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Japonu reikalavimai Pakilu
bėgt is PekinoKinų nacionalistams 

dėl Tsinano įvykių
Japonų kareiviai puolė ameri

kiečių laikomą Tsinane uni
versitetą; ieškojo kinų na
cionalistų

PEKINAS, šiaurės Kinai, ge
ls viso matyt, kad 

šiau- 
rengiasi

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 16.
Gauta čia pranešimų, kad 

japonų kareiviai Tsinane, šan- 
tungo provincijos sostinėj, per 
du kartu darė kratas šantun- 
go Krikščionių universitete, vie
nos amerikiečių misijos įsteig
tame ir vedamame^ Japonai ie
škoję, ar universitetas nesle
piąs Kinų nacionalistų kareivių 
ir kitų nacionalistams prita
riančių asmenų.

Japonų reikalavimai 
Kinu nacionalistams
ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 16.

Kinų nacionalistų vyriausy
bė dabar paskelbė japonų įteik
tus jai reikalavimus ryšy su in
cidentais Tsinane. Japonai rei-

gūžes 16. 
maršalas čang Tsolinas, 
irs Kinų diktatorius, 
artimiausiomis dienomis apleis
ti Pekiną.

šiaurės Kinų kariuomenė 
traukiasi iš Paotingfu, 90 my
lių j pietų vakarus nuo Pekino. 
Pro IVkiną ir Tientsiną gabe
nama daug anuotų, amunicijos 
ir kitų karo medžiagų pakeliui 
j Mandžuriją.
čangas siunčia turtus iš Peki

no į Mukdeną
MASKVA, geg. 16. — Gau

tas čia pranešimas iš Barbino, 
Mandžurijoj, sako, kad marša
las čang Tsolinas, šiaurės Kinų 
diktatorius, rengiasi bėgti iš 
Pekino.

Pasak to pranešimo, į Muk
deną pareina traukiniai iš Pe-1 
kino, gabeną pilnus vagonus 
čango turtų, jų tarpe aukso,, 
brangakmenių ir kitokių pra
bangos ir puošmens daiktų. 
Pargabentas brangenybes sau
go stipri kareivių sargyba.

imte
(Atlantic and Pacific Photo)

Michigano “Pavasario karalaitė” su draugėmis.
atsiprašytų

nubausti ir 
vyriausiojo 

čian Kaišeko,

Kinų nacionalistų vadas ;E|sie Lemke jš st gražumu konteste 
vyksta i Mashmgtoną Bcrrjcn apskrities merge). .. andai

Pirma, kad vyriausias nacio
nalistų, karo vadas gen. čian 
Kaiše k formaliai
Japonijos.

Antra, kad butų 
iš vielų pašalinti 
vado, generolo
pavaldiniai generolai, kurių ka
reiviai dalyvavo kautynėse su 
japonais Tsinane.

Trečia, japonai nepaleis nu
ginkluotų nacionalistų kareivių, 
kol bus išpildyti jų reikalavi
mai.

Ketvirta, mūšiai tarp pietie
čių ir šiauriečių užginta apy
gardose per septynias mylias 
nuo Tsinano ir Tsingtao ir ge
ležinkelio linijos.

Penkta, Kinų nacionalistų 
legatai pertraktaci joms su

de-

jimus, generolo čian Kai,šėko 
parašu patvirtintus.

Kinai sustiprina boiko
tą japonų prekėms

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 16. 
— Nacionalinė Kinų prekybos 
kamerų draugija išleido vi
soms prekylx)s kameroms Ki
nų žemėje instrukcijas sustip
rinti boikotą prieš jaunus. Ji 
taipjau pasiuntė 
gramą, įspėdama, 
jokių savo prekių 
Išsiųstų į Kinus, 
k ia u toj ai, susekti
japonų prekes, bus baudžiami.

į Tokio tele- 
kad japonai 
daugiau ne-

Kinų pre- 
pardavinėją

Minijoj priviso pasiutu
sių šunų

Lie-

Sėdi Miss 
žinta gra- 

žiedų karnavale 
CH'ERBOURG Franci ja, geg. * B^nton Harbor huvo vainikuota kaip Pavasario karalaitė. Kai-

16. Garlaiviu Leviathan iš- rėj stovi Miss Leola Johnson, dešinėj — Miss Ruth Ramlow, ki-
plaukė į Jungtines Valstybes tos dvi Michigano gražuolės, laimėjusios prizus.
Dr. C. C. Wu, buvęs Kinų na- ____________________________
cionalistų užsienio ministeris.1'

Manoma, kad jis nori prista- J. V. atsisako pratęs 
tyti \Vashingtono vyriausybei 
nacionalistų bylą su japonais 
ryšy su rsinano Incidentu. i

ti arbitražo paktą 
su Anglija

Kanada panaikina 
įstatymą prieš 
“kurstytojus”

68 asmens prigėrė 
Persų įlankoje

TEHERANAS, Persija, ffeg. 
16. — Persų įlankoje, susidu- 
lęs su vienu garlaiviu, pasken
do burinis laivas, 
tyniasdešimt du 
vyrus ir moteris, 
keturi pasažieriai
žmonės buvo išgelbėti; visi ki
ti žuvo.

gabenęs sep- 
maldininkus, 
Viso jų tik 

ir įgulos

Finansinė panika Bra
zilijos bankui užsi

darius
SAO PAULO, Brazilija, geg. 

16. — Užsidarė Sao Paulo val
stybės kredito bankas ir dėl 
kilo finansinė panika.

WASIiINGTONAS, geg. 16.
Washingtono vyriausybė at

metė Britų vyriausybės pasiū
lymą pratęsti astuoniems mė
nesiams 19118 metais padarytą 
tarp Anglijos ir Jungtinių Val
stybių arbitražo sutartį, kuri 
baigiasi ateinančio birželio 4 
dieną.

10 žmonių žuvo žemės 
drebėjime Peruvijoj
LIMA, Peru v i ja, geg. 16.

Paskiausiomis 
žemes drebėjimą, 
Peru vi jos žiemių 
dalies sunaikino 

.miestą, dešimt 
užmušta.

Tarp sugriautų 
ir graži ispanų
laiku bazilika. Vienas bazilikos • *
bokštas, griūdamas, sutriuški- 

j no šalę stovėjusį mokyklos tro- 
Princas Karolis galės,besi’________

gyventi Belgijoje

žiniomis, per 
kuris vakar 

rytų daly iš 
Chacbapoyas 
žmonių buvo

trobesių yra 
viešpatavimo

KAUNAS.— Okupuotoje 
tuvoje, Trakų ir Kudziškių 
sčiuose, pasirodė pasiutusių šu
nų, kurie apkandžiojo 18 žmo
nių ir 15 naminių gyvulių, šu
nų apkandžiotas katinas taip 
pat apriejo keletą žmonių. Pa- 
siutusiems šunims išnaikinti su
ruošta medžioklė.

Jei tik bus geras ir nekiš nagų i 
į politiką

Rykov, sovietų galva, 
sunkiai serga

SUVAŽINĖJO TRAUKINYS
KAUNAS. — Balandžio 28 d. 

tarpstoty Skuodas — Darbėnai 
132 kilometre rasta tarp bėgių 
suvažinėtas vyriškos lyties la
vonas, kurio asmuo neišaiškin- Angliją, bet britų vyriausybė, 
ta.

MASKVA, geg. 16. — Sun- 
BRIUiSELIS, Belgija, geg. 16. kini susirgo A. I. Bykovas, so-

— Belgų vyriausybė pranešė vietijos liaudies komisarų tary
bų vusio Rumanijos kronprinco bos pirmininkas.
Karolio šeimininkui, p. Joncs- 
cu, Londone, kad Karolis galįs 
atvykti į Belgiją ir gyventi 
taip ilgai, kiek tik jis norėsiąs, 
jei tik jis nesimaišysiąs į jo
kias politikas.

Kaip žinia, buvęs Rumanijos 
sosto įpėdinis nesenai iš Fran
cuos buvo persikėlęs gyventi į

Lakūnas žuvo aeropla
nui nukritus žemėn

SUĖMĖ KOMUNISTĄ

Panevėžy suimtas Aronas 
Benselis su komunistine litera
tūra. Benselis kilęs iš Vilniaus 
krašto.

Miroslavo valsčiuje 
vieno 
s tolių

j LOS ANGELES, Cal., geg. 
16. Jų aeroplanui nukritus 
iš 2,006 pėdų aukštumos, pilo
tas Art I>averne užsimušė, o jo 
pasažierius Frank Nelson pavo- 

.. _ , , . j ingai užsigavo.
j įtarus j| dėl sąmokslo prieš da- 1 J • TA • • « Y W • •

siekimą grįžti atgal į Rumani- 
ją tėvo sostui atgauti, įsakė jam 1 
urnai iš Anglijos pasišalinti.

Karolis išvyko į Belgiją 

GODSTONE, Anglija, geg. 16.
— Genamas iš Anglijos, buvęs 

sudegė Rumanijos kronprincas Karolis

j bortinę Rumanijos valdžią ir KAUTYNĖS TARP MUNŠAL

NININKV IR PROHIBICI
JOS AGENTŲ

ūkininko kluonos. Nuo- šiandie garlaiviu išplaukė j Os- 
apie 5,500 litų. tendą.

MIDDLEBOROUGH, Ky., ge
gužės 16. — ♦Iš Wallins Creek 
praneša, kad ten įvykus kruvi
na batalija tarp munšaininkų ir 
prohibicijos agentų ir kad ke
letas asmenų iš abiejų pusių 

j buvo užmušta.

OTTAWA, Ontario, Kanada, 
geg. 16. — Nežiūrint kai kurių 
konservatorių opozicijos, par
lamentas vakar panaikino imi
gracijos įstatymo dalį, kuria 
huvo leista vyriausybei depor
tuoti kiekvieną ne Kanados pi
lietį, skelbiantį maištą prieš 
esamąją valdžią, arba dagi tik 
Įtartą dėl priklausymo kuriai 
nors slaptai organizacijai, pro
paguojančiai maištą kaip prie
monę kovai su organizuota val-

Nori, kad T. S. įsimai
šytu j Meksikos dalykus

MONTEVIDEO, Uruguaja, 
geg. 16. — Hugo Antuna, vie
nintelis katalikų atstovas Uru
giui jos parlamente, pasiūlė re
zoliuciją, kad Uruguaja prašy
tų Tautų Sąjungos tarybą, idant 
į i imtųsi kurių nors priemonių 
konfliktui tarp valdžios ir baž
nyčios Meksikoje pabaigti.

UžSIDARĖ BANKAS

SARASOTA, Fla., geg. 16. — 
Valstybės Bartkų revizorių įsa
kymu tapo uždarytas vietos A- 
merican National Bankas, ka- 
pitalizuotas $150,006. Bankas 
buvo prieš pustrečių metų įstei
gtas.

Chicagai ir apiellnkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutinis ir stipresnis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 60° ir 68° F.

šiandie saulė teka 5:28, leii 
džiasi 8:04. Mėnuo teka 4:30 
ryto.

Am. Darbo Federaci
ja dalyvaus tarptau
tinėj konferencijoj

Siunčia i Genevą delegaciją su 
Illincis Darbo Federacijos 
pirmininku, John Walkcru, 
prieky

GENEVA, Šveicarija, geg. 
16. — Amerikos Darbo Fede
racija priėmė pakvietimą ir 
dalyvaus tarptautinėje konfe
rencijoj pasitarti dėl priemonių 
nelaimi ilgiems atsitikimams 
pramonėje sumažinti.

Konferencija prasidės čia ge
gužei 30 dieną.

Jungtinių Valstybių vyriausy
bė atsisakė konferencijoje da
lyvauti.

Am. Darbo Federacija prane
šė tarptautiniam darbo biurui, 
kad John Walker, Illinois Dar
bo Federacijos pirmininkas, da
lyvaus ne tik kaip observato- 
rius, bet ir kaip visų federaci
jos delegatų pirmininkas.

Amerika ir Persija 
pasirašė sutarti

TEHERANAS, Persija, geg. 
16. — čia tapo pasirašyta va
kar laikinė sutartis tarp Jung
tinių Valstybių ir Persijos.

Einant sutartimi, Amerikos 
piliečiai Persijoje naudojasi to
mis i>at teisėmis kaip ir persų 
piliečiai, tik neturi teisės pirk
tis žemės. Įgabenamos Amerikos 
prekes mokės minimum muitą.

Amerikos mokslininkai 
studijuos švietimą 

sovietijoje
NEW YOHKAS, geg. 16. — 

American Society for Cul turai 
Relations with Russia sako, 
kad dvidešimt penki Amerikos 
mokytojai, su Cohimbijos uni
versiteto prof. Dr. John Dewey 
prieky, šią vasarą vyks į so
vietų Rusiją studijuoti ten žmo
nių švietimo metodus.

Bilius kalėjimų ga
minių prekybai 

krašte užginti
WASH1NGTONAS, geg. 16. 

—' Atstovų butas priėmė kilių, 
kuriuo užginama tarpvalstybi
nė prekyba kalėjimų gaminto
mis prekėmis.

—— ■----------- z

Kova su maištinin
kais Meksikoje

30 klerikalų maištininkų ki’ito 
kovoje su federaline ka

riuomene

EL PASO, Tex., geg. 16. — 
Vielos ispaniško laikraščio EI 
Continental gautas pranešimas 
sako, kad keturių šimtų kleri
kalų? maištininkų banda vakar 
puolė Huajimo miestų, Naya- 
rito valstijoj, tečiau atvykusios 
i pagalbų federalinės kariuo
menės dalies buvp sumuštli. ir 
išsklaidyta.

Kautynėse, kurios tęsės ke
liolika valandų, trisdešimt maiš
tininkų buvo nukauta ir daug 
kitu sužeista, v

Fašistų uždaryti ka
talikų klubai Italijoj 

vėl atidaromi
Diktatorius Mussolini pareiškia, 

kad dekretu buvę likviduotos 
tik kataliku vaiku skautu 

A * t

draugijos

ROMA, Italija, geg. 16. — 
Katalikų jaunuomenės draugi
jų klubai, kurie uolių fašistų 
prefektų buvo nesenai uždaryti 
Veronoj, Palermoj ir kitose 
Italijos vietose, diktatoriaus 
Mussolinio įsakymu dabar vėl 
leista atidaryti. Mussolini pa
reiškia, kad išleistu nesenai 
dekretu lapę patremptos tik 
katalikų vaikų skautų ir kitos 
atletikos organizacijos, kurios 
tegali būt tik fašistinės.

Dvi poros kojų laimė
jo prizus mergaičių 

konteste

Studentė sudegė kole
gijos namų gaisre

SPRINGFIELD, Ohio, geg. 
16. Gaisre, kuris vakar su
naikino AVittenbcrgo kolegijos 
mergaitėms dormitoriją, viena 
studente, Miss Bilda Sipes, su
degė, o penkios kitos studentės 
pa vėjingai apdegė.

SUŽVĖRĖJĘS SENIS

Farmeris Gragietas savo žmo
ną laikė pusę metų uždaręs 
daržinėj

VVAUKEGAN, III., gog. 16.— 
Vyriausybės tapo suimtas vie
nas nožmus senis, John Gra
gietas [iš pavardės atrodo lie
tuvis], 70 metų amžiaus. Ty
rinėtojai, nuvykę į jo farmą 
netoli nuo miesto, rado to Gra- 
gieto žmoną, 60 metų amžiaus 
moteriškę, uždarytą daržinėlėj 
sale vištininko. Moteriškė pa
sipasakojo, kad vyras laikęs ją 
daržinėlėj uždarytą ir kalina
mą per pastarus šešis mėnesius.

Senis bus atiduotas eksper
tams ištirti, ar jis yra sveiko 
proto.

Baus nelaimių pranašus

OANACA MIESTAS, Meksi
ka, geg. 16. — Asmens, kurie 
pranašauja čia žemės drebėji
mus, bus baudžiami, jei jų pra
našavimai pasirodytu neteisin
gi-

Klerikalų maištai Mek
sikoje baigiami malšinti f

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
16. — Vyriausybės žiniomis,, 
klerikalų maištai Meksikoje 
baigiami likviduoti. Maištinin
kų bandos kai kur siaučia dar 
Micheocano ir Guerero valsti
jose. Maištai Jalisco valstijoj, 
kur jie ypač buvo įsivyravę, 
dabar jau beveik patrempti. 
Provincijų gyventojai, kurie per 

'daugiau kaip pusmetį buvo pri
versti koncentruotis didesniuo
se miestuose, kad kariuomenei 
butų lengviau operuoti prieš 
maištininkų bandas, dabar jau 
grįžo į savo ukius dirbti.

Kovos su maištais sekėsi 
ypač ačiū generolui Adres Fi- 
gueroa, Jalisco valstijos kariuo
menės vadui, kuris išmintingai 
laikėsi valdžios nusistatymo bū
ti maloniam ir nebausti tų, ku
rie nori pasiduoti.

Kojų savininkai — vyrai

WATFORD, Anglija, geg. 16. 
šiame miestely buvo sureng

tas ypatingas kontestas: kon- 
lestas išspręsti, kuri vietos 
mergina turi dailiausias kojas.

Pala buvo nuleista žemyn 
iki pėdos aukštumo nuo pagrin
dų. Už palos kontestantės vai
kščiojo iš vieno galo į antrą, 
feisejų komisija žiurėjo pro 
pales apačią, sprendė, ir ma
žiau dailių kojų savininkes ša- 
ino nuo pagrindų. Pagaliau už 

palos pasiliko tik Iryų dailiau
sių kojų poros.

Tada pala buvo pakeiki, pa
žiūrėti, kas yra laimėtojai, ir 
teisėjai ir publika nustebo, pa
matę, kad dviejų dailiausių ko
jų porų savininkai buyo jauni 
vyrai.

NUSIŽUDĖ, NENORĖDAMAS
LIUDYT PRIEŠ DRAUGĄ

CLINTON, III., geg. 16. - 
Kad nereikėtų liudyti prieš sa
vo draugą, farmos darbininkas 
Wm. Presley nusižudė. Jo 
draugas buvo šaukiamas tieson, 
kaltinamas dėl prohibicijos įs
tatymo laužymo, o Presley ga
vo teismo pašaukimą liudyti. 
Presley nusišovė.

NUSIŽUDĖ PUOLĘS PRIEŠ 
ATBĖGANTĮ TRAUKINĮ

Tornado vienas asmuo 
užmuštas, penki su

žeisti
ST. JOSEPH, Mo., geg. 16.— 

Užėjęs praeitą naktį tornadas 
White Cloud miestely, Kans., 
padarė didelės žalos. Viena mo
teriškė, Mrs. Ed Cox, buvo už
mušta, penki kiti asmens pavo
jingai sužeisti. Trys vaikai, 
audros sūkurio pagauti, buvo 
nunešti už šimto jardų.

NEW YORKAS’, geg. 16. — 
šokęs nuo “sulAvay” platfor
mos prieš atbėgantį požeminį 
traukinį, nusižudė Harry Celes, 
buvęs United States civil Ser
vice komisijos pirmininkas, 54 
metų amžiaus.

Nuotikį matė minios žmonių, 
kuriose dėl to kilo panika. Tra- 
fikas buvo penkioliką minučių 
sutrukdytas.

GERIAU KALĖTI, NEKAD 
MOKĖTI PAČIAI ĄLIMONĘ

REEI)STOWN, Wis, geg. 16. 
— Vietos pilietis Elmer Deavėr, 
pašauktas teisman dėl nemo
kėjimo alimonės savo pačiai, 
pasakė teisėjui, kad jis neturįs 
$1,000 automobilio, bet kad ir 
turėtų, tai vis tiek geriau eitų 
į kalėjimą, nekad mokėtų pa
čiai alimonę.

Teisėjas pasiuntė jį j kalėji
mų.

Trukšmingi Klaipėdos 
krašto ūkininkų mi

tingai
KAUNAS. [UB]. Paskuti- 

niuoju laiku Klaipėdos krašte 
dažnai būna triukšmingų ūki
ninkų susirinkimų, kur reika
laujama pagerinti ūkininkų 
būklę. Ypač triukšmingas susi
rinkimas buvo balandžio 10 d. 
Šilutėj, kur buvo susirinkę apie 
1000 ūkininkų iš viso krašto. 
Susirinkimo buvo priimtos re
zoliucijos, kur prašoma autono
minė krašto valdžia ir centro 
valdžia kuogreičiausia pagerin
ti ūkininkų būklę. Ypač prašo
ma sumažinti 50 proc. žemės 
ūkio mokesnį suteikti žemomis 
ilgametinio kredito, panaikinti 
muitus už išvežamus užsienin 
žemės ūkio produktus, kaip an
tai kiaules, galvijus ir t. t., su
darant tuo tikslu greičiau pre
kybos sutartis su Vokietija ir 
pertvarkyti Klaipėdos krašto 
apdraudimo įstaigą.

Be to, susirinkimas vienu 
balsu pareiškė nepasitikėjimą 
vokiškajai Landvvirtschaftspar- 
tei, kurios atstovus į seimelį 
dauguma ūkininkų rinko.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Turbut nesiranda Čia lietuvių, 
kurie nežinotų Newark Shoe 
Co. krautuvės, nes šita čeve- 
rykų . krautuvė yni viena iš 
stambiausių netik musų mieste 
ir visoje apielinkėje. Dar reikia 
čia priminti, kad Nevvark Shoe 
Co. užlaiko virš 4(M) nuosavų 
krautuvių visoje Amerikoje po 
Įvairius miestus. Šitos populiu' 
rėš čeverykų krautuvės vedėju 
musų mieste yra senas šios a- 
pielinkės gyventojas p. G. Wik- 
sva, kuris dar ne senai yra pra
dėjęs šitoje įstaigoje darbuotis. 
P-nas G. \Viksva yra liberališkų 
pažiūrų žmogus, apie 10 metų 
dirbęs East Chicagoje policistu 
ir taipjau besidarbuojąs šio 
miesto organizacijose.

Hamburgietis.

Cleveland, Ohio
Gegužės 9 d., Public Hali Įvy

ko ristynės, kuriose ritosi ir 
musų lietuviai drutuoliai — Joe 
Komar su Karalium Sarpaliu.

Pirmame susikirtime Koma
ras priplojo Sarpaliu prie mat- 
raso už 19 min., mesdamas Sar- 
palių sau per galvą. Antrame 
susikirtime Sarpalius paguldė 
Komarą į 46 minutes, suspaus
damas Komaro galvą. Trecias 
susikirtimas buvo labai karš
tas, bet be pasekmių, nes pas
kirtas laikas pasibaigė: jiems 
buvo duota pusantros vai, lai
ko. Paskutiniame susikirtime 
Komaras dirl>o gerai ir visaip 
lamdė Sarpaliu, porą sykių net 
ir per virves buvo išmetęs.

Ritosi ir vietinis lietuvis L. 
Vileika su rusu. Jie išėjo ly
giom.

Publikos buvo pusėtinai.
— V iską Matęs.

Plymouth, Pa.
Susirinkimas. — Prakalbos

Lietuvių Laisvų Kapinių Ben
drovės e.xtra susirinkimas įvy
ko 29 d. balandžio, 2 vai. po 
pietų. Susirinkimas buvo šauk
ias tikslu išdirbti pienus, geres
niam prisirengimui ir gražes
niam kapinių aplankymui ge
gužės 30 d. (Dccoration Day).

Kaip kitais metais, taip ir 
šiemet rengiamasi zprie didelio 
apvaikščiojimo kapinių. Progra
mas prasidės 10 vai. ryte ant 
kapinių žemės VVest \Vyoming. 
Bus keletas kalbėtojų. Taigi 
kviečiame iš visos apielinkės 
lietuvius ir lietuvaites skaitlin
gai dalyvauti.

Susirinkimui užsibaigus pra
sidėjo prakalbos. Prakalbas ren
gė komunistai kaipo 1 d. gegu
žės apvaikšėiojimą. Plakatuose 
buvo garsinta, kad kalbės du 
kalliėtojai — angliškai ir lie
tuviškai, bet kalbėjo tik lietu
viškai. Pirmininkas prieš pra- 
dėsiant prakalbas nusiskundė, 
kad tiek mažai publikos susi
rinko. Sako: “ir garsinom, ro
dos, gerai po visą apielinkę, ir 
prie bažnyčios vaikus buvome 
pasiuntę su plakatais...’’ — o 
publikos viso buvo, su kalbė
toju, tik 23 — ir tai dar lai
mė, kad kapinių mitingas sykiu 
buvo.

Pristato kalbėti P. Millerj iš 
(’ldcagos. Kalbėjo dviem atve
jais. Pirmoje savo kalboje pra
dėjo apie 1 d. gegužės, Darbi
ninkų šventės reikšmę, bet dau
giau laiko pašventė kalbai apie 
angliakasių kovą ir Lewiso ma
šiną. Antroje savo kalboje kal
bėjo apie Lietuvos fašistų val
džią. Reikia pripažinti kreditą 
P. Milleriui, kad neužsipuldinė- 
jo ant kitų pakraipų žmonių 
ir laikraščių, tik savo komu-
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JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo
KONTRAKTOR1US

rtSfiK S. Avė Chicago, III

Westville, III. Chicagos sveikata
Rodos, gyvenimas čia buvo 

kiek apsnūdęs, bet dabar ir vėl 
ima atbusti.

Nesenai čia buvo Visuomis 
su nauja religija. Nors žmonių 
buvo neskaitlingai atsilankę 
ant jo prakalbų, bet vienok 
Įspūdį paliko. Kaip kuriems dar 
ir dabar tebėra įdomu.

Gegužio 12 d. Tautiška pa
rapija buvo parengusi prakal
bas kun. Geniočiui. Žmonių su
sirinko geras būrys. Kiek aš 
buvau girdėjęs kalbant tautiš
kus kunigus, galima sakyti, jis 
yra vienas iš rimčiausių kal
bėtojų.

Dabar vėl laukiama atvyk
stant laisvamanių kun. Moc
kaus. Kaip kurie sako, kad jis 
po viso kentėjimo atrodo lig 
koks \ minikas. Taigi bus verta 
nueiti ir jį išgirsti.

Kaip kurie turi sumanę su
rengti debatus dėl Mockaus ir 
Geidučio, o kiti dar pataria ir 
rymetj kun. Ežuką nepamiršti.

— Ten Buvęs

Milvvaukee, Wis.
Gegužės 1 d. čia buvo bendro 

bolševikų fronto prakalbos. Kal
bėjo Z. C. Mažeikienė. Ji susi
riesdama niekino Lietuvos val
stybę, kad Lietuvoj darbininkai 
labai vargingai gyveną ir kad 
Lietuvos valdžia darbininkus vi
saip kankinanti ir net šaudanti. 
0 Rusijos bolševikų valdžią 
kalbėtoja kiek Įmanydama gy
rė. Esą tik Rusijoj esąs tikras 
rojus dėl darbininkų. Bet pati 
Mažeikienė turbut ne darbinin
kė, kad strimgalviais ji spruko 
iš palaimintojo Rusijos rojaus 
ir dabar sugryžusi į Ameriką 
važinėjasi po lietuvių kolonijas 
maldaudama iš darbininkų au
kų, reiškia, ubagaudama.

Ji čia visko priplepėjo, kal
tais net ir keiksmus vartojo. 
Bet j tokią bolševikišką tara- 
daiką lietuviams nėra reikalo 
kreipti mažiausios atidos, nes 
lietuvių reikalai jai yra sveti
mi ir ji tarnauja vien l)olševi- 
kiškam k romeli u i. Laike pra
kalbų buvo renkami ir trupiniai 
neva Lietuvos politiniams kali
niams. Bet ar tie trupiniai pa
sieks kalinius, ar jie bus sudo
roti rojaus komisarų, tai jau 
kitas klausimas.

Pasibaigus prakalboms susi
rinkusieji pareiškė noro, kad 
kaip gegužės 1 d. butų sugiedo
tas himnas. Tuoj tavorška 
Mažeikienė pasisakė, kad ji mo
kanti himną giedoti ir užtrau
kė: “Lietuva tėvynė musų, tu 
utelių žemė“. Tai aiškiausia 
parodė, kad ta bobelka, jei kada 
ir turėjo nors biskį proto, tai 
ir paskutinius to prųto likučius 
paliko beviešėdama pas komi
sarus. — Laisvas žiedas.

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

Racine, Wis.
Tek J3353

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

Į minutę lengviau 
Štai kaip greitai Dr. Sęholl’io Zino-pads 
baigia komų skausmų—pasaulio greiti- 
ausias, saugiausias, tikriausias būdas. Jie 
priežastį prašalina— spaudimų ir autuvo 
trynimų—tai vienatinis būdas būti laisvas 
nuo komų. Nepakenkia opiausiai odai. 
Zino-pads ploni, sauganti, gydanti. Visose 
aptirtose, autuvo ir dept. krautuvėse— 
35c dėžė.

DSScholl's 
Zino-pads

Uždėkite vienų—skausmo nėr t

Chicagos sveikatos departa
mento paskutinės savaitės biu- 
letene sveikatos komisionierius, 
Dr. Kegel, duoda tokių patari-; 
mų:

“Artinantis kaitrioms vasa
ros dienoms, žiūrėkite, kad jū
sų valgomoji mėsa butų tinka
mai apsaugota namuos, kaip 
kad ji yra apsaugota, pirm ne
gu pasiekia jūsų namus.

“Pirkite mėsą iš patikėtinų 
bučerių, — iš tų, kurie užlai
ko krautuves ir darbininkus, 
dirbančius krautuvėse, rūs
tingai švarius. Kaip greitai jus 
parnešate mėsą namo, taip 
greitai išvyniokite ją ir padė
kite šaldomo j on vieton. Jei pa
lieka didesni gabalai mėsos 
jums pavalgius, tai atšaldykite 
juos iki kambario temperatū
ros, o paskiau jau pdftėkite 
juos sušaldyti (į refrigerato- 
rių), kitaip tų šmotų vidus pa
siliks šiltas ir suges.

Daugiau kaip milioną svarų 
mėsos, kuone 9,000 gyvulių, 
Chicagos sveikatos departamen
to inspektoriai išėmė iš mar- 
keto pereitais metais, idant ap
saugojus sveikatą tų, kurie vai-i 
go mėsą.

“Kad išvengus pavojaus tri- 
chinų (trichinosis), niekuomet 
nevalgykite žalios mėsos. Ge
ras vyrinimas užmuš tuos pa
razitus, jeigu kartais jie ras
tųsi mėsoje.

žuvo pati ir $500
Jonas Magas suliko mergi

ną vardu Sofiją, kai jis su A- 
merikos kariuomene atlankė O- 
desą. Jonas sugrįžo Cliicagon.' 
Sutaupino pakankamai pinigų 
ir atgabeno merginą Chicagon. 
Juodu apsivedė. Susilaukė kū
dikio. šeštadienyje dingo žmo
na, o >u ja $500 dolerių, ku
riuos ji gavo rakandams nusi
pirkti.

t’ŽKVIETIMAS
Užkvietimas draugams ir 

kostumeriams •

Dabar atidarėm naujų krautuve 
Mt. (irecinvood, groserį, Malt A 
llop Store. Neužmirškite atsilanky
ti, čia turim skanių farmerskų lie
tuviški; sūrių, netoli švento Kazi
miero kapinių,'pakelyj meldžiu su
stoti, čia gausite gert ir valgyt. Ale 
tų sūrių skanumas! Pinniaus turė
jom tų sūrių ant Bridgeporto, da
bar bridgeportiečiams irgi bus pa
ranku atvažiuoti tiktai su vienu 
gatvekariu. Paimkit karų ant Rai
steli strert lllth Sacramento ir va
žiuokit ligi pabaigos linijos, tada 
paeikite du bloku west ligi 3231 W. 
lllth street.

POVILAS SIBB1KE, 
Savininkas

Nauji Rekordai 
Už Senus!

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

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

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

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

Atdaros vakarais ir nedėl- 
dieniais.

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

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

Architektų konfe
rencija parodos 

planavimui
Gegužės 23-čią dieną Chicago

je įvyks konferencija septynių 
žymių architektų. Šie architek
tai tarsis delei planų Pasauli
nei Parodai Chicagoje 1933 me
tuose.

Šie architektei yra: Bennett 
ir J. Holabird ir Burnham — 
iš Chicagos; Arthur Brown 
iš San Francisco;* H. W. Cor- 
bett, Wm. Hood ir R. T. Wal- 
ker —iš New Yorko; P. P. Cret 
—iš Philadelphijos.

Išsėdės ant stiebo 25 dienas
Tūlas Fox sutiko išsėdėti 25 

dienas ant stiebo, viršuj Maso
nų trolM'sio, 300 pėdų viršuj 
gatvės. Valgis jam bus paduo
damas ten. Radio išsiuntinės 
mintis, kurios gims jo galvoje, 
jam sėdint ant stiebo. Jis sėdės 
ant stiebo sulyg sutartimi, pa
daryta su Pasaulinės Parodos 
1933 m. komitetu.

Kolei kas nereikės aukštesnių 
fėrų mokėti

Illinois valstijos vaizbos ko
misija, kuri dabar klauso argu
mentų už ir prieš pakėlimą kai
nos “fėrų’’ važiuojantiems ele
vatoriais, Įgaliavo Chicagos 
miestą peržiūrėti Chicago Ra- 
pid Transit kompanijos knygas. 
Tas darbas turi būti atliktas iki 
11 dienos rugsėjo mėnesio, šių 
metų. Taigi iki tam laikui mo
kėti už fėrus nereikės daugiau, 
kaip iki šiol mokėta.

kad jus didžiuositės, 
kur tik važiuosit

Kur tik Didesnis ir Geresnis 
Chevrolet yra važiuojamas, 
jis tuojau visų yra pastebi
mas ir giriamas. .

jie išrodo kaip brangiausi ka
rai... ir netik briliantiškume 
Ir veikime, bet turtingume ir 
gražiausiame užbaigime.

žemos bodies yra padarytos 
per Fisher, su visu puikumu 
ir išmarginimu, dėl kurio 
Fisher vardas yra visų ži
nomas. Puikiai “paneled”... 
“stream-lined” ant wheelbase 
107 colių... užbaigimas gra
žiausiomis spalvomis Duco,

Tikrai, Didesnis ir Geresnis 
Chevrolet yra karas kuriuo 
galite didžiuotis kur tik nu
važiuosite. Atlankykit musų 
parodų kambarius šiandie — 
ir dasižinokit patys koks ge
ras karas jis yra!

The Roadster or Touring ... $ 4 9 5
The Coach........... .....................$585
The Coupe................................ $595

Utility Truck. ...;$495 
(Chassis Only)

Alipricesj. o.

The Sedan................................$675
Convertible Sport Cabriolet. $695
The Imperial Landau.............$715

Light Delivery .;;. $375 
(Chanis Only)

A. Flint, Micbigan

Chevrolet turi lietuvių departamentų. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas kitus 
Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

t Atlankykit arčiausį Chevrolet Vertelgą
SOUTH

F. L. Craivfnrd Motor Halw 
0321 CottiiKO <Jrove Avė. 

Wltte Motor Kalen 
Hlue Hland, Iii. • 

Hehuller & Hafnor Chevrolet Co. 
<1741 (.'otiuge <lrove< Avo.

Spoorter Moto™. Ino. 
Harvey. Iii. 

McMunuą Motor Hales 
0711 S. Weatern Avė. 

Miehlgun Avė. Chevrolet Co. 
2234 H. Miehlgun Avė. 

bileburger Chevrolet Compuny 
7744 Stony IhIuikI Avė. 

A. J. OoHterbeek Motor Co. 
7041 H. llalRted Ht.

Orinę Bioh. & SheetH Motor Co. 
0022 Cottuge Grove Avė. 

Nuperior Motor Hales 
0013 H. Hulsted Nt. 
HOUTH—•(Contlnueil) 

Help Chevrolet Compuny 
H022 Coinmerchd Avė. 

Marine Motor*,, Ine. 
Chicago Helglits. III. 
Young A Hoffman 

1700-11 W. OOth Ht. 
Argo Motor Coinpuny 

0211-10 Archer Avė., Argo, 111.

Q U A L I T Y AT

Apdegė lietuvių vaikas
Lloyd Norkus, 9 melų bernai

tis, gyv. 7252 Merrill avė., skau 
džiai apdegė. Nukentėjo veidas. 
Būrys vaikų žaidė gatvėje, čia 
pat buvo paliktas autas. Vaikiš
čiai sumanė patirti, ar auto 
tankoje esama gaso. Taigi įdė
jo tankan degantį degtuką.

« a a
PrOhibišenai gavo “vėjo”

• Federalis teisėjas Wilkerson 
pareiškė prohibicijos agentams, 
kad teismai dar neatidavę savo 
funkcijų jiems, agentams. O pa
reiškė taip jis ve kodėl: prohi- 
bišenai buvo atėmę traką iš 
John Fitzsimons, sekretoriaus
—iždininko trokų draiverių 
unijos. Jis, be to, įsakė valdžiai 
užmokėti už vietą, kurioje lai
kyta tas trukus nuo kovo 24 
dienos. Bylą nagrinėjant buvo 
nurodyta, kad probibišenai tu
rėję warantą padaryti kratą 
garaže netoli minkštų gėrimų 
užeigos, kuri randasi adresu 
1720 So. Halsted st. Jie pama
tę ties šia vieta minkštųjų gė
rimų Įstaigą Fitzsimonso tra
ką. Įėjo užeigom čia rado ir ' 
patį Fitzsimonsą. Nors ir l>e 
\varanto, jie iškrėtę traką ir, 
sakosi, radę paintę snapso jame. 
Taigi užgriebę traką. Pasak 
Fitzsimonso, prohibišenai siūlę, 
jam propoziciją prisipažinti 
kaltu ir sutikti užsimokėti $25 
baudos; taipgi išsižadėti trako. 
Fitzsimons ant to nesutikęs. 
Byla atsidūrė teisme. Teisėjo 
nuosprendis — išteisinamas 
Fitzsimons ir pamokslas prohi- 
bišenams. I

AhIiIhihI Avo. Motor Hales 
0430-42 H. Ashland Avė. 

Norinun M. Ilarron Chevrolet 
Hales 

2330-13 W. lllth Ht. 
Huuinun Chevrolet Hales 

3010-20 Archer Avė. 
Caley Brothers 

10038 8. Mlchlgan Avė. 
NOKTU 

Uptovvn Motors Corporation 
4800 Broiuhvay 

M'eHcott^Schonlau Compaiiy, Ino. 
1240 Chicago Avė., Kvanston 

KORTU—(Contlnned) 
Alba n.v Purk Motor Kales 

3102 Ja»wrenco Avė. 
Blunionser-Egan Chevrolet Hales 

Nlles Center, III. 
Dės Plalnes Motor Co. 

Dės Plalnes, III.
Mlhvunkeo Avenųe Motor Hales 

2001 Mllwaukee Avė. 
MKNT 

Kmart Chevrolet Coinpany 
lar Grunge, III.

Dės Plalnes Valley Motor Hales 
Lement, Ui. į

Mest Auto Kales
2032 Mushlngton Blvd.

Nauji rinkimų įsta
tymai reikalingi 

Chicagai
Pasak biuleteno, kur| išleido 

Citizens Association of Chi
cago, chrcagiečiams reikalingi 
yra nauji Įstatymai, kurie su
valdytų vogimą balsų rinkimuo
se. Girdi, balsų vogimas taip 
“ištobulejęs”, kad nebesą jokios 
galimybės padaryti jam galą 
veikiant dabartinėms įstaty
mams, nusakantiems balsavimų 
tvarką. Komisija išrinko tam 
tikrą komitetą studijuoti šią 
užduotį.

B » »

Pirmadienio vakare buvo va
karienė pažymėjimui to,1 kad 
sukako 10 metų nuo to laiko, 
kada pradėta komercinis trafi- 
kas aeroplanais tarp Chicagos 
ir kitų miestų.

Niekas neali būti palyginama, kaip 
iitrynimaa su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuo jaut naudokit šj garsu namini 
pagelbininką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c Ir 70c valatinfse. Tčmykit, kad 
butų Inkaro vaizbaienklia ant pake
lio.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

Drlje Motor Hales
0028 Knosevolt Koad. Oak Tark 
George M’. Durst Chevrolet Co. 

741 W. Jackson Blvd.
M'KHT— (Continucd) 

Klnnvootl Park Motor Co. 
Klnnvood Tark, III.

Fivek’s Hales A Service 
2132-10 S. Kedelo Avė. 
Keeiian Chevrolet Meiles 

0323-20 M’. 22d Ht., Cicero, Iii.
Klng Motor Sales 

Ma.vwoo<l, III.
lanvls Auto Sales 
3400 Ogden Avė.

Murray Service &• Motor Co.
002 Madison Ht., Oak Tark, III.
Ruy O’Conncll Motor ,'Coinpuny 

1020 M’. Mudlson Ht.
llarry M. Kcl<| Motor Compuny 

0810 M'. North Avė. 
Koosevelt Motor Hales 
3838 Koosevelt Koad 
K. A' N. Motor Sales

0827 Ogden Avė., Berwyn 
Taylor Chevrolet Sales 

Melrose Park, III.
E. H. Fleck A Coinpany 

lllnsdule, Illinois

L O W C O S T

Ketvirtadienis, geg. 17, 1928 
■..............................—------------ -

Pranyko silpnumas nugaroj 
ir įritavimas inkstų

Ponas J. W. Brase] ton. Alberta. La., 
sako: “Aš turėjau vidurių užkietiejimą., 
silpnumą nugaroje, dūzgimą galvojo ir tu
rėdavau atsikelti kojotą sykių naktyj iš 
priežasties silpnų inkstų. Po vartojimo 
'Juga-Tone visi tie nemalonumai pranyko. 
Dabar aš miegu puikiai naktimis ir atsi
keliu iš ryto su geru skoniu burnojo." 
Kiekvienas skaitytojus kuris yra sergąs 
turėtų pasinaudoti pono Brasellon’o paty
rimais.

Nuga-Tono yra pagoll^jusios virš inilio- 
no sergančių ir ken<iunčių žmonių, kurio 
turSjo prastą apetitą, menką virškinimą, 
silpnus nervus, neveiklius svarbius orva-. 
nūs, inkstų arba pusičs silpnumus, galvos 
skaudėjimą, svaiguli, gusus viduriuose, 
raugčjimus. prastą miega ir silpną svei
katą. Jei jus nesijaučiate gerai, bandy
kit Nuga-Ton e ir jus nusistėbčsit kokios 
puikios ' gyduolės jos yra. Jus gulite gau
ti Nuga-Tono kur gyduolės yra pardavinė
jamos. Jei jūsų vertelga neturi jų savo 
sandėly!, reikalaukit, kad jis Užsakytų jums 
iš oi sėli o vaistinės.

Budriko Radio 
Skyrius

Visados yra pripildytas naujais 
1929 modeliais ir kainos yra že- 
mesnios kaip kitur.

RCA Radiola 18 už $137.50 
su tūbomis

Atvvater Kent 37 už $110.50 
su lubomis

Atwater Kent 38, 8 tūbų už 
$150.00 

su tūbomis
Freshman AC, 6 tūbų už $98.00 
Victor Orthophonic Victrola ir 

Radio krūvoje — eĮektrikinis 
už .......................... $249.00

trolos

prijumria- 
prie elek- 
Ratlio su 
nieko dau- 
ner e i k i a 
už $87.00

Šitas gražus, nau
jas Radio — 
Freshman arba 
Atwater Kent, 6 
tūbų 
mas 
tros. 
visko, 
giaus 
pirkti, 
Nauja

šitos Victor Vic- 

kaina $12 

Rekordais

knyua Radio-Log,
DYKAI

kiekvienam

Naujas Grojiklis Pianas. Vertės
$600.00, už .......................... $245.00

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

Chicago, 11L 
Tel. Blvd. 47Cu

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi^Jris- 
dešimtj metų pasekmirtgos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas, reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, slapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. “Sočiai“ 
ligos, sifilis ir užkrečiamos ligos iš- 
fgydomos. Dr. Ross sistema, moks- 
iniu gydymu. Yra vertojama geriau

si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visai suirę vyrai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo sil
pniems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.-

Dr. B. M. Ross
35 So. Dearborn Street 

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elcvatorilj iki penkto aukšto. Vyrų 
priėmimo kambarys 50ti.—Moterų 008;' Ofi- 
8o valandos kasdien nuo 10 ryto iki ft va
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. l’anedčlyj. Scredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

MŪRINIS arba MEDINIS
4 rt j mokėti — kiti lengvais iš- 

4$ " mokėjimais į 24 mėnesius _ 
Musų specijirfiškumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokiu stylių ir rųšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir į priemiesčius. Prisiųskite 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardas ....................... ..........................
Adresas .......  -

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

GARSINKITeS
NAUJIENOSE
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L.S.S, VIII Va jono CentroL.S.S. Pildomasis Komitetas:

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

— visi Chicago, III.

Komitetas:
Pirmininkas — Franas Skamarakas, 

6829 Calumet Avė., Chicago, III.
Sekretorius — Anton Jusas, 8959 Ar

cher Avė., Chicago, 111.
Fin. Sekretorius — G. Mankus, Chi

cago, III.
IQisierius — A. Lekavičia, 2404 W.

Division St., Chicago, III.
Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 

ern Avė., Chicago, III.
Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

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

Socialistų Partijos 
Konvencija

Jvykus \<'w Yorke, 1 I—1 1 ♦»—
17 dienomis balandžio V.I2H me

lų, Finų Socialistų Svetainėje, 
2026 Fifth Avė.

Sesija I
Socialistų Partijos konvenci

ja tapo atidaryta kaip 11 vai. 
ryto 1 I d. balandžio 1928 m., 
šeštadieni.

Konvenciją atidarė laikinas 
pirmininkas d. Morris Ililltpiit, 
pasakydamas trumpų įžanginę 
prakalba.

Vardošaukis. Sulig mandatų 
konvencijoje delegatų dalyvau
ja nuo 31 Valstijos ir 5 Kal
binių Federacijų — viso 170.

Seka skaitymas telegramų, 
kurių buvo 11 nuo įvairių as
menų ir organizacijų.

Pranešama, kad konvencijoje 
dalyvauja Belgijos Socialistų 
Partijos atstovas d. Franc 
Longville ir Mesicos Labo r 
Palty yra atsiuntusi d. Roberto 
Haberman. Konvencija nutarė 
priimti juos draugiškais dele
gatais. Juodu tapo pakviesti 
duot pranešimus, ką abu drau
gai ir padare.

Pirmininkas Hillųuitas pra
neša, kad pirm pradėsiant re
guliarius svarstymus butų pa
gerbta mirusieji socialistų vei
kėjai, kaip tai d.d. Eugene V. 
Driks, Job Harriman, Meyer 
London ir kiti. Konvencija pa- 
gerliė atsistojimu ir tyla.

Socialistų Partijos nacionalis 
sekretorius d. Henry perskaitė 
konvencijos dienotvarkę. Po 
jx rskaitymo su mažomis patai
somis dienotvarkė priimta vien
balsiai.

Dienos pirmininku išrenka
mas d. George (loebvl iŠ N. J.; 
vice-pirmininku d. Dr. Van Es- 
sen, iš Pa. Konvencijos sekre
torium išrenkamas d. Henry, 
iš Ind.

Platformos komisija:
Norman Thoma.% Sharts, Van 

Essen, Lewis, Victor Berger, 
Liidler, ir Heiman.

Rezoliucijų komisija:
Kirkpatrick, S tark, Nicode- 

mus, Eilėn \Vittcl, Panken ir 
Oneal.

Konstitucijos komisija:
Bireli Wilson, Morris HilI- 

quit, Benson, Bulx nstein, King, 
Julius Gerbei4, ir Jursek.

Įnešimų komisija:
Coolidge, Snow, Graliam, Wil- 

lert, McLevy, A. G. Gerber, ir 
Edwards.

Jaunųjų Socialistų Lygos 
komisija:

Parker, Halushek, ir Orr.
Posėdis užsidarė 1 vai. pie

tums.
Sesija II

Antras posėdis atsidarė 2:30 
po pietų.

Delegato King iš (Calif.) 
prašymu Albert Cook priima
mas kaipo teisėtas delegatas nuo 
Calif ornijos.

Nutariama, kad Morris Edel- 
steiu ir C. Kleinman nuo “In
ternational Pocketbook Work- 
ers” Unijos butų priimti kaipo

broliški delegatai į Soc. Parti
jos konvenciją.

Skaitoma trys pasveikini
mai.

I>elertattis Kinjr, komisijos pir
mininkus iš ti|xirnu(tos orjęani- 

zavimo komisijos, skaito ra- 
portą. P<> raporto buvo kilę di
delės diskusijos. Po karštų dis
kusijų susišelpimo skyriaus or
ganizavimo sumanymas tapo at
mestas, bet komisijai duota tei
sė organizuoti atskirų organi
zacijų ant tų pamatų.

Tolesniai seka kongresmano 
Victor L. Bergerio raportas, po 
kurio kyla didžiausios ovacijos 
d. Bergcriui. D. Thomas įneša, 
kad raportas butų priimtas su 
išreiškimu pasitikėjimo ir lin
kėjimų musų nenuilstančiam 
kovotojui šios šalies kongrese. 
Raportas tapo priimtas vien
balsiai.

Delegatas Claessens pranešė 
apie programą, - kas yra ruo
šiama delegatams.

Sesija užsidarė 5:20 po piet.
Sesija III

Sesija atsidarė 10:30 valandą 
ryte.

Dienos pirmininku išrinktas 
vienbalsiai d. James Maurer, iš 
Pa. Vice-pirmininku išrinkta d. 
Lilith \Vilson.

Pranešama, kad pribuvo dar 
trys delegatai.

Skaitoma telegramos, kurių 
buvo septynios.

Raportas Nacionalio Soc. Par
tijos sekretoriaus išduodamas 
santraukoje ir priimamas vien
balsiai.

Nuo Jaunų Socialistų Lygos 
(Y. P. S. L.) komisijos rapor
tuoja draugas Parker, komisi
jos pirmininkas. Raportas pri
imtas vienbalsiai.

Eina nominacijos į partijos 
nacionali pirmininką. Nominuo
jama Victor L. Berger ir ak
lamacijos budu išrenkamas 
vienbalsiai. Po išrinkimo did
žiausios ovacijos d. Bergeriui 
iš delegatų ir svečių pusės.

Seka nominacijos į Naciona- 
lį Egzekutyvį Komitetų. Nomi
nuojama visa eilė draugų, o 
rinkimai palikta rytojaus die
nai.
• Seka nominacijos į Interna- 

cionalio sekretoriaus vietų. No
minuojama du: d. G. Goebel ir 
Morris Hillųuit. Drg. Morris 
llillquit išrenkamas didele di
džiuma balsų. To išrinkimo 
ovacijos.

Sesija užsidaro iki pirmadie
niui.

Sesija IV
Sesija tapo atidaryta kaip 10 

vai. ryto.
Dienos pirmininku liko iš

rinktas vienbalsiai d. AJgermon 
Lee.

Skaitomos telegramos, kurių 
buvo visa eilė.

Eina balsavimai į Nacionalį 
Egzekutyvį Komitetų.

Draugas Morris IIillquitas, 
konstitucijos komisijos pirmi
ninkas išduoda raportų. Rapor
tas tarnai priimtas. Paskiaus 
seka konstitucijos priėmimas, 
skaitoma punktas po punktu. 
Skaito d. Cameron King, neku- 
riuose klausimuose buvo smar
kių diskusijų, ir tarp svarbes
nių konstitucijos pakeitimų bu
vo sutvarkymas narių mokes
čių klausimo.

Prieita prie to, kad komisi
jos rekomendacija Partijos na
rių klausime priimta vienbal
siai, t. y. kad nuo dabar So
cialistų Partijos nariai bus pa
dalinti į dvi klases: “genera- 
Iiškus" (bendrus) ir “aktyviš- 
kus”. Generoliški Partijos na
riai susidės iš žmonių, kurie 
balsuoja už Socialistų Partijos 
kandidatus. Aktyviški nariai 
skaitysis tie, kurie mokės re- 
guliares Partijos duokles. Ir 
nutarta, kad narių mokestį pa
daryti $1.00 metams, su pasta
ba, kad vietos organizacija ga
li nutarti ir aukštesnę mokės- 
t|.

Taipgi nutarta, kad Naciona
lis Egzekutyvis Komitetas su
sidės iš 9 narių, renkamų ketu
riems metams partijos konven
cijoje.

Socialistų Partijos Konvenci
jos bus kas keturi motai ir 
įvyks tuose metuose, kai ren
kamas Si iv. Valstijų preziden- 
tas.

'Kaipgi Įsteigiama naujas ko- 

m i tetas, kuris pavadintas Na- 
cionaliu Komitetu. Nacionalis 
Komitetas susidės iš vieno at
stovo nuo kiekvienos valstijos 
ir po vieną atstovų nuo kiek
vieno 25,000 balsuotojų Su v. 
Valst. prezidento rinkimų bal
savimuose.

Nacionalis Komitetas rinksis 
sykį į metus rugsėjo (Septem- 
ber) mėnesyje. Nacionalis Ko
mitetas bus galioje tik susirin
kimų laike. Nacionalis Komite
tas darys tarimus, priims Na
cionalio Egzekutyvio Komiteto 
raportus ir prižiūrės kitus par
tijos reikalus.

Butą ir daugiaus pakeitimų 
ir smulkmeniškų paaiškinimų, 
bet manau, tas bus patalpinta 
protokole, tad. čia tik pažymiu 
svarbiausius įvykius.

Sesija užsidarė kaip 1 vai. 
pietums.

Sesija V
Posėdis tapo atidarytas 2 vai. 

|m> piet.
Perskaityta koletas telegra

mų, nuo įvairių darbininkų or
ganizacijų.

Dar svarstoma keletas smul
kių tarimų ir atėjus 3-čiai va
landai pertraukiama visi reika
lai ir einama prie nominacijų 
į Suvienytų Valstijų Preziden
tus ir Vice-lh’ezidentus.

Nominacijų kalbų pasakė d. 
Louis Waldman, iš Ncw Yor- 
ko. Kallia buvo nuosaki ir ge
rai pritaikyta dienos klausimui. 
Kalbėtojas nupiešė draugo Nor
man H. Thomas biografiją ir 
rekomendavo, kad draugas Nor
man Thomas butų nominuotas 
nuo Socialistų Partijos. į Suvie
nytų A menkos Valstijų Prezi
dentus. Po d. Waldmano kal- 
l>os, dar kalbėjo paremdami 
kandidatūrų d.d. King, Sharts 
ir Crossworth (negras). Laike 
nominacijų delegatuose, matyt, 
ūpas buvo gana augštai paki
lęs, nes buvo didelės ovacijos 
keliamos už d. Norman Tho
mas. Publikos irgi buvo prisi
rinkus pilna galerija ir ji taip
gi kėlė didžiausias ovacijas, tai 
momentas buvo toks, kad ne
vienam matyt buvo net ašaros 
ištryškę. Ovacijos tęsėsi gerą 
pusvalandį. Priėjus balsavimui, 
nubalsuota vienbalsiai už drau
gą Norman Thomas, kuris pa
skiaus pasakė prakalbą, atatin
kamų momentui. Užsibaigus no
minacijoms į Prezidentus, seka 
nominacijos į Vice-Preziden- 
tus. i

Perstatomąją kalbą pasako d. 
Dr. Van Essen, iš Pittsburgh, 
Pa. ir rekomenduoja nominuo
ti draugą James H. Maurer, iš 
Reading, Pa.

Pareinančias kalbas pasako 
d.d. Morris HiUfjuit, V. L. 
Berger, Oneal ir d. Kirkpat
rick. Visi vienbalsiai parėmė d. 
J. Maurer kandidatūrą. Kiek
vieną kalbų sekė ovacijos. Ova
cijos irgi tęsėsi apie gerų pus
valandį. Paskiaus sekė balsavi
mas, kuriuo likosi vienbalsiai 
nominuotas į Suvienytų Ame
rikos Valstijų Viceprezidentus 
drg. James H. Maurer. Jis taip

gi pasakė atatinkamų momen
tui kalbą.

Sesija baigėsi labai pakilu
siu u pu.

Pirmadienio vakaras 
Sesija VI

Vakarinės sesijos posėdis pra
sidėjo 7:30 vai. vakare.

šioje sesijoje buvo paimta 
Platformos komisija.

Nacionalis Platformos komi
sijos pirmininkas d. Lewis, iš 
Massachusetts išduoda komisi
jos raportų ir pasiūlo platfor
mos projektą. Projektas gana 
puikiai aj>dirbtas, bet komisi
joje butą skilimo prohibicijos 
klausime.

Draugas V. L. Bergeris išei
na su mažumos, pasiulymu. Ma
žumos pasiūlymas yra, kad So
cialistų Partijos konvencija iš
sireikštų už Suvienytų Valsti
jų konstitucijos aštuoniolikto 
priedo (prohibicijos įstatymo) 
pakeitimų.

Siame klnusimc buvo karš- 
tos diskusijos ir sugaišta be
veik visa vakarine sesija, plat
formos komisijos didžiuma sto
jo už palikimą prohibicijos 
klausimo nuošaliai, gi mažuma 
už pakeitimų. L. S. S. delega
tas buvo nusistatęs su mažu
ma. Balsavime didžiumos reko
mendacija priimta nedidele bal
sų dauguma.

Sesija baigėsi apie 11:30 vai. 
vakare.

Sesija VII
Sesijos posėdžiai prasidėjo 

10 vai. ryte.
Dienos pirmininku išrinktas 

d. McLevy, iš Conn. Vice-Pir- 
mininku d. Henry, iš Ind.

Seka Nacionalės Platformos 
svarstymo tąsa. Apie platfor
mą galima pažymėti tiek, kac 
platforma likosi sustatyta maž- 

i daug kaip ir kitais sykiais, t. 
y. Socialistų Partijos Naciona
lės Platforma stoja už suvisuo- 
meninimą visų gamtos turtų ir 
svarbiųjų susisiekimo bei ga
mybos įmonių — geležinkelių, 
aliejaus laukų, anglies kasyk
lų, telefono ir telegrafo įstai
gų ir t. t. Taipgi stoja už ūki
ninkų rėmimų ir nuo tvanų 
apsaugojimą jų turto; už se
natvės apdraudą, už indžonk- 
šenų panaikinimų darbininkų 
nesusipratimuose su darbda
viais; už Rusijos pripažinimų; 
už ištraukimą kariuomenės iš 
Nicaragua ir už įstojimų Suvie
nytų Valstijų į Tautų Sųjungų, 
— ir daugelį kitų dalykų dar
bo klases naudai.

Platforma buvo priimta vien
balsiai.

Priimta įvairių pasveikinimo 
rezoliucijų, kurios bus pasiųs
tos į įvairias šalis ir įvairioms 
organizarijoms, socialistų par
tijoms, pavieniems asmenims 
ir internacionalams.

Sesija baigėsi 1 vai. dienos.
Sesija VIII

Sesija tapo atidaryta, 2:30 
vai. po piet.

Tuojaus eita prie įnešimų ko
misijos. Įnešimų komisijos na
rys d. Gerber, iš N. Y. perskai
to komisijos raportų ir pasiū
lo keletą rezoliucijų, tarp kitų 
buvo šios: papeikimo rezoliuci
ją šios šalies valdžiai už dabar
tinę. poziciją svetimų kraštų 
klausime, protesto rezoliucijos 
prieš Rusijos, Italijos, Rumu
nijos ir Vengrijos diktatoriškas 
valdžias, už baisų ir žiaurų per-

Moters
Giria

Toniką
Ponia Martha Larimore, Dewey, 

Oklahoma, sako: “Severa’s Regula- 
tor pagelbėjo man be jokių išimčių. 
Mano sveikata taip greit pasitaiso, 
kad aš nusistebėjau. Dabar aš dar 
užsisakau to gero toniko.”
W. F. SEVERĄ COMPANY 

Cedar Rapids, Iowa.

I1L

sekiojimą politinių kalinių, at
sišaukimas j visuomenę ir or
ganizuotus darbininkus parem
ti Socialistų Partijos kandida
tus busimuose rinkimuose. Pri
imta ir daug kitų rezoliucijų, 
atsišaukimų ir pasisveikinimų.

Nacionalis partijos sekreto
rius pranešė, kad jis yra Įsiti
kinęs, jog ateinančiuose Prezi
dento rinkimuose Socialistų 
Partija mažiausia išstatys 43 
valstijose savų tikietą. Kampa
nijos vedimui reikalinga $10,- 
000.00. .

Kalbinių federacijų narių ir 
mokesčių klausimas L. S. S. 
delegatui pasidarbavus, o ki
tiems padedant, konvencija da
lyko sutvarkymų paliko Soc. 
Partijos ir federacijų viršinin
kams susitarti.

Konvencija baigėsi dainuo
jant “Internacionalą.”

P. B. Balčikonis
L. S. S. delegatas.

____JIJ

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 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

Pirkit nuo mum; oleolio kai- 
nomla. Copper cotl raalnia šil
dytuvai virtuvei boileriui, 
$6.86- Klautikite Pono Muail.

Pcoplcs Plumbing & 
Heating Supply So. 

4OO Mllwaukee At«., 
461 N. Halatcd Ht.

Haymarkct 0076—0070

1 . .......... ...
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Dabok Savo Liežuvį 
Del Ligos Ženklų

Jūsų liežuvis niekas daugiau nė
ra kaip viršutinė dalis jūsų skilvio 
ir žanrų. Pirmutinis dalykas j ku
rį gydytojas žiuri. Jis pasako stovį 
jūsų virškinimo sistemos — ir gy
dytojai sako, kad 90 nuošimčių visų 
ligų prasideda su inkstų ir žarnų 
nemalonumais.

Baltas ar gelsvas apsivėlimas lie
žuvio yra pavojingas ženklas jūsų 
virškinimo sistemos. Liežuvis nu
rodo apie menkiausj jūsų nuovargį; 
Kodėl jus turite skausmus žarnose, 
gasus viduriuose, rugštumus, svai
gulį*

Tai yra ženklas, kad jums yra 
reikalingas Tanlac. šios geros, se
nos ir atsakančios gyduolės yra pa- 
gelbėjusios tūkstančiams kurie fiziš
kai buvo suirę. Pastebėkit kaip pir
mas butelis jums pagelbės.

Tanlac yra geros grynos gyduo
lės. Jis turi savyje saugias moks
lines daržovių dalis, šaknis, žieves 
ir žiedus, kurios yra pripažintos per 
Jungtinių Valstijų Pharmacopoeia. 
Nusipirkit jų nuo savo vaistininko 
ir pradėkit tuojau vartoti. Jūsų pi
nigai bus grąžinami atgal, jei ne
pagelbės.

Tanlac
M1UJON BOTILES VSED

xxxxxxxxzxxxxixxxmxxxxxx

Čia Yra Tvirtumas!

VELTUI Dabar

Severas
cnUGK BALSAM

Gausite High-balI 
stiklą 25c. vertės 
veltui prie kiekvie
no keno Pilzen- 
baur. Gaukit tą 
stiklą šiandie.

THE PILTEMBRAU C0 CHICAGO

Specialia pasiūlymas vertelgoms.
Phone Hay markei 8335

xxxxxxxxxtxytt< t xxmxxxxx

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

1335 VVashington Avenue
Racine, Wis.

Tel. .Tackson 3284

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

f

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

1618 West 18-ta Gatvė 1

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą 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 ifiegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

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

LIETUVON
Atlankyki! savo
Sukaktuvėse nuo

ŠĮMET
seną tėvynę, dalyvauki! Dešimties Metų 

įsteigimo Respublikos.
Dideliu, greitu ir populiariu laivu

OLYMPIC
kuris išplauks Birželio 9 

su špeciale partija žmonių, vadovau
jant geram atstovui

<
Chas. A. Makarevich

Jus važiuosit patogiai trumpu “DIDE
LIO LAIVO” keliu, ekspertų priežiū
roj ir malonioj globoj visą laiką.

Pirkite musų “prepaid” tikietus pasa- 
žieriams iš Senos Tėvynės.
Del pilnų informacijų kreipkitės

CHAS. A. MAKAREVICH
95 Liberty St. Ansonia, Conn.

W HIT E STA R LINE
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE COMPANY 
180 No. Michigan Avenue Chicago, Illinois

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ----------------------------  $2.50
1,054 patarimai kaip virti Įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero _____  $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...........    $3.00
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paltas.

KAUNO ALBUMAS .............................................  50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......—......   $7JMJ
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...............-................-............... ...... BOc

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................................................- 15c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

/
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KAUNE

Išvažiuojant lenkų delegacijai iš Kauno, kur ji vedė 
derybas su smetonininkais dėl taikos atsteigimo tarp 
Lietuvos ir Lenkijos, minios sukėlė geležinkelio stotyje 
riaušes. Telegramose iš Rygos ir iš Berlyno, kurios va
kar buvo įdėtos “Naujienose”, sakoma, kad riaušininkai 
mėtę Lenkijos delegatus supuvusiais kiaušiniais ir kad 
Smetonos policija neįstengusi padaryti tvarką — reikė
ję šauktis raitelių pagalbos.

Malšindami minią, policininkai ir kareiviai sužeidę 
dešimtį žmonių. Vienoje telegramoje sakoma, kad riau
šes kėlę studentai.

Be to United Press pranešime, ’ kuris tilpo New 
Yorko laikraščiuose, paduodama da ir daugiau žinių 
apie neramumus Kaune. Tenai minima demonstracija, 
kurią žmonės darė ties Lenkijos delegatų viešbučiu, ir 
suareštavimą 40 asmenų, policijai tą demonstraciją 
skirstant.

Taigi Lietuvoje jau kilo atviras susirėmimas tarpe 
žmonių ir ginkluotų valdžios jėgų. Tapo pralietas krau
jas ir padaryta masiniai areštai. Ir dėl ko? Del to, kad 
valdžia nusileidžia lenkams Vilniaus klausime.

Tas kruvinas susirėmimas aiškiai parodė, kad Kau
no valdovų vedamoms su lenkais deryboms Lietuvos vi
suomenė nepritaria. Visuomenė laikosi tos nuomonės, 
kad Voldemaras parduoda Vilnių lenkams.

Charakteringa, kad šitą visuomenės nusistatymą 
energingiausiai išreiškė besimokinančioji jaunuomene 
— studentija, kuri “naujosios eros” pradžioje uoliau, 
negu kas kitas, rėmė smetonininkų diktatūrą. Prieš Lie
tuvos valdovus, vadinasi, jau atsikreipė patys karščiau- 
sieji jų šalininkai. Klausimas, kas dar šiandie Kauno 
ponams pritaria?

Musų patentuotieji patriotai yra išlieję ,daug grau
džių ašarų dėl to, kad, Požėlai ministeriaujant, policija 
jėga išvaikė sttudentų demonstraciją. Bet tuomet nė 
vienas studentas nebuvo sužeistas, o dabar jų sužeista 
net 10! Ir tuomet studentams nebuvo reikalo skanda- 
linti, nes Lietuva turėjo Seimą, kuriame galėjo visos 
partijos pareikšti savo nusistatymą, ir patiems studen
tams buvo leidžiama daryti masinius mitingus ir kalbė
ti kas jiems patinka. Šiandie gi Lietuvoje niekas nebe
turi galimumo teisėtu budu pasipriešinti valdžios su
manymams, nors jie butų dar taip pragaištingi kraštui. 
Anuomet ėjo ginčai tik dėl steigimo mokyklų lenkiškai 
kalbantiems Lietuvos piliečiams, o dabar Voldemaras 
pasikvietė į Kauną lenkus iš pačios Varšavos derėtis dėl 
susitaikymo su jais. Ir kuomet žmonės, negalėdami ki
taip apginti savo šalį nuo tų “variagų”, padarė prieš 
juos demonstraciją, tai “tautiška valdžia” užleido ant 
žmonių policiją ir-kavaleriją.

Kažin ką dabar apie šitą “patriotišką” valdžios žy
gį pagiedos musų smetonlaižiai?

Tos riaušės Kaune iškėlė aikštėn faktą, kad Lietu
vos diktatoriai laikosi tiktai ginkluota jėga ir nieku ki
tu. Kaip ilgai jie dar galės sėdėt ant durtuvo smaigalio, 
parodys ateitis.

PRALOBO

Musų bolševikų leidžiamas laikraštėlis “Žiburys” 
(neva Aukščiausios Prieglaudos organas) rašo, kad ko
munistų partija nusipirkusi New Yorko mieste namą 
už ,$265,0000. Namas esąs prie Union Square aikštės, 
penkių aukštų ir sutalpinsiąs savyje anglišką komunis
tų dienraštį ir daugelį kitokių komunistų įstaigų. Ba
landžio 27 d. buvęs jo atidarymas (apie kurį tečiaus iki 
šiol niekas negirdėjo).

Tai šitaip komunistai prasigyveno, “begelbėdami” 
Rusijos badaujančius mužikus, Kinų revoliucionierius ir 
įvairias Amerikos darbininkų unijas. Matyt, gerai apsi
moka “gelbėjimo” darbas, jeigu nusususi, vos keletą 
tūkstančių narių turinti partijėlė galėjo sukrapštyti pi
nigų nusipirkimui namo verto daugiau, kaip ketvirtada
lį miliono dolerių.

FAŠISTIŠKOS IŠMINTIES PROGRESAS

Brooklyno “Vienybė”, turėjusi liūdnos drąsos tei
sinti Kauno karo komendantą dėl “Lietuvos Žinių’’ už

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams --------------------_--- $8.00
Pusei metų ..................  4.00
Trims mėneriams ____ — 2.50
Dviem mėnesiam _____ — 1.50
Vienam mėnesiui --------- ,75

Chicagoje per išnešioto] uai
Viena kopija  8c 
Savaitei _ — - — -______ 18c
Minėsiu! 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
je, paštui

Metams ....... — 17.00
Pusei metų ............ .... —i 3.60
Trims mėnesiams______ — 1.75
Dviem mėnesiams _ .........— 1.25
Vienam mėnesiui_______— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ___ _______________ $8.00
Pusei metų ..............~......  4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

darymo, jau nebesako, kad liaudininkų dienraštyje įdė
toji žinia apie bombos sprogimą Milane buvusi “mela
ginga”, — nors pirma tai buvo svarbiausias kaltinimas 
“L. Žinioms”. Ji jau nebesako ir kad ta žinia buvusi 
“sufabrikuota”. Ji dabar sugalvojo naują pateisinimą 
komendanto sauvalei. Sako:

“....‘Lietuvos Žinios’ buvo uždarytos ne už patį
melagingos žinios faktą (! “N.” Red.), bet už tikslą, 
kuriuo tas melas buvo skelbiamas.”
Taigi Sirvydo sūnūs mano, kad, jeigu komendantas 

negali prisikabinti prie laikraščio už tą, kas jame para
šyta, tai jisai turi teisę bausti laikraštį už “tikslus”, ku
riais jisai tą ar kitą dalyką rašo! Tuos laikraščio “tiks
lus”, žinoma, atspėja pats komendantas ir žvalgyba.

Reikia tik stebėtis, kaip puikiai musų smetonlaižiai 
interpretuoja Lietuvos fašizmo dvasią. Tiesa, kad Lie
tuvoje taip ir daroma, kaip “Vienybė” aiškina. Šimtai 
žmonių tenai juk yra sugrusta į kalėjimus ne už kokius 
nors nusikalstamus darbus, bet tik už tai, kad komen
dantai ir policininkai manė, jogei tie žmonės turi “.tiks
lą” padaryti ką nors bloga.

Teisinant tą, Sirvydams bepalieka dabar žengti dar 
vieną žinksnį “pirmyn”: pasiūlyt, kad Lietuvos komen
dantai visai uždarytų opozicinius laikraščius ir sukištų 
į “cipę” visus opozicijai priklausančius žmones — nes 
juk tie laikraščiai ir tie žmonės gerų tikslų fašistams 
neturi. Tada bus prieita prie logiško galo.

čių laikraščių kuriame nors 
bolševikų šlamšte.

BOLŠEVIKŲ TARADAIKA.

Dedelė-Pruseika rašo “Lais
vėje” apie rinkimus Francijoje, 
reikšdamas didelio pasitenkini
mo, kad komunistai be galo 
daug “laimėję”. Tiesa, jisai ne
gali užginčyti to fakto, kad 
maskvinė partija prakišo pusę 
savo atstovų, bet už tai jisai 
džiaugiasi, kad ji gavusi daug 
balsų ir kai kuriuose distrik- 
tuose pralenkusi net socialis
tus.

O socialistų “nepasisekimo” 
priežastis Dėdelė išskaitęs net 
kš Vokietijos socialdemokratų 
laikraščių, kur buvę parašyta, 
kad

“Girdi, minios pradeda ne
tekti pasitikėjimo socialis
tais, nes socialistai vis la
biau artinasi prie buržuazi
nių partijų ir jie perdaug jau 
įsimylėjo į koalicijos idėją...”
Kame gi “Laisvės” Taradai- 

ka matė Francijos socialisilų 
“įsimylėjimą” į koalicijos idė
ją? Po karo Francijos socia
listai dar nė kartą nedalyvavo 
koalicinėje valdžioje. Net po 
1924 m. rinkimų, kuomet Fran
cijos piliečiai atmetė Poincarė 
politiką ir suteikė socialistams 
ir radikalams aiškią daugumą 
parlamente, socialistai atsisakė 
eiti į Heriot kabinetą. Del to 
radikalų valdžia buvo per silp
na pravesti griežtą finansų re
formą ir turėjo, pagaliau, re
zignuoti, kai jai nepavyko su
laikyti franko kurso puolimą.

Vokietijos socialdemokratai 
šituos faktus puikiai žino, ir 
todėl butų nesąmonė, kad jie 
kaltintų Francijos socialistus 
“įsimylėjimu” į koaliciją. Jie 
galėjo daryti (ir faktinai da
rė) franeuzams priekaištų, kad 
pastarieji be reikalo bijojo ko
alicijos ir nepasinaudojo pro
ga sustiprinti kairiąją valdžią. 
Pagaliau, ir koks jau čia butų 
vokiečių nuosakumas? <Patys 
Vokietijos socialdemokratai y- 
ra daug kartų dalyvavę koali
cinėse valdžiose; Prūsų val
džioje jie ir šiandie dalyvauja. 
Besiartinant rinkiniams į reich
stagą, socialdemokratui iškėlė 
obalsj, kad turi būt iš reicho 
(imperijos) valdžios išmesti na
cionalistai ir valdžion turi įei
ti socialdemokratai. Tečiaus 
Dėdelė tauzija, kad šitokiose ap
linkybėse Vokietijos socialde
mokratai bara Francijos soci
alistus, kad jie esą įsimylėję į 
koaliciją!

Aišku, kad tai yra tuščias 
plepalas. Niekuomet “Lais
vės” Taradaiku nėra matęs, ką 
Vokietijos socialdemokratų laik
raščiai rašė apie Francijos rin
kimus. Visa, ką jisai skaitė, 
tai veikiausia vieną kitą su* 
fušeriuotą “ištrauką” iš vokie-

KOMUNISTŲ “PASIDARBA
VIMAS” REAKCIJAI.

Kaip Francijos komunistai 
savo beprotiška darbininkų bal
sų skaldymo taktika padėjo re
akcininkams, rodo šis pavyz
dys.

“Manchester Guardian”, ra
šydamas apie Ffancijos rinki
mus, sako:

“Paryžių nušlavė dešinieji. 
Norint surasti ką nors pana
šaus, reikia žiūrėti 30 me
tų atgal, į 1898 m. rinkimus. 
Paryžiuje ir visoje Pary
žiaus srityje išrinkta tiktai 
aštuoni komunistai ir ketu
ri socialistai; visi kiti iš 
penkiasdešimt devynių atsto
vų yra tos arba kitos rųšies 
konservatoriai. Vargiai rei
kia sakyti, kad atsižvelgiant 
į paduotuosius balsus tai y- 
ra visiškai neteisinga atsto
vybė... Imkite, pa v. aštuo- 
nioliką distriktų aplink Pa
ryžių, kurie iki šiol buvo ži
nomi, kaipo ‘raudonasis sos
tas’. Kartu komunistai (137,- 
000) ir socialistai (54,000) 
gavo 190,000 balsų iš visų 
354,000 paduotųjų balsų skai
čiaus—vadinasi, didelę dau
gumą. Tečiaus iš aštuonioli
kos atstovų tenai tėra tik 
trys komunistai ir du socia
listai.”
Tai mat ko atsiekė komunis

tai net savo “tvirtovėje”, Pa
ryžiaus priemiesčiuose, suskal- 
dydami darbininkų balsus: kon
servatoriai, gavusieji mažumą 
balsų, pravedė į parlamentą 18 
atstovų, o komunistai su socia
listais, gavusieji daugumą bal
sų, išrinko tik 5 atstovus!

Panašus balsuotojų valios iš
kreipimas įvyko ir pramoni
niuose šiaurinės Francijos dis- 
triktuose, kur dėl susiskaldy
mo darbininkų balsų beveik vi
sos vietos teko stambiojo kapi
talo atstovams.

Ir akyvazdoje šitokių faktų 
bolševikiški barškalai dar turi 
drąsos girtis, kad Francijos ko
munistai vartoju “revoliucinę” 
taktiką rinkimuose. “Revoliu
cinė taktika”, kurios rezultate 
Francijoje sustiprėjo reakcija.

Kiek iškasama 
anglies

Per 1926 m. iš viso Suv. Val
stijose iškasta 573,400,000 to
nų minkštos anglies ir 81,500,- 
000 tonų kietos anglies. Apie 
72 nuošimtis suskaldyta maši
nomis ir apie 16 nuošimtis ran
komis. į

Anglių kasyklose dirbo 759,- 
000 darbininkų, kurie išdirbo 
apie 221 dienas per metus. 
Kiekvienas darbininkas produ
kavo apie 4.5 tonus minkštos 
anglies ir 2 tonus kietos ang
lies j dieną. (l'Ll'S).

Darbo įstatymai 1927 
metams

1927 metų svarbiausias dar
bo įstatymas yra/ aštuonių va
landų darbo diena moterims 
New -Yorko valstijoj. šitas 
įstatymas aprūpina šešių dienų 
arba keturias dešimtis-aštuonių 
valandų savaitę, vieton šešių 
dienų penkiasdešimtis - keturių 
valandų savaitės moterims su- 
virš šešiolikos metų amžiaus, 
kurios dirba fabrikuose ir pirk- 
lybiškose įstaigose. Kad pasi
naudoti viena trumpesne darbo 
diena arba švente kas savaitę, 
moterys gali dirbti devynias va
landas per penkias dienas ir 
nedaugiaus nei keturias ii’ pusę 
valandų per trumpesnę darbo 
dieną; ir per metus ji gali dirb
ti dar septynias dešimtis as
tuonias valandas, bet ne dau- 
giaus kaip dešimtį valandų į 
dieną.

Aštuonių valandų įstatymas 
nepilnamečiams buvo įvestas 
North Carolinoj. Arizonoj, 
Michigane ir Minnesotoj aštuo
nių valandų įstatymai truputį 
l>ermainyti. Connecticut valsti
joj moterys ir vaikai draudžia
mi dirbti vakarais nuo 10 vai. 
vakare iki šeštos valandos ryte.

Connecticut, Maryland, Ohio, 
Washington ir West Virginia 
paskyrė lapkričio U d.-legališka 
švente. Oregon apvaikščios 
Lincolno gimimo dieną vasario 
12 d. ir Kolumbo gimimo dieną 
spalių 12 d.

New Jersey valstijoj barzda
skučiai negali dirbti nedėliomis. 
Trys valstijos įvedė metines va- 
kacijas viešų darbų darbinin
kams — Kansas, Massachusetts 
ir South Dakota.

Darbo regulacijos. Californi- 
joj darbdavių teisė reikalauti 
pinigišką boną nuo darbininkų 
buvo toliaus apribota; žmonės, 
kurie neteisingai samdo kitą ar
ba neteisingai gauna jo tarnys
tę, skaitomi vagimis. Pennsyl- 
vania ir VVashingtonas atšaukė 
senus įstatymus, kurie aprūpino 
sulaikymą kai kurių nepilname
čių nuo darbo.

West Virginijos valstijoj, jei
gu nepilnametis nuo 14 iki 16 
metų nori eiti dirbti, — turi 
gauti tėvų arba globėjų paveli- 
nimą pirm negu jam bus išduo
ta darbo certifikatas; ir nuo 14 
iki 16 metų nepilnamečiai Con- 
neetivut valstijoj gali gauti dar
bo certifikatus dirbti subatomis 
ir kuomet mokslo metai užsi
baigia.

Pensijos. Maryland ir Colo- 
rado priėmė generališkus pensi
jų įstatymus ir autorizavo ap- 
skričius ir kai kuriuos miestus 
įvųsti sistemą.

Motinų pensijos įvestos Illi
nois, lowa, Minnesota, Misouri, 
Montana, Nebraska, New Uamp- 
shire, North Dakota, Oregon, 
Washington ir Wisconsin valsti
jose.

Saugumas ir Sveikata. Įsta
tymai, kurie apsaugoja anglia
kasių sveikatą, buvo priimti ke
liose valstijose. Arkansas pa- 
drutino reikalavimus liečiant ka
syklų žemlapius. Illinois įvedė 
dvi naujas kasyklų “išgelbėji
mo” stotis ir pertaisė įstatymą 
kaslink eksplioduojančio pudro 
ir kiek vyrų įleidžiama į kasyk
lą laike ekspliodavimo.

Indiana, Ohio ir Wyoming da
bar reikalauja akmens apdulki
nimą — ir Iowa kad “shot fire- 
men” nešiotų gazo maskas.

Montana reikalauja kasyklų iš 
vėdinimo.

Missouri valstija priėmė ge- 
heralį įstatymą, apsaugoj antį 
žmones prie statybos darbų. 
New Yorkas aprūpina fabrikų 
sienų švarumą.

Pennsylvanijos ir Idaho val
stijų .valgomos vietos ir Mary- 
|ando skalbinyčios nesamdo 
žmones su užkrečiamoms li
goms. [FLIS].

♦

■

Didžiausia bažnyčia
šv. Petro katedra Romoje 

yra didžiausia bažnyčia pasau
lyje. Ji užima 225,000 ketvir
tainių pėdų žemės plotą.

APIE TABOKA IR 
RŪKYMĄ

(Tęsinis)
Knygoje O’Shea randame ga

na daug įdomių tabokos mėgė
jų ir priešų atsakymų. Auto
rių pavardės nėra padėtos, bet, 
kaip minėjau aukščiau, tai vis 
žmonės labai pasižymėję savo 
krašte. štai kelios nuomonės, 
kurios man pasirodė labiausiai 
charakteringos.1 Vienas moks
lininkas rašo, kad jam gaila 
žmogaus, vis viena, vyro ar 
moteries, kuris nerūko. Kitas 
mokslo žmogus rašo, kad rū
kymas esąs biaurus paprati
mas ir kad rūkytojai papras
tai pasidaro nemandagus, ne
paiso kitų žmonių patogumo, 
kai reikia jiems patenkinti sa
vo papratimą. Vienas valsty
bės vyras, kuriam daug metų 
tekdavo rinktis žmonių sun
kioms misijoms atlikti, tvirti
na, kad jis žiūrėdavo į tai, ar 
kandidatas ruko, ar ne, kadan
gi daugiau pasitikėdavęs svei
ku protavimu rūkančiojo. Prie
šingai vienas garsus biologas 
pareiškė, kad jisai negalįs pa
vesti rūkytojui tokio darbo, 
kuris reikalauja ypatingo pro
to miklumo, ir

Tokie yra subjektyvai tabo- 
kizmo įvertinimai: vesti iš jų 
didesnių išvadų netenka. Dides
nės reikšmės turi bandymai ob
jektyviai patikrinti rūkymo į- 
taką psichikai. Knygoje O’- 
Shea aprašyta eilė tam tikru 
budu organizuotų bandymų 
psichologinėje laboratorijoje, 
norint nustatyti, kokios įtakos 
turi rūkymas proto darbo na
šumui. Tačiau, reikia pripažin
ti, šitais bandymais nepavyko 
gauti kokių nors aiškių ir įti
kinamų davinių. Rūkymas gal 
būt kiek sumažina galvojimo 
tempą ir tuo budu padeda susi
kaupti. Carvez’o bandymai (ci
tuoju iš Dixon’o) leidžia many
ti, kad rūkymas kiek sumaži
nąs švelnių koordinuotų reak
cijų ir asociacinių procesų tiks
lumą (accuracy), o komplikuo
tų reakcijų greitumas nepaki- 
tėjęs. Iš įvairių O’Shea surin
ktų davinių apie rūkančius 
moksleivius ir studentus galima 
spręsti, kad rūkymas čia, kaip 
taisyklė, yra surištas su blogu 
mokymusi. Pav., kolegijose pa
sižymėjimo dovanų gavo 18’3 
nuošimčiai rūkančiųjų prieš 
68,5 nuoš. nerūkančiųjų. Per 50 
metų Harvard’o universitete nė 
vienas tabokos mėgėjas nebu
vo pirmasis klasėje, nors 5 ir 
6 Havvard’o studentų vartojo 
taboką. Dr. Vladičko cituoja vie
ną autorių (Marambat), kurio 
daviniai gana aiškiai rodo, kad 
rūkymas daro kažkokią negerą 
įtaką jaunų žmonių moraliniam 
jausmui. Marambat ištyrė 603 
jaunuolius nusikaltėlius- nuo 8 
iki 15 metų amžiaus, ir patyrė, 
kad 51 nuoš. iš jų rūkė prieš 
nusikalsiant. Tas pat auto
rius patyrė, kad iš kalinių, pa
tekusių į kalėjimą ligi 20 me
tų amžiaus, 57 nuoš. buvo rū
kančiųjų. Iš 100 rūkančiųjų 
kalinių liko recidivistais 79, o 
iš 100 nerūkančiųjų tiktai 55. 
Iš 100 nerūkančiųjų ir nege
riančiųjų kalinių recidivistų bu
vo tiktai 18.

Manau, šitie, kad ir negau
singi daviniai pateisins išvadą, 
jog jaunų dar nesubrendusių 
žmonių į psichiką rūkymas pa
prastai negerai veikia. Kai dėl 
suaugusių žmonių psichikos, 
tai čia, įpratus rūkyti, durnų 
nikotinas, matyti raminamai, 
kiek svaiginamai veikia. .

Tačiau, deja, čia nesibaigia 
tabokos durnų nikotino veiki
mas. Pradžioje nikotinas kiek 
sužadina visų nervinių narve
lių veikimą, o paskum juos sle
gia. Sužadinimas trunka ne
vienodai: tai pareina nuo įvai
rių veiksnių: kaip taisyklė, jis 
sutampa su nikotino susigėri- 
nimo orguniznie laiku, t. y. rū
kymo laiku. Plikyti lengva pa
prasti ir, lygiai kaip kitų nar
kotikų vartojimo atvejais, ni
kotino dozė' dažnai vis didina
ma.

Nikotinas turi erzinamųjų 
ypatumų. Nuolatinis per me
tų metus rūkymas dažnai su
kelia reiškinių chroniško suer
zinimo burnoje, gerklėje ir 
gerklose: atsiranda liežuvio 
skaudėjimas, rytmetinis kosu
lys, užkimęs balsas, chroniškas 
bronchitas. Yra pastebėjimų, 
kad nuolatinis liežuvio ir lu
pų erzinimas turi reikšmės, kaip 
vėžio (piktasis navikas) augi
mo sužadintojas. Kai kada nu
rodo, kad rūkymas veikia, kaip 
dezinfekcija. Bet šitas veiki
mas yra nedidelis ir gali būti 
atstotas daug tikslesnių prie
monių.

Nikotinas veikia ne tiktai 
centrinę nervų sistemą, bet taip 
pat vegetacinę nervų sistemą, 
nuo kurios pareina visokių liau
kų veikimas. Rūkant įvyksta 
virškinamojo kanalo liaukų vei
kimo sužadinimas: didėja jų 
išleidžiamųjų syvų kiekis; bet 
po rūkymo įvyksta liaukų vei
kimo prislėgimas. Tai]) antai, 
rukant burnoje atsiranda daug 
meilių, o paskui burna pasida
lo sausa. Panašiai dedasi ir su 
skilvio liaukomis. Padidintas 
skilvio sulčių rukštingumas yra 
dažnas dalykas rūkoriuose. Ta
boka bent kiek paleidžiamai vei
kia vidurius. Rūkymas, lygiai 
kaip morfijaus arba kokaino 
vartojimas, mažina alkio jaus
mą. Dažniausias rūkymo pa
darinys yra apetito stoka; taip 
pat dažnas dalykas — chroniš
ka skilvio ir žarnų sloga.

Rūkymas, ypač didelis rūky
mas, atsiliepia kraujo indams, 
hikymo metu tenka pastebėti 
pulso dažnumo padidėjimas nuo 

iki 10 nuošimčių minutėje.
Pulso padažnėjimas yra suriš
tas su kraujo spaudimo padi
dėjimu rūkant* Sportininkai, 
kurie mankštos!' prieš kokį vie
šą pasirodymą, susilaiko rūkę; 
tai yra tradicija, kilusi, be abe
jonės, iš prityrimo. Ir iš tik
ro, įvairių tyrinėtojų atkartoti 
bandymai nustato, kad sveiki 
žmonės, išrūkę kelis papirosus, 
greičiau pavargsta, dirbdami 
tam tikrą matuojamą fizinį dar
bą, negu nerūkę. Kai kada nuo 
perdėto rūkymo pulsas pasida
ro nevisai taisyklingas ir at
siranda ypatingo sunkumo jau
smas krutinėję. Yra pagrindo 
manyti, kad nuolatinis rūky
mas yra viena iš priežasčių in
dų sienelių sukalkėjimo (arte- 
riosklerozės). Kralikų (triu
šių) nuodymo nikotinu bandy
mai, ne vieną kartą įvairių ty
rinėtojų (Papiadia, Renneke ir 
daug kitų) atkartoti, yra da
vę čionai svarbių įrodymų.

Rūkymas kai kada žalingai 
veikia žmogaus lyties funkciją, 
būtent ją mažina. šitas daly
kas pastebėtas senai, ir čia, 
kaip juoką, galima paminėti 
pasiūlymą vieno gydytojo 
Demcaux, kuris 1852 m. pata
ręs įvesti rūkymą į uždaras 
mokymo įstaig'as, t. y. i inter
natus, sumažinti labai dažnam 
tokiose įstaigose moksleivių ona- 
nizmui. Medicinos literatūro
je yra aprašyta impotencijos 
(lytinio silpnumo) atsitikimų 
dideliems rūkoriams; metus 
jiems rūkyti, impotencija pra- 
nykdavusi. šituos pastebėji
mus patvirtina gyvulių bandy
mai: nuodijami tabokos durnais, 
laboratoriniai gyvuliai dažnai 
pasidaro silpni ir nevaisingi. Y- 
ra pastebėtas tabokos fabrikų 
nėščių darbininkių palinkimas 
prie išsigaišinimo; paminėtinas 
dar šitų darbininkių vaikų ypa
tingai didelis marumas.

Aš nebandau čionai duoti pil
ną vaizdą visų tų pakenkimų or
ganizme, kuriuos gali padary
ti taboko dūmų nikotinas. Tik 
paminėsiu dar, kad yra apra
šyta taip pat regėjimo nusilpi
mo atsitikimų nuo rūkymo.

Čia vis ėjo kalba apie įtaką 
organizmui chroniškos nikotini- 
zacijos. Jos padariniai atsiran
da pamažu, ir rūkytojas jų 
dažnai pats nepastebi arba, pa
stebėjęs, nenusimano apie jų 
kilmę.

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No. 4. 
Kaina 45 centai. Galima 
gauti “Naujienose”.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marąuette Park
Teko kalbėtis su vietinės 

apielinkės parapijonais, kurie 
šiuo laiku yra susidomėję sta
tymu bažnyčios. Pranešė jie, 
kad netolimoje ateityje tap
siąs išvystytas vajus rinkimui 
aukų pinigais ir dovanomis.

Esą, norėtų perspėti aukau
jančius, kad neduotų aukų ar
ba dovanų, kai tokių aukų ar 
dovanų atsilanko kolektuoti tik 
vienas kolektorius arba kolek- 
torka, ba, girdi, aukos ir do
vanos turinčios būti renkamos 
bent dviejų ypatų kartu, ir vi
sa kas aukaujama arba dovano
jama turi būti surašoma.

Užklausus, kodėl norima taip 
kietai suvaržyti rinkimą aukų 
ir dovanų, buvo atsakyta, kad 
ir aukos ir dovanos mėgia są
skaitas.—Report.

Musų bankai lojalus
Chicagos lietuvių bankai gau

siai parėmė organizuojamą Mo
terų Pasaulio Parodos lietuvai
čių skyrių. Universal State 
Banko prezidentas, p. Elias, 
duoda ne maža aukų, jį seka 
Metropolitan Banko preziden
tas, p. Brenza. ir Central Manu- 
fakturing Banko lietuvių sky
riaus vedėjas, p. Zakarevičius, 
prisižada taipgi paremti lietu
vių moterų kultūros darbų, ku
riuo smarkiai dabar yra užsi- 
ėmusios musų chicagietės.

Kiek girdėjau, Lietuvių In
teligentų Ratelis davė aukų, 
nors oficialiai auka dar ne gau
ta. širdingai atsiliepė D-ras 
Graičiunas apie musų darbų, 
žadėjo jį remti ir paraginti 
Daktarų Draugija (kurios sek
retorium jisai yra) paaukauti 
kiek nors tam prakilniam dar
bui.

Darbas lengviau eina pirmyn, 
kuomet jaučiasi parama.

—M.J, sekretorius.

Cicero
(t.y. skolinimo ir 
b-vės) Grant Worke 
eina labai povai. At- 

kad nei vienas negaus 
Dar liko

bu-

’ Naujienos, Chicago, m. *

* A * X * i • 1 tįf 1 Lankėsi Chicagoje
svetainėje, 15-ta gatvė ir 49th _______ *’ į
Avė. Ar ne puiku? Kų čia ir į 
sakyti. Vadinasi, Cicero tai 
Cicero, niekas negali jo bytyti. 

Senas Ciceronas.

Sekmadienyje, gegužės 13 d., 
Chicagoje lankėsi ponia V. 
Chops, iš Pittsburgh’o. Čia at
lankė draugus ir pažįstamus.

N.

Bridgeportas Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

! tu lietuvių, kitaip sakant — 
Wcst Side su Roselandu grum- 
sis.

Pereitų sekmadienį Roselan- 
do lietuvių susirėmime su juo
dukais lietuvių suvažiavo pa
žiūrėti lošio labai daug. Ar 
manau, kad ir ateinantį sekma- 

Idienį susirinks ne mažiau pa
žiūrėti, kaip susikibs lietuviai 
su lietuviais. N.

B. Mahoney, Chicago; valstijos 
universiteto trustisų •— Anna 
T. IIowe, Chicago, Mary 
Heilly, Chicago, ir Meyer 
luchin, Chicago.

0’-
Hu-

vai-, 
vei-

Po platųjį Bridgeportą 
kščiodamas visokio plauko ... 

'kėjų užtinki. Andai įeinu vie
no žydelio krautuvėm žiūriu 
—sėdi J. Bložis, keiksukų agen- 

itas, ir kitas lietuvis, taip pat, 
matyti, biznio reikalais.

—čerio!—sakau Bložiui, — 
labai gerai, kad jus, lietuviškie-

Socialistų partijos 
kandidatai

Ugnegesių vežimas susikūlė 
gatvekariu

State gatvėje, ties Erie gat. 
susikūlė ugnegesių vežimas su 
gatvekariu. (j asmenys sužeisti. 
Ugnegesių vežimas skubinosi 
gesyti gaisrų, kilusį East North 
Water gatvėj, šis gaisras pa
dare nuostolių $150,000.

SU

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robcy St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 
Tel. Brunswick

Namų telefonas Brunswick 0597
UltraViolėtlnė šviesa ir diathermia

, 6 iki 8 vak. 
E 4983

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearbom St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Spulkos 
davojimo 
kontestas 
rodo, 
pirmos dovanos $50.
tik pusantro mėnesio laiko.

Darbuotojai, sukruskite, juk 
darysite gero sau ir savo drau
gams. Tapti tokios didelės fi
nansinės bendrovės nariu yra 
garbė ir laimė. O be tų vadi
namų pinigų nei garbės, nei lai- savo žodi. Ir tai darydamos tik 
mės neįgausite. Tie dalykai y 
ra visiems brangus ir pagei- mokytojus, 
dalijami, 
rasti, jei 
si, dirbk

Lietuvių Moterų Draugija 
Apšvieta laikė mėnesinį susi
rinkimą gegužės 6-tą d. Mark 
VVhite Square svetainėje. Su
sirinkimas ėjo tvarkiai.

Sekretorė Bučinskienė prane
šė, kad serga J. Gulbinienė, 
darbšti draugijos narė; ji ran
dasi VVesley Memorial ligoni
nėje, Dearborn ir 24-ta gatvės.

Draugija paaukavo 5 dole
rius Moterų Pasaulio Parodai, I 
kuri prasidės gegužės 20 dieną ji agentai, ir kitataučius pagau- 
Coliseum svetainėje; taipgi na
rės pasižadėjo pasiųsti dirbinių 
parodai.

Nutarta šiemet laikyti vaka- 
cijas tiktai du mėnesiu, t. y. 
vienu mėnesiu trumpiau, ne 
kad pernai. Birželio 3-čią die
ną įvyks susirinkimas, gi lie
pos ir rugsėjo mėnesiais susi
rinkimai neįvyks.

Sekantis susirinkimas 
pusmetinis. Labai 
ma, kad susirinktų 
narės ir naujosios, 
mė aplikacijas.

Illinois valstijos socialistų 
partija nominavo tokius kandi
datus ateinantiems rinkimams 
sekamoms vietoms:

Gubernatoriaus vietai — 
Wm. A. Cunnea, Chicago; lei
tenanto gub. — George Koop, 
Chicago; Jungt. Valstijų sena
toriaus — George Kirkpatrick, 
Chicago; generalio advokato 
(attorney general) Morris

Lietuvės Akušeres ~
Phone Victory 4952

MR8. *A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

bus 
ipageidauja- 
visos senos 
kurios paė-

M-nė, pirm.

Chicagos lietuviams
Tūzai northsidėj, karaliai 

southsidėj, karalienės gal Brid- 
geporte, o džekiai-darbininkai— 
tai kažin kur. Jų niekas ne
skelbia; jie dirba gera valia 
ir tyli.

Tik tie tūzai, karaliai, kara
lienės kalba, šneka, didžiuojasi, 
sapnuoja ir griaudingai juoki
na džekius, kurie visiems dar
buojasi. Ir tie tūzai, karaliai, 
karalienės tolyn stumia tuos, 
kuriuos jie nori pasisavinti.

Prasta Smetona

Kalbėjo, daug sapnavo apie 
“clubhousę” lietuviams, kurioj 
galėtų susirinkti bile kada, ku
rioje butų geras lietuviškas 
knygynas visų naudai, ir daug 
kitų vertų brangmenių. Ale nie
kas neišėjo. Musų ponai, mu
sų lietuvių Smetona nelabai tirš
ta, kadangi pavirsta į skystus 
žodžius. Musų ponai nemoka 
net užkinkyti džekius dirbti!

SLA. kuopos giriasi su savo 
jaunimo būreliais. Viena mote
rų kuopa valdo būrelį. Ale net 
ir iškada, kad moterys tiek ma
žai supranta apie jaunų vaiku
čių reikalus. Jos turi mokyto
jus, kurie gana gerai žino sa
vo darbų, ale kaip moterys, 
taip moterys: turi kištis, duoti

suerzina vaikučius ir nuveja

Kožnas gali jų su- 
pageidauja. Vadina- 

tai turėsi.

Northsidės tūzai vadai 
dabar suvis be mokytojo 
jaunimui.

Na, ar negali lietuviai,

liko 
savo

kaip
Ateinantį sekmadienį Drau- įr kitos tautos, užlaikyti tikrai

gystė Lietuvos Kareivių susi
rinkimo neturės. Susirinkimas

tojo 4 nauji gražus vyrai ir 
visi 4 eina į uniformų skyrių. 
Vadinasi, Kareivių Draugija au
ga. Matysime kaip jie pasiro
dys parodavime sekmadienyje. 
Gerai, turės progos pravėdinti 
savo uniformas. O jei ne, tai 
kandys suėstų. Gal ir taip, gal 
ir ne. Bet su laiku seni pa
pročiai išnyks, tikrai išnyks.

Paskutinėmis dienomis atsi
darė nauja aiskriminė prie 49- 
tos Avė. ir 15-tos gatvės. Sa- 
vininkai du kavalierių — Pet
ras Žebrauskas su Nomčiumi.

jas Cicero je. Savininkų nusi
statymas varyti švarų ir tei
singų biznį. Atrodo, kad jie iš
laikys savo nusistatymų. Iš sa
vo i
sios kloties šaltų košę pardavi
nėti.

gerus mokytojus vien tam dar
bui? Yra gana žinančių ir tin
kamų ypatų Chicagoje tarp lie
tuvių, kurie ir Diegtų darbuotis 
ir gerinti dabartinę Chicagos 
Lietuva ir naudingai ir gražiai 
auginti ir palaikyti musų jauni
mų lietuvių dvasioj.

, Turime turčių
Kas svarbiau, Chicagoje yra 

daug žmonių, turinčių galybes 
pritraukti ir užlaikyti net kelis 
darbuotojus, kurie tada galėtų 
savo visų laikų atiduoti lietuvių 
naudai.

Toji galybė randasi musų 
profesionalų ir musų turčių 
rankose, žinoma, jeigu tūzai, 
karalienės, karaliai nerodys Re
lių, nesibėdavos tuo, tai taip ir 
paliks... ir išnyks lietuvių jau
nimas, ir niekados nepasistatysy O OC4VVJ IIUO1DUCIUJ IIKJ. AO 0U” '

pusės linkiu jiems geriau- i lietuvių “clubhouse”.
— Džekis.

___ ___ _ Mirė John R. Nevvcomer, iš- 
šią savaitę persikėlė DLK. buvęs be pertraukos municipa 
/tauto benas. Praktikuos kas lio teismo teisėju 22 metu.

nate, o savųjų, žinoma, neuž
mirštate.

—Ar žinai, brolau-—sako Blo
žis, jei ne svetimtaučiai, tai Chicago; valstijos sekre- 
lietuviai agentai turėtų eiti į torjuus — Davė McKing; vai- 
stokjardns pilvų vilkti. Igtijog ižtUninko—John T. Wliit-

—Na, jau na! Vis tik su sa- |OC|<1 Chicago; valstijos pinigų 
vaisiais geriau biznis padaryti, [auditoriaus vietai — Ansel M.

—Geriau tai geriau— atsilie- Brooks, Hockford, 111.; genera- 
pia antrasis lietuvis agentas— ijo kongresmano (congressmen 
bet savieji, pamatę lietuvį at large) — p-nia Florence IJ. 
agentą ateinant, net duris už
daro.

—Tai iš ko jie 
rus ?
/ —Didžiumoje iš 
tų. O vėl kitose

perka tavo-

pas-

eina

Bet

lenkų agen- 
vietose pir

miau turi eiti į užpakalį, pasi
kalbėti su gaspadine, o jau 
kiau kalbėti apie biznį.

—Argi ir lenkai agentai 
pirmiau į užpakalį ?

—Kai kurie, o kiti ne.
matai, kalbant apie kai kuriuos 
musų biznierius,— kam jie tu
rės reikalų su mužiku, jei gali 
susikalbėti su “bajoru”?

—Hm... įdomu—visa, kų ga
lėjau atsakyti į agentų paaiški
nimų.- Reporteris.

Vieša padėka
Ačiū visiems, kurie man 

gelbėjo pastatyti scenoje 
kalų “Naktis Baltijos pakran
tėse”. Ačiū p. Liutkevičiui už 
jo didelį darbų, piešinį vande
nų; darbo buvo ne mažai, di
delis šmotas drobės reikėjo nu
tepti, taipgi krantai, vėl keli 
šmotai drobės ir medžio; rei
kėjo "viskas apdirbti, o tai ėmė 
daug laiko, ir visų tai jis pada
rė veltui. Ačiū jam, daug ačiū! 
Ačiū taipgi J. Pučkoriui, P. 
Daugėlai, M. Kasparaičiui už 
pagelbėjimų scenos ‘įrengime. 

Ačiū p. jaunajam Kenstavičiui 
už orkestrų, kurį jis davė vel
tui; ačiū — p-niai Liutkevičie- 
nei, p. Kenstavičienei, pp. Ja- 
rušams, Badišauskams už pla
tinimų tikėtų ir darbavimųsi 
svetainėje laike to vakaro. Ačiū 
visieihs vaidiloms, kurie tik da
lyvavo scenoje; ačiū “Naujie
nų” Redakcijai už skelbimų pra
nešimų per keletu. savaičių. 
Ačių, daug ačiųb

Artistė M. Dundulienė

Roseland

pa- 
vei-

Sekmadienyje, gegužės 13 d., 
prie 95-tos gatvės ir Michigan 
Avė., Golden Star kliubo bės- 
bolo jauktas lošė su Harvey 
Blue Sox, juodukais, šį kartų 
Golden Star jauktas pralaimė
jo. Gloden Stars gavo 9, o Ilar- 
vey Blue Sox — 15.

Golden Star kliubas, galima 
sakyti, buvo užpultas visai ne
tikėtai. Kadangi pernai vasarų 
Golden Star jauktas du kartu 
nugalėjo Harvey Blue Soxus, 
tai šiemet visai mažai domės 
tekreipė j juos. Lietuviai ma
nė, kad jie galėsiantys lengvai 
apsidirbti ir šiemet. Bet kitaip 
darė Harvey Blue Sox. Jie tu
rėjo gerų pitcher’į (metėjų) iš 
Chicago Giants jaukto ir /pen
kis lošėjus. Žinoma, tatai reiš
kia, kad jie nugalėjo lietuvius 
ųe savo jėgomis.

Ateinantį sekmadienį Golden 
Stars loš su White Stars tai 
yra vvestsidiečių lietuvių jauk
tu. Reiškia, imsis dvi Žvaigždį 
— auksinė ir balta; abu jauk-

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės 
reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tarti.

su
12

SU-

Kirkpatrick, Chicago, ir John
Akių Gydytojai

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
PRANEŠIMAI

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. Vaiskia, sekr.

Liotuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

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 patamav i m a s 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

/ Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė,

Tel. Yards 1741 ir 1742

Avenue
0727

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield 

Tel. Lafayette 
SKYRIUS 

1410 So. 49 Ct.,
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Cicero

3201

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 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

6487
Avenue

Street 
1752

Phone Boulevard 
4649 South Ashland 

ir 805 East 47th
Phone Kenwood 
Praktikuoja 20 metų

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 karšt), 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. Specialo atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 va!, po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Lictuvlai Daktarai

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

Tel. Kenwood 
Valandos 

nuo 9 iki 
nuo 6 iki 

apart šventadienio ir

5107

11 vai. ryte;
8 vai. vakare 
ketvirtadienio

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820 .

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospcct 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospcct 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, 111.

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 
Res. 3201 South Wallace Street

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DANTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas it Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas 
South Ashland Avė. 

Chicago, Illinois

į ---- ——.............   ...---------
Telephone Hemlock 0066

DR. B. J. ROOTH
LIETUVIS DENTLSTAS 

X-Ray Laboratorija 
7054 S. Western Avė.

Ofiso Valandos: 9100 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:00 P.M. 6:00 iki 8:30 P.M.

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

(

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. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Dr. J. J. Kovvarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedalioj pagal sutartj

Įvairus Gydytojai
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 StM Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po pie^, 7—8 vakare 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4G31 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

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 ištriuiKimas
Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9

4930 W. 13 St., CICERO
Tel. Cicero 49

127
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted St.

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

yr<iR i s
8241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios

11 
Tel.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 
West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9600

105
X •

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 Pčtnyčioj 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

IcLASSIFIEDADSJ
Educational

Mokyklos
BUK AUTOMOBILIŲ MECHANI

KU. Išmokinsiu šito amato su mažu 
kaštu. Ateik pasikalbėti. Morgan 
Street Auto Repai r Shop. 3407 So. 
Morgan St.

Miscellaneous
Įvairųa 

Turėkit Gražią Pievą 
šįmet

Turėkit turtingą juodžemį
Atsišauk it

H. MARTIN
Stewart 9244 arba Regent 2392

4729 2 lubos

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. 
vakaru. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

i nr h i n 1111

MES turime pilną pasirinkimą sto
gų dengimo ir namų statymo mate- 
riolą pigiausiomis kainomis Chica- 
goj. Balta maleva, $1.75. Stogams 
roleliai, $1. Visokios rųšies virvių, 
8c svarui, U arklio spėkos motoras, 
$7. Langų stiklai, “sashes”, visokių 
mierų, 50c kiekviena. W. M. M1LLER 
2553 W. Madison Street.

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

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

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

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikultunniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatini gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washington ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
vra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JĖšKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ T1 KIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDi, 
Dept. 459, Great Northern Railway, 
St. Paul, Minu.
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Exchange—MainaiAutomobiles

EXTRA MAINAI

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojara. Uilai-
kom malevą, popierą, stiklus ir L t

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANOIONIS, Sav.

Financial
Finanaai-PaakoloB

PINIGAI SKOLINAMI 
Už Jusų Karų

Notos perfinansuojamos, išmo
kėjimais sumažinami. Važinėki- 
tės kol išmokėsite.

GARFIELD MOTOR CO.
S. E. Cor. 5*th and Wabash 

7715 S. Halsted Street 
Englewood 0027-0028

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Fumiture & Fixtures
Rakandai-ltaisai

BREVVER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes niatrasu 
specialistai. Paimam ir pristatom | 
namus.

644 E. 43rd Street 
Drexel 2287

PASKOLINSIM nuo $5i iki $300 
už 2H nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199
MES atliekame viską prie na- -------------------------------------------

mų statymo. Taisome, perdir- MorglČiai pirmi ir antri 
bnme namus, bungalows, gara
žus, porčius. Atsišaukit pas mus 
dėl dykai apskaitliavimo.

6 nuoiimčiais padaromi i 24 
valandas.

Musų išlygos bus Jums naudingos. 
Kreipiatės

ANDEBSON and LEEW()RTH 
935 W. Marųuette Road 

Tel. Went\vorth 8548

8386 So. Habted St.

A. KRISHACK

2-RUS MORGIČIUS
Padarome j porą dienų 

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

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

4628 Wentworth Avė.
Phone Yards 5318

KARPENTERIS — gene rali a kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
541 h St Boulevard 0536.

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

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

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

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

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

EKSPERTAS popierių valytojas, 
nebrangiai. Užganėdinimas garan
tuotas. H. A. PORTER, Mohaxvk 
0309.

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

VERNON
1738 E. 73rd Street 

Hyde Park 0733

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

MES UŽMOKĖSIMU JŪSŲ TAKSUS - 
AaeMinentiiB ir kitim bilus pcrniock-liojantę. 
ki 24 mėnesių <I<1 i»niokėjinto atgal. Taip- 

2 ir 3 ntonričiiii.
DAVS PI.AN LOANS, 

Room 1718. 160 N. La Šalie St.
Randolph 3892

MALEVOJ1MAS ir dekoravimas, 
nebrangiai, švarus, greitas darbas. 
Frederickson, \Vellington 7821.

TAISOME kaminus, 3 prakiurimus 
užtaisome už $3. Darbas garantuotas.

t C. MOSER,
625 West 48th PI. 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 Milvvaukee Av., 
Brunsuick 7397.

PASKOLA namų savlninkama 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. Wella St.

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
KAM MOKĖTI CASH?

Isiveskit į savo namus plumbingą 
arba apšildymą tuojau, be {mokėji
mo, ir 24 mėnesius išmokėjimui. 
Taipgi pertaisome labai pigiai. Tel.
Calumet 3688.

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
PRANEŠIMAS PUBLIKAI

Cementinis darbas visokios rųšies 
c*l i** m n t* rr» vi« , dedam pamatus 

fialytakius.
F. TAYLOR, 

Spaulding 6432

1739 So. Halsted St
Chicago,

ACOBN Boiler Rppair Co. Taisy
mas boilerių ir karšto vandens šil
dytuvų. Suvirinimas ir atkirpimas. 
Visokios rųšies paipų darbas. Dy
kai apskaitliavimas. Reikia lietuvių 
pardavinėtojų. 4435 S. Union Avė. 
Yards 3883.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEtVICH
2342 So. Loavitt St.

Phone Canal .1678
2 METAMS IŠMOKĖJIMUI
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI 2 morgičių paskolos bile kokioje 

Moderniškas plumbingas ir karšto sumoje — jusų sąlygomis, 6%, 25 
vandens apšildymas įvedamas nupi- metai biznyje ir nei vieno foreclo- 
gintomis kainomis. Geras ir garan- aure neturėjome. A. J. LIEBMAN, 
tuotas darbas, pigiai. Mes atsišau- 105 N. Clark; State 5674. 
kiam bile kur Chicagoj i priemies-; .——---------------------------- ■■■
čiuose. šaukit šia “ , greitas pa- AR JUMg REIKALINGI PINIGAI? 
tr,<n.av 1 Midivav darome 2 morffičiiu ant

641 E. 63rd St. Midvvay 0673-3904 South irapr0Ved Real Estate. S500 
, iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTQN AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

2 morgičių paskolos bile kokioje 
moję — jusų sąlygomis, 6%, 25

Financial
Finansai-Paskolos

Be Komiso ir Išlaidų nuo* $1000 Ir d.uclnu, ui noru, itrs? Kelmo 
Me» paokolin.™ Jum. J100,__g001KJ" 

tį. Pinigus gausite i 12 valandą.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermi ta r® Ava.

.nuo $1000 ir daugiau. ________ ___
I & Loan Arijoc.

-- - . ' t, i ravor «. laiko «uxirlnklniU8 kiekvienų ee-imame legali nuoiina- rėdą Mame ofiw.
- - • * KONRAD RICKER,

2458 S. St. Louis Avė.,
------------- ---------- ------ N. W. comer 25th St.

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Viatory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

Personai
_____ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentą!, Vaizboženkliai, Copy- 

Rašyk šiandie. Patentų 
•u 
ir

HELBERG Bros, turi pinigą P**- 
kolinti dėl 2 morgičių už 4% kotniio. 
Taipgi pirmi morgičiaf. Room 617-8,1

wrights. 1 
reikalais kreipkitės prie manės 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greita* patarnavimas.

B. Pelechowicz
Eagistered Patent Attornay, 

28M W. Chicago Are. 
Dept. 7 

Chicago, UL

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

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

Ateik ir atsinešk šį skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 301 Gossard Bldg.
108 E. Ohio St.

Iš SANDĖLIO RAKANDAI 
PARDAVIMUI 

$300 vertės mohair sek. setas 
$400 Imp. Lin. Frieze par. setas 
$250, 3 šmotų miegruimio setas 
!400 wulnut miegruimio setas $: 

225, 7 šm. valg. kamb. setas $i 
145 walnut valg. kamb. setas $- 

$85 9x12 Wilton kaurai .........
11145 9x12 French Wlltons ... 
$75 
5

$55 
388 
155 

$45 
$21

Coxwell krėslai ............... $24
šmotų pusryčiams setas   $5 
Atdara vakarais ir nedaliomis

AVAILABLE FIREPROOF 
AND STORAGE CO. 

7728-82 Stony Island Avė.

NAUJI STUDERAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su 
spare tlref bumperiais ir kitais vi
sais įrengimais ir atvežtas 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 pilieti naujj karą arba 
mainyti seną j naujį — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite j 

MILDA AUTO SALES
806 W. 31 st St., Tel. Victory 169* 

D. KURAITIS ir A. KAS’<VLiS 
Savininkai

su

REIKIA 
South Side, 
Darbas ant 
Doyle, 5842

salesmanų prie anglių, 
pilną arba dalį 
komiso. Matykit 
S. Robey SJt.

laiko, 
M r.

REIKIA patyrusio buČerio, nuolat 
darbas, gera alga. 717 Maxwell St. 
Canal 1728.

NEATSIŠAUKUSIŲ RAKANDAI 
350 mohair ir frieze sek. setų $63 
200 vvalnut miegruimio setų .... $49 
175 vvalnut 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

GEOtTZIO MHN. BARGENAI
AO karų pasirinkimui, visi garantuoti, 

('adillae'ai. Buiek'ai, Nftsh’ui, BmlHon'al, 
EsHCX’ai, Chcvrolct’ai Ir daugolls kiti), la
bai pigiomis kainomis. Matykit ]». Lapai
ti, Mgr. MeDERMOTT MOTOR SALES. 
7130 So. Halsted SI., Triangie 11330

Business Chances

PARDAVIMUI lunch ruimai arba 
mainysiu j lotą. 4945 S. Halsted St. 
Tel. Yards 7094.

PARDAVIMUI soft drink padoria, 
fixUires ir 4 metų lynas. Lietuvis ar 
vokietys gali padaryti pinigų. Grei
tam .pdrdavimui. Tel. Hemlock 9072.

REIKALINGAS virėjas - kukorius, 
1403 So. Jefferson St.

Help Wanted—Male-Female

MOTERYS! VYRAI

SUSTOKIT!!

AR JUS DIRBSIT VIENĄ

VALANDĄ VAKARAIS

ARBA DIENOMIS?

Jei taip, tai jus turėtumėt daalii- 
noti apie Aj nkclbimą. Tai yra vienu 
puikiaiiMtų progų kokia kada noru 
buvo pasiūlyta Aio laikraAėio Apaltone, 
Jei jt)H jėAkote nuolatinio darbo, mea 
kalini juntu tai Nuteikti. Arba dirbkit 
dalj laiko Anie xavo užniėmimo. 
t»as yra pautovu* ir galiinan. nes 
padidinoni »avo ofisą t'hicagoje. 
darbi s nudžiugins moteris katroa 
padidinti gavo uždarbį.

Jei jus iėAkote progos uždirbti 
tni daugiau pinigų, nepraleiskit Alos 
jirogoa neuždirbę ekstra pinigų, 
reikalo mindžioti bereikalo Aaligatvius 
urbti gaudyti laukinei žąniH. 
naa anibitingas žmogus Chicagoj 
loniai džiaugsis pasinaudojęs iš Alos 
jniikios progos, jei tik žinotų faktus. 
Atsiminkite, jums nereikia jokio pa
tyrimo. Ii* jei jus suprasite pruktiA- 
kunią tapti nariu gerai žinomos ištai
gos, dirlalami visą arba dali laiko, 
mes suteiksime jums 'gerai apmokamą 
vietą, jei jus jiaAvęsite vieną valandą 
savo litioso laiko. C1A NĖRA "RED 
TAPĖ".

Jei jus esate baltveidis ir vlrA 25 
metų amžinus ir galit paAvęati valan
dą žale savo dabartinio užsiėmimo, 
jums Ims suteikta didžiausiu proga 
$35—$50 j savaitę prie dabartinės 
savo algos jus galit uždirbti.

Tą darbą galit atlikti namie ir vi
sai nepakenksite savo dabartiniam 
užsiėmimui. Biznio patyrimas nerei
kalingas ir tas darbas lengvai gali bot 
atliktas moterį]. Atsiliepkite i A| skel
bimą ir jus pamatysit, kati ekstra sa
vaitini ėekj 
NEREIK ES 
Algą gausit 
rime keletą 
vyras 
tai atsiveskit j| su savim. JEI JUMS 
TIKRAI ----- --------------- ------- ------
GAl ir 
skelbimą 
Fėtnyėioj. 
Pėtnyėioj.

tolia

Dar 
mcH 
Už- 

nori

Nėrn
Kiekvie- 

ma-

jųn tikrai ruuMt Jl’MS 
.NIEKO PARDAVINĖTI, 

savaitine. Mik taipgi tu- 
vietų <lel vyri] ir jeigu 

brolis turi liuo»o laiko,
reikai.ingT pini. 
dirbti. iAkirpkite ^i 

atsiAankite. nsineidAkai
pO pietį], arba 

valandą vakare.

YRA 
norite 

ir i 
2 30 
K

SIUTE 1512 BLUM BLDG. 
024 S. MICHIGAN AVĖ.

PASTABA: — Sis skelbimas dnvA 
puikiausių pasėkimi) tuzinams pasek
mingų ir užganėdintu žmonių ir mu
sų kopauijai. Daliai’ neabejokite. 
Atsiliepkite į A) skelbimą ir jums Ims 
suteikta ta pati proga kuri padarA 
daugel] aplikuotų laimingais pereit;, 
savaitę. Sis nT-ra vien tik kitas skel
bimas, bet tikra proga tikriems 
žmonėms. Jus neturėsit kitos tokios 
progos kaip Ai. Užsldlbdamas ekstra 
pinigų kas savaitę tikrai padarys jus 
laimingu tr bus pu i k i ausis patyrimas 
jūsų gyvenime. VEiKIT TUOJ I AT
SIMINKITE. TIK AUKŠČIAU M l- 
NETOMI8 VALANDOMIS ATSIŠAU
KITE Pėtnyėioj. Nei vienas nebus 
[liiuntiiH po l’ėlnyėios vakaru.

Help Wanted—Female
Daurbirtirtlciiji Reikia

* REIKALAUJU senos moteries pri
žiūrėjimui sergančios moteries. Atsi
šaukite nuo 6 iki 9 vakare. 8331 I.e 
Moyne St Tel. Albany 2879.

REIKALINGA jauna mergina ar
ba vidutinio amžiaus švari moteris 
prie abelno namų darbo. Geri namai. 
Tel. Rockwell 6146.

For Reni
KAMBARYS ant rendos vienam 

vaikinui, be valgio. 1718 S. Halsted 
St. 2 fl.

RANDON 6 karų mūrinis garažas, 
su visais parankumais, yra vanduo, 
elektros šviesa, gera vieta dėl auto
mobilių -taisymo. Geram žmogui pa- 
rendavosiu pigiai. Pamatykite. 4800 
So. Wood St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GRAŽUS grojiklis pianas, beveik 
naujas, su puikiu pasirinkimu role- 
lių. Suoliukas ir cabinet dykai. Ga
lit pirkti už $90, jei esat atsakan
tis žmogus, mes atiduosim jums už 
$3 į savaitę. Atsilankykit kol dar 
nevėlu. 6512 S. Halsted St.

GROJIKLIS pianas, bargenas grel- 
* ‘ gro-tam pirkėjui, tik $70, išrodo ir 

ja kaip naujas.
MR9. SCHRIER, 

6240 S. Halsted St. , 
3rd floor.

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

6621 S. Richbond St. 
2nd floor

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

1543 N. Homan Avė. 
Netoli North Avė.

turiu
ra- PARDAVIMUI saliunas su 4 kam

bariais, pirtis ir svetainė, biznis ge
ras. Parduosiu pusę ar visą. Prieža
stis turiu 2 bizniu, 3221 W. 38 SI.

• DIDELIS išpardavimas valgomi) 
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. 61st Street

Farms For Sale
Ūkiai Pardajimui

INDIANA FARMOS
Prieš pirkimą matykit mus. Tu

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

749 Broadvvay.
GARY, INDIANA

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

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

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

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

mo- 
val-
se- 

Ge- 
kai-

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

DIDžIAl’SlH barrenaa mieste. Mee par
duodam piriauelonilR kaįnomlH, Viskas par
duodama už užlaikymą. Seklyčių, miegrul- 
mlų, valgomų kambarių setai, Įtampos, 
Kaurai. BALD 8TORAUE CO., 1142 W. 
Madison St.

MICHIGAN VALSTIJOJ 
Parduosiu arba mainysiu 41 akro 
farmą, netoli St. Joe, Mich. Visa že
mė išdirbiu, 10 akrų grėpsų. 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 Hyde Park 9670.

IS SANDELIO BARGENAI
$30,000 vertėH uai , ‘"

turi būt išparduota labai pigiai. 
4 kambarių, verti $1000 ..................
4 kambarių, verti $2000 .................
$200 Mohair Frieze Roklyčloe setas .... 
$450 Frieze seklyėios setas .............
$150 rieAutinis valgomo kamb. setus 
$185 5 Arnotų walnut miegruimio setas $88 
Coxwell krėslai, kaurai visokios rūšies. 
- ------- * $10

.uju rakandų ir kaurų 
labai plKiul.

S29B
$175

$88 
$145

$55

KELETAS FARMŲ

5 Arnotų puHiy<'inma setas . ..... .... .....
Klauskit Mr. I'arrpel 

COLL1NS STORAGE 
5114 Madison Street

Atdara vakarais i iii 9, nedčlioj iki &

RARGENAS už cash. Parduosim 
pigiai naujus ir biskj vartotus ra
kandus. Gražus, rankomis karbuo- 
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. Nedč- 
lioj iki 5. Klauskit Irwing.
TUFT’S FIREPROOF STORAGE 

4444 Madison Si.

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

sekly, setai, 9x11 Wilton kaurai, 
daug kitų bargenų. GOODMAN 
FURNITURE CO.. 521 W. 68rd St. 
Phone Normal 4745.

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 x keli budinkai. 5 akrai 
grėpsų (vynuogių), 10 aknj obuo
lių, 1 akras raudonų aviečių, 1 — 
juodų aviečių, 5 akrai Alfalfos ir tt. 
Su gyvuliais ir padargais, kaip no
rite. Kaina 12,000 dol. be gyvulių. 
Imokėjimas 4,000 dol.

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

Še-winsr Machines 
SiuvamoH Mašinon

1,000 MAŠINŲ
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. Nevv Home dirbtuvės sky
riai: 4463 Broadway, 6521 S. Halsted 
St., 4714 Irving Park Blvd. ir 554 
Washington St., Gary, Indiana.

3.—6 kambarių gyvenamas .namas, 
2 didelės barnės, didelis vištininkas 
18x80 pėdų, visi budinkai apšvie
čiami elektros šviesa ir moderniškai 
įlenkta. Yra taip-gi kiaulininkas, 
i«*duune ii- duug* namel it,. T«s 
patoR*i, gera, ir nesulyginamai pi- 
gi. Kaina tik 28,000 doleriu. Gali
te pirkti įmokant 8,000 dolerių, o li
kusius išmokėjimui sutartam laikui. 
Neša didelį pelną.

Automobiles
M & K Motor Sales

vBicsffoa aenaiual ir*ataakan&auat vartotų 
karų pardavinėtojai. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerams mecbanltkame 
stovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Mes turime karą kuris tinka viso
kiems reikalams. Cash, ilmokfijimais, mai
nais.

0811-18 «o. Halatad St.

$595
$650
$695
$495
$595
$650
$395

HUDSON '27. Brougham .......
BUICK ’27, Sedan ...................
OAKLAND ’28, 4 durim sedan 
REO ’26, 4 durimis sedan .... 
CHRYSLER *28, model 52 .... 
NASH ’27, advanced 6 sedan 
HUDSON *26 Coach ....... .......
Visi karai garantuoti. Išmokėjimais 

2560 So. Halsted St. 
Atdara visada

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

5. —Rezortas (vakacijų vieta) iš 
54 akrų žemės, ant upės kranto, 9 
skylių golfo laukas, daug vaisme
džių ir visokių uogų dėl svečių. 
Vandentraukis visuose kambariuose 
su šiltu ir šaltu vandeniu. Geso 
virtuvė. Namas 25 kambarių kaipo 
hotelis, 17 namukų (cottage) su 1 
ir iki 4 kambarių, gonkos ir visi 
patogumai. Garažius 12 automobi- 
ių. Valgomasis kambarys talpina 
80 žmonių prie stalo, prie jo vir

tuvė ir kambariai patarnautojams, 
virėjams etc... Puiki apielinkė. Par
duodama su visu įrengimu k. t. lo
voms, pečiais, indais, golfo laukui 
reikalingais įrankiais. Arti gelžke- 
lio, strytkaris. čia pat stoja. Reika
laukite fotografijų.

Kaina tik 70,000 dolerių. Biznis 
išdirbtas.

SPECIALIAI BARGENAI 
Willys-Knight Brougham ’26 
Willys-Knight sedan ’25 .......
Dodge ’26 coupe .......................
Essex *27 coupe ..........................
Nash ’26 sedan 2 door ...............
Oakland Touring žiemai užd. 
Hupmobile Touring ...................
Bųick Touring .......................
Hūdson Coach ..............................
Essex '25 Coach ...... ................
Burke Motor Sales, 8512 Archer Avė. 

Atdara vakarais ir nedėliomis.
Lengvais išmokėjimais.

ng

$696 
$41)5 
$295 
$495 
$595 
$175 
$125 
$100 
$325 
$225

Del platesnių informacijų šių far- 
mų reikale, kreipkitės į Naujienas. 
Klauskit J. šmotelis.

KĄ TURITE MAINYMUI? •
Mes mainom namus visokiu kai

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

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

iš-

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui_____

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

7821 Emerald Avenue 
Tel. .Stevvart 7764

' IŠSIMAINO puikus 
bizniavo namu, mainysiu 
tiško namo, nepaisant 
road house, bizmavų lotų, 
fttrmos nepaisant apielinkės. 
garažas ir namas turi būt išmainytas 
į trumpą luiką.

IŠSIMAINO 2jų flatų muro namas,1
po 5x6 kambarius, su 2jų karų ga- kalais, notariališku raštu padarytum, 
ražių, parduosiu pigiai arba mainy- pinigų ir laivakorčių siuntimu — 
siu ant bungalovv, bučernės, restau- VISADC3 yra patartina kriep- 
ranto, automobiliaus, arba farmos 
nepaisant apielinkčs.

IŠSIMAINO puiki farnia 39 akerių. 
Wisconsino valstijoj, i 
nedidelio namo nepaisant apielinkės, i 
bučernės arba restauranto.

IŠSIMAINO kampiniai bizniavi )o-1 
tai ant Archer Avė., tinkami dėl ga- į---------------------------- -----------------
solino stoties arba road house, mai- NORIU pirkti už cash rezidenci- 
nysių ant 2jų flatų namo arba bun- jų ir biznio namų, kurios butų tar-

I pe 69 ir 73 ir California ir Western 
I Avė. Taipgi 20 iki 40 akrų fanną, 

75 mylios nuo Chicagos.

garažas
ant priva- 
apielinkės, 

i, arba ant 
Šitas

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

mu ir pardavimu turto, morgičių rei-

VISADC 
ties pas

_ _____ S. L/FABIAN & CO.
. 809 W. 35th St., Chicago

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

galow.
IŠSIMAINO puikus bizniavas 

mas anl Ancher Avė., mainysiu 
bungalovv ar bizniavų lotų.

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

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

Su virš minėtais reikalais kreipki
tės pas,

na- , 
ant |

mu-

4108 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5107

10 N. Dearborn St., Central 3651

.SAVININKAS ’abai serga, turi 
parduoti tuojau. Tas ilgai nebus. 
$1500 pigiau, pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 2 krautuves, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van
deniu šildomas, bizniavas namas, pri
imsiu lotus kaipo dalj įmokėjimo. 
Kaina $27,000, cash $7000. 2624 W. 
51st St. arba Tel. Hemločk 7178.

SPECIALLS BARGENAS
Turi būt parduotas tuojau gra

žus 5 kambarių bungalovv, lai bus 
puikus dėl jūsų namas. Savininkas 
nori apleisti miestą. Viskas yra 
įtaisyta vėliausios mados, parduo- 

I siu pigiai pirmutiniam pirkėjui. 
' Bungalovv randasi prie

5730 So. Whipnle St. 
Raktai randasi

Hemlock 4900

RCal Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

BARGENAS. Pardavimui 2 aukš- j.
tų mūrinis namas, 4-4 kambarių i 3211 W. 63rd St 
flatai, geroj vietoj, ’/2 bloko iki gat-' 
vekarių, 1 l/a bloko iki Metropolitan 
elevatorio ir Douglas Park. šaukit 
vakarais. Vincennes 7045.

EXTRA
Jeigu jieškote 6 rūmų bungalovv 

— čia yra jūsų proga. Išmainysimi 
bungalovv ant 5402 So. Mozart ant 
medinio nedidelio namo arba loto.

Namų budavotojai.
Ofisas,

2608 W. 47 St.

PARDAVIMUI 2 fialų bizniavas 
namas su groserne. Parduosiu su 
ar be biznio, iŠ priežasties išvažiuo
ju Lietuvon. 1942 Canal port Avė.

MAINYSIU 2 flatų medinį namą 
ant biznio arba loto. Randasi 4212 
So. Maplewood Avė. Pašaukit 
Lafayette 7193.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
\iekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

Už $250 iki $500 nupirksite nau
ją 5 kambarių murinę bungalovv, 
octagon frontu, furnas šildomas, 
vėliausios mados, kaina $7500, $55 
j mėnosj, iškaitant nuošimčius. 
5635 Irving Park blvd. Kild. 5773.

6 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
bungalovv, karštu vandeniu šildomas, 

j lotas 30 pėdų, randasi arti Mar-
5 KAMBARIŲ medinis bungalovv, i 'l.uette Parko. > Turi būt parduotas 

45 pūdų lotas, 7 pėdų skiepas, di- ! savaitę, kaina $8,500; galit pirk- 
deli viškai, gera transportacija, ran- 1 i su j/justytės.
dasi prie Konrad Avė., Lyons, III., J
netoli Ogden Avė. Atsišaukit 412 i b^Ol S. Western
dasi prie Konrad Avė., Lyons, III

Conrad Avė., Lyons. Imk Rusą prie 
Western Electric Į vakarus iki Kon
rad Avė. į Lyons.

1 Ii aukšto medinis namas, cemen
tiniu pamatu, netoli 60 St. ir Marsh- 
field Ąve., 6 kambarių, furnas šil
domas, aržuolo trimas, visas moder
niškas ir puikiame stovyje, 
$6850, dalį cash.
l’/i aukšto mūrinis, netdH 

VVinchester Avė., lotas 31x125 
fialai, 5 kamb. apačioj ir 4 kamba
riai viršui, karštu vandeniu šildo
mas, visas moderniškas, kaina $850, 
dalį

kaina

62 ir
2

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

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, pentrė, sti
kliniai užpakaliniai porčiai. $500 įmo
kėti, kitus kaip rendą. Atdara va
karais ir nedėlioj. Budavotojas. 7168 
W. Grand Avė., Merrimac 9412.

cash.
JOHN A. FUNK & CO.

1022 W. 51st St.
Yards 0134

NIEKO NEBEIK ĮMOKĖTI, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniai ir mediniai bnngalovvs, 
vasarnamiai, pakeliam namus, jde- 
dain cementinius pamatus, pleiste- 
riojam, dengiam stogus, įvedam 
plumbingą, malevojam ir pertai- 
som. Dykai apskaitliavimas ir pla- 
»iai. Stanton Const. Co., G347 South 
NVestem avė. Tel. Hemlock 2G3O.

SAVININKAS parduoda C kamba
rių muro bun^a)6\v, viskas naujos 
mados arba maino ant 2 po 4 kamba
rius, arba priimsiu lotą arba auto
mobilių kaipo pirmą jmokėjimą. 6948 
S. Artąsian Avė.

PARDAVIMUI 2 lotai prie 123 St. 
ir Elizabeth, $600 kiekvienas, $100 
įmokėti, kitus išmokėti į 5 metus, 
yra šalytakiai, gatvės, ėlės, gasas, 
elektra ir viskas apmokėta, šaukit.

DR. VALLELY
Sunnyside 5879

MES turime pardavimui arba 
mainymui bungalk>ws, lotus, 2 
ir 3 flatų namus. O ką jus tu
rite?

PARDAVIMUI i 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 
vieta šeimynai kurie nori pasitraukti 
iš biznio arba šeimynai kuriai reika
lingas geras oras.

Atsišaukite.
KOHOUT BROS.

Room 1214 Ashland Block,
155 N. Clark St. arba Miss Lillian 
Parker, 3 East Batavia St. Geneva, 

III. Telephone Geneva 11G2.

SGHlULEH—-TEELIN CO.

8300 S. Ashland Avė.

Bevertė y 8370-8371

PARDAVIMUI — $500 cash, kitus 
kaip rendą — savo 2 flatų medini 
namą, gerame stovyje, 4543 S Union 
Avė., yra elektra, vanos ir t. t., ga
ražas. Atsišaukit po 6 vai. vakaro. 
H. Miller, 3543 W. 12th PI. Phone 
Crawford 2680.

PARDAVIMUI per* savininką mū
rinis namas, 2-4 kambarių flatai. 
skiepas ir viškai. yra keli vaisiniai 
medžiai, kaina $7500. 2427 South
Whipple St.

5-5 kambarių, 2 flatų mūrinis na
mas, 2 blokai nuo Western Electric 
Co. Miesto transportacija. 4919 W. 
23rd PI.

LICITAC1 JA
Subatoj gegužio 19, 1928, 8 kam

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

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

PARDAVIMUI moderniškas mūri
nis 10 kambarių namas, garu šildo
mas, yra vana, randasi. 8920 Prarie 
Avė., kaina $8500, tiktai $750 cash, 
kitus lengvais išmokėjimais.

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

Blvd. 7769


