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Riaušes Kaune prieš Lenkų delegaciją
Kauną apleidžiančius lenkus 

bombardavo papuvusiais kiaušiniais
studentai

Del to jvyko susikirtimų su policija, per kuriuos 
dešimt asmenų sužeista; keletas de

monstrantų areštuota

LIETUVA ŠVENTĖ NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ

RYGA, Latvija, geg. 4. [Chi- 
cago Tribūne Press Service].— 
Lenkų taikos delegacijai aplei-

10 studentų sužeista

džiant Kaunu, lietuvių demon- s’sc*,e &'itung
atrautai, prasimušę pro stiprų 
policijos kordoną, kuris ją sau
gojo, ėmė lenkus bombarduoti 
supuvusiais kiaušiniais.

Nežiūrint karo padėties, per 
pastaras dienas lenkų buvimo 
Kaune Lietuvos vyriausybė bu
vo priversta pastatyti raitelių 
burj lenkams sergėti. Praeitą 
šeštadienį buvo sužeista keletas 
asmenų, raiteliams pavartojus 
savo rimbus minioms.

Valdžios opozicija kaltina mi- 
nisterį pirmininką, Augustiną 
Voldemarą, dėl planavimo vėl 
suvienyti Lietuvą su Lenkija.

BERLYNAS, geg. 15. —Vos- 
telegrama iš 

ten įvykęs 
ir

Kauno sako, kad 
susikirtimas taq> policijos ir 
studentų. Muštynės įvykusios 
dėl to, kad po nepavykusių de
rybų lenkų delegacijai aplei
džiant Kaunu, studentai ja ižei-

Dešimt studentų buvę sužei
sti, o keli kiti areštuoti.

J

Pasak pranešimo, studentai 
supuvusiais kiaušiniais bom
bardavę Kauną apleidžiančių 
lenkų vagoną ir sukaudami 
juos kolioję.

Paminklas Nacionaliniuose Arlingtono kapuose, pastatytas kontradmirolui Peary, kuris pir
mas buvo pasiekęs žiemių ašigalį. Netoli nuo to paminklo nesenai tapo palaidotas aviatorius 
Floyd Bennett, kurs pernai kartu su Richard E. Byrdu aeroplanu perskrido per žiemių ašigalį. 
Bennett mirė bandydamas gelbėti vokieČių-airių Atlanto skridikus, kai jie savo monoplanu “Bre- 
men” buvo priversti nusileisti Greenly saloj.

Vakar Lietuva šventė savo nepriklauso 
mybės įteisinimo šventę

Pamišėlis aeroplane. Britų darbininkai 
apsvaigino pilotą imą nerimti, sako 

unijų vadas
apsvaigino pilotą

10 žmonių žuvo vai 
čiai paskendus

Vyriausybė 
paskelbė 
niams ir

dėl tos priežasties į Tų šventę švenčiant, buvo pa- 
amnestiją politi-j skelbta plati amnestija politi

niams ir kitokiems kaliniams.
Vyriausybė savo išleistame

dėl tos priežasties manifeste
primena Lietuvos kovas dėl ne
priklausomybės ir |>asiektų pro
gresą ir optimistiškai kalba 
apie ateitį. Ji sako, kad norš 
Vilnius, kuriame buvo Lietu
vos nepriklausomybė prokla
muota, tebėra svetimųjų oku- 

tauta tvirtai

Aeroplanas krito 2,000 pėdų že
mėn; pilotas ir užpuolikas 
sužeisti

amnestiją politi- 
kitiems kaliniams

Kaunas, geg. 15. —Lietuva 
šiandie šventė savo valstybės 
šventę — dešimties metų nepri
klausomybės sukaktuves.

[ Tikrai, gegužės 15 diena yra 
Steigiamojo Seimo susirinkimo 
ir nepriklausomybės įteisinimo 
(1920 metais) šventė. Lietu
vos nepriklausomybės deklara- puotas, lietuvių 
cija buvo Valstyliės Tarybos tiki, jog.ei ji vėl atgaus tą mie- 
paskelLta 1918 metų vasario Ui'stą ir paskelbs jį nepriklauso- 
dieną.] . ‘ I mos Lietuvos sostine.

Pensija prezidento 
Wilsono našlei

Kauno konkė bus 
likviduota

WASHINGTONAS, geg. 15. 
— Senatas priėmė ir pasiuntė 
atstovų butui bilių, kuriuo pre- 
zidento Woodrow \Vilson’o na
šlei skiriama $5,000 pensijos 
metams.

miesto 
derybas 
savinin-

Daugiau kunigų depor
tuota iš Meksikos

KAUNAS. — Kauno 
valdyba vis dar veda 
su arklių tramvajaus 
kais dėl “konkės” išpirkimo.

Kaip tik bus galutinai susi
tarta, miesto valdyba mano 
pradėti elektros tramvajaus tie
simą. Kol bus nutiestas tram
vajus, susisiekimas bus palaiko
mas Kauno miesto valdybos au
tobusais.

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
15. — Ei Universal Grafico 
pranešimu, Meksikos vyriausy
bė deportavo i Jungtines Vals
tybes keturis katalikų kunigus, 
du pasauliškiu ir vieną moterį.

Smarkus žemės drebė
jimas Peruvijoj

5 žmonės žuvo naftos 
gaisre Rumanijoj

Vienas miestas išdalies sunai
kintas; 3 žmonės užmušti

BUCU A RĘSTAS, Bumanija, 
geg. 15. — Ploesti, apie ketu
riasdešimt penkias mylias nuo 
Bucharesto, kilo didelis naftos 
šulinių gaisras. Penki darbinin
kai žuvo ugny.

LIMA, Peruvija, geg. 15. — 
Gauti pranešimai sako, kad 
smarkus žiemės drebėjimas, |- 
vykęs vakar pavakarį, iš dalies 
sunaikino Chachapoyas miestų. 
Daug namų sugriuvo arba buvo 
gadinti. Trys asmens buvo už
mušti, keliolika kitų sužeisti.

UŽSIMUŠ®, NUKRITĘS Iš 
VINTO AUKŠTO

I)E-
DU STUDENTAI UŽSIMUŠĖ 

AUTO KATASTROFOJE

Rumanijos ex-kron- 
princas turįs santy

kiu su Maskva
L’Echo de Paris sako, kad so

vietų ambasada Paryžiuje 
buvus visados kontakte su1 
Karoliu .

Pietų Kinų vadai ta
riasi dėl padėties 
Šantungo provinc.

Nacicnalictų generolas, nepa
klausęs įsakymo ir įsivėlęs i 
konfliktą su japonais, paša
lintas

PARYŽIUS, geg. 15. Laik
raštis L’Echo de Paris mano, 
kad buvęs Rumanijos kronprin- 
cas Karolis turįs artimų santy
kių su sovietų Rusijos valdžia.

Kai Karolis 
joje, sovietų 
žiuje buvus nuolatos kontakte 
su juo. Tie santykiai ligšiol esą 
tebepalaikomi, apie ką Franci- 
jos vidaus reikalų ministeris 
gerai žinąs. Jis taip pat žinąs, 
kad ir dabar Paryžiuje esąs 
vienas Rumanijos valdinys, pa- 
skilbęs komunistas, kuris turįs 
labai artimų santykių su arti
miausiais Karolio žmonėmis. 
Jei, sako L’Echo de Paris, ta
sai komunistas neturėtų už sa
vo nugaros protektorių, jis jau 
butų buvęs ištremtas iš Fran
ci jos. Del to gi, sako laikraš
tis, Karolio grįžimas į Franci- 
ją esąs visai nepageidaujamas.

gyvenęs Franci- 
ambasada Pary-

NEW YOBKAS, geg. 15. — 
šokęs, ar netyčia iškritęs pro 
langų iš devinto vieno Brook- 
lyno viešbučio aukšto, užsimu
šė J. J. Lannin, Roosevelt Field 
savininkas.

BATAVIJA, Java, geg.
Krakatoa ugniakalnis
smarkiai veikti ir mesti

15. —
ėmė 

lavų.

JAOKSONVILLE, 111., geg. 
15. — Jų automobiliui ištrukus 
iš kelio ir susikūlus, užsimušė 
du vietos aukštesnės mokyklos 
studentai, John MacNamara ir 
John Crabtree. Trys kiti jų 
draugai išliko gyvi. Nelaimė at
sitiko netoli nuo Alexander 
miestelio.

PONTIAC, Mieli., geg. 15. — 
Vienas jaunas detroitietis, Cla- 
rence Frechette, 24 metų am
žiaus. nusisamdę aviatorių Har- 
ry Andersoną aeroplanu nuga
benti jį iš Roseville į Pontiac’ą. 
Skrendant 2,000 pėdų aukštu
moje viršum valstijos ligoninės 
proto ligoniams Pontiac’e, pa- 
sažierius Frechette staiga pa
siėmęs plaktuką smogė pilotui 
Andersonui per galvą. Pilotas 
buvo apsvaigintas, bet nėtru-! 
kus atgavo sąmonę, tuo tarpu 
kai nebevaldomas aerolpanas 
lėkė nosim stačiai žemyn. An- 
derson stvėrė rankenas, bandy
damas aeroplaną suvaldyti, bet 
besuskubo tik sumažinti kriti
mo greitumą pirmiau ne mašina 
užgavo žemę. Abudu, ir pilotas 
ir jo pakvaišęs pa ša žierių s Fre- 
cliette skaudžiai užsigavo ir 
tapo nugabenti į ligoninę.

Frechette kišenėje rasta 
laiškai, vienas adresuotas moti
nai, antras Miss Georgia Par- 
do, Pontiac’e. Laiškas merginai 
buvo įdėtas j oro pašto konver- 
tą, ant kurio buvo parašyta: 
“Mirtis yra mano pašto mar-

du

Paskiria gegužės 1 kaip 
vaikų sveikatos dieną
WASHINGTONAS, geg. 15. 

— Senatas priėmė ir preziden
tui Coolidge’ui pasiuntė pasira
šyti atstovų buto rezoliuciją, 
kuria gegužės 1 diena kas me
tai skiriama kaip vaikų svei
katos diena.

Nobile dirižablis išskri
do i žiemius

ĮLANKA, Špicberge- 
— Gen. Nobile 

Italia šiandie išskri
do į žiemių ašigalio sritis Gren
landijos kryptim.

K INGS 
nas, geg. 15. 
dirižablis

CIKLONAS MISSISSIPPI

15.CARR1ERE, Miss., geg.
— Užėjęs praeitą naktį ciklo
nas sugriovė Čia tris namus ir 
vieną kalvę.

1 2'' j. A,imubbhhh^hhihih^HB

GENEVA, Šveicarija, geg. 15.
Tarptautinės ekonominės ko

misijos pirmoje sesijoje Arthur 
Pugh, Anglijos darbo unijų va
das, įspėjo, kad viešpataujan
čiose ekonominėse sąlygosiu ku
rios šiandie laiko bedarbių ar
mijas, britų darbininkai imą 
vis labiau nerimauti.

David Serruys, •, nuolatinės 
Tautų Sąjungos ekonominės ko- 

i misijos pirmininkas, pranešė, 
kad ekonominis Europos solida
rumas gėrėjas, bet mažėjanti 

i dėl aukštų tarifų prekyba su 
užjūrio kraštais, vedanti prie 
nepalankių bilansų ir trukdan- 

: ti visuotinį progresą.
[Aukštasis tarifo barjeras ap- 

sitvėrusios yra ypač Jungtinės 
Valstybės. |

Wilkins ir Eielson par
gabenti i Norvegiją

OSLO, Norvegija, geg. 15. - 
Garlaivis Hobby šiandie jau 
pasiekė 'l’romsoe uostą, parga
benęs iš Špicbergeno į Norvegi
ją šiaurės žemgalio lakūnus, 
kap. Wilkinsą ir Eielsoną, o 
taipgi ir jų aeroplaną. Uoste 
lakūnai buvo pasitikti su di
džiausiomis ovacijomis.

Japonijoj1 gali kilti juri
ninkų streikas

•OSAKA, Japonija, geg. 15. — 
Tarp Kavasaki 'laivų kompani
jos ir jurininkų unijos kilo gin
čų dėl algos, (irusia jurininkų 
streikas.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai čpenai 
pranašauja:

Daugiau lietaus; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
nis ir stipresnis pietų ir pietų 
vakarų vėjas. /

Vakar temperatūros buvo 
tarp 58° ir 68° F.

Šiandie saulk teka 5:29, lei
džiasi 8:05. Mėnuo teka 4:02 
ryto.

ROCKAVOOD, Me., geg.
— Jų žvejojamai motorinei 
čiai prisipildžius vandens ir 
paskendus Mooseheart ežere, 
prigėrė dešimt žmonių, kurie 
praeitą sekmadienį buvo iš
plaukę iš Greenville žvejoti.

Žuvusieji yra: Brocktono 
gaisrininkų viršininkas Daley 
ir Dr. Pcterson; Plymoutho 
šerifas Blake ir Greenvilles Dr. 
Brjdgewood, fabrikininkas 
Sand'berg, vieškelių komisionįe- 
cius Dahlborg, Dr. Moberg, bu
vęs burmistras llo\vard ir du 
botmanai, Sam Buddin ir Knu- 
'.e Salander.

Buvęs jų partijoje Brocktono 
policijos kapitonas James luiys 
sugebėjo išplaukti krantan. 
vienas ir teišsigelbėjo.

Du broliai paskendo
WASHINGTONAS, geg.

— Potcmac upėje, valčiai 
virtus, prigūrč F rauk Bromk'v, ' 
26 melų amžiaus, ir jo jaunesni15- ~ TarP streikuojančių vie- 
nis brolis Charles. Keturi .kiti j tos uosto darbininkų ir jurinin- 
valtyje buvę jaunuoliai buvo jvykb riaušių, 
išgelbėti. Nelaimė atsitiko jgu- daug asmenų buvo
lai sūpuojant valtį, kol ji ap- Dr;'“ streiko prisidėjo taipjau ir 
virto. Santa Fe uosto darbininkai.

val-

Jis

Kuriam galui “tostmei
steriai”, kad nėr kuo 

tostų kelti
Kai andais vokiečių-airių 

Įimto skridikai iš Chicagos 
lėkė į MihvaukeU, mihvaukiečiai 
iškėlė jiems bankietą. Kaip jau 
nuo seno yra priimta, bankiete 
buvo ir tostmeisteris — sve
čiams užgerti. Airių lakūnui, 
maj. Fitzniaurice, buvo bt tgi 
keista, kad “sausose” Jungtinė
se Valstybėse tas paprotys dar 
neišnykęs, ir jis paklausė: “Ku
riam galui reikalingi pas jus 
tostmeisteriai, k*ad nėra kuo 
testų kelti?”

15.
ap-;

Paskelbė streiką West 
Frankfort kasyklose

At- 
at-

Neramus uosto darbi
ninkų streikas

BOSAKIO, Argentina, &eg.

per kurias 
v sužeista.

Santa Fe uosto darbininkai.

300,000 moterų Britų 
Darbo partijoje

LONDONAS, geg. 15. — Dr. 
Mariort Phillips, viena vyriau
sių darbuotojų Anglijos Darbo 
partijoje, apskaičiuoja, kad 
šiandie tai partijai priklauso

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 15. 
— Pietų Kinų nacionalistų val
džia sušaukė nepaprastą savo 
civilinių ir karo vadų, jų tarpe 
ir gen. čian Kaiše k, konferen
ciją pasitarti dėl kinų-japonų 
situacijos šantungo provinci
joje.

Nuo gegužės 7 dienos, kada 
Japonai įteikė Pietų Kinams 
savo dvylikos valandų ultimatu
mą, reikalaudama nubausti au
kštus nacionalistų valdininkus 
ir nuginkluoti kariuomenę, da
lyvausią susikirtime su japo
nais Tsinane, japonai nieko 
daugiau nedarė. Neoficialiai, 
japonai ketina laikyti savo ran
kose ir operuoti šantungo gele
žinkelį ir kontroliuoti Tsingtao 
ir Tsinano miestus, kol Tsinano 
incidentas bus išlygintas japo
nams patenkinamu budu.

Iš antros pusės, Kinų naciona
listai ištraukė visą savo kariuo
menę iš vadinamos neitralinės 
zonos per septynias mylias ap
link Tsinaną ir iš šantungo ge
ležinkelio juostos, taipjau paša
lino iš vietos gen. Ho Jai>tsu, 
treciosios armijos korpuso vadą, 
kurio kariuomenė įėjo į Tsina- 
ną ir susikirto su japonais, ne- 
žiųrint, kad, kaip sako, gen. 
Čian Kaišek buvęs jam įsakęs 
neiti į Tsinaną.

Jokių kitų žingsnių japonų 
ultimatumui išpildyti nacionalis
tų valdžia ligšiol nedarė.

Tuo tarpu /ji laukia atsaky
mo iš Tautų Sąjungos ir iš 
prezidento Coolidge’o, į kuriuos 
nacionalistų valdžia apeliavo dėl 
japonų smurto žygių Kinų že
mėje ir laužymo VVašhingtono 
konferencijos sutarčių.

Kaip dabar dalykai atrodo, 
nacionalistai veikiausiai vengs 
atviro konflikto su jajx>nais ir 
savo jėgas koncentruos kampa
nijai prieš šiaurūs Kinus. Jei 
jiems pavyks nuveikti Cang 
Teolinas, Pekino diktatorius, 
tada jie bus geresnėje pozicijo
je jungtiniu frontu kovoti su 
Japonais. Jie tikisi taipjau, kad 
ekonominis boikotas privers 
japonus būti labiau sukalbamus.

Kai dėl biznio grabo- 
rius nesiskundė •

WEST FBANKFORT, III., 
geg. 15. — Harry Fish!wick, 
Illinois angliakasių organizaci
jos pirmininkas, įsakė O1<1 Ben 
kasyklų No. 8 darbininkams
mesti vėli darbą dėl to, kad kai arti 300,000 moterų. 
Įcurios rųšies darbininkams
kompanija sumažino algą. Tos | 
kasyklos vos tik praicitą penk
iadienį buvo pradėjusios dirbti.

Coolidge pasirašė Mis- 
sissippi tvanų bilių

Vokiečių užsienio mini- 
steris sunkiai serga
BERLYNAS, geg, 15. — Dr. 

Stresemann, Vokietijos užsie
nio reikalų ministeris, sunkiai 
susirgo. Visos jo numatytos 
priešrinkiminės kalbos tapo 
anuliuotos.

Danų karalius Suomiuose

ELSINKIS, Suomija, geg. 15. 
— šiandie j Elsinkį atvyko su 
vizitu Danijos karalius Kristi
jonas,

WASHINGTONAS, geg. 1 
— Prezidentas Coolidge 
rašė kongreso priimtą 
Mississippi upės tvanams 
liuoti.

pasi- 
bilių 

regu-

Įsisteigė jurų laivyno 
bendrovė

Šiomis dieno-KAUNAS:
mis finansų ministeris Tūbelis 
patvirtino jurų. laiyininkyst> 
ir prekybos akcinės bendrovės 
“Lietgar” įstatus. Ji rūpinsis 
Lietuvos prekybos laivyno stei
gimu.

PARYŽIUS, geg. 15. — Pran
cūzų lakūnai Coste ir LeBrix 
iš savo buvimo Jungtinėse Val
dybėse prisimena vieną atsiti
kimą Sharone, Pa., kur jie bu
žo priversti nusileisti.

Le Brix, pasisveikinęs su vie
ni piliečiu, kaip paprastai, j>a- 
klausč jį:

“Kaip biznis?”
“O, labai gerai.”
“O kuo verčiatės?”
“Aš esu graborius,” atsakė 

ulietis.

Kepyklų darbininkų 
streikas Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
15. — Del kepyklų darbininkų 
dreiko sostinei gresia duonos 
)adas. Daugiau ne pusė visų 
niesto kepyklų darbininkai me- 
ė darbą, reikalaudami dau

giau algos.

___
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arba nuostoliai nuo gais-

A PI I? TAPOMA IR Imtume lygiomis tarp visų pi- 
dIIl 1 r\DvIV/J llt piečių, tai kiekvienam tektų a- 

DIIUVMA ? svarus‘ Prof. Tarnam a.p-IlUllIlTl/l skaičiavo, kad 1921 m. Ameri- 
-----------  koje tabokai išleista 1,600 mi- 

[“K”] Pernai spalių m. 11 lionų su viršum dolerių: čia ne
ri. anglų “Draugijoje neblaivu- įskaitytos išlaidos tokiems Pria
mui tirti“ Cambridge’o univer- dama, kaip degtukai, pypkės ir 
siteto profesorius \V. E. Dixon 1.1
laikė įdomų, paremtą tam tik- rų, kurių dažniausia priežastis 
rais tyrinėjimais, Cambridge’o esti kaip tik rūkymas. 'Tabokos 
Universiteto farmakologinėje 
laboratorijoje, pranešimą apie 
tabokinį papratimą. Dixon’o 
■nuomone, prie fmeblaiMimo“ 
versmių reikia priskirti ne tik „ „ , .
alkoholizmas, bet greta kitų *ap-I rosų ir panašios rūšies dalykų 

siekia bemaž 14 milionų litų 
per metus. Anglijoje kiekvie
nam žmogui per metus 
giau ne 3 svarai tabokos, 
tingai daug rūkanti šalis 
Olandija. 1924 m. ten 
suvartota 2,500 milionų 
rosų, kurių kaina, skaitant mu
sų pinigais, buvo su viršum 160 
milionų litų. Rūkymas ten la
bai išsiplatinęs ir vaikų tarpe. 
Prof. Dixon paduoda davinius 
iš 1926 m. birželio m. N-rio 
olandų laikraščio “Katholick 
Weekblad”, iš kurių tenka pa- 

ir tifti, kad iš 100 vaikų 6 metų 
amžiaus 30 ruko, vaikų tarp 9 
ir 10 metų — 50 ruko; iš 250 
berniukų, turinčių daugiau kaip 
11 metų, rūkančių 220. Visur 
(neišskiriant ir musų Lietuvos) 
vis daugiau atsiranda rūkan
čių moterų.

Iš tikro, tabokizmo klausimas 
yra vertas didelio 

’ būt ne mažesnio, 
lizino klausimas.

Europa išmoko 
ką iš Amerikos indėnų. Kas ne
atsimena indėnų “taikos pyp
kės“! Tabokos vardas nuo Ta- 
baco provincijos Domingo sa
loje, kame vienas iš Kolumbo 
draugų, Roman Pano, 1196 m. 
susipažino su šitų augalu, iš ten 
at’gabeno jį Europon, opoms 
gydyti. XVI amžiuje Prancū
zijos pasiuntinys Lisabonoje, 

Jean Nicot (jo pavarde pava
dintas nikotinas, svarbiausias 
tabokos lapų cheminės sudė
ties tUilįs), eme auginti taboką 

savo daržuose ii' gyrė jos lapus 
kaip vaistą nuo visų išorinių 
ligų; tabokos lapų miltelių 
šniaukštimas (gėrimas) buvo 
giriamas kaip vaistas nuo gal
vos skaudėjimo. XVI amžiaus 
gale taboką įvežė Anglijon, čia 
jos mėgėju ir garbintoju

lapams auginti buvo sunaudo
ta 1,647,000 akrų ariamosios 
žemės. Ir kitose šalyse paste
bėta tendencija tabokos varto
jimui didėti. Lietuvoje papi-

sisvaiginimo priemonių, kaip 
morfijus, kokainas ir kiti nar
kotikai, irgi taboka. Praneši
mas įdėtas spalių m. 22 d. N- 
yje “The British Medicai Jour
nal. Susipažinęs su juo noriu 
supažindinti ir musų skaitan
čią visuomenę su tabokos ir jos 
rūkymo dalyku. Pašydamas ši
tą straipsnį, naudojaus ne tik 
prof. I)ixon’o daviniais, bet taip 
pat monografija d-ro Vladičko 
(dabar Vilniaus universiteto 
psichiatrijos profesoriaus) “'la
bokos durnų įtaka nervų siste
mai ir organizmui bendrai
knyga prof. O’ Shea “Taboka 
ir proto darbo našumas“.

\\ isconsino universiteto pro
fesorius O’Shea yra vienas iš 
dalyviu susikurusio 1918 m. A- 
merikoje, bet dalyvaujant ir kai 
kuriems Europos mokslinin
kams, komiteto tabokos daly
kui tirti. Komiteto uždavinys j 
rinkti ir skelbti mokslo davi-j 
nius, liečiančius taboką ir jos į 
veikimą, ypačiai fiziologinius ir 
ekonominius davinius. Prof. 
O’Shea knyga yra vienas iš ši
to komiteto veikimo vaisių. 
Knygoje paskelbti tam tikrų 

daviniai ir bandymų, 
psichologinėje laborato- 
rezultatai; yra taipogi 

istorinės medžiagos, 
davinių iš garsių žmo-

atliktų 
rijoje, 
nemaža 
būtent
nių biografijų apie jų pažiūras 
j taboką.—

Tabokos vartojimas yra la- 
L>ai išsiplut.iti^-s visame.- pasau
lyje ir yra davinių, kad pei- pa
staruosius 20 metų jis ėjęs dar 
didyn. Taip antai, šiaurės A- 
merikon Jungt. Valstybėse 1905 
m. buvo suvartota 3,000 milio- 
nų papirosų, o 1921 m. 53,000 
milionai. Jei suvartotą ten per 
vienerius metus taboką pada-

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

įsas darbas užsakytas reiružio niėnc- 
luis atliktas puriomis kainomis, 
perstatoma VIENODŲ KAINŲ 

musų apiclinkių Dcntal Ofisų.
SKYRIAUS OFISAS

. 1800 S’. Halsted St.

SJJ 
yra 
ina

Tai 
Siste-

dau-
Ypa-

buvo 
papi-

dėmesio, gal 
kaip alkoho-

vartoti tabo-

pasi- 
poli- 
am- 
išsi-
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.. 50c 

50e 
nuimi (IniZtanijani 
įsteigta* 23 inc-

(ierlMUMlu auksinis _______
’> Geriausios A n km nė.s Crowoi 

,5 Geriamu Auksiniai 
55 Geriausi Auksiniai 
52 Alloy Fllliiits 
ŠI Si<la>>riiiai Flhnir.s 
išvalymas dantų

šių kainų nevaubitr 
ofise. DIDYSIS OFISĄ1 
tai atgal.

THE HAYES DENIAI AFFICES 
Ine.

DR. T. T. WOOLLENS, Pres. 
3211 South State St.

Pilone llarrisoii 07.51

Fi I llIUTH 
Tilteliai

tikas Baleigh. XVll-amc 
žiu j e tabokos vartojimas 
platino beveik po visą Europą, 
nesukeldamas ypatingo pasiprie
šinimo. Tik kai kur pasiprie
šinimas buvo labai smarkus. 
Bušų caras Mykolas (Romano
vų dinastijos įkūrėjas ir Petro 
Didžiojo senolis) buvo uždrau
dęs taboką, grasydamas rykš
tėmis ir kitokiomis bausmėmis. 
Anglijoje lig galo XVII am
žiaus rūkymas buvo laikomas 
negero tono pažymiu. Buky- 

■mas-ten ėmęs sparčiai platin
tis nuo to laiko, kai vietoje ėmę 
gaminti papirosus — 1861 m. 
(pirmiau papirosus veždavo iš 
Ispanijos). Būdami patogus'įsi
dėti ir paslėpti, jie greitai ra
do kelią ir į didžponių namus. 
Ilgiausiai priešinosi tabokai mo
terys, bet pagaliau ii- jos 
jai pasiduoti. Dixon mano, 
dabarties beveik trečdalis 
terų Anglijoj ruko.

Taboka — augalas Soloneae 
šeimos. Dabarties pardavinėja
mos kelios tabokos rųšys. Jos 
visos atsiradusios iš vieno kito 
pirmykščio augalo, įvajrių kul
ti vaci jos sąlygų dėka. Labiau
siai žinomi yra šie augalai: ni
kotiną tabacum, arba Virgini
jos taboka, ir nicotiana rustica, 
arbą kaiminė taboka. Taboka 
auga karštame, bet taipogi ir 
vėsesniame klimate. Didžiojo 
karo metu žmonės ėmė gana 
sėkmingai auginti taboką ir Lie
tuvoje. Taboką vartoja šiais 
budais: ruko, geria (šniauk- 
ščioja) ir kramto. Pastarieji bu
dai musų laikais yra beveik vi
sai išnykę musų krašte, užleis-

1 darni vietą rūkymui. Todėl čio
nai kalbėsiu apie taboką, rūky
mą teturėdamas galvoje.

Tabokos durnai susideda iš 
įvairių dalykų: čia yra iki 5—

ėmė 
kad 
mo-

MURIN1S arba MEDINIS
CIO įmokėti — kiti lengvais Iš- 
4* I w mokėjimais i 24 menesius 
Musų apeciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryšių.

Pakeliamo namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porČius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitllavimą 
užmokesties. 
cagoje ir j 
savo vardą, 
formacijų. 
Vardas ......
Adresas ....

Quality Construction Co 
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė. 
Tel. University 3950 arba 

Rogers Tark 8270

ant pareikalavimo—be 
Mes einame visur, Chi- 
priemicsčius. Prisiųskite 
adresą jeigu norite in-

10 nuo. CO (anglies monoksi- nugalabyti, įleidus jiems jį į 
do, smalkų dujų), amoniako, veną.
pyridino su jo derivatais ir ki- Nors su durnais organizman 
tų, dar gerai neištirtų, daikty- patenka tiktai maža nikotino 
bių. Specifinė tabokos durnų, 
kaip ir jos lapų, daiktybė yra 
nikotinas. Nikotinas 1828 m. 
išskirtas tam tikrais budais iš 
lapų, kaip grynas produktas: 
tai yra gelsvas riebokas skys
timas su tabokos kvapu; che
miniu atžvilgiu tai yra alko- 
loidas (organinis šarmas) —• 
heksahydodi py ridinąs. Jo mir
štamoji dozė 9,08—0,16 gramų.

Kaip gi veikia tabokos du
rnai? Anglies monoksido bu
vimas durnuose didelės reikš
mės neturi. Po smarkaus rūky
mo uždarytame ruime jo kon
centracija nesiekia daugiau kaip 
0,01 nuoš. Tuo tarpu toksinė 
(nuodinga) koncentracija CO 
atmosferoje yra apie 0,05 nuoš. 
Fokker įrodinėja, kad smulkus 
gyvuliai, būdami atmosferoje, 
kur daug tabokos durnų, žūva 
nusinuodiję CO; žmogui tabo
kos durnų anglies monoksidas, 
patekęs į kraują, gali įvaryti 
mažakraujingumą (anemiją) su 
galvos skaudėjimais.

porcija, tačiau ji tam tikru bil
du veikia. Juk ne dėl ko kita, 
o dėl šito malonaus veikimo y- 
ra išsiplatinęs tabokos ryky- 
mas. žinoma, žmonės įverti
na paprastai tik arčiausią efek
tą; tolesni padariniai netrau
kia reikalingo, dėmesio arba dėl 
šito arčiausio efekto jie nebo- 
jami. Pradžioje čia ^kalbėsiu 
apie arčiausią rūkymo efektą, 
kiek jis apsireiškia žmogaus 
nusijautime.

šituo atžvilgiu taboka yra tu
rėjusi ir tebeturi ir draugų ir 
priešų^ Ir rodos bus tiesa, 
kaip sako O’Shea, kad bendro
je literatūroje galima rasti ly
giai daug rašytojų, kurie giria 
taboką už jos tariamąją gerą 
įtaką psichikai, kaip ir rašyto
jų, kurie ją keikia už tariamą
jį pragaištingumą visiems psi
chiniams procesams. Vienas 
tabokos garbintojas, Bain, 1836 
m. paskelbė 17 tomų veikalą a- 
pie taboką, kur vadina ją “ste
buklinga žole.” Bet vienas iš

Rūkymo efektas visiškai pa- žymiausių musų laikų anglų pe
reina nuo nikotino. Tabokos 
lape nikotinas yra sujungtas 
su organinėmis rukštimis. Rū
kant šitos druskos (šarmo jun
ginys su rukštim chemiškai y- 
ra vadinamas druska) 
socijuojasi); dalis nikotino su- i 
dega, o dalis, jau kaip laisvas stojus kiekviena proga 
nikotinas, patenka į durnus. 
Dixon’o tyrimai, iš paprasto 
Virginijos tabokos 
sveriančio vieną gramą, 
kant % papiroso, issiskiria ir 
patenka į durnus 3 miligramai 
nikotino. Ne visas šitas niko
tinas patenka į alsuojamuo
sius kelius, tačiau rūkytojas, 
mėgstąs užsimaukti, įtraukia 

nurodyto 
su vir
io pa-

trumpi ir parašyti, matyti, pa
skubomis. šitie atsakymai, 
tvarkant davinius, liko atmesti.
Patenkinamų atsakymų buvo 
156; iš jų 80 buvo parašyti rū
kytojų ir 76 nerūkančiųjų. Y- 
pač daug rūkytojų pasirodė ra
šytojų grupėje; daugumas mo
terų rašytojų irgi rūkančios. 
Taip pat maždaug lygus rū
kančiųjų ir nerūkančiųjų skai
čius. O’Shea rašo, kad buvo 
nustebęs, patyręs, jog 60 nuo
šimčių mokyklų direktorių ir 
dar didesnis nuošimtis univer
sitetų rektorių ir dekanų esa
ma rūkytojų.

Daugumas rūkytojų pradėję 
rūkyti suėję 20 metų amžiaus, 
o kai kurie ėmę rūkyti jau po | 
30 metų. 3 ponai pradėjo rū
kyti, turėdami 9 metus. Be
veik visi ru.kytq.jai pareiškė, 
kad jie laiko taboką nesubren- 
dusiems jaunuoliams kenksmin
gu dalyku. Tačiau reta kas iš 
rūkytojų pripažįsta tabokos 
kenksmingumą suaugusiųjų 
žmonių sveikatai arba jų pro
to darbo našumui. Daugelis, 
priešingai tvirtina, jog taboka 
esanti jiems paguodos ir ramy
bės versmė, ir kad su taboka 
jie sugebą atlikti daugiau pro
to darbo, negu be jos. Daugu
mas charakterizuoja savo rū
komą, kaip “pusėtina”. Tačiau 
šitas “pusėtinumas” dažnai rei

ketų pavadinti didoku: toks y- 
ra bendras O’Shea anketos da
vinių įspūdis.

Daugumas nerūkančiųjų, iš
skyrus vos kelis, savo atsilie
pimuose apie taboką yra labai 
atsargus ir atlaidus.

(Bus daugiau)

etų Swinburne yra išsitaręs ši
taip: “Jokūbas I-sis buvo šel
mis, Uranas, kvailys, melagis, 
bailys, bet aš myliu jį, aš gar
binu jį už tai, kad jisai nukirto

įra (di- galvą niekšui Baleigh, kuris iš
rado šitą biaurų rūkymą.” Tol- 

_ t smer
kia taboką, laikydamas ją ken
ksminga žmogaus protui. Kny- 

papiroso,1 goję O’Shea yra vardais pami- 
suru-|nėta daugybė išgarsėjusių žmo-

buvo tabo- 
priešai. Di- 
revoliucijos 
dar mažai 

kaip

nių, iš kurių vieni 
kos, mėgėjai, o kiti 
džiosios prancūzų 
metu pypkės butą
žinomos; tokie veikėjai, 
Bobesplerre ir Danto nerūkė. 
Tiktai Napoleono armijai grį
žus iš Egipto, pypke virtusi 
mados dalyku. Beveik visi A- 
merikos prezidentai rūkė arba 
kitu būdu vartojo taboką, ta
čiau nerūkančiųjų tarpe yra to- 

>i.ik.ui-1 na- į kie frarsųs prezidentai, l< > 
Ii būti mirštama, tačiau ir jos lAncoln (panaikinęs negrų Ver- 

užtenka žymiam fiziologiniam i^iją) ir VUteom 
efektui sukelti. Reikia pridur- pareiškęs, kad niekas neduoda- 
ti, kad nikotino kiekis pypkės vę jam tokio poilsio ir nurami

nimo po sunkaus darbo, kaip 
cigaretė. Victor liūgo ir Bal
zac 
kad 
eiti 
yra 
mui. 
ir lleine.
glų rašytojų buvo tabokos mė
gėjai.

įdomus daviniai, kuriuos O’
Shea surinko tam tikro klausi
nėjimo keliu. Buvo paklausti, 
kaip žiuri į taboką labai pasi
žymėję Amerikoje žmones. An
ketai buvo parinktas vienodas 
skaičius gydytojų, mokslininkų, 
rašytojų artistų, politikų, juri
stų (advokatų ir teisėjų), fi- 
nansistų, inžinierių, aukštųjų 
karininkų, iš viso 370 asmenų.

Kai ku-

maždaug 75 nuoš. 
kiekio, t. y. 2 miligramo 
šum. Paeiliui smukius 
p i rosų, bus absorbuota 
gers) 20-30 miligramų 
no.

nikoti- 
Nors šita dozė yra kelis 
is mažesnė, už t^.. kuri įga.-

ir cigaro durnuose bus maž
daug dvygubai didesnis, negu 
papiroso durnuose.

Nikotino kiekis Įvairiose la
bokose esti labai skirtingas, ta
čiau, kaip įrodinėja Dixon, nė
ra paralelizmo tarp nikotino 
kiekio tabokoje ir durnuose: ni
kotino (kiekiui durnuose turįs 
ypatingos reikšmės tabokos 
drėgnumo laipsnis ir papiroso 
arba cigaro storumas; šitais at
vejais, ypač pirmuoju atvėju, 
į durnus patenka itin daug ni
kotino. Todėl drėgna taboka 
yra daug kenksmingęsnė, negu 
sausa.

Nikotinas yra smarkus ir 
greitai veikią nuodai. Dviejų 
lašų, nulašintų šuniui ant liežu
vio, užtehka jam čia pas nudė
ti. Nikotino, esančio viename Atsakė 38 nuošimčiai, 
cigare, pakaktų dviem žmonėms rie atsakymai buvo perdaug'

Darwin yra

nerūkė. . Balzac pasakęs, 
jokio gero daikto negali iš- 
iš smegenų žmogaus, kuris 
atsidavęs rūkymo paprati-

Nekentė tabokos Goethe 
Daugybė garsių an-

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Tunu 43 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kit 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsiimsiu 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 10)2, 1015, 1015. Imkit* elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

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

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,

ir Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

R1ALTQ
330 S. State St., Chicago
168 N. State St., Chicago

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

4483
4119
4316
4374

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju /kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St., Chicago, III.
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Paragaukit^! 
Pauostykitįįl\ 

Jis yra.
VI5AI 

SKIRTINGAS 
LPAPRASTO ARBAJ 
^APYNIŲ SKONlOyO

Visuomet reikalaukitl 
RED TOP, Jo skoni 
yra gardžiausia — jc 
ryšis geriausi!

Rei kalinki t Virimo ir 
Kepimo receptų knyJ 
gutės, gausit DYKAlJ 

Chicagos Ofisas 
217 E. Illinois Avė.

Chicago, III.

Nauji Rekordai 
Už Senus!

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 pasiūly
mui nėra jokid aprubežiavi- 
mo. Atneškite kiek tik nori
te senų rekordų.

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

Atveskite stivo senus re- 
kordus šiandie. Bile vieną 
jums paranki krautuve ma
loniai suteiks jums patarna
vimą. Veikit dabar!

Atdaros vakarais ir nedėl- 
dieniais.

PLAUKŲ IR GALVOS 
SPECIALISTAS

Naujausiu buriu ir vaistais. Duodame re- 
rlauslus treutmentus ralvai. įlydome 
pleiskanas, sulaikome plaukų kritimu ir 
atraivlnamie plaukus. Geriausios pasek
mes. Ateikite ilandle. Vai. 0-0. Ncd. 10 2.

INDIA LABORATORY
1407 Milwau!’te Avė., Chicago

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhl^
Lietuviškos rolės dėl gro- 

jiklių pianų atpigintos. Vo
leliai kainavo $1.25 ir $1.00. 
Dabar po 48 c. trumpam 
laikui. Su žodžiais ir be žo-1 
džių.
4298 
4189 
4359 
4153 
4297 
4291 
4159 
4306 
4136 
4358 
3837 
4490 
8919 
4345 
3911 
3908 
4318

3887 
4126 
3883 
4305 
4375 
4290 
4331
3919 
3900 
4061 
3990 
4059 
4009 
4010
4079 
4021 
4058

Ant Kalno Karklai Siūbavo 
Aš Lietuvaitė 
Ant Kalnelio Trys Mergelės 
Ak Likie Sveiki 
Atjok Berneli Vakare 
Darbai 
Myliu Lietuvą 
Kur Upelis Teka 
Paukšteliui 
šerk, tėvelį Bėrą žirgelį 
Pas Darželį trys Mergelės 
Pasisėjau Žalią Rūtą 
Sudiev Gimtinė 
Rūtų Darželis 
Kas Nuramins Man širdelę 
Kas Man Darbo. 
Pamylėjau Vakar ir šėriau 
žirgeli 
Nedėlios Rytelį 
Vai Varge Varge 
Nesigraudin)f Mergužėlė 
Važiavau Eheną ir Žydėk Baltą 
Obelėlė 
O Lietuvą Numylėtą 
Valia, Valužė 
Vai Kalba Žada 
Karvelėli Molinasis 
Viernas Kareivis 
Ūkininko Prisakymas 
Per Laukelį 
Sudiev Gimtine 
Laiškas Pas Tėve! j 
Dangaus Grožybė — Waltz 
Meilės Bučkis — Polka 
Išdykus Mergaite — Mazurka 
Kaip Linksma —’Polka 
Klumpakojis 
Kvietkelė Lietuvos 
Melinom Akelėm — Polka

4020 Raudonom Lupom — Polka 
4078 Aukso ir Sidabro Polka 
4389 Kriputis — Polka
4043 Kauno Grožybe — Polka

Daugybė lenkiškų ir Angliškų Ro
lių katrų kainos yra tik po 19c.

Roles pasiunčiamo ir j kitus mies
tus, perkant 6 ant sykio. Už per
siuntimą nieko nerokuojame.

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

CHICAGO, ILL.
KRAUTUVE:

Rekordų, Rolių Pianų, 
Victrolų, Radio, Gaidų.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

PATARIMAS
Kiekvienas gyvena pagal savo geriausį išrokavimą, bet 
kaip kada gero draugo patarimas išeina ant naudos. 
Todėl mes savo seniems ir busiantiems kostumeriams 
patariam, kad ateinančiai žiemai pirktumėt anglis 
anksti, nes pavasarį kainos yra prieinamesnės. Yra 
sprendžiama, kad linkui žiemos gali įvykti įvairių keb
lumų anglies industrijoj, todėl ir kainos bus daug aukš
tesnės. *•

THE VILIJA CO.
3700 So. Spaulding Avė. Chicago, Illinois 

Tel. LafayetU 2584
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CHICAGOS

ŽINIOS
Tarp Chicagos 

Lietuvių

SPORTAS
Požėlos ristynės bus pelnyčio j

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

Mirė John R. Ncwcomer, iš
buvęs be |M'rtraukos m u n ici po
lio teisino teisėju 22 metu.

» « »
t gnegesių departamentas su

manė organizuoti jaunuoliu bu
lius kaip ugiH'gesius. Dalykas 
toks, kad didžiumoje atsitikimų 
ugnegesiai yra pašaukiami tik 
kokioms šiukšlėms užgesyti. 
Daugel vėl kartų duodama ug- 
negesiams klaidingi pranešimai 
(falše alarms) arba tiesiog 
klastingi. Taigi ugnegesių de
partamentas planuoja lierniukus 
skautus organizuoti valymui 
alėjų, pašalinimui nuo trobesių 
daiktų, kurių uždegimas gali 
būti pavojingas trobesiams. I g- 
negesiai ketina duoti skautams 
pamokų, kaip šie turėtų ugne
gesių pagelbininku pareigas ei
ti.

Lietuvių bylos 
teismuose

John ir Tillie, Augu s t A. ir 
John J. ir Peter Lukošius įtei
kė peticiją permainyti jų pavar
des ant Lucas, bylos No. 476,- 
107, Superior Crt.

Iziuise Krouldis prieš Wm. 
Krouldis, bylos No. B. 162317, 
Circuit Crt., divorsas.

Pauline Olszwski prieš Wal- 
ter Olszvvski, bylos No. B. 162,- 
335. Circuit Crt., divorsas.

Leantha Levaditis prieš 
Yellovv Cab Co., bylos No. B. 
162430, byla dėl $10,000, Cir
cuit Crt.

Andra Jankaitis prieš Ft. 
Dearborn Automobile Insurance 
Co., tylos No. 476611, Superior 
Crt., byla dėl $2500.

Vakar buvo pranešta, kad 
Bridgeporte, šv. Jurgio svetai
nėje, K. Požėla risis su Raudo
na Maska gegužės 17 d. Tačiau 
dėl kai kurių aplinkybių risty
nės tapo nukeltos į gegužės 18 
<1., I. y. pčtnyčią. Vieta ta pati. 
Laikas — 8:15 vai. vakaro.

Rengėjai sako, kad Raudona 
Maska tikrai Požėlai iškarš kai
li. VVell, pamatysime.

Risis dar Rancevičius su “juo
du žmogum,” kuris sveria 200 
svarų, o John Rodis bandys iš
tempti ant matroso Bartashą. S

Racine, Wis.
Tel. J335.3

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

AR JUSU NUGARA SUSILPNĖJO?
Nugaros skaudėjimas tankini huną dėl silpnu inkstų.

Niagara Falls
/

IR’IETUV
« » 3

Jau kuris laikas atgal Chica- 
g(.s ek vatorių kompanija krei
pėsi i Illinois valstijos pirkly- 
bos komisiją prašydama pakelti 
mokestį už važiavimą elevato
riais 20 nuošimčių. Dabartiniu 
laiku ta komisija išklauso ar
gumentų /UŽ ir prieš šį kompa
nijos prašymą. Specialiai šiam 
tikslui nusamdytas miesto ad
vokatas pareiškė pirklybos ko
misijai, kad vertė elevatorių 
šiandie yra įkainuota ant 33,- 
000,000 dolerių daugiau, ne kad 
reikėtų ją įkainuoti. Todėl, mie
sto vardu, tas advokatas pra
šė komisiją nesutikti elevato
rių kompasuos prašymą išpildy
ti.

Bertha Bažmus prieš Igna- 
tius Rasmus, bylos No. 476618, 
divorsas, Superior Crt.

Anna Zukowski prieš Tony 
Zukovvski, bylos No. 162513, 
Circuit Crt., divorsas.

Į Anna Matukaitis prieš Kazi- 
mer Matukaitis, bylos No. 162,- 
515, Circuit Crt., divorsas.

Anton ♦Rogowski prieš Fran- 
ces Rogowski> bylos No. 476,- 
681, Superior Cre., divorsas.

TMolly E. Šimkus prieš Joseph 
Šimkus, bylos No. 476683, Su
perior Crt., divorsas.

C. C. Van Duzer ir kiti prieš 
Adam ir Marciana Jąnilonis ir 

Į Frank Andrews ir kitus, bylos 
No. B. 162555, Circuit Crt., by-

AR KIEKVIENĄ dienų jus esat su
styrąs. skaudus? Kenčiate nuo 

nugaros skaudėjimo, galvos skaudė
jimo ir svaigulio?

Ar šlapinimos yra pertankus, ru
das ir deginantis?

Del neveiklių inkšti, nuodai pasi
lieka kraujuje ir suardo visą sistemą.

Doan’s Pilis, yra stimuliuojantis 
diuielic, padaugina inkstų syvus ir 
,tuo Hudu prašalina nešvarumus. Jos 
yra rekomenduojamos visur. Klaus
kit savo kaimyno

■>0.000 vartotojų užgyre Doan’s:

Orville Futhey, 2143 W. Madison St., Chicago, III., sako: “Man 
rčdos, ilgų valandų stovėjimas buvo priežastis mano inkstų neveik
lumo ir man reikėdavo tankiai atsikelti naktimis. Jie buvo nenatū
ralus ir degindavo bėgdami kanalu. Visuomet būdavo skaudėjimas 
nugaroje ir aš jausdavaus nuvargęs. Doan’s Pilis man pagelbėjo ir 
nuo to laiko aš jaučiuos gerai.”

Doan’s Pilis
Stimuliuoja Inkstų Syvus

l’as visus vertelgas 00c box. Foster-Mllbiirn Co. .Mfg. Chetnist, Buffnlo, NY

Už tos pačios kelionės išlaidas keliaudami su

Naujienų Ekskursija
z \

Gegužio 29 d.
===== 1928 = 

a 
I r

Iš new Yorko Klaipedon

Baltic America Line — “Lituania” '

O o $

Ketvirtadieny prasidės spe
cialus tyrinėjimas dėl kaltini
mų, jog pereituose “primary” 
balsavimuose buvo daug sukty
bių. Tyrinėjimui vadovaus #c- 
neralis advokatas (attornėy 
general) C.arstrom. šis tyrinė
jimas bus daromas sulyg Chi
cagos advokatų asociacijos rei
kalavimu.

la uždaryti trust deed’ą sumoje 
$2,000.

Valstybė prieš Peter -Melonas 
byloj; No. B. 162561, Circuit 
Crt.

Žmogaus kūnas skait
linėmis

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGICIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankovvski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

O O O *

Per pastaruosius šešis mene? 
sius Chicagos policijos departa
mento skyrius, kurio tikslas 
yra padėti surasti jaunuomenei 
darbo, pagelbėjo gauti darbo 
6,000 jaunuolių, 

a o a

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu 

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus^; paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrų laiką, o paskui su
naikina. x

504 Baltinos Mikols
510 Didzgaldis Jonas
527 Jaskeuitz Fr
530 Juška John
533 Kavaleuskis Fį^zimeras
534 Kirstukaici Teresei
536 Kulinouski F
537 Lapinskiene Ona
548 Mockus Kastantin
551 Palexsaitis Antanas
553 Prvareckies A
559 Rimas Antanas
560 Saudargas Johan
566 Sluzas Frank
571 Sulkus S G
572 Tamkusonis Molėj us
575 Valatka Karemeras
576 Vienozindrusi Stanisla

žmogaus odoje yra apie du 
milionai skylučių prakaitui iš
bėgti.

žmogaus griaučiai (kaulai) 
susideda iš dviejų šimtų atski
rų kaulų.

Per minutę laiko per žmo
gaus širdį perbėga tiek krau- 

I jo, kiek jo yra visame žmo
gaus kūne.

žmogaus plaučių apimtis yra 
820 colių.

žmogaus širdis paprastai sve
ria nuo 8 iki 12 uncijų. Per 24 
valandas širdis išmuša 100,000 
kartų.

žmogus atsikvepia 18 kartų 
į minutę ir įtraukia per parą 
laiko viso 23,000 gorčių oro.

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su ruimu populiariais laivais 
NBW TOBK, ALBKBT BAIUM. 

HAMBURG, DMUTBCHLAND. 
RESOLUTK, RELIANCK* 

CLEVKLAND, 
WKtrrHAUA, THURINOIA
Puikus patarnavimas visose 

kietose

s203 Ifl NEW YOR- 
KO IKI KAU
NO IR ATGAL

Trečia K lesa 
Plūs ¥. S. Revenue taksai

Budweiser
Tikros Rūšies Malt Syrupas

Premijos Abelnai Padengiamos 
Yra Iš Rųšies

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American line
177 N. Michigan Avė. Chicago

Kainos žalių materiolų vartojamų padary
me Budweiser Malt Syrupo nedaleidžia 
duoti premijų.... Musų premija yra nepa
lyginama rųšis.... ir ji randasi' kiekviena
me kene Budweiser Malt Syrupo, kurį jus 
perkate.

Del didesnio skonio ir maistingumo, vartoki t malt 
syrup prie kepimo duonos, keksų,, cookies ir t. t.

ANHEUSER-BUSCH, St. L^uis 
Western Sales Corporation

1525 Nevvberry Avė. Distributort Chicago* IIL

BM-75

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

jl. Jk Jk jflk jib Jk jk Jk. ▲.jbb.Jk

“GARSINKITeS “NAUJIENOSE”

SKUBINKIT

M. Šileikis,
Ekskursijos palydovas

Su prisirengimu jau 
nedauk laiko liko

PUIKIU NICKEL PLATE - LACKAWANA GELŽKELIU
Cleveland, Ohio t
Detroit, Mich.
Grand Rapids, Mich.

Akron, Ohioe

Toledo, Ohio

Michigan City, Ind.

East St. Louis, III.

Springfield, III.

Westville, III.

Omaha, Nebraska

ir iš visų kitų miestų ir miestelių.

Gražiausiais keliais einančiais palei Erie ežerų ir Poco- 
no kalnus. Kiekvienas keliauninkas 'nemokėdamas bran
giau galės pamatyti garsų Niagara Falls vandenpuolj ir ap
lankyti kitas ten žingeidžias vietas pakeliui i New York$.

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuojaus

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago.
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Žemes Energijos Šaltiniai
(Tęsinis)

PILSUDSKIO LIGA

(Pabaiga)

IŠRINKTA SLA. PILDOMOJI TARYBA

čia

pavesti Santo

Kur Kolumbas 
palaidotas?

Akys, Ausys,

Editor P. GRIGAITIS

Nosis, Gerklė

pų oro 
j imas.
žemes 
ir tiek 
ra tik

savo plotu ji prilyg 
Didžiausia vai 

toje valsty
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Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Koosevelt 8500

SOVIETŲ GALVA PASMERKTAS MIRČIAI 
UŽ BANDITIZMĄ

j nuo Chicago 
2-ros lubos 
i, Nedėlioj 10—12

ilimos, kitaip 
sakant, galėtu užvirinti 30,000 
litru vandens, atstodamas ligi

tVELTUI Dabar

mums atrodo 
dalyku, betgi 
prieš 30 metų 

kas šiandien virto

Kamarauskas—4,140 b.; M. 
■757 b. Kamarausko

Lewiso mašinos” na

Planuojama pastatyti žibintu
vą Santo Domingo uoste at
minčiai Christopher Kolumbui.

Pulk. Charles A. Landbergas, 
nesenei būdamas Santa Domin
go, padėjo gėlių bukietą ant 
Christopher Kolumbo grabvie-

Domingo Francijai. Vienok 
prieš pavedimą Santo Domingo 
Francijai, Ispanijos valdininkai 
iškasė, kaip jie tikėjo, Kolumbo 
ir jo sunaus lavonus ir juos per
kėlė j Havanos Katedrą Kuboj. 
Vėl kilo revoliucija ir karas. 
Kuomet Kuba tapo nepriklauso
ma kaipo pasekmė Ispanijos- 
Amerikos karo, šitie lavonai bu
vo vėl pergabenti skersai Atlan- 
tiką ir palaidoti Sevilijos kated

ra didžiausia knyga pasaulyje, 
būtent Rolandų pirklių dovano
tasis karaliui 11-ani atlasas (al
bumas). Ta milžiniška knyga 
toki didelė, kad aukščiausias 
vyras gali už jos visiškai pasi
slėpti. Toji pati biblioteka tu
ri ir mažiausią pasaulyje kny
gių Tai persų'poeto Omaro Ka- 
jamo eilėraščių knygelė iš 64

I

paveiksluotų puslapių. Knyge
lė labai plona: 17 tokių knyge
lių sudėjus išeitų ne daugiau 
kaip I colis, o sudėjus 6 kny
geles butų tiktai 1 colis platu
mu. Kažin ar atsirastų pašau* 
ly kita tokia pat mažyte kny
gelė. 'fečiau ji yra labai bran-

Gausite High-ball 
stiklų 25c. vertės 
veltui prie kiekvie
no keno Pilzcn- 
baur. Gaukit tų 
stiklų šiandie.

“Naujienose” nesenai buvo rašyta apie Veli Ibrai- 
movą, buvusį Krymo sovietų centralinio vykdomojo ko
miteto pirmininkų, kuris, užimdamas tą aukštą vietą 
Krymo valdžioje, draugavo su plėšikų gauja, kol paga
liau jo sėbrai pateko į policijos rankas ir jisai kartu su 
jais tapo atiduotas teismui.

Teismas pasmerkė Ibraimovą ir jo pavaduotoją Mus- 
tafą sušaudymui. Vienuolika kitų kaltinamų toje pat 
byloje gavo įvairias kalėjimo bausmes, trys išteisinti.

Vadinasi, net bolševikų teismas pripažino, kad dve
jotas stambiausiųjų šulų sovietų respublikų sąjungoje 
buvo baųditai! Klausimas, kodėl per eilę metų tokie 
gaivalai galėjo sėdėt aukštose valdžios vietose, neiššauk
dami pasipriešinimo gyventojuose? Aišku, kodėl: ko
misarus bolševikiškam “rojuje” žmonės negali kritikuo
ti, nes komisarai yra diktatoriai, kurie žmonėms už savo 
darbus neatsako. Nors komisaras butų tikras razbai- 
ninka 
prieš jį lenktis, kaip prieš kokį dievaitį

būvą perkeltas į 
,, šalę jo garsaus 

Tai buvo .tin
tam garsiam 

Seville buvo vie
na is trijų apsistojimo vietų 
Ferdinando ir karalienės Izabe
lės, kuri didžiai 
lumbui

|8.00 
4.00 
2.60

Domingo
tonais buvo

Kas didesnis?
Iš visų pasaulio dalių di

džiausia yya Azija. Didžiausia 
sala yra Grenlandija. Didžiau
sia jura — Barnusis arba Di
dysis vandenynas (okeanas). 
Didžiausias ežeras yra Kaspi
jos ežeras; jį vadina it jura, 
nes vanduo ten yra sūrūs. Di
džiausia dykuma yra Sahara 
Afrikoj 
stanti Europai 
stybė yra Anglija 
beje gyvena 450 milionų gy
ventojų. Didžiausia pasaulio 
biblioteka (knygynas) yra An
glijoj/, Britiškame muzejuje, 
kur yra sukrauta keletas milio
nų knygų. Toje bibliotekoje y-

Aspirin yra vaisto ženklas Bayer 
Išdirbinėtojų Monoaceticacidester 
of Salicylic acid.

Hutelgonib
8335

Specialia pasiūlymas
Phvne Haymarket

gavo 2,653 balsus ( į Iždo Globėjus) .
Balsavime dalyvavo viso kokie 8,500 žmonių, nors 

Susivienijimas turi 17,000 ar daugiau pilnamečių narių. 
Pasirodo, kad ir šiuose rinkimuose nežiūrint- labai triu
kšmingos (bent bolševikų pusėje) kampanijos, vargiai 
pailhvė balsą pusė narių, šitoks narių apsileidimas sįu- 
daro pavojų organizacijai, nes smarki ir gerai susūno-

$8.00 
4.00 
2.50 
1.50

Dominikonai netiki, kad Ko
lumbo lavonas buvo nors sykį 
Išgabentas iš jo pirmos palai
dojimo vietos. Jie tiki, kad tie 
žmonės, kurie išėmė lavoną klai
dą padarė, ir paėmė vietoj atra
dėjo lavono, lavoną jo brolio ar 
ko kito. Klaida nebuvo žinoma 
iki 1877 metų, kuomet darbi
ninkai, taisydami katedrą, rado 
grabą ir grabo užrašus, kurie 
parodė tyrinėtojams, kad tai 
buvo Kolumbo lavonas.

(FLIS)

Lietuvon ir kitur uiaianiuoM 
[Atpiginta]:

Vienas new-yorkietis praneša mums, kad skaitymas 
balsų, paduotų SLA. Pildomosios Tarybos rinkimuose, 
jau esąs pabaigtas ir rezultatui turbut busią paskelbti 
šios savaitės “Tėvynėje”.

Išrinkta visa be išimties senoji Pildomoji Taryba. 
Daugumos balsų už senuosius viršininkus, palyginant su 
sekančiais po jų kandidatais, svyruoja tarp pusaštunto 
ir pusvienuolikto šimto. Daugiausia balsų gavo Iždo 
Globėjas p 
kandidatų clSUgiausia balsų surinko Dr. J. T. Vitkus iš 
Cleveland’o (kandidatas į Dakt.-Kvot.)—3,673. Iš socia-

Bet iš Washingtono nuo Na
tional Geogrophic Draugystės 
ateina sekantis pranešimas: 
‘‘Jeigu Pulk. Lilndbergas aplan
kytų visas vietas šiame pasau
lyje, kur pasakojama, kad Ko
lumbas yra palaidotas, tai ištik- 
ro turėtų keliauti daugiaus my
lių, negu keliavo savo garsioj 
kelionėj iš New Yorko į Pary
žių. Pasakos praneša, kad Ko
lumbo kūnas palaidotas net pen- 
kius sykius, ir 
ja ir Santa Domingo praneša, 
kad Kolumbas palaidotas jų že
mėse.

Kolumbus mirė biednas ir la
bai nubudęs Valladolid mieste, 
Ispanijoj,. 1506 metais ir buvo 
palaidotas tame mieste, toli nuo 
jurų, kurias jis pergalėjo. Vė
liaus lavonas 1 
Seville miestą 
sunaus, Diego, 
kamesnė vieta 
didvyriui, nes

pasakyti, kad tas visažinantis ir visagalintis jų vadas 
rengiasi kėliauti pas Abraomą.

Ir net kai “Iljičas” numirė, tai bolševikai * paliko 
žmonėms gėrėtis jo balzamuotu lavonu, idant jiems ro
dytųsi, kad jisai dar vis jų neapleidęs.

Šis įtikėjimas į diktatoriaus asmenį veikiausia ir 
yra ta priežastis, dėl kurios šiandie ir Lenkijos valdžia 
dengia misterijos skraiste savo “dziadko” ligą.

nepaprasto komunistų 
užsispyrimo, nežiūrint visos jų purvinos demagogijos, 
nežiūrint net to, kad anti-bolševikišką frontą nuolatos 
ardė tokia pat šlykšti Širvydo demagogija, — negalima 
pasakyti, kad bolševikai, kaipo tokie, pasiekė kokio nors 
progreso šioje kovoje. Pastebėtina, kad iš jų sąrašo 
daugiausia gavo balsų ne jų partijos žmonės: Dr. Vit
kus, kuris niekuomet nebuvo komunistas ir, prisidėjo 
prie “progresyvių” rėksnių, matyt, tik “dėl komercijos” 
(pas mus profesionalus, deja, taip dažnai atsitinka); ir 
J. J. Gerdauskas, labai ambitiškas • biznierėlis iš New 
Britain, nepersenai spaudoje pasigyręs, kad jisai gavęs 
pirmą “praizą” už Lietuvos Laisvės Paskolos bonų par
davinėjimą (kas yra “smertelnas griekas” sulig komu
nizmo principais!). Trečias, aukštą skaičių balsų ga
vęs “progresyvių” kandidatas, Salaveičikas, yra bolše
vikas, bet jo naudai išėjo “Save-the-Union” komiteto 
propaganda prieš Gegužį, kaipo 
rį: su SLA. reikalais tatai, aišku, neturi nieko bendro.

Balsavimų rezultatai tečiaus rodo, kad bolševikams 
padėjo dar viena aplinkybė, kuri nieko nepasako apie 
jų stiprumą. Netoli keturių šimtų balsų gavo, 
džiui, Dr 
kad jisai nenorįs “runyti 
kams balsuoti už “tavorščius

$7.00
8.60
1.75
1.25

sėkmingai kovoti prieš 
tepamą velnias žino iš

pavyz- 
Graičunas, nors jisai senai buvo pareiškęs, 

ir buvo pataręs savo šalinin- 
Dar daugiau balsų ga

vo vargiai kam žinomas Susivienijime S. Elijošius, iš 
Kenošos. ’Aišku, kad SLA. narių masėje buvo noras 
padaryt kokių nors pakeitimų Pildomoje Taryboje. Į 
narius veikė tas argumentas, kad viršininkai, išbuvę sa
vo vietose po dešimtį arba daugiau metų, turėtų jau pa
silsėti. Šis dalykas buvo pats silpniausias punktas senų
jų kanelidatų pozicijoje.

Šiaip Pildomosios Tarybos kritikai, nežiūrint karš- 
čiausio jų noro krimstelti jai į blauzdą, nesugebėjo nie
ko rimto prikišti. Jeigu SLA. viršininkai butų prieš 
rinkimus pasikalbėję su kitomis grupėmis ir butų už- 
leidę vieną, kitą vietą naujiems žmonėms, tai visas bol
ševikų draskymasis nebūtų padaręs jokio įspūdžio į 
plačiasias Susivienijimo narių minias.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Koosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .......... ~... __ ....
Pusei metų ........................
Trims mėueriams -_____
Dviem mėnesiam ~...........
Vienam mėnesiui ______

Chicago je per išnešiotojus i
Viena kopija __________
Savaitei —__  - • - .
Mėnesiui______________

Suvienytos® Valstijos®, ne Chicago- 
je. paštui 

Metams 
Pusei metų .....
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

pagelbėjo Ko- 
Tas miestelis matė jo 

pasekmingą sugryžimą iš Ame
rikos po atradimo tos šalies 
1493 metais.

Bet Kolumbo kaulai buvo to
ki neramus, kokis buvo ir jo 
kūnas. 1540 metais lavonas di
džiojo admirolo tapo pergaben
tas per Atlantiką beveik tuo 
pačiu keliu, kuriuo jis atvyko 
atrasti Ameriką 1492 m. Jis 
kelius kartus pareiškė norą bu- 
palaidotas Santo 
mieste 
nuvežtas su lavonu sunaus Die
go, kuris valdė tą pirmą naujo 
pasaulio miestą.

Per dviejus 
čius ramiai ilsėjosi; bet 1795 m 
Ispanija ture,

NĖRA nieko kito kaip Bayer 
Aapirin nuo visokių skausmų, bet 
tik žiūrėkit, kad butų tikras 
Bayer; tas vardas turi būt ant 
pakelio ir ant kiekvieno tahlet. 
Bayer yra tikras ir žodis tikras — 
raudonas — ant kiekvieno bakse- 
iio. Nepadarysit klaidos jei pirk
dami pažiurėCit j bakselį.

40 centneriu geriausio anglio. 
Visas vargas, kad atomų spro
gimo procesas vyksta labai pa
mažu, dviejų tūkstančių metų 
bėgyje, bet pamanykit, kas bu
tų, jei pasisektų tų procesų pa
greitinti šimtą arba dargi tūk
stantį kartų!

Tada įvyktų tikra revoliuci
ja musų civilizacijoj, mes turė
tume naują neišsemiamą jėgos 
šaltinį, kurs be durnų ir be 
triukšmo varytų musų įvairių 
įvairiausias mašinas. Tiesa, 
radius yra labai brangus meta
las, betgi mes žinom, kad yra 
dar keletas metalų, kurie turi 
tas pat ypatybes, kaip ir ra
dius, tik kur kas mažesnio laip
snio. Pagaliau dėl viso to, kas 
aukščiau paminėta, mes turim 
pamato manyti'(pasak Kuther- 
fordo), kad tas pats procesas 
nežymia forma ekzistuoja ki
tuose elementuose. Visa svar
ba gludi tame, kokiu budu gali
ma butų tas procesas pagrei
tinti. Be abejo 
vien fantazijos 
mes žinom, kad 
daug kas 
faktu, atrodė taip pat vien tik 
tuščia fantazija.

Pagaliau dargi šiomis dieno
mis viso pasaulio laikraščiai 
paskelbė Berlyno profesoriaus 
Miethe išradymą, kursai rado, 
kaip gyvą sidabrą sti pagalbą 
stiprios elektros srovės paver
sti auksu. O tai reiškia, kad 
gyvo sidabro atomas gali būti 
sprogdinamas, gali keisti savo 
chemines ir fizines ypatybes; 
tat kaip tik patvirtina minėtas 
hipotezes. Užtat mes drąsiai 
žiūrim ateičiai į akis, mes ži
nom žmogaus geniaus galybę ir 
tikim, kad ilgainiui jis nugalės 
visas kliūtis. [“Kultūra].

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Čia Yra Tvirtumas!

Lenkijos valdžia, matyt, nenori, kad visuomenė ži
notų, kokia liga serga Pilsudskis, nes iki šiol nieko aiš
kaus apie jo sveikatos stovį nebuvo pranešta. Kai ku
riose korespondencijose iš Varšavos buvo minėta, kad 
jisai kenčiąs dėl įsisenėjusio reumatizmo. Tečiaus var
giai tai gali būt tikra jo nesveikatos priežastis, kadangi 
iš paskiausiųjų žinių tenka spręsti, jogei jisai serga kuo 
nors fhvojingu. Gydytojai jim įsakė per keletą mėne
sių visiškai pasitraukti nuo darbo ir išvažiuoti į ku 
rortą.

.Berlinė gauta balandžio 29 d. žinia, kad Pilsudskis 
gavo apopleksiją, nuo kurios jisai vos išliko gyvas. Del 
tos priežasties jisai negalėjęs dalyvauti nė Afganistano 
erai? o Amanullah priėmime.

Mums čia ne tiek įdomu, kuo serga Lenkijos dikta
torius, kiek tas faktas, kad jo sveikatos stovis yra sle
piamas nuo viešumos. Tai yra charakteringas reiškinys 
diktatūros šalyse. Anąmet, kai sirgo bolševikų tėvas 
Leninas, tai Rusijos žmonės iki pat jo mirties nežinojo, 
kaip pavojinga jo liga, nors daktarai jau seniai buvo su
radę, kad jam nebėra vilties išgyti. Mat, bolševikai bu
vo įkalę į galvas publikai (kartu, gal, ir sau), kad Leni
nas tai kokios ten viršgamtiškos išminties ir galybės su
tvėrimas, kuris vienas tiktai žinąs, kaip išgelbėt Rusi
jos darbininkus ir ūkininkus nuo kapitalistiško slibino.

Specialiu Akinių Kainos 
Paauksuoti .... $4, $5, $6, $7, $8 
Auksiniai $6, $7, $8, $9, $10, $12

Dr. F. O. Carter
177 North State Street

Sekamos durys 
teatro, 2 .

Valandos: 9—5,

Subscription Kates: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago. 
8c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March Srd, 1879.

kinusi mažuma gali pasigrobt Susivienijimą į savo ran
kas, kuomet dauguma narių neina balsuot.

Balsavimų rezultatai, kaip mums jie tapo pranešti, 
yra tokie: |

[ Prezidentus: S. Gegužis—4,358 b.; B. Salaveiči
kas—-3,609 b 
guma 749.

’Į Vice-Prezidentus 
Bacevičius—3,379 b.; J. Neviackas 
dauguma 761.

J Sekretorius 
kevičiutė—3,421 b. 
guma 1,042.

f Iždininkus: T. Paukštis—4,506 b.; J. J. Gerdaus 
kas—3,662 b. Paukščio dauguma 844.

į Iždo Globėjus: J. M. Danielius—4,391 b.; M. A 
Raginskas—4,632 b.; D. G. Jusius—3,334 b 
Činskas—2,653 b. z

Į Daktarus-Kvotėjus: Dr. E. G. Klimas—4,456 b.; 
Dr. J. T. Vitkus—3,673 b. Klimo dauguma 783.

Palyginti didelis skaičius balsų, paduotų šiuose rin
kimuose už “progresyvį” bolševikų kandidatų sąrašą, 
tenka aiškinti keletu priežasčių. Viena priežastis ta, 
kad yra eilė kuopų, kurias bolševikai absoliučiai kontro
liuoja. Opozicija tenai* yra taip terorizuojama, kad ne
gali prieš juos nė išsižioti. Iš tų kuopų bolševikai ga
lėjo padaryti tokius “balsavimus”, kokius jie norėjo. O 
balsus “skaityt” jie yra meisteriai.

Šiuose rinkimuose, be to, bolševikai varė tokią pa
šėlusią agitaciją, kaip niekuomet. Per pusę metų jų 
spauda daugiaus rašė apie rinkimus Susivienijime, ne
gu apie ką kita. Jų agitatoriai visą laiką zyliojo iš ko
lonijos į kolioniją, ir savo “vajų” Sus-e jie jungė kartu 
ir su Lietuvos fašizmu, ir su angliakasių streiku (dau
giausia, kad įkąsti Gegužiui) ir su kitais galais. O mu
sų Pildomoji Taryba tik raukėsi, žiūrėdama į tai, ir ne
darė jokių žinksnių tam biauriam demoralizacijos dar
bui užbėgti už akių. Tik SLA. organas stengėsi kiek 
galėdamas atremti bolševikų atakas.’ Bet ar vien ar
gumentais laikraštyje galima 
suorganizuotą partinę mašiną, 
kur gaunamais fondais?

Ir vis tik, nežiūrint tokio

Metams ................
Pusei metų ------
Trims mėnesiams

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitu dar neišsemtu .šaltiniu 
gali būti intensyvus visokerio- 

srovių judėjimo naudo- 
Tas faktas, kad musų 

paviršiuje sukasi tiek 
vėjo malūnų sparnų, y- 
lašas juroje. Beikėtų 

visas tas vėtras, kurios dabar 
tiek žalos, tiek nuostolio žmo
gui daro, kurios lyg juokais rau
na iš šaknų musų šimtamečius 
ąžuolus, nuverčia stipriausius 
namus, juroje sukelia milžiniš
kas vilnis, visas jas reikėtų 
pakinkyti dirbti naudingą dar
bą. Vienok tuo tarpu neturima 
priemonių, kurių pagalba gali
ma butų pigiai ir labai plačiai 
sunaudoti mažiausią oro sro
vių judėjimą.

Lig šiol lieka nesunaudota 
jurų vandens potvynių ir ato
slūgių energija, kuri yra pada
rinys mėnulio įtakos jurų pa
viršiui. Tokiu budu. dargi ne
labąjį naktibaldą, mėnulį, ga
lima įkinkyti žmogui naudingą 
d'arbą dirbti.

Motina saulė ne visus lygiai 
apdovanojo savo malone: kuo
met tropikų šalyse sąlygos ap
sunkintos dėl perdidelio kar
ščio, žemės ašigaliuose riokso 
amžinai ledų apkloti plotai vien 
tik dėl to, kad ten tos šilimos 
neužtenka. Todėl mokslininkų 
galvose senai jau bręsta min
tis kaip nors pataisyti tą saulės 
kaprizą ir surinkus tropikuose 
aikvojamos šilumos išteklius, 
pasiųsti juos ten, kur šilimos 
labiausiai trūksta, arba bent 
vietoje sunaudoti ją naudingam 
darbui. Ta kryptim jau buvo 
daroma daug bandymų. Pažy
mėtini pernai Aigipte darytų 
bandymų rezultatai: su pagal
ba tam tikros konstrukcijos 
veidrodžių, sukoncentravus 1 

hektaro plote saules spindulius, 
gauta iš jų šilimos 114 arklių 
jėgų. Rezultatai savaime tu
rėtų būti patenkinami, bet rei
kia pripažinti, kad toks įtaisy
mas reikalauja tokių didelių 
pinigų, jog gaunamas pelnas su
daro permažą nuošimtį už įdė
tą kapitalą. Bet tai yra jau 
vien tik'finansinės kliūtys, ku
rios gal tik laikinai gali kenk
ti tos idėjos įvykdymui.

Pagaliau aš norėčiau pakal
bėti dar dėl vieno energijos šal
tinio, kurs iš visų minėtų gal 
labiausiai yra fantastingas. Tur 
būt kiekvienam teko girdėti 
nors porą žodžių apie radio. 
Ir kur negirdėsi, juk dabar 
tas žodis kartojamas kiekvie- 
/name žingsnyje: vieni rašo a- 
pie radio koncertus, kiti apie 
įvairius radio aparatus, radio 
telegrafą, radio telefoną ir tt. 
Bet visa tai turi maža ką ben
dra su atrastu prieš 14 metų 
radio metalu. Tas metalas pa
sižymi tuo, kad jis nuolatos lei
džia trijų rųšiųt spindulius, va
dinamus alfa, beta if gamma 
spinduliais. Taip pat jo tem
peratūra visuomet bent 2 laips
niu aukštesnė už aplinkumos 
temperatūrą. Mokslininkai il
gai suko sau galvas, kokia ga
lėtų būti priežastis tokio keis
to fenomeno, kol pagaliau ang
lų mokslininkas Kutherford iš
aiškino tai tuo, kad radiaus 
atomai nėra pastovus, nesikei- 

kaip lig tol viso pasaulio 
chemikai ir fizikai bendrai apie 
atomą manė, bet kad, anaiptol, 
čia mes turim akyvaizdoje nuo
latinį atomų sprogimą ir skir
stymusi į savo sudėtines dalis: 
negatyviai užtaisytus elektro
nus ir pozytyviai užtaisytus 
branduolius. Be abejo, tas 
procesas vyksta labai pamažu, 
taip kad vienas gramas radi
aus reikalingas yrą mažiausiai 
2000 metų, kad pas savaime iš
siskirstytų į sudėtinės daliį, 
bet svarbu žinoti tai, kad per 
šį procesą lieka paleistas mil
žiniškas kiekis energijos, tiek, 
kad vienus gramas radiaus to
kiu budfi pagaminti gali 3 nii- 
Jiardus kalorijų
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Margusis Bridge
portas

Be Bridgeporto “Margučio” 
dar randasi čia ir kitokių mar
gumynų, būtent, kiekvieną pir
madienio rytą, atvažiavęs iš ki
tos kolionijos randi numargin
tus šalygatvius tam tyčia su
taisytu raugalu. Sakoma, kad 
tą marginimo darbą atliekantys 
mėnesienos garbintojai. Bet 
tai ne lengvas darbas: tokį dar
bą atlikti reikia daug pasišven
timo. O vienok bridgeportie- 
čiams prisegama tinginių ir ap
sileidėlių “titulas.”

Marųuette Park
Sekmadienyje, gegužės 13 d., 

Černausko darže buvo sureng
tas Gimimo Panelės švenčiau
sios parapijos išvažiavimas, 
žmonių dalyvavo daug, publika 
užsilaikė gerai. Išvažiavusieji, 
kiek teko girdėti, liko paten
kinti.

Kas be ko, atsirado ir tokių, 
kurie arba kurios nepasižymė- j 
jo ypatingu elgesio pavyzdin-1 
gurnu. Eina kalbų, kad viena 1 
moterėlė dagi .sijoną pakėlusi 
ir nugarą pasukusi kitai. VVell, I 
kas kuo turtingas, tuo ir giria
si. Už pavienių ypatų elgesį 

i nei rengėjai, nei dalyvavusi iš-i 
važiavime publika nėra kalta.

St. George bažnyčios bokštas 
remontuojamas jau antrą sa-

Iš Chicagos Moterų 
Pasaulio Parodos į

-

Lietuvių Moterų Skyrius dir-! 
ba išsijuosęs. Penktadieny, ge- Į 
gūžes 11 d. įvyko trečiasai or-

Bridgeportas
1 1 ■

Padaužos Bridgeporte siaučia. 
Naktį iš sekmadienio į pirma
dienį du lietuviai ir du airiai į- 
ėjo į O’IIern and Welsh Coal 
kompanijos ofisėlį, 8304 So. 
Halsted st. Čia jie biauriai su
mušė ofiso darbininką, Joe. 
Agenth, atėmė iš jo keletą dole
rių pinigų ir raktą.

Agenth nukentėjo skaudžiai. 
Akys užmuštos, galva daktaro 
suraišiota. Sunku net žiūrėti į 
vyrą.

Agenth’o nurodytieji asmens 
yra — vienas Formali, o antras 
Fritz Torny, kitų dviejų pa
vardės sužinoti neteko. Torny 
gyvena Parnell gatvėj.

šiandie municipaliaine teisme, 
prie 17th place ir So. - Halsted 
gat., bus nagrinėjamu kaltina
mųjų byla.

B » #

žės 20 diena, rengiama vakarie
nė 'Saldžiausios Širdies Jėzaus 
Draugijos. Vakariene rengiama 
tikslu pagerbti tuos draugystės 
narius, kurie per 12 metų neė
mė jokios pašalpos iš draugys
tės. Svečiai kviečiami susirink
ti 7 valandą vakare.

— Reporteris.

Bridgeportas
P-nia P. Gulbinienė, žinoma 

Bridgeporte veikėja, randasi 
Wesley Memorial ligoninėje, 
2149 So. Dcarborn st. Susirgo 
apendicitu. Padaryta operacija.

— Vietinis.

William A. Cunnca, žisomas 
Chicagos advokatas, tapo no
minuotas kaip socialistų parti
jos kandidatas į gubernatorius 
Illinois valstijoj.

vaitę. šį darbą atlieka jau ne
be “juodi parapijonai,” bet 
kaip sakoma, visgi “kreivati- 
kiai” — ne lietuviai.

Prohibišenai įsilaužė piliečio 
Šamo karčemon, išdaužė visas 
papso bonkas ir išleido “rutbi-l 
rį” lauk. Ir to dar ne gana: 
išmufino barus ir kitokius ra
kandus, kurie Šamo karčiamo- 
je buvo. Podraug su barais 
išvežė bartenderį. Tik laimė, 
kad paties Šamo nebuvo namie, 
ba tur būt ir jam butų tekę su 
nelabaisiais prohibišenais pasi
šnekėti.

Kadaise Bfridgeporte, į pie
tus nuo 35-tos, buvo bravoras. 
Vėlesniais laikais imta dirbti 
ledas. Sakoma tečiau, kad ir 
čia prohibišenai užuodę “kiko” 
leduose. Taigi savininkui buvę 
įsakyta išmufuoti mašinas, ku
riomis dirbama ledas su “kiku.” 
Ir jau mufinama mašinos lauk. 
Taigj trobėsis liksiąs tuščias, 
be jokios naudos.

Bridgeporto ėlėmis bastosi 
daug mokyklų vaikų, ot tokių 
amžiuje tarp 10—12 metų, taip | 
kad šio apskričio policininkas 
Kuodis veik visą laiką turi da
boti vaikus, idant jie neiškirstų 
kam nors kokio šposo.

gani zatyvis susirinkimas. Ko
miteto susirinkime dalyvavo; 
trylika narių. Išrinkta komisi
jas ir apkalbėta darboi eisena. 
Išduota raportas nuveiktų dar
bų. Visos komisijos dirba smar 
kiai. V-iiios ė enė ir Pociene i 
laiko repeticijas ir tvarko muzi
kai} Parodos programą, Lietu
vių Dienai, kuri bus pirmadie
ny, gegužės 21 d., bus du pro
gramų—vienas po piet, kitas 
/akare. Apie programų smulk
menas bus vėliau pranešta. Sve
tingumo Komisija, kurios ve
dėjos yra p. J. Norkiene ir p. 
B. Drangk lienė, jau turi susi
kvietusius visį buri smagių 
ponių ir panelių Lietuvių sky
riaus svečiams priiminėti. Fi
nansų Komisijon įplaukė tru
putis pinigų, nors galėtų būti 
jų daug daugiaus. Tarta aplan
kyti lietuvių vietinius bankus 
ir prašyti paramos. Paskirta 
Lai atlikti p-lei Gaižaitei ir M. 
Jurgelionienei. Dekoracijų ir 
kiosko rengimo komisija, ku-' 
rion įeina pp. Nausicdienė, Po
cienė, Norkienė ir Drangelienė 
ir ]>lė A. Bernotaitė pateikė į- 
d(,mų planą to kiosko tvarky
mui ir dekoravimui.

Paroda atsidarys geg. 19 d. ir 
tęsis iki geg. 26 d.

—. Jurgelioniene, Sekr.

Tūlas laikas atgal “Naujieno
se” buvo pranešta, kad p. La
banauskui pavyko sugauti jau
ną vagilį, jsipiršusį jo muzika
lių instrumentų ir laikrodėlių 
krautuvei). Kaip vakar turėjo 
būti to vagiliaus teismas.

B B B
Ateinantį sekmadienį, gegu-

PRANEŠIMAI
Chicagos Jaunuolių Orkestro prak

tikos įvyks seredoj, May 16, 1928, 8 
vai. vak., Mark VVhite Sq. parko 
(Library room), 30 ir Halsted gatve. 
Visi orkestro nariai malonėkite at
vykti laiku ir nepamirškite atsivesti 
naujų narių. Valdyba.

Leb. G. I>. L. K. Vytauto ant Brid- 
geporto laikys susirinkimą gegužės 
16 d., 1928 m., seredoj, 7:30 vai. vak., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Visi nariai teiksitės 
laiku pribūti, nes randas daug svar
bių reikalų aptarti.

Rast. VI. Kacevičia.

Humboldt Park Lietuvių P. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas atsibus 
ketvirtadienyj, 17 dieną gegužio, 1928 
m., Humboldt Maccabee svetainėj, 
1621 N. California Avė., Chicago, III. 
2 lubos, 7:30 vai. vakare. Nariai 
malonėkit dalyvauti šiame susirinki
me. A. Vaiskis, sekr.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotoj as

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt 2515-2,516

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

T F, BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

18-ta gatvė

Akių Gydytojai
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 471 h Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Lietuviai Daktarai

Lietuviai Daktarai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tek Boulevard 2160 

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

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemiock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakap 
Nedėliomis ir fiventad. 10—12 dieną

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 
Dr. J. W. Beaudette 
VIR6ULASHLAND 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 piety 

TELEFONAS CANAL 1)464

________Advokatai_______

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3335 So. Halsted St.'
Tęl. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 We«t Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 2117 
Telcphone Ra n d oi p h 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

JOSEPH W. GRIGAL
Praneša, kad perkėlė savo advoka
tūros ofisą nuo

2243 West North Avenue 
prie

1579 Milwaukee Avė.
Room 301

Telephone Humboldt 5586

Gegužės mėnuo anglų yra 
vadinamas “moving month” ar
ba, geriau sakant, — mufi- 
nimui mėnuo. O pas lietuvius 
nebuvo kreipiama domės į tą 
vadinamą mufinimosi mėnesį. 
Vienok progresas eina savo ke
liu, o bridgeportiečiai su pro
gresu drauge, ir štai p-ia P. 
pasuko pirma progreso vėžė
mis.

Pareina pape P. namo vaka
re iš darbo. Ogi žiuri ir savo 
akimis netiki: durys atdaros, 
kiauras puodas pamestas ant 
porčiaus. Įeina jis vidun — ir 
čia vienos sienos ir viena lova, 
kurioje jis gulėdavo. * Patalinės 
ir tos paimtos. Eina žmogus 
klaustis pas kaimynus, nejau
gi mama paliko jį vieną su pa
senusia lova. Kaimynai pa
tvirtina, kad mama susikrovu
si visus forničius ir išsimufi- 
nusi. Na, tai matote, kad brid
geportiečiai pirmutiniai prade
da taikytis prie “moving taisyk
lių.”

Trepinėja, tupinėja apie ma
ne jauną.... O pakėlę kepurėlę,
rado mane kiaurą.

Sunku įspėti, kokią mintį tu
rėjo paduotos aukščiaus “poe
zijos” eilučių autorius, bet ma
no supratimu, jos buvo taiky
tos vienam įvykiui, kuris atsiti
ko čia nesenai. Musų garsioje 
apielinkeje gyveno kurį laiką 
mamunėlė, apie kurią tupinėda- 
vo ne mažai svečių. Bet štai 
staiga pasirodė mamos vyras, 
kuris svečius išvijo ir vienam, 
puk&lęs kepurę, dugi kiaurą jyal- 
vą padare. Sakau, visa ko čia 

pasitaiko, pasitaiko tiek, kad 
nė ant ' jaučio odos nesurašysi.

Ratilas.

Ganalport policijos stotin at
silankė vyras, apdaužytas, per- į 
kirstu antakiu, su žymėmis pei- ( 
lio ašmenų ar galūnės ant vei
do. Jis pasisakė, kad jo var
das Peter Bružas, kad jis gyve
nąs adresu 2016 Canalport avė. 
Pasak jo, jį supiaustęs Frank 
Burgcn besmante trobesio, ku
ris randasi adresu 200G Canal- 
port avė. Burgcn yra taipgi lie
tuvis, pakeitęs savo pavardę 
taip, kad ji išrodo ne lietuviš
ka. Policininkai suskato ieško
ti Burgeno. Pagalios surado 
kokiame ten viešbutyje, kuris 
randasi Jackson gatvėj. Burge- 
ną kvočianl, pasirodė, kad jis 
neturi pastovaus užsiėmimo, nei 
pastovios gyvenimui vietos. 
Burgen buvo areštuotas. Kaip 
vakar turėjo Imli jo teismas.

B » »
Joe Kniskis areštuotas. Jis i 

gyvena adresu 667 West ISth, 
st. Areštuotas sulyg skundimu 
jo pačios, Onos Kulskienės. Pa
ti skunde, buk jos vyras tran
kosi, dažnai namie nebunąs, gir
taująs, jai užlaikymo neduodąs. 
Kaip vakar turėjo Įvykti jo tei
smas.

# o a
Policininkas Vesely areštavo 

Joe. Lorenzą, gyvenantį 925 
Fullerton st. Tasai Lorenza dar 
jauna# vyrukas, kokių 18-19 
metų, bet išrodo suaugesnis. 
Areštuotas jis tapo todėl, kad 
iš kur ten įsigijo žvaigždę ir 
impersonavo policininką. Suim
tas pasisakė, kad jis norįs būt 
policininku ir todėl nuduodavęs 
policininką. Pas jį rasta revol
veris, bet revolveris buvo ne- 

loduotas. Kaltinamas neteisėtu 
pasisavinimu policininko parei
gų. — Reporteris.

. BARBORA STULPINIENĖ 
po tėvais Končaite

Mirė gegužio 14 d., 1928 m., 
12:30 vai. d., 37 metų amžiaus. 
Kilo iš Telšių apskričio, Telšių 
parapijos, Dagaičių kaimo. A- 
merikoje išgyveno 13 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Juozą, sūnų Antaną, 2 
brolių, Pranciškų ir Vincentą 
ir brolienes, Emilią ir Kazimie
rą, podukrą Barborą Stulpinai- 
tę ir 1 brolj Stanislovą Lietu
voj ir gimines.

Kūnas pašarvotas 818 W. 18 
St. Laidotuves įvyks pėtnyčioj, 
gegužio 18. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėta į Dievo Apveizdos 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę, '
Vyras, Sūnūs, Broliai 
Broleinės ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Butkus and Co., Tel. 
Canal 3161.

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

ei, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•tls.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
.SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tel Victory 4088

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
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 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare,

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 I
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

Aki ų gy dy to j ai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

lUotuvi'n A'kiy Specialistas

32G5 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakaie 

Nedėlioj nuo 10 iki 1

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Kės., 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 

Chioago, III.

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

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

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

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletinė 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; Ncd. 10—12 ryto
Kczidenciia 6640 S. Maplewood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Telcphone 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 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12,1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46lh St. Chicago, 111.

Telcphone 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. Telephono Plaza 3200

“dr.herzm^-
— 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 ii 

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

Naktj So. Shore 2238, Blvd. 6488

CtaSSlFIEB CBS.
Educational

Mokyklos____________

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintakses, aritmetikoj, 
knygvedystes, stenpgrafijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą J vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.
« Amerikos Lietuviu 

Mokykla
J. P. Olekas, Mokytojas 

3106 So, Halsted St., Chicago, I1L

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartj

DR.G.L.MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland 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

Advokatai

K. GUGIS >
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo V iki 12 ryto

a aTolis
ADVOKATAS

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

VakaraiH
8241 South Halsted St.

Tol. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedčlio ir I 

Petnyčios

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Miscellaneous z
Įvairus

Turėkit Gražią Pievą 
šįmet

Turėkit turtingą juodžemi
• Atsišauki t

1 H. MARTIN
Stewart 9244 arba Regcnt 2392

MES turime pilną pasirinkimą sto
gų dengimo ir namų statymą mate- 
riolą pigiausiomis kainomis Chica- 
goj. Balta maleva, $1.75. Stogams 
roleliai, $1. Visokios rųšies virvių, 
8c svarui, % arklio spėkos motoras, 
$7. Langų stiklai, “sashes”, visokių 
mierų, 50c kiekviena. W. M. MILLER 
2553 W. Madison Street.

GEROS, riebios juodžemės galite 
pirkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 
ir t. t. Šaukit Newcastle 2818.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCT1ON CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MIL 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
gutes: kaip užlaikyti daržą.
OTTO wittboLd nursery
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

ro Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javu auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, VVashįngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
vra tinkamas ir geros aplinkybės. 
Vietų .ieškotojams pigus 
BKSKURSIJ U 'riKIICTAT. įteiks.- 
laukit DYKAI 2Sone of l’lenty kuy- 
RutČH arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LĖEDY 
Depf. 459, Grcat Northern Raihvay, 
St. Paul. Minu,

■ I..;. A—u.41 ;J.' ka.j.,  ---------
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AutomobilesBusiness Service
Biznio Patarnavimas

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai .

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Financial
Finansai-Paskoloii

NAUJIENOS, Chicago, III,

Rrido-Pn/vH- Pnintinff PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 t>l KlgfOpCK i dlTlLing uj 2^ nuošimčio ir lengvais išmokė- 
& Hatdware Co. Pakoja* suteikiam į 24 vai

irUft i ' ° ° &OSGOOD, 

3149 So. Halsted St 2231 w& 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav. PINIGAI SKOLINAMI
BREWER’S MATTRESS I UŽ Jūsų Karę

ir upholstering Šapa. Mes matrasu, \T0tos perfinansuojamos, 
specialistai. Paimam ir pnstatom Jį ’namus. Lniimnia aiimnžinnmi Vii

6*14 E. 43rd Street 
Drexel 2287

, išmo
kėjimais sumažinami. Važinėki- 
tės kol išmokėsite.

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

7715 S. Halsted Street 
Engle\vood 0027-0028

Personai
Aslnenų lenko

VELTUI
i Patentai, Vaiiboženklial, Copy-
i vrrighte. Rašyk šiandie. Patentų
reikalai* kreipkitės prio manę* su 

L . „ pilnu pisitikejimu. Teisinga* ir 
upstairs Greita* patarnavimas.

B. Pelechowicz
iglstered Patent Attorney. 
2810 W. Chicago Avė.

Dept. 7 
Chicago, I1L

GRAŽUS grojiklis pianas, beveik 
naujas, su puikiu pasirinkimu mie
lių. Suoliukus ir eabinct dykai. Ga
lit pirkti už $90, jei esat atsukan
tis žmogus, mes utiduosim jums už 
$3 j savaitę. Alsilankykil kol dar 
nevėlu. 6512 S. Halsted St.

M & K Motor SalesI
micarna Benams! tr atsakan/sausi vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 rarantuotų vartotų 
karų, pilimi įrengti, gerame mechaniškame 
stovyje, karai p ardu oda ra I nuo $180 iki $«oou. " 
kiemą 
pala.

KELETAS FARMŲ

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

GROJIKUS pianas, bargenas grei
tam pirkėjui, tik $70, išrodo ir gro
ja kaip naujas.

MRS. SCHRIER, 
6240 S. Halsted St. , 

3rd floor.

parduodam! nuo
Mok turinio karų kuris tinka 

reikalama. Cuh, llmokčjiaiaia.
0811-18 8o. Halitad St.

VIHO 
mat-

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui_____

PARDAVIMUI arba mainymui — 
moderniškas, mūrinis 2 flatų namas, 
ka štu vandeniu šildomas, tinkamas 
dėl rooming house, visi kambariai 
išrenduoti. Parduosiu arba mainysiu 
į bungalovv arba cottage. Savininkas 

7821 Emerald Avenue 
Tel. Stevvart 7764

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

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

4 durų Sedan, pilnai Įrenjętas 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 
įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
kurie norite pirkti naujį karą arba 
mainyti seną į naujį — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite j 

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

D. KURAITIS ir A. KA«rULiS
Savininkai

2.—71 akras vaisių (fruktą) apie-

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

mu ir pardavimu turto, morgičių rei-
linkėję šalę didelio rezorto ir golfo <a'ais, notariališku raštu padarytum, 
lauko ant kranto upės ir privacio: pinigų ir laivakorčių siuntimu — 
ežero 700 pėdų ilgio, 10 pėdą gilioj VISADOS yra patartina kriep-

1 ties pas

S. L FABIAN & CO.

TURIU paaukoti savo grojiklį pi
aną, atiduosiu už $65 cash. Taipgi 
panoro setas nebrangiai.

6621 S. Richbond St. 
2nd floor

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO 
j Mums reikia lietuviškai kalbančių 
Selesmanų, kurie turi noro išsimo
kinti pardavinėjimo sulyg moderniš- 

| komis metudomis. Nėra reikalo tu
rėti tam patyrimo, visko ko jums 

i . . reikia tai pasiryžimo, noro ir suge-: HELBERG liros, turi pinln pas- įėjimo mokintis, šis mokymas turi 
kohnti dėl12 morgičių ui.4%Rinito.. didelės svarbos kiekvienam, kas turi 

« . « noro pasiekti ko nors geresnio. Čia
jus pasieksit, ir tuo pačiu laiku jums 
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.

MES atliekame viską prie na
mų statymo. Taisome, perdir
bame namus, bungalovvs, gara
žus, porčius. Atsišaukit pas mus — 
dėl dykai apskaitliavimo.
ANDERSON and LF.EVVORTH ' I§^’įŽi1bora°To20*7'8,

ežer
ežeras tarpe kalnų, strytkarls su
stoja prie durų, cementinis kelias, 
elektra, vanduo įvestas, moderniš
kai viskas įtaisyta. Labai gera vie-

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

935 W. Marcjuette Road 
Tel. Wentworth 8548

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

4628 Wentworth Avė.
Phone Yards 5318

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi Į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8335 So- Halsted SH.

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

2- RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS. & CO. i
1647 W. 47th St

REIKALINGAS kepėjas prie duo
nos ir keksų. 850 W. 18 St.

IŠ SANDĖLIO RAKANDAI 
PARDAVIMUI 

$300 vertės mohair sek. setas 
$400 Imp. Lin. Frieze par. setas 
$250, 3 šmotų miegruimio setas 
$400 walnut miegruimio setas 
$225, 7 šm. valg. kamb. setas 

*$145 walnut valg. kamb. setas 
$85 9x12 Wilton kaurai ..........
$145 9x12 French Wiltons .... 
$75 Coxwell krėslai ...............
5 šmotų pusryčiams setas .......

Atdara vakarais ir nedaliomis 
AVAILABLE FIREPROOF 

AND STORAGE CO. 
7728-32 Stony Island Avė.

$C3 
$87 
$55 
$88 
$55

.$47
$24

$5

GRUUZIO MBN. BARGENAI
50 kartį nhflii'inklnilll, visi garantuoti. 

Cadillni-'ai. Bnick'ai, NuRii'ai, HiidHon'al, 
EHRc.K’ni, Chevrolet’ai ir dailgeils kitu, la
itai )>iglonilK kaiiHitiiiM. Mat.vkit p. .Lapai
ti. Mtrr. MeDEIlMOTT MOTOR SALES. 
713(1 So. IfalHted Si.. Trliuigle 0330

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

Business Chanccs
Pardavimui Bizniai

ta dėl rezorto. 20 akrų grėpsų (vyn- 809 W. 35th St., ChlCagO 
uoKių), 9 akrai obuolių, vyšnių Kru- Boulvard 0611-«774

yVU etC’ °tC” ‘ nkiai puikaus JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
ln,šk0’ , KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

3.-6 kambarių gyvenamas namas, 
2 didelės bąrnės, didelis vištininkas 
18x80 pėdų, visi budinkai apšvie- 

slektr
v*™ uuuiunui upnvic- NORIU pirkti už cash rczidenci- 

Čiami elektros šviesa ir modemiškai jų ir biznio namų, kurios butų tar- 
kiaulininkas, pe 69 ir 73 ir (’alifornia ir Western 

edaunė ir daug namelių. Ta vieta Avė. Taipgi 20 iki 40 akrų farmą, 
75 mylios nuo Chicagos.

J. A. LYNCH
10 N. Dearborn St., Central 3654

PASTATYSIM ant jūsų loto, nie
ko neįmokėjus. Geriausiai pabuda- 
votas mūrinis bungalovv, musų kai
na $6950. Mūrinis 2 flatų namas, 
$11,900. Mūrinis 3 flatų namas, $15,- 
875. Mūrinis 6 flatų namas, $30,000. 
Viskas modemiška ir naujos mados 
ir modemiški parankamai, šaukit 
budavotoją. FRANK LYNN, 5944 N. 
Rockvvell St., Edgevvater 1930.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eightccnth Bond & Mortgago 

1618 W. 18th St. 
I. F. Dankowski, pres. 
C. r*' Dankowski, ižd.

Co.

REIKALINGAS apysenis žmogus 
karpbnterys, kuris neturi darbo, turiu 

i užsiėmimą sanvaitei, aptaisyti namą. 
Jei neturi įrankių, tai galės gauti. 
1458 W. 15 St.

REIKALINGAS BUCER1S MOKANTIS SA- 
I VO DAUBĄ, 4201 S. MAPLEWOOD AVĖ.

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

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

NEATSIŠAUKUSIŲ RAKANDAI 
350 mohair 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, nedėlioj iki 6 vakaro

PARDAVIMUI beauty shop, geras 
biznis, lietuvių anielinkėj, 
geras biznis, moderniškai 
yra 5 budelės, permanent 
mašina ir t. t., 3 gyvenimui kamba
riai iš užpakalio, garu šildoma, ren- 
dos $60. Turiu pigiai parduoti. Pa
sinaudoki! iš šio pasiūlymo. 4905 W. 
14th St., Cicero, III.

daromas 
įrengtas, 

vvaving

NAUJAS OFISAS

MALEVOJIMAS, popieriavimas, 
calcimaining — iš vidaus ir vir
šaus — darbas garantuotas; šaukit 
Mohaivk 0496.

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

EKSPERTAS popierių valytojas, 
nebrangiai. Užgančdinimas garan- i 
tuntas. H. A. PORTEB, Mohavvk j 
0309.

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.

MES pastatysim bile kokio didu
mo garažą ant jūsų loto, medinį ar
ba mūrinį. Mes specialistai statyme 
2 karų garažų. Pabandykit, 
atliekam gerai ir pigiai.

VERNON
1738 E. 73rd Street 

Hyde Park 0733

Tel. Lafayette 6738-6716

Siūlo Naujas progas
Didelis pasidauginimas biznio 

South Side ir Hammond distrikte, 
privertė mus atidaryti naują ofisą 

, Hammonde. Mes dabar turime ke
letą vietų dėl energingų ir ambi- 

į lingu vyrų ir moterų — Čia yra ge- 
I ra proga uždirbti daug pinigų. At- 
1 sišaukite j šį skelbimą tuojau. Ma
tykit Mr. Lapaitį.

A. A. LEWIS & CO., 
611 Hohman St., 
Hammond, Ind.

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

1543 N. Homan Avė. 
Netoli North Avė.

turiu
ra-

PARDAVIMUI groserne ir bučer- 
nė. Parduosiu pigiai. Kas pirmuti
nis atsišauks parduosiu už pirmą pa- 
siulijimą. Priežastį patirsit ant vie
tos arba mainysiu nat mažesnės pra- 
pertės.

3119 Lake St.
West> Melrose Park, III.

įrengta. Yra taip-gi 
ledaunė 
patogi, gera, ir nesulyginamai pi
gi. Kaina tik 28,000 dolerią. Gali
te pirkti įmokant 8,000 dolerių, o li
kusius išmokėjimui sutartam laikui. 1
Neša didelį pelną. SAVININKAS labai serga, turi

4. -400 akru Javų fanna, 1 maiU J“ „"f*
tų mūrinis namas, 2 krautuves, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van-

Visi' <lc,uu Šildoma*, bizniavas namas, pri- 
1; imsiu lotus kaipo dalį {mokėjimo.

Kaina $27,000, cash $7000. 2624 W. 
j 51st St. arba Tel. Hemlock 7178.

5. —Rezortas (vakacijų vieta) iš ’ 
54 akrų žemės, ant upės kranto, 9 ‘ 
skylių golfo laukas, daug vaisme-

Vandentraukis ’ 
su šiltu ir šaltu vandeniu, 
virtuvė. T“
hotelis, 17 namukų (cottage) su 1! *siu pigiai pirmutiniam pirkėjui, 
ir iki 4 kambarių, gonkos ir visi: «lln<rnlnw nrir.

nuo miesto, cementinis kelias per 
vidurį farmos, 80 akrų miško, 3,ak
rai grėpsų, visa kita — dirbama 
ūke. Namas 10 kambarių. 1__ _
budinkai puikus. Kaina 22,000 do
lerių.

SPECIALIS BARGENAS 
Turi būt parduotas tuojau gra

dzių ir visokių uogų dėl svečių. ju8 5 kambarių bungalovv, tai bus 
visuose kambariuose puikus dėl jūsų namas. Savininkas 

------------------------- Geso | norĮ apleisti miestą. Viskas yra 
Namas 2.) kambarių kaipo. įtaisyta vėliausios mados, parduo- 
17 nnmnkn (nnttnoro) 1 pjgiaį pirmutiniam pirkėjui,

iki 4 kambarių, gotikos ir visi, Bungalovv randasi prie 
ogumai. Garazius 12 automobi- 5730 So. Whipple St.

Darbų MES UŽMOKĖSIME JUSV TAKSUS 
Asesnu ntu* ir kita* bikiN perniodeliojamo, į 
iki 24 mėm-nių dėl iAmokčjimo atgal. Taip
gi 2 ir 3 morgičiai.

I».\VS l’I.AN LOANS.
Romu 1718. ItiO N. La Salio St. 

Kandolph 381)2
. SUSTOKIT!!

MALEVOJIMAS ir dekoravimas, 
nebrangiai, švarus, greitas darbas. 
Fredericltson, \Vellington 7821.

TAISOME kaminus, 3 
užtaisome už $3. Darbas 

C. MOSER, 
625 West 48th PI.

garantuotas.

Yards 1034

AR jūsų malevojimas ir dekora
vimas atliktas ekspertų? Dykai ap
skaitliavimas. Nuo valandų arba 
kontraktinis darbas. Važiuojam bile 
kur Chicagoj arba priemiesčius. J. J. 
SHAKENMAER, 949 Milwaukee Av., 
Brunswick 7397.

KAM MOKĖTI CASH?
Įsiveskit j savo namus plumbingą 
arba apšildymą tuojau, be imokėji- 
mo, ir 24 mėnesius išmokėjimui. 
Taipgi pertaisome labai pigiai. Tel. 
Caluinet 3688.

PRANEŠIMAS PUBLIKAI
Cementinis darbas visokios rųšies. 
Pakeliam namus, dedam pamatus, 
šalytakius.

F. TAYLOR, 
Spaulding 6432

ACORN Boiler Repair Co. Taisy
mas boilerių ir karšto vandens Šil
dytuvų. Suvirinimas ir atkirpimas. 
Visokios rūšies paipų darbas. Dy
kai apskaitliavimas. Reikia lietuvių 
pardavinėtojų. 4435 S. Union Avė. 
Yards 3883.

2 METAMS IŠMOKĖJIMUI 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI

Moderniškas plumbingas ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas nupi
gintomis kainomis. Geras ir garan
tuotas darbas, pigiai. Mes atsišau- 
kiam bile kur Chicagoj ir priemies
čiuose. šaukit šiandie, greitas pa
tarnavimas.

641 E. 63rd St. Midway 0673-3904

Financial
Finansai-Paskolos

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim- 

12 valandų.ti. Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermi tage Ava.

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 3 kas 

vakaras

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

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, 

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

ABBA DIENOMIS?

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonas

Mokame
Augiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St,

Chicago, III.

MORGICIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Lcavitt St.

Phone Canal 1678

2 morgičių paskolos bile kokioje 
sumoje — jušų sąlygomis, 6%, 25 
metai biznyje ir nei vieno foreclo- 
sure neturėjome. A. J. LIEBMAN, 
105 N. Clark; State 5674.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 įnori 

South Improvod Real L 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

raičius ant
Estate. 1500

MES DAROME pirmų monričių paskola* 
nuo $1000 ir (lauiriau, už gerui* Real Estatu 
greita* putarnavinia*. B!<lg. & Loan Asaoc. 
Tavor 2. laiko HUHirinkiiuu* kiekvienu 
rėdą Ainme ofi*e.

KONRAD RICKER, 
2458 S. St. Louifl Avė., 
N. W. corner 25th St.

m-

Personai
A 8menu Ieško

IEŠKAU savo giminaiči 
MarkeviČaitės — -----
Agotos ir 1 
iš Vilkaviškio apskričio,' Virbaliu
miestelio. Jeigu kas žinot, prąšau 
man pranešti. Vincas Merkevičius,
Kybartai, Birutės gatvė, no. 2. Lie
tuva.

taip, tai jus tniėtunii’t dasižinoti 
Tai yra viena puikiiiiiHių 

kada iioch buvo niuuuiyta 4io 
jus jėžkoto nuolati- 

įneš galim jum* tai Nuteikti. Ar- 
‘ i savo užHičmimo. 

puNloviiH ir galimas, net* nu1* 
t oliHij Chieugoje. UidarbiN 

moteris kurios nori padidinti hu-

Jei
apio 4į ttkelbimij. progų 
laikraščio špaltoHC 
nto darbo.
ba dirbkit dalį laiko Aale 
Darbas yra pu*Un Un ir i 
itadidinotii, savo 
11 udž 111 g i iih 
vo uždarbį.

Jei jų* likote progoH uždirbti (-katra dau
ginu pinigų, nepraleiNkit AIoh progOH neuž
dirbę ekstra pinigų. Nėra reikalo mindžioti 
bvreikalo Aąligatviu* arba gaudyti liiukineH 
žukIh. Kiekvienai ainbitingaH žmogna Chi- 
vagoj maloniai džiaugai* piudmuidojęH iA 
šiose puikioH progoH. jei jis tik žinotų fak- 
tUH. AtHiminkite, jum* nereikia jokio pa
tyrimo. ir jei jų* HiipraKite pruktiAkumų 
tapti nariu Aio* gerai žinomo* |*taigoK. dirb
dami visą arba dalį laiko. meH HiiteikKime 
jiim* gerai apmokamų vietų, jei jtjH paAvę- 
Mte vienų valandų *avo liuoHO laiko, CiA 
NĖRA "KED TAPK’.

Jei jus esate baltveidiH ir virA 25 mutų 
amžiau* ir galit paAvv*ti valandų šalę savo 
dabartinio tižHičmimo. jum* bus suteikta 
didžiausia proga $35—$50 į savaitę prie da- 
bartinČH savo algos jus galit uždirbti.

Tų darbų galit atlikti namie ir visai ne
pakenksite savo dal>artimuiii užsir-ndmui. 
Biznio patyrimas nereikalingas ir tas dar
bas lengvai gali imt atliktus moterų. Atsi
liepkite i š| skelbimų ir jiį* pamatysit, kini 
ekstra savaitinį cHikj jus tikrai gausit. JUMS 
NEKEIKUS NIEKO PA RDA VINTU Algų 
gausit savaitinę. Mes taipgi turimo keletu 
vietų drl vyri) ir jeigu vyras arba brolis 
turi liueso laiko, tai atsiveskit jį su sa
vim. JEI JUMS TIKRAI YRA REIKALIN- 
<il I-INIGAI ir noriu- dirbti, iAkirpklto šį Hk<*lbiin.'i ir atsišaukite asmeniškai I’ėtnyčioj, :.’IO vai. po pietų arba Pi'tnyi'loj. 8 vai. vakare,

SUITE 1512 BLiUM BLDG.
624 S. MICHIGAN AVĖ.

PASTABA: — Sis skelbimas davč pui
kiausių pasekmių tuzinams pasekmingų ir, 
užgančdintų žmonių ir musų kompanijai. 
Dubar neabejokite. Atsiliepkite | A| skelbi- 
nią ir juniH bus Nuteikta ta pati proga kuri 
padarė daugelį aplikantų laimlngaiK pereitą 
savaite. Sis nėra vien tik kitan nkeibimaH, 
bet tikra proga tikriems žmonėm*. Juh ne
turėsi kitos tokios progos kaip Ai. UžHidtrb- 
damnH ekstra pinigų kas Kovaitę tikrai pa
darys jus laimingu tr bus puiklaueis patyri
mas juHU gyvenime. VEIK1T TUOJ! ATSI
MINKITE. TIK AUKŠČIAU MINĖTOMIS 
VALANDOMIS ATSISAUKITK Pčtnyčioj. Nei 
vienas nebus priimtas po Pėtnyčios vakaro.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo; geros sąly
gos. 3201 S. Wallace St.

REIKALINGA senyva moteris prie 
dabojimo penkių metų vaiko. Valgis 
ir guolis ant vietos, su užmokesčiu 
pasitarsime. P. Mureika, 1564 No.

li, Onos Robey Št. Armitage 4771.
ės, po vyru Bazilienė. _______________________
Marionos NaujokaičiuČių, I —

For Rent i
RENDON 6 ruimų flatas, karštu 

vandeniu apšildomas. Renda pigi. 
4444 So. Troy Avė.

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

Iš SANDĖLIO RAKANDAI kaip 
nauji, pigiau negu už puse 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.

MES parduosim už užlaikymą 
sandėlyj Keleto kambarių rakandus 
už jūsų pasiūlytą kainą. Gražus 
hair ir velour seklyčios setas, 
gomo ir miegruimio kambarių 
tai, pianai, kaurai, karpetai. 
liausis bargenas ir pigiausios 
nos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

KĄ TURITE MAINYMUI?
Mes mainom namus visokių kai

nų. Lotus, farmas, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba 
mainysime.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

patogumai.
lių. Valgomasis 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 
reikalingais įrankiais. Arti 
lio, strytkaris čia pat stoja, 
laukite fotografijų.

Kaina tik 70,000 dolerių, 
išdirbtas.

___ ___ . Whipple St.
Raktai randasi

3211 W. 63rd St., Hemlock 4900

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių

iS-

laukui
^clžkc" 
Reika- bungalow« ir dviejų karų gara
is iznisi

Del platesnių informacijų šią far-1 
inų reikale, kreipkitės į Naujienas. 
Klauskit J. šmotelis.

EXTRA MAINAI

garažas su 
ant priva- 
apielinkės,

žas, galima nupirkti lengvais 
i.‘mokėjimais arba už cash. 
Eungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Persiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue
Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimui
BARGENAS. Pardavimui 2 aukš

tų mūrinis namas, 4-4 kambarių 
flatai, geroj vietoj, H bloko iki gat- 
vekarių, iVa bloko iki Metropolitan 
elevatorio ir Douglas Park. Šaukit 
vakarais. Vincennes 7045.

Už $250 iki $500 nupirksite nau
ji 5 kambarių murinę bungalow, 
(ctagon frontu, furnas šildomas, 
a Cliausios mados, kaina $7500, $55 
j menesį, įskaitant nuošimčius, 
r 635 Irving Park blvd. Kild. 5773.

IŠSIMAINO puikus 
bizniavų namu, mainysiu 
tiško namo, nepaisant 
road house, bizniavų lotų, arba ant 
farmos nepaisant apielinkės. šitas 
garažas ir namas turi būt išmainytas 
Į trumpą laiką.

IŠSIMAINO 2jų flatų muro namas, 
po 5x5 kambarius, su 2jų karų ga- 
ražių, parduosiu pigia^ arba mainy
siu ant bungalovv, bucernės, restau- 
ranto, aulomobiliaus, arba farmos 
nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO puiki farma 39 akerių 
Wisconsino valstijoj, mainysiu ant 
nedidelio namo nepaisant apielinkės, 
bučernės arba restauranto.

IŠSIMAINO kampiniai bizniavi lo
tai, ant Archer Avė., tinkami dėl ga- 
solino stoties arba road house, mai- 

$475 nys,u ant 2jų flatų namo arba bun-

mo
vai-

se-
Ge- 
kai-

DIDZIAUSIS bargenas minate. Mm par
duodam pigiiiUBioniis kainomis. Viskas par
duodama už užlaikymų. Seklyčių, miegrui- 
m ių, valgomu kambarių Ketai, Įtampos, 
kaurai. BALD STORAGE CO., 1142 W. 
Miutlson St.

TIKRAS BARGENAS
Pardavimui 2 flatų 3 ir 4 kamba

rių ant cementinio pamato, su beis-' 
mantų, 2 karų garadžius, tvartas, ge
ra vieta laikyti gyvulius. iy2 bloko 
nuo lietuvių bažnyčios ir mokyklos. 
Galima pirkti su mažai cash, už mie
sto rubežiaus. Yra suros, gatvės, 
šalitakiai, elektra, gasas.

12320 So. Peoria St. 
Prieš 9 vai. ryte 

Tel. Pullman 9598 
J. G.

6 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
1 ungalow, karštu vandeniu šildomas, 
litas 80 pėdų, randasi arti Mar- 
uuette Parko. Turi būt parduotas 
šią savaitę, kaina $8,500; galit pirk
ti su $540 ir tuojau kraustytos.

WALTER J. PAUL
6601 S. Western 
3236 W. 55th St.

Republic 4170
Henilock 238?

IS SANDELIO BARGENAI 
$30.000 vertčs naujų rakandų ir 

turi būt išparduota labai pigiai. 
4 kambarių, verti $1000 ................
4 kambarių, verti $2000 ...... ..........
$200 Mohair Frieze seklyčios setas 
$450 Frieze seklyčios setan .. 
$150 rioAutiuiH valgomo kamb.
Coxwcll krčHlat, 
6 Arnotų pusryčiamH 

Klauskit Mr. P

kaurų

$«8 
$14B 

__  ____ _____ Betas 
Ji 185 5 Arnotų wulnut iniegriiimio setas $88 

.. .11 krčHiai, kaurai visokios rųAies. 
> Betas _______ _

_______  ___ Varmei
COLLINS STORAGE 
5114 MadiHon Street 

Atdara vakarais iki 9, nedčlloj iki

$10

s

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

'4444 Madison St.

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.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

1,000 MARINŲ
Singer, White ir visokių išdirbis- 

čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų kai
na. šios yra išmainytos j žinomas 
NEW HOME ELECTRIC siuvimui 
mašinas. Now Home dirbtuvės sky
riai: 4463 Broadway, 6521 S. Halsted 
St., 4714 Irving Park Blvd. ir 554 
Washington St., Gary, Indiana.

Automobiles
HUDSON ’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, advajiced 6 sedan $650 
HUDSON *26 Coach ............... $895
Visi karai garantuoti. Išmokėjimais 

2560 So. Halsted St. 
Atdara visada

PACKARD 1921, Twin 6, 1 stovyj 
$325, tiktai biskf Įmokėti. A. L. 
ARGO. Hemlock 8004.

galovv.
IŠSIMAINO puikus bizniavus 

mas ant Archer Avė., mainysiu 
bungalow ar bizniavų lotų.

IŠSIMAINO 2jų flatų puikus mu
ro namas, po 5 ir 6 kambarius, mai
nysiu. ant cottages Mt. Greenvvood,

na- 
ant

IŠSIMAINO 6ių kambarių cottage, 
mainysiu ant 2jų flatų muro namo 
Brighton Parke.

Su virs minėtais reikalais kreipki
tės pas,

NORIU PIRKTI NAMŲ
Turi būti biznio namas, kad butų 

nedidelis Storas, ir 4 ar 5 ruimai 
gyventi; turi būt lietuvių aif lenkų 
apgyventoj vietoj, ir nebrangus. Aš 
turiu 5 ruimų bungalow; pilnai 
įrengta, ir biznio kampas, lotas 50x 
125, randasi Kenosha, Wis., mainysiu 
j Chicagos namą.

Kotelis 60 ruimų, saliunas, stala- 
va ir tp., pilnai įrengtas, muro naur 
jas namas ir rakandai. Mainysiu 
į bile kur.

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

Kenosha, Wis.

SUVARTOa savo dienos šviesos 
taupymo laiką. Atvažiuok ir pama
tyk musų 18 naujo typo octagon 
frontu bungalows, mūriniai, karštu 
vandeniu šildomi, ugnavietės, kny
gynai, linoleum virtuvėj, pentie, sti
kliniai užpakaliniai porčiai. $500 įmo
kėti, kitus kaip rendą. Atdara va
karais ir nedėhoj. Budavotojas. 7168 
W. Grand Avė., Merrimac 9412.

5 KAMBARIŲ medinis bungalow, 
45 pėdų lotas, 7 pėdų skiepas, di
deli viškai, gera transportacija, ran
dasi prie Conrad Avė., Lyons, III., 
netoli Ogden Avė. Atsišaukit 4124 
Conrad Avė., Lyons. Imk Bušą prie 
Western Electric į vakarus iki Con
rad Avė. j Lyons.

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

Farms For Sale
________

INDIANA FARMOS
Prieš pirkimą matykit mus. Tu

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

749 Broadway, 
GARY, INDIANA

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTES FARMA

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

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

Phone 364

MICHIGAN VALSTIJOJ
Parduosiu arba mainysiu 41 akro 
farmą, netoli St. Joe, Mich. Visa že
mė išdirbiu, 10 akrų grepsų. Auga 
javai ir vaisiai, juodžemis, moderniš
kas 9 kambarių namas, yra elektra, 
furnas Šildomas, vana, bėgantis van? 
duo, parduosiu pigiai dėl nesveikatos, 
priimsiu lotą kaipo dalį {mokėjimo 
arba 2-4 arba 6 flatų namą Chicagoj 
arba cash, Phone Hydc Park 9670^

EXTRA

Jeigu jieŠkote 6 rūmų bungalo\v 
— čia yra jūsų proga. Išmainysim 
bungalovv ant 5402 So. Mozart ant 
medinio nedidelio namo arba loto.

’ Namų budavotojai.
Ofisas, 

260R W. 47 St.

NIEKO NEBEIK ĮMOKĖTI, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniai ir mediniai bungalows, 
vasarnamiai, pakeliam namus, įde- 
dam cementinius pamntus, pleiste- 
riojam, dengiant stogus, jvedam 
plumbingą, malevojam ir pertai- 
soin. Dykai apskaitliavimas ir pla- 
ftai. Stanton Const. Co., 6347 South 
\Vestern avė. Tel. Henilock 2636.

PARDAVIMUI J GENEVA, ILL.
5 kambarių medinis namas, cementi
nis garažas, gasinis furnas, plumbin
gas, yra elektra, sun parlor, vištų 
jardas ir vištininkas, Chicago, Auro
ra ir Elgin geležinkeliais, % bloko 

■ nuo namo, iki upės 1 blokas. Gera 
I vieta Šeimynai kurie nori pasitraukti 

parduoti *’greitįVo^kamba-i į? biznio arba šeimynai kuriai reika- 
* “ vandeniu hngas geras oras.

9 AtSlŠauklte.

PARDAVIMUI 2 fialų bizniavas 
namas su groserne. Parduosiu su 
ar be biznio, iš priežasties išvažiuo
ju Lietuvon. 1942 Canalport Avė.

SPECIAL BARGENAS
Turiu L ...

rių medinį namą, karštu 
šildomas, 2 karų garažas; 2 gatve- 
karią linijos bloko nuo namo; par
duosiu pigiai. Savininkas apleidžia 
Chicagą. Galima jį matyti nuo 5 
vai. vakare.

5127 S. Artesian Avė.

KOHOUT BROS.
Room 1214 Ashland Block,

155 N. Clark St. arba Mis.s Lillian 
Parker, 3 East Batu via St. Geneva, 

III. Telephone Geneva 1162.

2 FLATŲ NAMAS TIK $3,500
2 flatų medinis namas, prie Hal

sted St., netoli Stock Yardų, 7-6 
kambarių, 3 karų garažas, kaina 
tik $3,500, priimsime $350 cash, o 
kitus po $30 į mėnesį. Telefonuokit 
arba rašykit,

P. O. MILLER, 
3306 N. Le Claire Avė.
Phone Pensacola 8165

LICITACIJA
Subatoj gegužio 19, 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., bloko į šiaurę 
nuo Archer Avė. Informacijų galit 
gauti pas K. Ricker, 2458 So. St. 
Izniis Avė.

PARDAVIMUI moderniškas m mi
nis 10 kambarių namas, garu Šiule
ntas, yra vana, randasi, 3920 Prmie 
Avė., kaina $8500, tiktai $750 cash, 
kitus lengvais išmokėjimais.

H. J. COLEMAN and CO. 
129 E. Pershing Road 

Blvd. 7769

PRIE KEDZIE-ARCHER AVĖ. 
kur statosi didžiausi namai, parduo- J   1— ■—  r
mą arba lotus, 
garu apšildomą, su 
nu šioj apielinkėj. 

Priežastis svarbi. 
3144 W.

siu arba mainysiu j privatišką na
šavo mūrinį namą, 

puikiausiu saliu-

43 St.


