas namas, pri
imsiu lotus kaipo dali įmokėjimo. 
Kaina $27,000, cash $7000. 2624 W. 
Blst St. arba Tel. Hemlock 7178.

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

Selesmanų, kurie turi noro išsimo
kinti pardavinėjimo sulyg moderniš
komis metodomis. Nėra reikalo tu
rėti tam patyrimo, visko ko jums 
reikia tai pasiryžimo, noro ir suge
bėjimo mokintis, šis mokymas turi 
didelės svarbos kiekvienam, kas turi 
noro pasiekti ko nors geresnio. Čia 
jus pasieksit, ir tuo pačiu laiku jiims 
yra- proga dirbti praktiškai atstovau
jant Chevrolet, Amerikos labiausia 
perkamą karą.

Ateik ir atsinešk šį skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 301 Gossard Bldg.
108 E. Ohio St.

Iš SANDĖLIO RAKANDAI kaip 
nauji, pigiau negu už pusę kainos, 4 
kambariams net už $80. Jūsų kredi
tas geras. Išmokėjimais. Atdara va
karais. Mes dastatom bile kur.

AJAX FURNITURE CO.
1432-34 W. Madison St.

KELETAS FARMŲ

MES parduosim už užlaikymą 
sandėiyj keleto kambarių rakandus 

mo- 
val- 
se- 

Ge- 
kai-

už jūsų pasiūlytą kainą. Gražus 
hair ir velour seklyčios setas, 
gorno ir miegruimio kambarių 
tai, pianai, kaurai, karpetai. 
riausis bargenas ir pigiausios 
nos, tik kelioms dienoms.

JO YČE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

REIKIA vyrų ir shearmenų j ge
ležies atkarpų jardą. 1864 N. Lincoln 
Avė., netoli Armitage and Grand 
Avės.

REIKALINGAS siuvėjas prie vy
riškų naujų ir senų drapanų. K. 
Laucius, 3317 Auburn Avė.

Help Wanted—Female
________ DartaninkiųJReikm________

REIKIA patyrusių moterų skudu
ru sortuotojų. Atsišaukit PEOI’LES 
IliON & METAL CO., 5835 South 
l/oomis Blvd., Wentworth 6754.

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui maišytu skudurų. Nuolat dar
bas. LEV. BROS., 1510 Newberry 
Avenue.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ir prižiūrėti 2 vaikus. 1251 W. 
72nd St. Vincennes 7821.

DABAR TURIME DAUG IR 
ĮVAIRIŲ GERŲ DARBŲ

Virėjų, $35 j savaitę. Lovų taisy
tojų, $65 j menesj. Antrarankių vi
rėjų, $20 j savaitę. Patarnautojų į 
ligonines, $45 j mėnesi, . valgis ir 
kambarys. Prie apvalymo, $20 j sa
vaitę. I dirbtuves merginų, $12-$15 
j savaitę. Prie virtuvės moterų, 
$16 į savaitę. Prie pentrės mergi
nų, $18-$20 j savaitę. Indų plovėjų, 
$15-$18 j savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU

4193 So. Halsted, 2 fl.

Furnished Rooms
RENDON kambarys vyrui. Vir

šui krautuvės.
4345 S. Fairfield Avė.

PARENDAVOJIMUI kambarys vy
rams. vienam arba dviem. 4642 S. 
Marshfield Avė., 3-čios lubos.

TĖVAS ir du sūnus, 4 ir 5 me
tų amžiaus ieško sau butą ir už
laikymą švarioj šeimynoj. Apie kai
ną praneškite. Box: 1067, Naujie
nos, 1789 So. Halsted St.

REIKALINGAS kambarį su val- 
giu, apielinkėj 77th ir Cottage Grove 
Avė. Naujienos, 1739 So. Halsted 
St., Box 1068.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo grojikų pia
ną, išrodo ir groja kaip naujas, už 
$95, $40 cash, kitus | 8 mėnesius. 
6621 So. Richmond Avė., 2-ros 
lubos.

GROJIKLIS pianas A-l stovyje, 
turi puikiausi tona, parduosiu už 
$75. Yra 70 rotoriai, benčius ir ca- 
binet. Dalj pinigais, o kitus išmokė
jimais, 65X2 S. Halsted StM 1 fl.

DIDZIAUSLS bnrirena« mieste. Mes par
duodam piKiausiomls kainomis. Vislias par- 
duodama už užluikyilii). Seklyčių, mlerrui- 
mtų, valdomų kambarių setai. liampos, 
kaurai. BAL.D STOHAOE CO.. 1143 W. 
Madison >St.

1. —35 akrai žemės vaisiais apso
dintos, šalę golfo lauko, strytka- 
ris bėga pro šalj. Cemento kelias, 
elektra, viena bamė, mažas namu
kas ir dar keli budinkai. 5 akrai 
grėpsų (vynuogių), 10 akių obuo
lių, 1 akras raudonų aviečių, 1 — 
juodų aviečių, 5 akrai Alfalfos ir tt. 
Su gyvuliais ir padargais, kaip no
rite. Kaina 12,000 dol. be gyvulių. 
Į mokėjimas 4,000 0ol.

2. —71 akras vaisių (frūktų) apie- 
linkėje sale didelio rezorto ir golfo 
lauko ant kranto upės ir privačio 
ežero 700 pėdų ilgio, 10 pėdų gilio 
ežeras tarpe kalnų, strytkans su
stoja prie durų, cementinis kelias, 
elektra, vanduo jvestas, moderniš
kai viskas įtaisyta. Labai gera vie
ta dėl rezorto. 20 akrų grėpsų (vyn- 
uogių), 9 akrai obuolių, vyšnių, gro- 
šių, slyvų etc. etc., 3 akrai puikaus 
miško.

PARSIDUODA bizniavas namas, 
bučernė ir 2 štorai ir 4 karų ga- 
radžius. Savininkas išeina iš biznio. 
Galima pirkti už $8,000 arba mai
nysiu j lotus. Savininkas 

4101*41 Archer Avė.

PARDAVIMUI namas, 3 lotai ir 
garadžius. Gerame stovyj, nebran
giai. 11331 So. Kedzie Avė., Mt. 
Greenwood; III.

SPECIALIS BARGENAS
Turi būt parduotas tuojau gra

žus 5 kambarių bungalow, tai bus 
puikus dėl jūsų namas. Savininkas 
nori apleisti miestą. Viskas yra 
įtaisyta vėliausios mados, parduo
siu pigiai pirmutiniam pirkėjui. 
Bungalow randasi prie

5730 So. Whipple St. 
Raktai randasi

3211 W. 63rd St., Hemlock 4900

IS SANDELIO BARBENAI 
$30.000 vertėH naujų rakandų ir 

turi būt iAparduota labui pigiai. 
4 kambarių, verti $1000 ..... :..........

4 kambarių, verti $2000 ................
$2OO Mohair Frieze si'klyčios netas 
$450 Frieze neklyčion Botas .. 

rielutiniH valgomo kamb

PARDUOSIU 10 lotų pigiai ar
ba mainysiu j automobilių. Savinin
kas J. Vasiliauskas, 160 ir Lincoln 
St., Harvey, III.
----------L.--- -------------———

NAŠLĖ turi parduoti 2 flatų mu
rini namą, garažas, rendauninkai 
patys turi apsišildyti, kaina $14,- 
500, cash $2,000. 3337 W. «0th St. 
Savininko Tel. Virginia 0742.
_____________________!--------------------- -

kaurų
S295 $476

. . ___ _____  $146
$150 rieAutinis valgomo kamb. setas $55 
$1K5 5 Arnotų walnut miegruimio setas $HS 
Čoxwell
5 Arnotų pusryčiams setas 

Klauskit Mr. 
COLLINS STORAGE 
5114 Madison StreJt 

Atdara vakarais iki 9, nedčlioj Iki 6

BARGENAS už cash. Parduosim I 
pigiai naujus ir biskj vartotus ra
kandus. Gražus, rankomis karbuo- 
ti seklyčių setai, $60, 7 šmotų wal. 
valg. kambario setas, $59, 4 šmohj 
vvalnut miegruimio setas, $67, kar
petai, lempos, pusryčiams setai, 
krėslai ir šimtai kitų dalykų. Atda
ra kožnų vakarą iki 10 vai. Nedė- 
lioj iki 5. Klauskit Irvving.
TUFT’S FIREPROOF STORAGE 

4444 Madison St.

kreklai, kaurai visokios rąfiii’H.
$10 

l’armel
NS STORAGE
Madison StreJt

500 ANT DOLERIO
Wal. valg. kamb. setai, mohair 

sekly, setai, 9x11 Wilton kaurai, 
daug kitų bargenų. GOODMAN 
FURNITURE CO„ 521 W. 63rd St. 
Phone Normai 4745.

Automobiles
M & K Motor Sales

cnicaroa «en»iuU tr atMkan&ausl vartotų 
karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame tnechaniftkame 
stovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Mes tarime karą kuris tinka viso
kiems reikalams. Cash. ItaiokSJimais, mai
nais.

0811*18 8o. Halsted 8t.

BUICK vėliausio modelio, 7 pa- 
sažierių sedan, išrodo kaip naujas, 
kaina $845, i mokėti $100.

7020 So. Halsted St. 
______________č________________________ -

DODGE, vėliausio modelio, sedan, 
labai pigiai parduosiu, vartojau tik 
biskį. Maleva, tajerai, motoras taip 
kaip nauji, karas geriausiame sto
vyje, parduosiu už $275. Apleidžiu 
miestą, atsišaukit po 4 vai. pp pie
tų. 1-mos lubos.

3645 W. Polk Street

HUDŠON ’27, Brougham  $595 
BUICK ’27, Sedan ................... $650
OAKLAND ’28, 4 durim sedan $695 
REO ’26, 4 durimis sedan .... $495 
CHRYSLER ’28, model 52 .... $595 
NASH ’27, advanced 6 sedan $650 
HUDSON ’26 Coach ............... $395
Visi karai garantuoti. Išmokėjimais 

2560 So. Halsted St.
Atdara visada

3. —6 kambarių gyvenamas namas, 
2 didelės barnės, didelis vištininkas 
18x80 pėdų, visi budinkai apšvie; 
čiami elektros šviesa ir moderniškai 
jrengta. Yra taip-gi kiaulininkas, 
iedaunč ir daug namelių. Ta vieta 
patogi, gera, ir nesulyginamai pi
gi. Kaina tik 28,000 dolerių. Gali
te pirkti jmokant 8,000 dolerių, o li
kusius išmokėjimui sutartam laikui. 
Neša didelį pelną.

4. —400 akrų javų fanna, 1 mailė 
nuo miesto, cementinis kelias per 
vidurį farmos, 80 akių miško, 3 ak
rai grėpsų, visa kita — dirbama 
ūkė. Namas 10 kambarių. Visi 
budinkai puikus. Kaina 22,000 do
lerių.

5. —Rezortas (vakacijų vieta) iš 
54 akrų žemės, ant upės kranto, 9 
skylių golfo laukas, daug vaisme
džių ir visokių uogų dėl svečių. 
Vandentraukis visuose kambariuose 
su šiltu ir šaltu vandeniu. Geso 
virtuvė. Namas 25 kambarių kaipo 
hotelis, 17 namukų (cottage) su 1 
ir iki 4 kambarių, gonkos ir visi 
patogumai. Garažius 12 automobi
lių. Valdomasis kambarys talpina 
130 žmonių prie stalo, prie jo vir
tuvė ir kambariai patarnautojams, 
virėjams etc... Puiki apielinkė. Par
duodama su visu įrengimu k. t. lo
voms, pečiais, indais, golfo laukui 
reikalingais įrankiais. Arti gelžke- 
lio, strytkaris čia pat stoja. Reika
laukite fotografijų.

Kaina tik 70,000 dolerių. Biznis 
išdirbtas.

Del platesnių informacijų šių far- 
mų reikale, kreipkitės j Naujienas. 
Klauskit J. šmotelis.
MODERNIŠKA 120 AKRŲ PIE- 

NININKYSTSS FARMA
Puikus budinkai ir padargai, 

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

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

Phone 364

PARDAVIMUI bizniavas namas 
su dviem storais, 2 flatais ir 2 ex- 
tra lotais. Taipgi prie to yra nau
jas mūrinis garadžius 50x125. Tuos 
namus ir garadžių, parduosiu už 
$28,000 arba mainysiu ant priva
tinio namo nepaisant apielinkės, 
Road House arba bizniavų lotų.

Kreipkitės pas
F. G. Lucas & Co. 
4108 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5107

—--- * ---------- - - ----------------
PERKAME, parduodame ir mai

nome, taipgi budavojame visokius 
nanlus po visas Chicagos apielin- 
kes. Apsaugojame namus ir nami
nius rakandus nuo ugnies ir kitų 
nelaimių geriausiose apsaugos kom- 
phniįose. Atliekame visokius popie
rių legališkus darbus pigiai ir grei
tai. FRANK STASULIS, 4405 So. 
Fairfield Avė., Phone Lafayette 5948 
(Per 15 "metų Brighton Park pa
sekmingai biznyje).

PARDAVIMUI prie 5611 S. Ada 
St., 2 aukštų mūrinis namas, 6-7 
kambarių, karštu vandeniu šildomas, 
galit jį nupirkti labai pigiai. .

MILLEH BROS.
6624 So. Halsted St. 

Wentworth 4576 
Vienatiniai^ atstovai-------------------------w---

LICITACIJA
Subatoj gegužio 12, 1928. 8 kam

barių namas ant didelio loto, 144x 
125, bus parduota už jūsų kainą, jei 
jus atvažiuosite 2 vai. po pietų, 5430 
So. Neenah Avė., H bloko j šiaurę 
nuo Aicher Avė. Informacijų galit 
gauti pas K. Ricker, 2458 So. St. 
Louis Avė.

WESTMONT

NASH 1927 coach, labai gerame 
stovyje,, mechaniškai gebame stovy
je, geras visais atžvilgiais, kaina 
$565. FINANCE CO., 7001 Stony 
Island, Fairfax 8030. Atdaro va
karais arba nedelioj.

INDIANA FARMOS
Prieš pirkimą niatykit .mus. Tu

rim virš 200 farmų išsirinkimui.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadway,
GARY, INDIANA________

PARDAVIMUI arba mainymui 80 
akrų farma in Clark County, Wis- 
consin. Geras namas. Parduosiu ar
ba mainysiu j 4 flatų mūrinį.

F. BIRR
Keystone 10003

PARDAVIMUI per budavotoįą — 
24 nauji namai. 4, 5 ir 6 kambariu. 
10 namų .parduota Westmont. Chi
cagos greičiausiai augantis priemie
stis, C. B. & Q. transportacija, 35 
minutės važiavimo iki vidurmiesČio. 
Tiktai biskį įmokėti, kitus kaip ren- 
dą. Atdara visą dieną nedėlioj. Ra
šykit arba telefonuokit.

A. DUDEK
15 S. Cass Avė., Westmont 
Tel. Downers Grove. 931 M.

PARDAVIMUI arba mainymui — 
moderniškas, mūrinis 2 flatų namas, 
karštu vandeniu šildomas, tinkamas 
dėl rooming house, visi kambariai 
išrenduoti. Parduosiu arba mainysiu 
j bungalow arba cottage. Savininkas 

7821 Emerald Avenuo 
TeL -Stevvart 7764

UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ 
EKSKURSIJOS

1 Prie Wisconsino virtinės ežerų, 
kiekvieną savaitę, pradedant gegu

žio 12

Transportacija, hotelio išlaidas, 
valgį ir t.

Padarykite susitarimą iš anksto, 
: nes mes galim nuyežti tik apru- 
bežiuotą skaičių žmonių. Apžiurėkit 
musų miškų apaugusius vasarna
mius, 75x150, $150, išmokėjimais, 
20% įmokėti, kitus po $5 j savaitę. 
Phone Wąbash 6593 arba rašykit 
Long Lakė Woodlands. Room 522, 
166 W. Jacksąn Blvd., Chicago. 
Pardavinėtojų reikia.

MES turime keletą 2 flatinių na- 
! mų, kuriuos parduosime po $2500 
įmokėjus, kitus lengvais mėnesi- 

i niais išmokėjimais. Taipgi 12 fla- 
I tų ir 6 flatų namus. Jei norite pui
kių bargenų, pasimatykit su mumis 

| šiandie.
D’ALESANDRE

3043*,6 Armitage Avenue 
Telefonas Spaulding 4266

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
Kampinis 8 flatų mūrinis na

mas, 6-4 ir 2-5 kambarių, vienų me
tų senumo, j Marųuette Manor, 
100% išrenduotas, $6500 cash. Vei- 
kit greit. Šaukit FRED WILKEN, 
6357 So. Kedzie Avė., Prospect 3000.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash.

i Bungalow randasi Marųuette 
(Manor prie bbulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

Už $250 iki $500 nupirksite nau
ją 5 kambarių murinę bungalovv, 

’ octagon frontu, furnas Šildomas, 
i vėliausios mados, kaina $7500, $55 

j mėnesį, iškaitant nuošimčius. 
5635 Irving Park blvd. Kild. 5773.

SAVININKAS parduoda savo mo
dernišką 2 flatų namą, garo šildo
mas, 6-6 kambarių, stikliniai por
čiai, ugnavietė, knygynas, 8 karų 
mūrinis garažas, randasi Marąuetta 
Manor, bloko nuo 63 St., tik 
$1000 ar daugiau jmokėti, kitus 
lengvais išmokėjimais.

Phone Prospect 3481

SAVININKAS parduos arba mai
nys tris po 2 flatu namus. Didelis 

į bargenas. Savininkas MALPEDE, 
408 S. Laramie Avė., Austin 6115.

6 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
i bungalow, karštu vandeniu Šildomas, 
lotus 80 pėdų, randasi arti Mar- 
(|uette Parko. Turi būt parduotas 
šią savaitę, kaina $8,500; galit pirk
ti su $500 ir tuojau kraustytės.

WALTER J. PAUL
6601 S. Western Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 238?


