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Raportų ir ginčą difeij
na SLA Seime

Bolševikai protestuoja prieš 
munistų uodegų” vantą

“ko-

Jie aštriai puolė organo redaktorių, kurio
raportas betgi priimta 176 

balsais prieš 128
[Musų k 3 respondento S.

BAKA NO telegrama]
BALTI MORE, Md., birž. 20. 

— Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje seime šiandie visa die
na buvo praleista klausymams 
raportų, kurių kiti buvo be 
jokių diskusijų, kiti vėl tik po 
karštų ginčų, priimti.

Daktaro-kvotėjo raportas 
vo trumpas, bet susilaukė 
rių puolimų dėl atmetimo 
kurių aplikantų, kurie buk 
vę sveiki asmens.

sesijos 
kalbos,

bu- 
ait- 
kai 
hu-

las raportas, kaip ir kiti ra
portai, buvo priimti paprasta 
balsų dauguma.

Iždininko raportas nesukėlė 
jokio , ypatingo kairiasparnių 
susidomėjimo ir buvo priim
tas beveik vienbalsiai.

“Tėvynės” redaktorius savo 
ra portą pateikė atsargiais žod
žiais, aiškiai tačiau parodyda
mas, kaip sunkus buvo jo dar
bas per pastaruosius' dvejus 
metus dėl nepaliaujamų bolše
vikų puolimų.

Didesnę popietinės 
■dalį užėmė delegatų 
kuriomis vieni atakavo Vitai- 
tį, kiti gynė. Daugelis bolše
vikų protestavo, kam Susivie
nijimo organe jie vadinami 
“komunistų uodegomis.” Tarp 
kitų, gindami Vitaitį kalbėjo 
Grigaitis 
Bacevičius 
“Tėvynės” 
švelniau, 
Vi tai t is yra ir gero darbo nu-, 
veikęs.

Ginčai pasibaigė apie ketvir-, 
tą valandą, ir tada duota bal
sas Vitaičiui pačiam apsiginti. 
nuo puolimų. Savo apsigina
mo] kalboj jis |xi brėžė, kad 
ką dirbęs, jis visados dirbęs 
lietuvybės idėjai.

Redaktoriaus raportas paga
liau buvo priimtas 17G bal
sais prieš 128.

Po to seimas beveik tokia 
pat balsų dauguma priėmė 
įstatų, finansų 
skundų komisijų 

šiandie vakare 
salėje koncertas.

Išsiliejusi St. Francis upė užliejo apie 175,000 akrų žemės ties Kennett, Mo. Daugiau kaip 
1,000 šeiminų liko be pastogės. Paveikslėlis rodo vandens užlietą apielinkę.

ir Gugis. Chicagos ai x j

taipjau kritikavo ObrC^OIlO llllSlStdty- 
redaktorių, bet1 1 *1 1 j

pripažindamas, kad mas Meksikos kata-l 
nu. I __ _ ....

likų kunigijai
’ Kandidatas j krašto preziden

tus jrpėja bažnytininkus ne
trukdyti valdžiai reformas 
vykdyti

kontrolės ir 
raportus.
įvyks seimo

3 miiionai bedarbių 
sovietų Rusijoje

Bedarbių armijos miestuose, 
didėja de| plaukimo žmonių 
iš kaimų

Gorky Įeisiąs savą 
laikraštį sovietų 

valdžiai girti

Sovietai nubaudė kalė
jimu 23 prekininkus
BERLYNAS, birž. 20. — 

Baltoj, Podoliaus gubernijoj, 
pasibaigė byla 23 asmenų, dau
giausiai žydų, kaltinamų d1?’ 
laužymo sovietų prekybos įsta
tymų ir kenkimo valstybės pre
kybai.

Astuoni kaltinamųjų tapo 
nubausti kalėjimu nuo trejų 
iki penkerių metų ir viso jų 
turto konfiskavimu, o likusie
ji Kavt> kiek lengvesnes baus- 
mes.

Francijos senatas at
sako balso teisę 

moterims
PARYŽIUS, birž. 20. — 

Francijos senatas 170 balsais 
prieš 123 nutarė visai atidėt 
į šalį moterų balsavimo teisių 
įstatymo projektą, nenustatę^ 
dagi dienos jam svarstyti, ne- 
žiurint, kad tas įstatymo pro
jektas deputatų kameros yra 
jau priimtas.

Nuo karo pabaigos, moterį 
balsavimo teisių įstatymų Fran
cijos senatas dabar jau trečių 
kartų yra palaidojęs.

Skandalas Jugosla
vijos parlamente

4 asmens žuvo trauki
niui užgavus automobili

Baisus progimas 
Meksikoje

Daug žmonių užmušta ir na
mų sugriauta gariniam pir
ties katilui ekspliodavus

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
20. — Vienoje viešoj pirty, 
neturtingų žmonių gyvenamo
je miesto daly, vakar sprogo 
garinis katilas. Sprogimo bu
vo ne tik piltis, bet ir beveik 
visi kiti tame bloke namai su
naikinti.

Daug žmonių yra užmuštų, 
daug kitų sužeistų. Iki šiol iš 
trobų griuvėsių išimta dvide
šimt šeši kūnai. Trisdešimt 
žmonių buvo taip pavojingai 
sužeisti, kad vargiai beišliks 
gyvi.

Katastrofa įvyko jier pirties 
inžininko žioplumą. Jis, radęs, 
kad katilas per daug įkaitęs, 
vietoj pradaryti garalaidę, ant 
įkaitusių tiltų paleido šaltą 
vandenį.

Baisaus sprogimo garsas bu
vo girdėt visame Meksikos 
Mieste. Iškultų langų stiklai 
žvangėjo į gatves. Nuo dulkių 
debesų, pakilusių iš sugriuvu
sių trobesių, pasidarė tamsu. 
Daug žmonių per kelis blokus 
nuo sprogimo vietos buvo le
kiančių plytgalių ir akmenų 
užgauti. Vienas važiavęs pro 
salį automobilis buvo į orų pa
keltas ir blokštas šalin su to
kiu smarkumu, kad išlėkė pro 
trobesio sieną kitoj gatvės pu
sėje.

Grįžęs iš užsienio jis pastebė
jęs, kad rusų darbininkai 
skeptiškai žiūrį į “proleta
riato diktatūrą”

BERLYNAS, birž. 20. — Iš 
Maskvos praneša, kad bedar
bių skaičius sovietų Rusijoje 
šiandie siekia tris milionus 
žmonių. 'lame skaičiuje du mi- 
lionai bedarbių ^yra sovietinių 
profesinių sąjungų nariai 
gistruoti darbo biržoje.

Toki skaitmens buvo 
skelbti pastarajame visos 
sijos profesinių sąjungų 
tro tarybos suvažiavime.

Nežiūrint valdžios užgynimo, 
plaukimas žmonių iš kaimo j 
miestus didėja, o su tuo didė
ja ir tjedarbių armijos.

Iš DARBO LAUKO
LOKOMOTYVŲ MAŠINISTAI 

GAUNA 6'/27r ALGOS 
PRIEDO

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
20. — Kadangi tam tikra ka
taliku kunigijos dalis Meksikoj 
yra įsitikinus, jogei buvęs pre
zidentas, gen. Aivaro Obregon, 
kurs dabar vėl kandidatuoja į 
prezidentus, esąs palankesnis 
kunigijai ir labiau sukalbamas, 
tai j vienos žinių agentūros 
Įsiklausimą telegrafu gen. Ob
regon atsakė, kad jis ir šian
die laikąsis tų pačių pažval- 
gų į kunigiją, kurių jis kad 
laikęsis išvydamas iš Meksikos 
papos nuncijų Luigi Felippi ir 
kurias jis išdėjęs savo dekla-

įre-

pa-
Ru-
cen-

RYGA, 
Maskvos 
grįžęs iš 
jas,

Serbų nacionalistų atstovas 
nušovė kroatų atstovą Radi- 
čą; du kitus atstovus sužei
dė

Penki angliakasiai 
žuvo dėl sprogimo 

kasyklose

birž. 20

TORONTO, Ont., birž. 20.
'lies Lambtonu, netoli nuo 

Toronto, 'traukiniui užgavus racijoje 1923 metų sausio 27 
automobilį buvo užmušti ketu- (lieną.
ri asmens: tėvas, du sūnus ir 
duktė.

Nelaimė atsitiko dėl to, kad 
dėl tirštos miglos važiavusieji

Jugoslavijos skupčinoj (par- automobiliu nematė atbėgan- 
lamente) šiandie buvo nužu-' £jo traukinio, 
dytas kroatų atstovas Paulas 
Radič, pagarsėjusio kroatų va
do, Stefano RadiČo, giminai
tis. Nušovė jį serbų naciona
listų atstovas Muruica Račič, 
kuris dar ir kituS\du kroatų 
atstovus pašovė.

Pasak pranešimų iš Belgra
do, trys valdžios partijos at
stovai parlamente įteikė pir-lr 
mininkui prašymą, kad atsto- rudskiu. 
vas Stefanas Radič, kroatų 
valstiečių vadas, butų atiduo
tas psicliiatrams ištirti, ar jis 
esąs sveiko proto, ir jei psi
chiatrai pripažinsią, kad jis 
ne pamišėlis, tai aštriai nu
bausti jį už tai, kad kitus par
lamento narius koliojąs galvi
jais.

Del to posėdy kilo skanda
las, ir minėtas serbų naciona
listas ėmęs šaudyti. Patsai Ste
fanas Radič taipjau buvo su
žeistas.

Lenkai skris j Ameriką 
su “Pilsudskiu”

VARSA VA, birž. 20. — Len
kų aviatoriai, kap. Kubala ir 
kap. Idzikovski, kurie rengia
si skristi per Atlantą į Jung
tines Valstybes, savo aeropla- 

pakrikštijo “Maršalu Pild-

Danija ir Amerika pasi
rašė arbitražo sutartį
KOPENHAGA, Danija, birž. 

20. šiandie čia buvo pasi
rašyta arbitražo sutartis tarp 
Danijos ir Jungtinių Valstybių, 
— panaši i tą, kuri buvo pa
sirašyta tarp Francijos ir Ame
rikos.

TORNADAS KANSASE

Po žemės drebėjimo 
Meksikoje — tvanas
MEKSIKOS MIESTAS, birž. 

20. — Po įvykusių smarkių že
mės drebėjimų Oaxacoj, kurie 
padarė didelės pragaišties ir 
kurie kartas nuo karto dar 
atsikartoja, nors daug lengves
ni, užėjo toki smarkus lietus, 
kad pietinėse Oaxacos’ valsti
jos dalyse kilo potvyniai.

1NDEPENDENCE, Kan., birž.
20. — Siautęs šiandie torna
das netoli nuo 
mus, kuriuose 
mynos.
muštas 
žeisįi.

Vienas 
ir keli

čia sugriovė 
gyveno dvi 
vaikas buvo 
kiti asmens

na- 
šei- 
už- 
su-

SUIMTAS MOKINYS

d.KAUNAS. — Gegužės 27 
suimtas “Žiedo” cinkografijos 
reikalų vedėjas ir meno moky
klos mokinys A. Valantinas.

Obre-

kuris

Tuomet gen. Obregon kalti
no katalikų hierarchijos narius 
dėl šiauši mosi prieš valdžią ir 
dėl sistematinio trukdymo vy
riausybei vykdyti vaistytas 
reformų programą.

Savo atsakyme gen. 
gon pareiškia:

“Su visu nuoširdumu,
charakterizuoja revoliucijos 

žmones, aš graudenu katalikų 
bažnyčios žmones nebandyti 
trukdyt rutulojimą krikščioni
ško savo esme ir humanitariš
ko programo, kurį valdžia, ki
lus iš revoliucijos, imasi mu
sų krašte išrutuloti.”

Anglies kasyklų trobe
siai gaisro sunaikinti
PETERSBURG, Ind., birž. 

20. — Netoli nuo čia gaisras 
sunaikino Gibson Coal kompa
nijos Little Mine kasyklų tro
besius, padaręs, kaip apskai
čiuoja, apie $100,000 nuosto
lių.

Tos kasyklos yra neunijinės, 
operuojamos su streiklaužių 

pagalba.

Airių rašytojas užsimušė
BANIDON, Airija, birž. 20. 

—< Jo automobiliui apvirtus, 
užsimušė žinomas airių rašy
tojas apysakininkas Donu Byr- 
ne, 39 metų amžiaus.

birž.
Pine

MILWAUKEE, Wis., 
20. — Iškritęs iŠ valtelės, 
■Lake ežere prigėrė Hugo Gu- 
tenkunst, apdraudos kompani
jos valdininkas.

MORG|ANTOWN, W. 
birž. 20.
Fuel kompanijos anglies kasy
klose šį rytą įvyko smarkus 
.sprogimas, kurio j>enki anglia
kasiai buvo užmušti ir septy
ni pavojingai sužeisti.

Visi kiti kasyklose buvę dar
bininkai arba patys sugebėjo 
pabėgti, arba buvo atvykusios 
pagalbos sveiki išgabenti lau- 
kah iš kasyklų.

Vietos National

“WELL, MERE GOES!”
HE WENT D0WN

WILMINGTON, Del., 
Well, here goes!

AND

birž.
20. — “Well, here goes!” su
šuko Pete Curley, 45 metų am
žiaus pilietis, ir, šokęs nuo til
to į upę, pasiskandino. Jis pir
miau jau du kartu bandė nusi
žudyti, bet vis buvo išgell>etas.

ORHŠ"
ir apialinkei fede- 
biuras šiai

debesį uotą;

dienai

kar- 
perku- 

temperaturos 
vidutinis mainąsis

Chicagai 
ralinis oro 
pranašauja:

Didumoj
tais gali būt lietaus ir 
nijų; nedidelė 
atmaina;
vfcjas.

Vakar 
tarp 66°

šiandie
džiasi 8:28. 
12:13 ryto.

temperatūros buvo 
ir 75° F.
saulė teka 5:14, lei-

Menuo leidžiasi

birž. 20. — Pasak 
lilikraščiio Pravda, 

Italijos rusų rašyto- 
Maksim Gorky, atlankęs 

Maskvoje pifvyzdingus vaikų
namus, fabrikus ir mokyklas, 
buvęs taip patenkintas, kad 
davęs sumanymą, idant valsty
bės spaudos trustas išleistų 
naują žurnalą vardu “Musų 
Laimėjimai.” Gorkio nuomone, 
toks žurnalas supažindintų su 
sovietų laimėjimais ne tik eu
ropiečius, bet ir pačius rusų 
darbininkus Rusijoje, kadangi 
jis pasteJjėjęs, jogei rusų dar
bininkai vis dar skeptiškai žiū
rį į proletariato diktatūrą.

Laikytame po to mitinge 
projektui apsvarstyti, komuni
stų laikraštininkai nurodę. Gor
kiui, kad vyriausybė turinti pa
kankamai laikraščių sovietų 
valdžiai girti, ir patarę jam, 
kad jisai pats pataptų vyriau
siuoju redaktorium 
vaitinio laikraščio, 
naudingai kritikai
mams, o jo, kaip nekomunis- 
to, pareiškimai padarytų jo 
laikraštį

Gorky 
kai esą 
pagaliau 
priimtas.
“Musų Laimėjimai 
eiti šią vasarą.
Atakuoja Japoniją dėl perse

kiojimo komunistų
Maskviškis bolševikų orga

nas Pravda baisiai pasipikti
nęs Japonijos vyriausybės nu
tarimu aštriau bausti asmenis, 
rastus kaltus dėl revoliucinės 
darbuotes, už ypač sunkius nu
sikaltime skiriant kalėjimo iki 
gyvos galvos, ir dagi mirties, 
bausmes. Ilgame straipsny 
Pravda aitriai atakuoja bešir
dišką kapitalistinės įihponijos 
valdžios žiaurumą. Pravda vi
sai nemini mirties bausmių, 
kuriomis sovietija gausiai bau
džia savo politinius priešus.

vieno sa-

ir patari-

labiau autoritetingą, 
atsakęs, kad bolševi- 
per daug kuklus, ir 
jo sumanymas buvęs

Gorkio žurnalas 
pradėsiąs

CHICAGO, birž. 20. — Lo- 
comotive Engineers Brother- 
hood vadai pagaliau susitaiki 
su vakarų geležinkelių mana- 
džeriais dėl algos.

Einant padaryta čia sutar 
timi, penkiasdešimt penkių va
karų geležinkelių mašinista1’ 
gauna (R/2% algų priedo. Prie
das bus sumokėtas ir už pra
eitas kelias savaites, prade 
dant nuo šių metų gegužės mė
nesio 1 dienos.

Tokį algos padidinimą gaus 
apie 22,500 darbininkų, o ge
ležinkelių kompanijoms tie 
priedai pareis apie 4^ milio- 
no dolerių metais.

45,000 franeuzų žygis 
Morokos gelmėn

RABATAS, Moroka, birž 
20. —• Franeuzų kariuomenės, 
skaičium 45,000 kareivių, žy 
giuotė į Atlaso kalnynus, pra
dėta birželio 12 dienų, pasibai
gė okupavimu karingos ir ne 
palankios morokiečių šleuhs 
giminės krašto. Visa ta kam
panija buvo įvykinta be jokių 
gyvybes nuostolių franeuzų 
pusėje.

Ledai daug žmonių 
užmušė ir sužeidė
BUiCHA'RESTAS, Rumanija, 

birž. 2(1. — Smarki ledų kru
ša, siautusi ĮSinajo^, Brailos, 
Jalomicos, Prahovos ir’ Kovul- 
rui apygardose daug žmonių 
užmušė ir sužeidė.

Ledų krito tokių didelių, kad 
svėrė po pusę svaro. Javai lau
kuose ir daržai buvo sunai
kinti. Del krušos vienas trau
kinys susikūlė ir daug pasa- 
:ierių buvo sužeisti.

Ku-Kluxų senatorius 
padedąs bažnyčiai < _

Katalikų vadas už tai siunčia 
senatoriui Heflin u i pagyri

mą ir $250

Francijos frankas bu
siąs šeštadieni stebi- 

lizuotas

“Bremeno” lakūnai Berlyne
BERLYNAS, birž. 20. — At

lanto skridikai “Brehien” mo
noplanu, kap. Koehl, von Hue- 
nefeld ir maj. James Fitzmau- 
rice, šiandie iš Bremeno par
skrido j .Berlyną.

PARYŽIUS, birž. 20. — Mi- 
nisterių taryba galutinai nu
tarė Francijos franką stabili
zuoti šį šeštadienį.

Premjero Poincare franko 
stabilizavimo plano detaliai 
bus laikomi slaptj, kol šešta
dienį po pietų, kai jau visos 
pasaulio biržos bus uždarytos 
bus sušauktas nepaprastas ka
bineto posėdis, o dešimtį mi
nučių vėliau susirinks parla
mentas projektui priimti.

TRYS VAIKAI SUDEGĖ

NEW YORKAS, birž. 20.
Peter J. Maloney, brokeris ir 
Švento Vardo draugijos pirmi
ninkas, pasiuntė senatoriui 
Heflinui $250 čekį su laišku, 
kuriame jis pareiškia savo dė
kingumų už jo laikytas pra
kalbas New Yorko apielinkėje, 
les tomis prakalbomis senato
rius Heflin didžiai pasitarna
vęs katalikų bažnyčiai.

“Šioje gentkartėj,” sako ka
talikų vadas, “aš nežinau nė 
vieno žmogaus, kurs butų ga- 
ėjęs geriau parodyti, kaip 
dykšti yra bigoterija ir kaip 
ibsurdiškas yra melas.”

[Alabamos senatorius J. 
Thomas Heflin yra žinomas 
kaip ku-klux-klanietis.]

MILWAUKEE, Wis., birž. 
20. — Bežaizdami padegę sa
vo namus, ugny žuvo trys ma
ži vieno vietos gyventojo vai
kai. Vaikai buvo motinos vie
ni palikti namie.

Daug* darbininkų užsi
nuodijo sruba

MONTREALIS, Kanada, birž. 
20. — Sruba užsinuodijo dvi
dešimt vienas Dominion Text- 
ile kompanijos darbininkas, 
kurie urnai teko gabenti į li
goninę. Pasirodė, kad, per ap
sirikimą, vietoj druskos į sru- 
bą buvo įdėta į druskų pana
šios nuodingos rūgšties.
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S L A. SEIMAS
Seimo atidarymo iš 

kilmės ir bolševi
kų triukšmas

Baltimore, Md., birželio 18 
d. Šiandie iš pat ryto jau pra
dėjo delegatai rinktis prie Lie
tuvių Svetainės ir daryti pažin
tis, susipažinimus ir susitiki
mus. Gana daug delegatų bu
vo tie patys, kurie dalyvavo 
praeitame Seime.

Dar prieš 9 valandą jau de
legatai pradėjo rinktis į sve
tainę ir užimdinėti sėdynes. 9 
valandą bolševikiški delegatai 
tuoj pradėjo ploti tuščiam 
“steičiui”, matomai, kad grei
čiau Seimas butų atidarytas. 
Seimą atidarė Seimo rengimo 
komisijos pirmininkas, advoka
tas Laukaitis pasveikino Seimo 
delegatus, pareikšdamas, kad 
jis turi garbės atidaryti šį di
delį SLA. Seimą ir pakvietė de
legatus sudainuoti Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Strumskis 
buvo prie piano. Visi delegatei 
atsistojo ir sudainavo himnus. 
Nors per praeitą Seimą Brook- 
lyne bolševikiški delegatai 
himnus dainuojant sėdėjo, bet 
šiemet ir jie visi kaip vienas 
atsistojo ir dainavo. Matomai, 
dviejų metų laikas ir į liolše- 
vikus paveikė...

Sudainavus himnus, advoka
tas Laukaitis pakviečia SLA. 
prezidentą gerb. S. Gegužį ves
ti Seimą. Gegužis užimdamas 
pirmininko vietą paačiavo Sei
mo rengimo komisijai už jos 
tokį rūpestingą surengimą šio 
Seimo, tarė ačiū SLA. 64-tai 
kuopai už gėles ir visą jos rū
pestingą darbą. Paskui pasky
rė komisiją mandatų priėmi
mui iš advokato Uviko, Dr. Vi- 
niko ir Jono Griniaus.

I
 nenorint idant dėl sutrumpini
mo laiko mandatų komisija iš
šauktų delegatus, tai sekreto- 

1 rė P. Jurgeliutė tai padarys”. P. 
(Jurgeliutei pradėjus šaukti de
legatus, bolševikai apsiramina 
ir atsisėda.

Delegatus iššaukus pasirodė, 
kad iš išrinktų per kuopas 360 
delegatų Seime randasi tik 317. 
Reiškia, trumpa 43 delegatų. 
Yra trumpa iš bolševikų pusės 
ir iš pozicijos.

Po delegatų vardošaukio ei
nama ir vėl prie mandatų pri
ėmimo. Bolševikai kelia triu
kšmą. Prezidentas Gegužis ne
gali jokiu budu prieiti prie 
tvarkos ir priverstas yra 
daryti sesiją iki 2 vai. imi 
tų.

legatams ženklelius, būtent, 
tiems! aht kurių nėra jokių 
skundų, o paskui bus išrištas 
klausimas ir tų delegatų lega- 
liškumas ant kurių paduota 
skundai. Prisegiojus delega
tams ženklelius, paduodama 
įnešimas, kad priimti mandatų 
komisijos rekomendaciją, tai 
yra kad priimti visus delega
tus išskiriant tik tris ant ku
rių yra paduota pamatuoti 
skundai. Bacevičius paduoda 
pataisymą, kad butų svarstoma 
kožnos kuopos atskirai. Po di
džiausio triukšmo eina balsavi
mui* pataisymas, bet dauguma 
balsų atmestas ir priimama 
komisijos rekomendacija.

Sesija uždaroma 6:15 v. vak. 
—S. Bakanaa. * 1

Baltimore, Md.

Marso, kaipo atgyvenusią savo 
dienas organizaciją. Tečiaus 
po 20 metų pats atsidūrė šito
je organizacijoje ir dar dele
gatu išrinktas į 35-tąjį Seimą. 
Manau, kad šiame Seime netu
rės pilietiškos drąsos gerbia
mas Kišonas-žagaras duoti įne
šimą, kad SLA. siuntus ant 
Marso.

liąia, kad išrinktų bolševikų de
legatų yra mažuma, nebematė 
reikalo bereikalingai 
laiką ir pinigus.

eikvoti

Seimo dailias neis sklandžiai

Didelis debesis, bet mažas 
lietus i

buvau rašęs “Naujie-Va)<ar
noms”, kad bolševikų norai tu
rėti mandatų komisiją vien sa
vų žmonių neišdegė. Dabar dar 
galiu pakartoti, kad šitie bol
ševikų planai keturių vėjų ke
liais iškeliavo. Tas vaizdžiai 
įrodo, kad triukšmavimais ke
liaujant — kelio galas arti.

Atrodo, kad šis seimas gali 
užsitęsti gan ilgai. Tą vaizdžiai 
rodo darbo eiga pirmoj seimo 
dienoj, žinoma, tolimesnio dar
bo eiga priklausys nuo bolševi
kų, kurie yra seimo delegatais. 
Jeigu jie ir toliaus varys ob
strukcijų darbą seimo svarsty
muose, reikės bent trejetą die
nų seimo posėdžiuose pasitrinti 
ilgiau.

surengtoje vakarienėje. Publi
kos galėjo būti virš 500. Sei
mo rengėjų surengta ši vakar 
riene sukėlė gana draugiško 
ūpo delegatuose. Bolševikų ši
toje vakarienėje dalyvavo gal 
kokie trys ar keturi — reiškia 
]>olševikai vakarienę ignoravo. 
Tečiaus ir be jų malonės publi
kos buvo beveik perdaug.

THE SQUARE DEAL
(Teisingo Patarnavimo)

BOILERIS

už- 
pie- Šis bei tas iš SLA. 

35-to Seimo
bu- 
bet:

Rašo Julius Mickevičius

Šiame Seime matosi visos 
progresyvių Amerikos lietuvių 
intelektualės spėkos. čia ma
tosi “Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis, “Sandaros” redakto
rius Pronckus, “Vienybės” re- 

Tėvynės”

Bolševikiškas triukšmas
vos prezidentas St, Gegu- 

paskyrimą 
tuoj M.

rą n ką 
prie

įnešimų, 
mandatų 

komisijas.”

Ir 
žis suminėjo apie 
mandatų komisijos, 
Bacevičius iš Chicagos 
aukštyn: “Pirmininke,
tvarkos. Aš duodu 
kad Seimas rinktų 
komisiją ir kitas 
Prezidentas Gegužis paaiškina, 
kad dar mes nežinom, kas de
legatai, kas ne. 
gali 
dar 
turi 
tus

Ak, tu svieteli mano! Jau 
pakyla apie šimtas bolševikiš
kų rankų 
vyriškais 
lauja:

“Balso, 
prie tvarkos. 
Pasidarė savo rųšies 
kokio aš dar nebuvau 
visam savo gyvenime, 
galėčiau, tai tikrai 
tiems “choristams” 
ristoms” dovanas ne tik už dai
nas, ale ir užj “lošimą”. Juk tai 
savo rųšies “show”. Matomai, 
tie “šovininkai” su “šovinin- 
kėms” turėjo pakankamai re
peticijų, ba kai stojo, kaip vie
nas, rėkdami: balso, balso, prie 
tvarkos; klausimą, klausimą. Ir 
visi vienu kartu šaukė viso
kiais balsais ir sutartinai.

Kaip Seimas 
rinkti komisijas, jeigu 

nė Seimo nėra. Komisija 
pirma patikrinti manda-

ir visokiais balsais— 
ir moteriškais reika-

balso. Pirmininke, 
Balso, balso”, 

choras, 
girdėjęs 
Ir jei aš 
skirčiau 
ir “cho-

Besitęsiant tam bolševikiš
kam triukšmui, prezidentas 
Gegužis prašo prie tvarkos; nie
ko negelbsti: triukšmas vis tę
siasi. Prezidentas Gegužis 
tąsyk pareiškia, kad yra pa
kviestas Baltimores miesto ma
joras kalbėti, ir jis čionai yra 
ir norima jam duoti kalbėti. 
Triukšmas pasibaigia ir prista
tomas Baltimores miesto ma
joras William Broening. Majo
ras pasveikino delegatus ir pa
sakė gražią prakalbą. Delegatai 
atsistojimu pagerbė majorą ir 
karštai plojo pabaigus jam 
kalbėti.

Po majoro kalbos vėl eina
ma prie mandatų priėmimo ir 
vėl triukšmas. Prezidentes S. 
Gegužis pareiškė, kad “jei jų$

Antra sesija
Nors antra sesija turėjo 

ti atidaryta antrą valandą, 
sekretorei pasivėlavus sesija 
buvo vėliau atidaryta.

Sesijai prasidėjus laukėme ir 
vėl triukšmo, ale pasirodė visai 
kas kita— svetainėje ramu ir 
tvarka. Tik “draugas” Siurba
praneša, kad esą paduotas daktorius Sirvydas, 
skundas ant Jono Griniaus kai- redaktorius Vitaitis. Minėti ke
po mandatų komisijos nario ir tūrių laikraščių redaktoriai da- 
kaipo toks jis nęgali būti ko- lyvauja kaipo delegatai. Taipgi 
misijos nariu. Prezidentas Ge- dalyvauja ir 
gužis atsako, kad jis neturįs ir rius Andriulis ir “Laisvės 
nežinąs apie jokius : ’ 
ant p. Jono Griniaus. Paaiškė
jo, kad tas skundas tik dabar f 
paduotas. Prezidentas Gegužis advokatų. 
paęnainė 
mandatų komisijoj.
skundas bus išrištas kartu su1—F, J, BagoČius ir p-nia šal- 
kitais skundais, jei turės kokio na< iš Detroit—Uvick; vietiniai 
pamato. Tuo dalykas ir užsi-1 
baigė, ir viskas tvarkoje. Pj’e-jAdv. Bagočius, žinoma, juokais 
zidentas kviečia kalbėti senus išsireiškė: girdi, kame esą daug 
SLA. veikėjus, kol mandatų' pinigų ten advokatų niekad 
komisija sutvarkys mandatus, nestokuosią. 
Pirmiausia pakvietė kalbėti se- 

Tareilą iš 
Baltrukonį 
Bacevičių

Vilnies” redakto- 
l” re- 

skundus faktorius Bimba, betgi tik kai- 
> po savo laikraščių reporteriai. 

Pastebėtinai daug dalyvauja 
Vien iš Chicagos 

Grinių Strumskiu trys—K. Gugis ir Kl. Jurge- 
Griniaus lionsi ir A. Olis. Iš So. Boston

Bolševikų spėkos
Pirmą ir antrą seimo sesiją 

užbaigėm, bet darbo padaryta 
mažai. Vien tiek žinoma, kad 
seime randasi 321 delegatas. Iš 
to skaičiaus yra 190 musų, li
kusieji gi yra gryni bolševikai. 
Tiesa, sąstatas tolimesnėse se
sijose dar gali kiek pasimainy
ti, tečiaus tas didelio skirtumo 
negalės sudaryti. Yra gana pa
stebėtinas dalykėlis, kad iš bol
ševikų virš 30 delegatų nepasi
rodė. Kai kurie mano, kad bol- 
ševikai savo delegatų balansą 
buk laiką skiepe užrakinę. Te
čiaus atrodo, kad minėti dele
gatai vargiai bepribus į seimą. 
Priežastis gali būt ta, kad ne] 
grynai bolševikiško plauko de
legatai, išgirdę aplinkiniais ke-

šauni vakarienė delegatų 
priėmimui

^Pirmadienio vakare, užbaigus 
dienos darbą seime, pažangieji 
delegatai dalyvavo SLA 64 kp.

PasitarimaH hu muHų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Jei utMiųnitc novo mažų fotografijų arba 
fotogniflJoH proof, | liti Iiiim atkreiptu 
apeclalC utyda. Vinį lalHkui greit atsakomi. 

American Institute 
of Plastic and Pačiai Rejuvenation 
Suite 720 State-Lake Bldg. 190 N. State Gt.

Telephone Stato 5156 Chicago, iii.

N. Rastenis ir Laukaitis.%
yCHEVROLET į
/ ■ ---------- I..: -

1. Yra pigesnis nupirkimui ir opera- 
vimui. Garantuojama, kad suteiks 
Silną užganėdinimą.

is yra įdedamas už pigią kainą 
arba mes paskolinsim jums įran
kius, jei norėsite patys jį įsivesti.

3. Jums tik reikia $10 įmokėti, o ki
tus mažais mėnesiniais išmokėji
mais.

Visokios rųšies namų apšidymo reik
menys ir plumbingas pigiau.

Sųuare Deal Plumb- 
ing Supply House

1709-31 So. State Street, 
N. E. Cor. 18th & State St. 
Visi Telefonai Calumet 5200 

MES KALBAM LIETUVIŠKAI 
Atdara vakarais iki 7:30.

Nedėlioj iki pietų.

Ar Niežti Oda?
Nicž5Hin«H labai tankiai yra 
pavojingas lenkias. Neeikaey- 
kit. Lai Hevera’s Esko praAa- 
Įina ir pagelbėti užlaikyti avoi- 
kil ir Svaria oda. Vartokit prie 
pirmo pajautimo odos |rila<i- 
j<>H. Reikalaukit nuo savo vab 
alininko.

SEVERA’sESKO

Išsirinkite Sau 
Tinkamą Nosį

Musų žinomi plastic chirurgai 
pertaisys jūsų nosį pagal jūsų 
veidą. Nežiūrint kaip kreiva jį 
butų arba stora, jus galit tu
rėti tinkamą nosį su pagelba 
be skausmo pataisymu. Ir tai 
užims tik dvidešimtį minučių. 
Neliks, jokių ženklų. Specia
liai pigios kainos. Mes taipgi 
žinomi ir dėl kitų pertaisymų, 
kaip tai: prašalinime gymio 
ženklų, rauplių duobių, atitai
syme kreivų akių, atjauninime 
senų veidų ir 1.1. Kainos la
bai pigios.

kaučius veikėjus: 
Waterbury, Conn., 
iš Clevelando, Ohio 
iš Chicagos, živatą iš Scranton, 
Pa., Katkevičienę iš Chicagos, 
Rauktytę iš VVorcester, Mass., 
Skritulską iš New Britain, I vv _ 
Conn., Liutkų iš Baltimores,1 Strimaitis iš 
Md., Grigaitį iš Chicago, III.J 
Sirvydą iš Brooklyno, N. Y. 
šalaviejų iš Worcester, Mass. 
Bagočių iš Bostono, Krasaus 
kienę iš Chicagos, III., Strimai
tį, iš New Yorko, N. Y., že- 
mantauską iš 
Conn., ir tuomi 
baigėsi.

Mandatų
ra|K>rtą ir praneša, kad yra 
duota skundų net ant 100 
legatų, tie skundai netur 
kio pamato išėmus tik tris 
legatus, ant kurių yra rimti 
skundai. Seimas turės jų 
skundus išrišti. z j

Prezidentas Gegužis pakvie
čia paneles Baldauskiutę, Drau- 
geliutę, p-nią Kirienę iš Chica
gos, ir Karosienę prisegioti de-.

Iš daktarų dalyvauja Kli
mas iš Philadelphia. Taipgi da
lyvauja ir Dr. " Vinikas, bet 
jis yra filosofijos, o ne' medici
nos daktaras.

Iš senų SLA. darbuotojų Sei
me dalyvauja: živates iš Scran- 
ton, Tareila iš Waterbury, 
_______ J New York, Že- 
mantauskas iš Waterbury, Bal- 

»' trukonis iš Cleveland, Pūkas 
iš Chicago, černauskas iš 
Springfield ir daugelis kitų.

Seime dalyvauja ir p. A. Ki- 
šonas-žagaras. Senieji SLA.

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems Žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas. reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrečiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama 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 silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo. **

Dr. B. M

Watsrbury, nariai dar gana gerai prisime- 
prakalbos ir Iia> kad jis SLAt L; -siuntė ant

komisija išduoda 
pa- 
de- 
jo- 
de-

HIGHLAND SCREEN CO.
2310 W. 69 St. Tel. Republic 3558 

Išdirbinėto jai visokių durių.
Specialio didumo darom pagal orderį 

Įdcdam sietelius

K lože t o outfitaH Irensr- 
lan, $13,80. Pirkit nuo 
miiHii o1h<>Ho kainom!*. 
Natini apAildymo Įren
giniai parduodami leng
vai* iAiiiokėjiinai*.
PeopleH Flumbing & 
Heating Supply ( o.

IOO Mohviiukci* Avė., 
1GI N. Ilalnted St.

Huyinai'kct 0075 —0070

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 j vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė
1

Patikrinimas
yra besivažinėjant

The COACH

atsilankykit ir pasivažinėkit 
Didesniame ir Geresniame Chevrolet

oss
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių Iki penkto aukftto. Vyrų 
priėmimo kambarys 506,—Moterų 508. Ofi
so valandos kaedien nuo 10 ryto iki 5 va
kare. Nedčliomia nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. l’anodčiyj, SeredoJ ir Subato} nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

DUOKIT 
PATAISYT

TheTourlng
Ot RoidMtiiiii“'--'

The
Coupe t a »a
The+Door
Sedan.i..4 • -J
The Convertible
Sport Cabriolct. • J

K&^“...?715
*493

Ali prices f. o. b. Flint, > 
į Mlchigan

Check Chevrolet 
Dellvered Prlces

Eey include the lowe»t 
ndling and financing 

chargee a vai labi*.
T

Vienodas ir tykiai veikiantis motoras veš jus 
greitai valandų valandomis — geriausiame pa
togume! “Ačceleration” su pagelba kurio greit 
išvažiuosit iš susigrūdimų. Jėga kuri greit įves 
į aukštus kalnus! I^abai puikus veikimas 4 ratų \ 
b r ekiu! Valdyti šį karą yra visai lengva, su pa
gelba “bąli bearing”, ir geriausiu valdymo me
chanizmu! Štai ką jus gausite Didesniame ir Ge
resniame Chevrolet — jis yra tekis typas auto
mobilių, kuris teikia visai naują ir puikiausį pa
sivažinėjimą pigesnėmis kainomis automobiliu! 
Atsilankykit ir pasivažinėkit — ir persitikrinkit 
patys koks jis yra puikus karas! Randasi keletas 
puikių modelių dėl pasirinkimo.

Atlankykit arčiaus} Chevrolet Vertelgą
Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsiiankysit pas mus ar pas kitus 

Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

SAVO DANTIS
Sutaupyki! Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip $1
Fleitos taip pigiai kaip $7.50
Fleitos pataisomos už $1.50

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Kay
Kogen - System - 

Dentists
1105 West Chicago Avė.

Kampas Milyaukee Avcnue 
Antras aukštas

Tel. Monroe 4484
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 

nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

SOUTH 
F. L. Craivford Motor Sales 

9321 (’otfage G rovė Avė. 
WUte Motor Kales 

Hlue sland, III.
Schuller & llafner ■Chevrolet Co. 
\ 4741 Cottuge Grove Avė.

Hpooncr Motors, Ino. 
Harvey, III. 

MoManuv Motor Sales 
6711 8. AVentern Avė. 

Mlchigan Avė. Chevrolet Co. 
2234 8. Mlchigan Avė.

Niebiircer Chevrolet Company 
7711 Stony Island Avė. 

A., J. Oosterbeek Motor Co. 
IMI M. Ilslsted St. 

Orme Bro«. & Sheets Motor Co. 
0522 Cottage Grove Avė.

Kuperlor Motor Sales
H043 8. Halsted St. 8OUTH-— (Continued) 

8elp Chevrolet Company 
8622 Coimnerclal Avė.

Warme Motors, Ine. 
Chicago neights, III. 
Younr & Hoffmsn 

170t>.fl W. Ortth 8t. 
Argo Motor Couipany 

6211-18 Archer Avė., Argo, III.

. Anliliind Avė. Motor Kales 
543(1-42 8. Ashland Avė. 

Normali M. Bnrron Chevrolet 
Hulea 

2880-43 W. lllth Ht. 
Įtini man Chevrolet Kales 

3516-20 Archer Av6. 
Culey Brothers 

10638 8. Mlchigan Avė. 
NOKTU 

Uptowii Motors Corporation 
4851* Hrotuhvay 

Wcscott->Selionlau Company, Ino. 
1245 CIiIchko Avė., Kvanston 

NORTH—(Contlnued) 
Albany Park Motor Kales 

3102 Lutvrciice Avė. 
UlameiiHer-Kgiiii Chevrolet Sales 

Mirs Center. III. 
Dės rlulni'H Motor Co. 

Dės l'lnlnes, III. 
Mihvaukee Aveniie Motor Sales 

2504 Mihvaukee Avė. 
WK8T 

Sinurt Chevrolet Company 
Ua Grunge, III. 

Dės riaineH Vulley Motor Sales 
I.eniont, III. 

West Auto Kalea 
263>į WuHlilngton Blvd.

Drije Motor Salcc 
6528 Roogcvclt Koad, (lak Park 
George W. I»urnt Chevrolet Co. 

741 W. Jackaon Hlvd.
WE8T— (Contlnued) 

Elnnvood Purk Motor Co. 
Hlnnvood Park, III.

FlvekS Kales ib Service 
2432-10 8. Kedale Avė. 
Keenan Chevrolet Kales 

5823-28 W. 22d Kt„ Cicero, 111.
Kiną Motor N«Ich 

Maytvood, III.
Uetvlft Auto Hales 
3400 Ogden Avė. 

Murray Service A Motor Co.
682 Madlson Kt., Oak Park, III. 
Kay O’Connell Motor iComuany 

44128 W. Madlson Rt.
Harry M. Keld Motor Coinpafty 

5818 W. North Avė. 
Roosevelt Motor Kales 
3838 Koosevelt Road 
H. A N. Motor Sules 

6827 Ogden Avė.. Berivyn 
Tnylor Chevrolet Kales 

Melrose Park, UI.
K. H. Fleck & Company 

Hinsdale, lllluois

w

Itching Skin
QuicMy Relieved
Don’t suffer with Eczema, Dandruft. Pim 
pl», Blemishes and other annoying ekin 
irritations. Žemo antiseptic liųuid is the »ale 
eure way to relief. Itching often diMppcere 
overnight. Splendid for Sunburn and Poieon 
Ivy. Ali dniggisU 35c, 60c, $1.00.

žemo
GARSINKITES 
N AL.J IENOSE



Ketvirtadienis, bir. 21, 1928

korespondencijos! CHICAGOS
________________v •

Ratine, Wis. ŽINIOS
Prasidėjo piknikų sezonas

Musų miestely lietuviai pra
dėjo ruošti piknikus. Pirmutinį 
suruošė vietinė Lietuvos Brolių 
ir Seserų Draugystė birželio 10 
diena, Root River parke. Oras 
buvo gražus ir kaip į pirmutinį 
pikniką iŠ po ilgo žiemos nusi
kalei imo viduj žmonių privažia
vo gamtos gražybių pažiūrėti 
ir linksmai laiką praleisti daug, 
pilnas parkas buvo pristatytų 
automobilių. Linksminos kaip 
kam geriausiai tiko, gyveno 
laisvėj visi.

Antras piknikas šv. Kazimie
ro Lietuvių parapijos tam pa
čiam parke buvo birželio 17 d.

SLA. 100 kuopa mano pra
lenkti abudu buvusius piknikus. 
Ruošia birželio 24 d., 1 vai. po 
pietų, Root River parke. įžan
ga lykai. Yra svetainė šokiams. 
Rengėjai mano suruošti žais
mių programėlį. Aj>art to 10-to 
apskričio atstovai sakys pra
kalbas, leidžiamas laimėti laik
rodis, bus duodama dovanos 
atsižimėj tįsiems programe ir 
lietuvių šokiuose ir tam, kuris 
iš visų bus girčiausis (jei ra
sis toks). Kviečiame kaip vie
tinius lietuvius, taip ir iš apie- 
linkių miestelių suvažiuoti į tą 
pikniką.

SLA. 10-to Apskričio suva
žiavimas bus birželio 24 d.. 9 
vai. ryte, Root River parko 
svetainėj. Dalyvaus tam suva
žiavime astuonios SLA. kuopos, 
suvažiuos milioninės organiza
cijos rinktiniai kuopų veikėjai 
pasitarti kaip daugiau padidi
nus spėkas ir taip tvirtai sto
vinčios organizacijos. Suvažia
vimas baigsis 1 vai. po pietų ir 
tie visi 10-to apskričio garbin
gi svečiai pasiliks 1(M) kuopos 
piknike, kuris įvyks toj pačioj 
vietoj. Todėl mums, Racino lie
tuviams, svarbu bus sueiti i 
pažintį su gerais, kilniais Wis- 
consino valstijos lietuviais. 
Stengkimės būti kuodaugiau- 
siai. Tokių progų mažai būna.

Pleperiai
Tar|>e gerųjų Racino lietuvių 

randasi ir tokių, kurie bando 
išmetinėti buk SLA. negeras. 
Ir tik klausykis jų: visokių ne
būtų daiktų jie tau pripasakos, 
o kaip pritrūksta priekabių, 
tada ir saipnus išpasakoju. Su 
liežuviais mala kaip Kirkienės 
pipirmalė. Aš sakau, verti to
kie gyvūnai pasigailėjimo, nes 
jei bent kiek sveiko proto tu
rėtų, taip be reikalo neplepėtų.

Patartina visiems lietuviams 
‘ prisirašyti prie SLA. 100 kuo

pos. Susirinkimas įvyks 1 d. 
lie|M)s, 2 vai. po pietų, Union 
Hali. Kiekvienas susipratęs lie
tuvis yra ir SLA. nariu, todėl 
ir tu, mielas lietuvi, tapk na
riu milioninės organizacijos.

Bando šienautis.

Komunistiška aldija su savo 
pasekėjais negaudama Chicagoj 
nė kitur pasekmių, užsimojo vi
sa galybe Wisconsino lietuvius 
išnaudoti. A. L. D. L. D., kaip 
visiems žinoma, yra pilnoj kon
trolėj komisarų. Ji sumanė kur 
ten tarp Kenoshavir Zion City, 
Dikster mirkuose, ruošti pikni
ką birželio 24 d. Garsina dide- 
liausiais apgarsinimais, vilioja 
lietuvius įvairiais budais, kad 
kaip nors išgavus iš darbinin
ko sunkiai uždirbtą centelį ir 
tais pinigais varius propagan
dą prieš tuos pačius lietuvius, 
iš kurių pidigai surinkti. Susi
pratusiam lietuviui jokio iaro- 
kavimo nėra jų ruošiamam pik
nike dalyvauti. Pažangus dar
bininkai nesiduos save išnaudo
ti tai gaujai.' Garsina, buk bu
sią chorai ir kiti nebūti apsi
reiškimai. Tur būt net penki 
chorai bus. Bus ar ne bus, bet 
laud spykeris šiur kad bus, ir 
ne bet koks, bet iš Chicagos.

Jiems Maskva kvepia ir jie

Kiek vietos reikia mi- 
lionieriaus rezidencijai

Lake Forest miestelio “zon- 
ing” taryba išnešė nuospren
dį, kuris reikalauja, kad butų 
išleistas miesto tarybos |>a- 
tvarkymas, reikalaująs, idąnt 
nuo Deerpath avė. iki Rose- 
mary avė., abiemis pusėmis 
\Vashinglon Road rezidenci
niai namai nebūtų statomi ant 
mažesnio loto, kaip 20,(MM) ket
virtainių pėdų. 20,(MM) ketvir
tainių pėdų užima daug-maž 
pusę akelio žemės.

Susižiedavo pirm 40 
metų, dabar paėmė 

laisnj apsivesti
W|illiam L. Connon, 08 m., 

5228 So. Parkvvay, vakar ga
vo laisnį apsivesti su p-nia 
Nellie R. Manson, 60 m. Su
sižiedavo jiedu pirm 44 m., 
bet jų tėvai pareiškė priešin- 
gumo jų dviejų apsivedimui, 
taigi jie laukė.

įtartas Ralvažudyste 
“primary” balsavi

mų dienoj
Pa da u žom s, pas i ž y m ė j u s iems 

smurtu “primary” dienoj, da
rosi karščiau ir karščiau. Ke
letas jų jau areštuoti. Palei
sti kai kurie, kai už- juos už
dėta dideli bondsai.

Areštuotųjų tarpe yra tūlas 
Armondo. Keletas liudininkų 
pripažino, kad jis važiavęs au
tomobiliu tų banditų, kurie nu
šovė kandidatą į 20 wardos 
komitemanus, advokatą Gra- 
nady.

Armondo buvęs darbuotojas 
Morrisui Elleriui, 20 wardos 
bosui.

Tikimasi, kad jis išduos, kas 
kiti su juo buvo tame aute, 
iš kurio šaudyta į Granady.

Grand džiurė įtarė kitų tar
pe ir Illinois valstijos senato- 
ri .James B. Leonardo. Kadan
gi jis šiuo laiku yra Spring- 
fielde ir dalyvauja specialėj le- 
gislaturos sesijoj, tai jį areš
tuoti negalima, nes įstatymai 
garantuoja jam neliečiamy
bę.

Meras Thompson pra
laimėjo bylą $1,732,279

Teisėjas Friend (Circuit tei
sme) išnešė nuosprėndį byloj, 
kuri tęsėsi dvejus metus. Kar
lu su meru buvo kaltinamas 
pavieto iždininkas G. F. Hard- 
ing ir Mielinei J. Faherty, vie
šųjų darbų tarybos preziden
tas, o taipgi keletas kitų as
menų. Jie kaltinta tuo, kad ne
teisėtai išmokėję real estatų 
komiso, kurio suma siekusi 
$1,732,279.23.

su dvasia ir kurni dėl jos dir
ba, o lietuvius niekina. Komu
nistų supratimu Rusijoje nie
ko blogo nėra, viskas gerai, o 
Lietuvoje viskas bloga, nieko 
gero nėra. Jei taip mes dėl jūsų 
negeri, kam mus kviečiate, kad 
mes jumis remtumėm, — 
kvieskitės rusus.

M. Kasparaitis.

PŪSLĖS
Greitas, saugus, tikras būdas 
pagydyti skaudančias pūslės 
ant kojų.

Aptiekose. autuvų ir dept, 
krautuvės* 35c.

DZScholTs^ w“awt*
ZlflO^P^dS Gausmo ngrt

P Ko ne V i ratiniu 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
N a m u S t a t y m o 
KON1R AKTORIUS

4556 S. W.»shteuaw Avė Chu-a^o, III

Pasveikinimas orlaivi- 
ninkams, perlėku

siems Atlantiką 
\ _______

Meras Thompsonas pasiuntė 
p-lei Ainelia Earhart ir jos 
kelionės bendrams (perlėku
siems orlaiviu Atlantiką) te
legramą sveikindamas orlaivi- 
n inkus ir už k v lesdamas juos 
atlankyti Chicagą, kai jie su
grįš Amerikon.

ACID VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 

j ir palengvinimas ateis tuojau.
Per penkiasdešimtį metų tik

ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
sohition of bicarbonate of soda 
ii palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles II. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles II. 
Phillips nuo 1875.

Mokina publiką kaip 
prižiūrėti savo kojas
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įvyks Nedėlioj, g

“Foot Comfort Week” nuo birže
lio 16 iki 23. — Pradedant nuo bir
želio 16 iki 23 dienos, Jungtinėse 
Valstijose ir Canadoj susiorganiza
vo 47,000 tūkstančiai čeverykų krau
tuvių, kad nurodžius žmonėms, kaip 
jie privalo prižiūrėti sąvo kojas, kaip 
reikia sveikiau užlaikyti kojas, kad 
kuomažiausiai reikėtų kentėti nuo 
skaudėjimo kojų nešiojant netinkamą 
avalinę.

Tam tikslui yra rengiamos didelė
se krautuvėse lekcijos, yra dalinama 
tam Tikslui pagaminta literatūra. Ir 
tas viskas yra rengiama tam tikslui, 
kad tinkamai žmonės supažindinus, 
kaip jie turi prižiūrėti savo kojas ir 
užlaikyti jas geroje sveikatoje.

Labai žymus asmuo šiame judėji
me dalyvauja, tai Wm. M. School, 
M. D. Jis yra skaitomas autoritetu 
kojų gydyme visame pasaulyje. Kas 
žingeidauja savo kojų sveikata, gali 
šią savaitę gauti gerų informacijų 
bile kurioje didesnėje čeverykų krau
tuvėje ir vaistinėje.

■■ ■ - -------- > i*

TEISINGAS 
PATARNA

VIMAS
Perkam, parduo
dam ir mainom na
mus, lotus, farmas, 
taipgi ir visokius 
biznius.

C. P. SUROMSKI & CO.
Real Estate

3352 S. Halsted St. 
Phone Yards 6751

,--------------- . _ , ......-

Birželio 24 d.
‘' I

CHERNAUSKO DARŽE
■ '

f • . x • 4 / f ♦ •

79 ir Archer Avė., Justice Park

Žaismės, imtynės, lenktynės, šokiai, pramogos ir milžiniš
kas draugų susirinkimas-suvažiavimas.

fl» < A im°kčti — kiti lengvais ii-
■ U mokėjimais i 24 mėnesius 

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

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

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė. 
Evanston

Tel. University 8950 arba 
Rogers Park 8270

MŪRINIS arba MEDINIS

P. S. Nuvažiuoti galima gatvekariais: Archer avė. iki city 
limit; nuo ten Joliet karais iki Justice Park arba Chernauskas 
Grove. Iš South Sidės 63-čia karais iki Summit, iš ten Joliet 
karais iki daržui

%

Automobiliais galima važiuoti Archer avė. iki 79th St. Ten 
yra Chernausko daržas.

Visus kviečia NAUJIENOS



v NAUJIENOS, Chicago, DL B Ketvirtadienis, bir. 21, 1928

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halated Street 
Chicafo, III.

Telephone Rooseyelt 8504

Editor P. GRIGAITIS

Užsisakymo kalnai
Chicago je — paltu:

Metams------------ - -----------
Pusei metų —.................
Trims mėneriam* .—
Dviem mėnesiam 
Vienam jnineaiul ——__

Chicagoje per iineliotojusl
Viena kopija r r t____
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Suvienytos* Valstijos*, n* Chicago-
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4.00
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.75

8c 
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Pusei metų

|7.00
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1.75
1.25
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•ekmadieniua. Leidžia Naujiena Ben-

|8.00 
4.00 
2.50

Pinigus reiki* siųsti palto Money 
Orderiu kartu su uisakymu.

VOKIEČIŲ “SACCO-VANZETTI” BYLA

Laikraščiai praneša, kad Vokietijoj eina smarki 
kampanija dėl mirties bausmės panaikinimo. Vyriau
sias tos kampanijos akstinas yra pagarsėjusi Jakubovs
kio byla.

Meklenburgh-Strelitz valstijoj 1925 m. buvo suim
tas rusų darbininkas J. Jakubovski ir apkaltintas savo 
keturių metų nelegalio sunaus nužudymu. Teismas, pa
siremdamas apystoviniais įrodymais, išnešė mirties 
nuosprendį, ir 1926 m. pradžioj Jakubovski tapo nuga
labytas.

Tuo reikalas, rodosi, turėjo ir pasibaigti. Tačiau 
aikštėn tokie faktai, kurie daugelį 
Jakubovski buvo nekaltas dėl savo 
Ant galo, Mecklenburgh-Strelitzo 
Kurt von Reibnitz pasiryžo dėti

laikui bėgant iškilo 
žmonių įtikino, jog 
sunaus nužudymo, 
premjeras, baronas 
visas pastangas, kad Jakubovskio byla butų peržiūrėta
iš naujo. Baronas von Reibnitz yra socialistas. 1912 m. 
jis tarnavo vokiečių ambasadoj Washingtone.

Jakubovski buvo nuteistas mirti vyriausia pasire
miant silpnapročio liudininko liudijimais. Apkaltinta
sis teisme reikalavo, kad jam butų duotas perkalbėto- 
jas, kadangi jis menkai tegalėjo vokiškai susikalbėti. 
Reikalavimas buvo atmestas.

Jury dabar prisipažįsta, jog mirties nuosprendį jie 
išnešė todėl, kad niekas kitas nebuvo nužiūrimas žmog
žudystės papildymu. Bet, esą, jie niekuomet nemanę, 
kad nuosprendis bus įvykdytas.

Taip manyti, sako John Elliott, jie turėjo pagrin
do. Nuo revoliucijos laikų mirties bausmė Vokietijoj 
pasidarė labai nepopuliariška. Ressen valstija pereitą 
rudeni visiškai panaikino tos rųšies bausmę, o Ham
burge nuo 1917 m. teismo patvarkymu nebuvo nugala
bytas nei vienas žmogus. Pačioj Prūsijoj po revoliuci
jos tik 8% visų pasmerktųjų mirti buvo nužudyti. Tuo 
tarpu Viliaus laikais tas nuošimtis siekė 60. Jakubovs
ki, sakoma, buvo nužudytas vyriausia dėl prokuroro 
M uellero užsispyrimo. u!

Mueller priešinosi kiekvienam bandymui atnaujin
ti bylą. Jis elgėsi taip, kaip teisėjas Webster Thayer 
Sacco-Vanzetti byloj. Mueller taip pat yra aršiausias 
von Reibnitz’o priešas, kadangi socialistų premjeras 
reikalauja, kad Jakubovskio byla butų iš naujo peržiū
rėta. Premjeras daugiausia prisidėjo prie to, kad nese
nai Fritz ir August Nogens’ai, nužudyto vaiko dėdės, 
buvo areštuoti. Tuo pačiu laiku buvo areštuoti ir kiti 
du liudininkai. Areštavimo priežastis — neteisingas 
liudijimas. Tačiau Mueller įsakė areštuotuosius paliuo- 
suoti. Girdi, premjero nužiūrėjimas esąs be jokio pa

Tąsyk premjeras von Reibnitz viešai paskelbė sa
vo atsakymą prokurorui ir kreipėsi į teisingumo mi- 
nisterj, Dr. Oscar Hergt, kad tasis ištirtų visą reikalą. 
Dr. Hergt, kuris yra atžagareivis, atsisakė tai padary
ti. Po to premjeras kreipėsi į Saksonijos teisingumo 
ministerj, Dr. Buenger’ą. Pastarasis sutiko ištirti tą 
bylą ir prirengti raportą.

Kaip visas dalykas užsibaigs, kol kas sunku yra 
pasakyti. Tačiau manoma, jog Jakubovskio bylos atgai
vinimas turės didelės reikšmės. Mat, dabartinis Reichs
tagas neužilgo svarstys naują baudžiamųjų įstatymų 
projektą. Kiek žinoma, projekte mirties bausmė yra pa
likta. Socialistai, kurie sudaro tvirčiausią Reichstage 
partiją, dės visas pastangas, kad mirties bausmė butų 
visiškai panaikinta.

Kadangi visuomenė yra labai pasipiktinusi Jaku
bovskio bylos procedūra, tai manoma, jog trumpoj 
ateityj Vokietija atsikratys nuo barbariško įstatymo, 
kuris leidžia legališkai žmones žudyti.

“PROSPERITY”

Per pastaruosius kelis metus nuolat buvo bubnija- 
ma apie Amerikos “prosperity”. O tuo tarpu bedarbių 
skaičius nuolat didėjo. Klausimas tad kyla, kam buvo 
“geri laikai”? Pasirodo, jog daugiausia uždarbio turė
jo bankai. Pavyzdžiui, praeitų metų pabaigoj New 
Yorko pirmas nacionahs bankas pagrindinio kapitalo

turėjo $10,000,000, o perviršio ir neišdalinto pelno 
$82,799,100. Tas pats bankas 1925 m. uždirbo 14%. Jo 
šėrai nuo $100 pašoko iki $2,950. Tais pat metais 49 
New Yorko bankai, vidutiniškai imant, davė 50%) divi
dendų.

Po to, žinoma, nėra ko stebėtis, kad didlapiai bub- 
nija apie “prosperity”, nes apie Amerikos žmonių ger
būvį jie sprėndžia iš to, kiek pelno padaro bankai ir 
stambioji pramonė.

KOMUNISTAI GRIAUJA ANGLIAKASIU 
UNIJA RUSIJOS ĮSAKYMU

plačiau tai nurodyti ir 
faktais, kad griovimo 
Amerikos darbininkų 
ir organizacijose dirba

jau buvau “Naujienose” ra
šęs, kad “Save the Union” ko
mitetas yra Rusijos komunistų 
sugalvotas padaras, vadovauja
mas vien komunistų ir buvau 
žadėjęs 
įrodyti 
darbą 
unijose
vien komunistai ir jų agentai, 
ir tai dirba dagi Rusijos įsaky
ti. Tą savo prižadą dabar ban
dysiu ištesėti. Visi darbininkai 
turėtų gerai įsidėmėti kas čia 
rašoma, nes visi faktai yra im
ti ne iš kur kitur, bet iš pa
čios Rusijos — iš įvykusio 1920 
m. Maskvoje internacionalinio 
profesinių sąjungų (unijų) su
važiavimo.

1920 m. Rusijos komunistų 
3-čias Internacionalas sušaukė 
visų šalių amatinių ir pramoni
nių unijų suvažiavimą, kad tuo 
prikalbinti tas unijas prisidėti 
prie 3-čiojo Internacionalo ir 
priimti 3-čiojo Internacionalo 
diktatūrą, kurią komunistai ap- 
gavingai vadina proletariato, 
diktatūra. Amerikos Darbo Fe
deracija ir kitos amatinės uni
jos tame komunistų sušaukta
me unijų suvažiavime nedaly
vavo, bet Amerikos pramoninė 
unija, I. W. W., buvo pasiuntu
si savo delegatus.

Suvažiavimas įvyko liepos 
mėnesy, 1920 m., kuriame Ru
sijos komunistų pervarytas 
tam tikras komunistų veikimo 
unijose ir organizacijose prog
ramas. Tas programas yra iš
dėstytas A. Losovskio (A. Dri- 
dzo) knygoje “Tarptautinė Ta
ryba Amatinių ir Pramoninių 
Profesinių Sąjungų (Darbo 
UnijųK” Ta knyga iš pradžių 
buvo duodama tik komunistų 
lyderiams ir komunistų laikraš
čių bendradarbiams-rašytojams, 
kad jie žinotų kaip veikti uni
jose ir organizacijose ir skleis
ti propagandą, pilnai savo vei
kimą suderinant su 3-čiojo In
ternacionalo programa ir įsa
kymais.

Toje A. Losovskio knygoje 
nustatoma sekama komunistų 
veikimo programa ir taktika 
darbininkų unijose ir organiza
cijose (puslapis 47):

“Pasmerkti taktiką pažan
giųjų revoliucinių elementų ap- 
leidžiančių esamąsias profesi
nes sąjungas. Atpenč, jie turė
tų dėti visas pastangas, kad 
išgujus iš profesinių sąjungų 
oportunistus, kurie bendradar
biavo su buržuazija, remdami 
imperialistinį karą ir kurie te
betarnauja kapitalistinio impe
rializmo reikalams, dalyvauda
mi darbuose 
gos.

“2. Varyti 
pagandą visų
sąjungose ir organizuoti komu
nistines ir revoliucines grupes 
kiekvienoj organizacijoj vary
mui propagandos už musų pro
gramų priėmimą.

“3. Suorganizuoti karingą 
tarptautinį komitetą, kad per
organizuotų profesinių sąjungų 
judėjimą. Tas komitetas dar
buosis kaipo profesinių sąjun
gų Tarptautinė Taryba ir veiks 
sutartinai su Trečiojo Interna
cionalo Pildomuoju Komitetu, 
tomis sąlygomis, kurias nu
statys kongresai. Visos atskirų 
darbų ir pramonės (industtri- 
nės) profesinės sąjungos, prisi
dėjusios prie tos Tarybos, pri
valėtų turėti joje savo atstovų. 
Vienas profesinių Sąjungų 
Tarptautinės Tarybos atstovas

turėtų būti Trečiojo Interna
cionalo Pildomų j am Komitete, 
o pastarojo atstovas turėtų bū
ti profesinių Sąjungų Tarptau
tinėj Taryboj”.

Po šituo veikimo programų 
yra pasirašęs A. Losovski, var
de visos Rusijos profesinių są- 
jungų Centro Tarybos ir ke
letas įvairių Europos šalių ko
munistų, kurie sutiko su 3-čio
jo Internacionalo programų. 
Bet didžiuma tame suvažiavi
me dalyvavusių unijų delegatų 
tokiam durnam komunistų nu
sistatymui griauti unijas iš vi
daus ir stengtis įvykinti ko
munistų “proletariato diktatū
rų” pasipriešino. Taip pasi
priešinusių buvo Amerikos, 
Australijos, Naujosios Zelandi
jos I. W. W. unijos, Vokietijos 
sindikalistinės unijos, taipjau 
Anglijos, Francijos ir Italijos 
unijos.

Tečiaus Rusijos komunistai 
to unijų pasipriešinimo nepai
sė ir tuojaus po to 19®0 m. 
suvažiavimo Amerikos komu
nistai pradėjo smarkų ardimo 
ir griovimo darbų unijose, viso
kiose organizacijose ir net pa- 
šelpinėse draugijose. Tų ardi
mo darbų tada pradėjo ir lie
tuvių komunistai Susivieniji
me Lietuvių Amerikoje ir ki
tose pašelpinėse draugijose.

Rusijos komunistų 3-čiojo 
Internacionalo įsakymu Wm. Z. 
Foster sutvėrė savo švietimo

neva Tautų Ly-

komunistinę pro- 
šalių profesinėse

propa- 
ardimo

paimti

žalingųjai komunistinei 
gandai ir tolimesniam 
ir griovimo darbui.

Daug faktų galėčiau
iš tos A. Losovskio* knygos į- 
rodymui, kad Rusijos komunis
tų įsakymu varomas visas grio
vimo ir ardimo darbas Ameri
kos darbininkų unijose ir orga
nizacijose. Ji yra išversta ir j 
lietuvių kalbų. Vertė jų V. Tau
ras. įdomaujantys j uja, gali 
jų gauti pas žymesnius komu
nistus, nes ji yra jų taktikos 
rankvedis jų varomame griovi
mo darbe. Man fifi ją davė 
augštas Rusijos agentas-komu- 
nistas, kada aš bendradarbia
vau komunistų spaudai, kad ži
nočiau kaip savo raštais varyti 
griovimo darbų. Bet mano sų- 
žinė neleido tokiu darbu užsi
imti ir turėjau skirtis su komu
nistais—Pasaulio Vergas.

Iš Korano
(Koranas—mahometonų 

šventraštis)

— Koranas yra Dievo kūri
nys. Patvirtink tiesą tų raštų, 
kuriuos jis paduoda. Viskas 
paaiškinama. Niekas negali 
abejoti. Pasaulių valdovas jį 
iš dangaus atsiuntė.

— Nebūkite nedėkingi! Kant
riai paneškite blogumus.

— Netikėliai yra lygus tiems, 
kurie girdi balsus, bet nieko ne
supranta. Kurtieji, nebyliai, 
aklieji neturi intelekto.

—Jūsų žmonos yra jūsų dir
va. Tobulinkite jas kada jums 
patinka.

— Prisirišimas prie malonu
mo apakina mirtinguosius. Mo
terys, vaikai, turtai, puikus 
žirgai, bandos, dirvos yra jų 
ugningų troškimų tikslai. To
kie yra pasaulio gyvenimo 
džiaugsmai. Bet prieglauda, 
kurią Dievas paruošia yra daug 
malonesnė.

—Vyrai yra vyresni už mo
teris dėl to, kad Dievas jiems 

_ , . , .davė ant jų pirmenybę, pavedė,
Lygą, kurios uzdavims buvo ; jų gerove rUpintis. Moterys i 
griauti unijas iš vidaus, steng- +urį paklusnios ir tylėti! 
tis unijų narius sukiršinti, su- apįe savo vyrų PaslaPtis dėl 
ardyti darbininkų vienybę h* to, kad jos yra dangaus paskir- 

,pasinaudojant pačių komunis- įos jiems saugoti, 
tų sukeltais ^vaidais unijose, kenčia žmonų 
pašalinti unijų viršininkus, o' nybę gali bausti jas, 
jų vieton pastatyti komunis-1 nas guolyje ir dargi 
tus ar simpatizuojančius ko
munistams ir nuvesti tas uni
jas į 3-čiąjį Internacionalą, 
kur ant jų butų buvusi uždė
ta komunistų “proletariato” 
diktatūra. i, ’ - . -I lo stengtis atvesti ji į smagu- 

Jau 1924 m. komunistams mą. Tylus sutaikinimas yra 
pavyko suvažiavime suskaldyti Į išmintingiausias būdas. 
I. W. W. uniją. Jiems pavyko 
suvažiavimą išprovokuoti ir 
tada komunistiniai I. W. W. de
legatai pirmieji nubėgo į kapi
talistinį teismą, kurį jie sakėsi 
taip neapkenčią.

Tečiaus švietimo Lyga neat
siekė savo tikslo. Tad dabar 
komunistai stengiasi įsibriauti 
į unijas visai skirtingais ke
liais., Jie žut-but yra nusitarę 
įsibriauti į unijas ir jas užka
riauti, o kurių nepajėgs užka
riauti, tai jas sugriauti. Tuo 
tikslu yra tveriami* visoki 
“Save the Union” komitetai ir 
kitokiais vardais komunistinės 
organizacijos. Todėl tai jie su 
tokiu atkaklumu griauna ang
liakasių uftiją ir laužo anglia
kasių streiką.

Pinigus tam 
bui komunistai 
niai iš Rusijos, 
na surenkama šioje šalyje pa- 
vydale aukų j įvairius fondus, 
kurias komunistai renka prie 
kiekvienos ^progos. Nežiūrint 
kokiam tikslui tos aukos būna 
renkamos, veik visos jos būna 
praleidžiamos komunistinei 
propagandai ir tik mažytė da
lelė iš Amerikos darbininkų 
iškaulytų pinigų nueiną auko- 
jąmam tįkšlųi. | Tąip daroma 
sulig pačios Rusijos įsakymo.

Į pašelpines draugijas gi ar 
į SLA. komunistai veržiasi tik 
todėl,; kad ten yra turtingi • iž
dai, iš kurių komunistai gali 
pasisemti nemažai pinigų savo

griovimo dar- 
gauna tiesiogi- 
Kita dalis bu-

N. Rubakinas

Pasaulio Kūrimosi
Paslaptys

(Tęsinys)

šia dalelė kokios nors medžia
gos — taip pat savo rųšies Pa
saulis. Ir be to, sudarytas tais 
pačiais dosniais, tuo pačiu pla
nu, kaip ir tas Pasaulis, kuri 
mes visi dabar matome savo 
akimis, šitą atidengė visa ei
le mokslininkų įvairiais tyri
mais. Ar galima tame įsitikin
ti savo akimis? Galima butų 
tiktai tada, jeigu mes pasida- 
rytumėm 1(N) sekstilijonų kar
tų mažesni, negu dabar kad 
esame. Pamažeti štai kiek kar
tų : 100,000,000,000,000,(KM),0(M),- 
(XX) = 1023.

Na gerai, dabar imkime įsi
vaizduoti, kad einame vis ma
žyn ir mažyn. Iš pradžių ma
žesni, kaip žvirgždeliai, smil
telės. Tuomet ir smiltelės pa
sirodys mums dideliais gaubu
riais ar net kalnais. O kuomet 
mes pasidarysime dar mažes
ni, tai pamatysime, kad tie gau
buriai ir kalnai nė ištisiniai, o 
sudaryti iš kaž kokių dalių da
lelių. Ir tarp tų dalelių yra tar
peliai. Mažesni mes darysimos, 
didesni ims rodytis mums ši
tie tarpeliai. Ir galų gale mes 
pamatysime, kad tie tarpeliai 
kuriais skiriasi dalelės nuo,vie
na kitos, yra labai dideli, paly
dinus su tomis dalelėmis med
žiagos.

Yra erdvėse tokios vietos, 
tokie žvaigždžių susikaupimai, 
kur visas dfftigus nušviestas 
nuo daugybės žvaigždžių. Ten 
žvaigždės lyg kad susisiekia 
viena su kita, liet tai tik rodo
si, kai iš tolo žiuri. Taip pat 
ir matomas mums pasaulis pa
sirodytų ištisinis, arba gabalas 
kokios nors medžiagos. O at
skirų žvaigždžių nesimatytų. 
O planetų, kometų, miglynų — 
juo labiau, žodžiu, lyg kad jų 
visai nebūtų. Pasaulis mums da
bar atrodo labai didelis todėl, 
kad mes esame labai maži. Mes 
matome tarpus tarp žvaigždžių 
ir planetų todėl, kad mes esa
me kur kas mažesni už tuos 
tarpus.

Ir dar ne viskas. Juk erdvė
se daug yra toičių pasaulių, kaip 
mūsiškis. Muisškis ne vienas 
toks. Vienas dalykas — Pasau
lis, kurį mes šiandien kaip nors 
matome, ir visai kitas dalykas 
— Pasaulis, sudarytas iš. tokių 
daugelio Pasaulių, kaip musų. 
Musų Pasaulis, tai yra, kurį 
šiandien matome, tai dar viso 
Pasaulio nesudaro. Pasidaryki
me mes kur kas didesniais už 
šį matomą Pasaulį, tuomet, su
prantama, pamatysime daugy
bę ir kitų Pasaulį. Pamatysi
me daugybę panašių į mūsiš
kį Pasaulių. Ir visi jie pasiro
dys mums susikaupę, ištisiniai 
ir kieti daiktai, lyg kad su
siliejusi medžiaga. O susijungi
mas tokių medžiagų, ką reiš
kia? Taip pat pasauli, tiktai 
tokį, ypatingą, naują Pasaulį, 
sudarytą iš begalines daugybės 
tokių pasaulių, kuriame mes 

| gyvename. Ir šis musų Pasau
lis pasirodytų mums maža ma- 

Mi (^a^e^c didelio Pasaulio, 
o erys §jan(jįen visai nemato-

- me. 300 bilijonų metų, 300 bi- 
Jijonų apsisukimų musų žemės 
rutulio apie saulę —• tai tik 
viena sekunde tam Pasauliui, 
kuris susidarytų iš daugybės to
kių Pasaulių, kaip mūsiškis.

Iš to ir seka, kad Pasaulis 
sudarytas iš Pasaulių, vis tiek, 
kaip musų žemė sudaryta iš 
akmenų ir iš visokių kitų med
žiagų, o visos medžiagos suda
rytos iš jų dalelių, molekulių, 
o šitos molekules iš jų dale
lių, atomų, atomai — iš jų da
lelių, elektroną.

šitie pavadinamai, duota tik 
lam, kad kaip nors susivok tu
mėm, kas iš ko sudarytas. Bet 
dalykas ne pavadinimuose, o 
pačiuose medžiagų susidary
muose. štai, pavyzdžiui, yra že
mėje gyvūnėlis vienos šimto
sios colio didumo. Jį galima 
įžiūrėti tiktai per labai didi
nantį stiklą. Vadinasi jis “mo
nada”.

Kiekviena 
malėlis šito 
susidaro iš 
lių, tai yra 
gos. O juk dar kiekvienas šitų 
molekulių susidaro iš daugy
bes atomų. Paimkite razinką 
(sudžiovusią vynuogę), padidin
kite ją 1023. kartų (100 seksti
lijonų kartų) — ir jus gausi
te musų žvaigždėtąjį dangų. 
Šitoj razinkoj 20 tūkstančių 
trilijonų atomų. O kiek gi mu
sų kūne tokių mažučių plane
tų, vadinamų elektronais?

dtai kiek: 10,00(),(X)(),(KM),000,- 
000,000,000,(XX),000,000
yra 1031, arba 10,000 akti Ii jo
nų elektronų. -

Štai > skaičiaus ma
žų pasauliu sudarytas musų kū
nas. Atomai, vidutiniai skai
tant, 250 milijonų kartų ma
žesni už colį.

Tai koks gi tuomet 
elektronas ? Elektronas 
standių trilijonų kaitų 
nis už žemes rutulį.

Bet nuostabiausia Štai kas: 
kiekviena dalelė, mažų maziau-

Vyrai, ku- 
nepaklus- 

palikt vie- 
mušti. Pa- 
atpratinti

!nas guolyje ir dargi 
klusnybė turi jas 
nuo blogo elgesio.

— Jei vyro elgesys ir užkie
tėjimas duos moteriai pamany
ti, kad yra atstumta, ji priva-

— Teisingumas yra pasigai
lėjimo brolis.

— Tas, kuris užmuš žmogų 
be įniršimo, bus kaltas už krau
jų visos žmonijos; tas gi, ku
ris išgelbės vienam žmogui gy
vybę, bus atlygintas taip, lyg 
kad butų išgelbėjęs gyvybę vi
sai žmonijai.

— Daug žmonių laiko taisyk
le savo nuomonę ir melagystę. 
Jei tu jas seksi — iškrypsi iš 
Dievo kelio.

— Piktadarystė skaistėja be
dievių akyse.

Gyvenimo laikas yra nu
statytas. Niekas negalėtų pra
tęsti ar pakeisti bent vienų aki
mirkų.

— Reikalaukime iš kiekvieno 
tiktai to, kų jis gali

— Jei mano kerštas yra ty
lus, jis yra baisesnis.

— Lai pasigailėjimas bus ta
vo kraitis. Vadovaukis teisin
gumu ir šalinkis tamsuolių.

— Nemaža laiko reikalinga, 
kad atskirti melagį nuo tiesų 
sakančio. Išvertė A. Balčius.

Pigi operacija
Plėšikas, užpuolęs keleivį, 

grūmoja jam. Nusigandęs ke
leivis šaukia:

—Tamsta nepjauk mane! Aš 
tik 30 litų teturiu.

—Kodėl ne, aš ne daktaras, 
kad už papiovinąą imčiau kelis 
tūkstančius litų.

spora, tai yra ge- 
mažiausio padaro, 

268 milijonų dale- 
molekulių mcdžia-

- tai

didumo
10 tuk- 
mažcs-

sime dar mažesni už tas da
lelės, kas tuomet? Tai ir tos 
dalelės atrodys mums, didelės. 
Ir pamatysime tuomet, kad jos 
ne ištisinės, o sudarytos iš da
lelių, taip pat yra tarpeliai. O 
anie tarpeliai — dykumos. Jo
se ir oro nėra, kaip ir dangaus 
erdvėje, dėl to, kad ir oro da
lelės sudarytos tokiu pat būdu. 
Ir tarpeliai, ir dalelės pasiro
dys tuomet didumo, kaip da
bartinis mums matomas Pasau
lis. Ir taip pat pasirodys ne iš
tisinis, o sudėtinis. O kas gi 
tokios dalelės, sudarytos dar iš 
dalelių? Štai jos ir yra mole
kulės, sudarytos iš atomų. Bet- 
gi ir tarp atomų yra tarpeliai. 
O mes juos tik tuomet pama
tysime, kai pasidarysime dar 
mažesni. Ir tie tarpeliai dide
li, palyginus su didumu ato
mų. Pasidarykime mes didu
mo, kaip koks atomas, ir pa
matysime šitą patys savo aki
mis.

(Bus daugiau)

TIK ką atėjo “Kultūros” 
nr. 5. Galima gauti “Nau
jienose”. Kaina 45c.

Gražiausias ir geriausias 
Automobilius šiais metais 

tai yra NASH
Pirk sau naują arba mainyk 
savo seną ant naujo per manę. 

Gausi teisingą ir mandagų 
patarnavimą.

JONAS ŠLEGAITIS
(Antonsen Motor Sales) 
6716 So. Western Avė.

Phone Hemlock 8084

GYVENIMAS
Mlnesinis Žurnalai 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų ...........„..... .. $1
Kopija ........................... 10c

Tik trumpam laikui 
“Gyvenimas” ATPI
GINTAS. Kopija — 
10c. Prenumerata me
tams — $1.50. Pasi- 
naudokit šia nepa
prasta proga.



Ketvirtadienis, bir. 21, 1928 ’ NAUJIENOS, Chicago, m ’

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių komiteto 
Pasaulinei Parodai 

susirinkimas.
Lietuvių pirmininko praneši

mas; laiškas komiteto koordi
navimui (derinimui) darbuotės 
tautinių grupių; komisijos; 
draugijų, kliubų ir kuopų val
dybų susirinkimas ketvirtadie
nyje, Auditorijos svet., birželio 
28 d.; lietuviai turi dalyvauti 
kartu su kitais.

Antradienyje, birželio 19-tą, 
Hamilton kliube p. Elias, lietu
vių komiteto Pasaulinei Paro
dai pirmininkas, buvo sušau
kęs komiteto susirinkimą.

Pirmininkas darė pranešimą. 
Jo pranešimu, jau dauguma 
tautinių grupių yra gerai susi
organizavusios. Jos turi iš
rinkusios reikalingas komisijas 
ir yra pasiskirsčiusius darbą. 
Reikalinga ir lietuviams pasi
skirti užduotis ir imtis darbo. 
P-nas Elias perskaitė laišką de
rinimui tautinių grupių darbuo 
tės pirmininko, p. Streykman- 
s’o.

Lietuviai prašomi išrinkti 
komisijas

Laiške lietuviams patariama 
išrinkti sekamas komisijas:

1—Spaudos (publicity); 2— 
bažnyčių; 3 draugijų, kliubų, 
kuopų ir kitų organizacijų; 4 
svetainių ir mitingų; 5—kal
bėtojų ; 6—muzikos,—paroda vi- 
mo (pegeant); 7 - atletikos ir 
sporto; 8—prirašymui narių
parodai remti; 9-moterų pa
galbinių organizacijų.

Laikinos komisijos
Apkalbant minėtą laišką, iš

reikšta nuomonių, kad tinka
mai sudaryti reikalingas komi
sijas umu laiku (ypač dabar, 
vasaros metu) sunku. Bet su
daryti komisijas reikia greitai. 
Dalykas toks, kad pirmadieny, 
liepos 2-rą dienų, įvyksta visų' 
tautinių grupių pirmininkų (ro
dos ir komisijų valdybų) suei- 
įįti. Tai#i lietuviai turėtų pa
sirodyti, kad ir jie jau pradėjo 
tvarkytis ir ėmėsi darbo.

Kaip nuskirti komisijas
Dabartiniu laiku kai kurios 

draugijos yra nutarusios per 
du—tris mėnesius visai nelai
kyti susirinkimų. Kitų draugi
jų mėnesiniai susirinkimai gal 
įvyks iki 2 dienos liepos. Abel- 
nai, numatyta, kad bus negali
ma kiek didesnį draugijų skai
čių pasiekti į taip trumpą laiką.

Bet draugijos, kliubai, kuo
pos ir kitokios organizacijos tu
ri nuolatines valdybas. Valdy
bų adresai gan lengva sužinoti. 
Pavyzdžiui, Bridgeporte yra 
Draugijų ir Kliubų Susivieniji
mas, kuris palaiko Auditorijos 
svetainę, ši susivienijimo val
dyba, be abejonės, turi atskirų 
organizacijų valdybų adresus. 
Todėl nutarta išsiuntinėti laiš
kai toms valdyboms su pakvie
timu dalyvauti susirinkime, ku
ris yra šaukiamas ketvirtadie
nyje, birželio 28 dieną, Lietuvių 
Auditorijos svetainėje.

P-nas šimutis, “Draugo” re
daktorius, pareiškė, kad į tą 
laiką klebonai galėsią išrinkti 
komisiją iš savo tarpo bažny
čioms atstovauti. Jis, be to, pri
žadėjo suteikti adresus valdy
bų tų draugijų, kurios priklau
so Lietuvių Bymo Katalikų Fe
deracijai, Vyčių kuopoms ir tp.

Toliau svarstant klausimą 
paaiškėjo, kad nesunku pasiek
ti valdybas kliubų, kurie yra 
užinteresuoti atletika, ba jie 
turi savo Federaciją; kad taip
gi nesunku susižinoti su vedė
jais ir valdybomis įvairių cho
rų, o taipgi didele dalimi šiaip 
.draugijų, nepriklausančių susi
vienijimams arba federacijoms.

Taigi visų organizacijų val
dyboms, kurias galima bus pa
siekti, taps išsiuntinėti laiškai 
su pakvietimu dalyvauti busi
mame susirinkime Auditorijos

svetainėje birželio 28 d. Ma
nau, kad teisingai supratau, 
jog susirinkime bus pageidau
jama ir yra kviečiamos daly
vauti valdybos tų organizacijų, 
kurios ir negautų laiško su pa
kvietimu, ba juk gali pasitaiky
ti, kad netyčiomis ta ar kita 
draugijų liks nepakviesta.

Šiame susirinkime birželio 
28 d. ir bus galima nuskirti 
komisijos — jei ne pastovios, 
tai nors laikinos. čia išrink
tos komisijų valdybos galės at
stovauti lietuvius ir minėtoje 
tautinių grupių sueigoje liepos 
2-rą dieną.

Lietuviai turi dalyvauti kartu 
su kitais.

Kada ruošiama toki paroda, 
kaip 1933 metų paroda Chica- 
goje, kuri garsumu, didumu 
pralenks visas iki šiol pasauli
nes parodas, tai lietuviai turi 
imti dalyvumą jos rengime, jei 
yra kviečiami.

Kada rengimui kalbamos pa
rodos karštu noru prisidėjo vi
sų tautų didesnių ir mažesnių 
— grupės, jų tarpe net japo
nai ir chiniečiai, — tai lietu
viai negali atsisakyti.

Kada visa Chicaga — dau
giau kaip pusketvirto miliono 
žmonių — pasiryžo turėti Pa
saulinę Parodą Chicagoje 1933 
metais, tai kokios 70 ar 80 tūk
stančių lietuvių negali išsiskir
ti.

Kada visas pats stambusis 
Chicagos kapitalas vienoje pu
sėje, o Amerikos darbo Fede
racija, kaip organizuotų darbi
ninkų reprezentuotoja, kitoje— 
stojo darban, idant surengus 
Pasaulinę Parodą Chicagoje, tai 
vieni lietuviai neatsispirs, “ne
papus prieš vėją.”

Ar lietuviai priešinsis, ar ne 
paroda bus. Šitaip daly

kams klojantis, lietuviai no
voms ar nenoroms turi savo 
dalį atlikti jos surengimui. Jie 
gyvena Chicagoje, jie ir turi 
išpuolančią jiems ' chicagiečių 
darbo dalį atlikti. Ir juo ge
riau jie pasirodys, tuo rasi 
patys daugiau naudos turės.

Dar viena, kita pastaba.
Antradienio vakaro susirin

kime, tarpe kita ko Lietuvos 
konsulas Chicagai, p. Kalvai
tis pareiškė, kad jis jau para
šęs Lietuvos valdžiai' praneši
ma apie lietuvių darbuotę Chi
cagos parodai rengti; išreiškė 
viltį, kad Lietuvos valdžia pa
reikš noro, idant Lietuvos res
publika butų atstovaujama 
1933 metų parodoje.

“Naujienų” menedžeris, J. 
šmotelis, išreiškė pageidavimą, 
kad trumpu laiku po liepos 2- 
ros dienos įvyktų komisijų su
sirinkimas tolimesnei darbuo- 
darbuotei apkalbėti. •

P-nas Zdankus, “Vyties” re
daktorius, /atkreipė susirinku
sių dėmesį į tai, kad lietuviai 
jau perka Parodos Certifikatus,

kai jiems siūlo juos pirkti bo
sai tų dirbtuvių, kuriose jie 
dirba; pasak jo, butų gerai, 
kad lietuviai, pirkusieji tokių 
certifikatų, prisiųstų tų certi- 
fikatų numerius lietuvių gru
pės komitetui; lietuviai galėtų 
parodyti didesnį skaičių savų
jų, turinčių certifikatus.

J. šmotelis paprašė, kad 
“Naujienoms” butų atsiųsta 
tokių certifikatų pardavinėti 
tiems, kurie norėtų pirkti. P- 
nas šimutis išreiškė tokio pat 
pageidavimo “Draugo” vardu.
Certifikatai jau šiandien gali

ma pirkti Universal State Ban- 
k’s. Už dienos — kitos jų bus 
galima gauti ir “Naujienose” ir 
“Drauge.” Reporteris.

Neprašyti svečiai 
garaže

Išdaužta langas garažo, ku
ris priklauso lietuviams ir ku
ris randasi adresu 3227 South 
Halsted street. Išnešta kai ku
rių mažmožių, laikomų gara
že. Nuostolių padaryta apie 10 
dolerių.

PRANEŠIMAI
Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliu* 

bo pusmetinis susirinkimas jvyks 
ketvirtadieny j, 21 dieną birželio, 1928 
m. at Humboldt Maccabee Temple, 
1621 N. California Avė., Chicago, III. 
2ros lubos, 7:30 vai. vakare. Turim 
svarbių reikalų.

Sekr. A. Walskis.

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

Gydytojai,
Res. Telephone Plaza 3200 

DR. M. .L SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Reaidence Tel. Fairfax 6358

P. Adomaitis baigė 
teisių mokyklą

• - -
Vakar apsilankė “Naujieno

se” P. Adomaitis, kuris šiomis 
dienomis baigė teisių skyrių 
NorthVVestern Universitete ir 
gavo teisių daktaro diplomą. 
Dabar jis rengiasi prie valsti
jos kvotimų, ir, reikia tikėtis, 
neužilgo susilauksime naujo 
lietuvio advokato. Apie p. Ado
maitį, mažai kas iki šiol girdė
jo. O vienok jo mokslo istorija 
gan įdomi. Jis atvyko iš Lie
tuvos prieš karą, bet dar jau
nas. Įdomiausias dalykas tas, 
kad jis savo jėgomis, be jeįkių 
visuomenės aukų ir malHavi- 
mų, atsiekė savo tikslą. Apie 
tai prie progos pakalbėsime 
plačiau. — V. R-s.

LIETUVIŲ BATELIAI
Sužeisti

^usikulė autas su motorcik- 
liu. Tai atsitiko 19 dieną bir
želio ties 32-ra ir Wallace gat
vėmis. Nelaimėje sužeistas 
Fra n kis Juzunas, 16 metų, 
3139 Normai avenue. Perskel
ta galva. Jis važiavo motor- 
cikliu, kurį operavo Frank Ha
lu b, 507 West 32-nd st. Su
laužyta kairieji koja Frankiui 
llalub. Sužeistas taipgi Ed- 
ward Pat riek tojo pačioje ne
laimėje; jis važiavo autu; nu
kirsti jo dešinės rankos trys 
pirštai.

Sužeidė autas
Antanas Tverijonas, 918 W. 

34-th street, 36 melų, ėjo per 
gatvę ties 33-čia ir Emerald 
avenue. Drauge su juo' buvo 
jo sunuš, kūdikis pustrečių 
metų. Juos užgavo trokas, ku
ri operavo Louis Bioe, 5007 
May slreet. Tverijono įlaužta 
kairėji koja; vaikučio veidas 
užgautas. Tėvas ir sūnūs nu
gabenti St. Paul ligoninėn.

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas 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 išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

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

*■——sa n..,irrar , l -n I i ir -T'I ■li.ira

Paskyrė kvotas
III .»■'■■■ t

Chicagos Vaizbos asociacija 
vakar paskyrė įvairioms mie
sto biznio ir pramonės šakoms 
tam tikras kvotas, idant su
kėlus reikalingus $150,000 pa
darymui nuodugnaus tyrinė
jimo politinių suktybių ir te
roro žygių ir nubaudimui kal
tininkų pastarųjų “primary” 
balsavimų dienoj.

BIBLIJOS 
STUDENTAI

N^d., Birželio-June 24, 1928 m.
Turėsime programą lietuvišką, 
iš “Sargyl>os Bokšto” radio 
W-()-R-D, 252 m., pradžia ly
giai nuo 2:30 vai. po pietų, iki 
4 vai., Chicago day light sav- 
ing time.

Prašom visus pasiklausyti, 
nes bus programa graži ir įdomi 
Grieš jaunuolių orkestrą, gie
dos choras, kvartetas, duetas, 
solo ir kalbės F. Zavist temo
je: — “Tikrasis kelias”.

šiuomi prašom musų klausy
tojams radio, kad kiekvienas, 
kuris girdėsite minėtą progra
mą ir jums patiks, tai malonė
kite prisiųsti mums savo antra
šus, o mes nusiųsime jums kny
gelę veltui ix> antgalviu “Laisvė 
žmonėms”.

Adresas laiškams: Sargybos 
Bokštas, W. O. B. D-, Webster 
Hotel, 2150 Lincoln Park West, 
Chicago, 111.

Pirkit deimantus pas 
Alex. R. Junievicz

Deimantai, laikrodėliai ir 
šliubiniai žiedai.

AIex R. Junievicz
3317 S. Halsted St. 

Chicago, III.

Permodeliojame
Mes atliekame visą dar
bą; statome mūrinius ir 
medinius bungalow, ga
ražus, sun parlorus, pa
keliam namus, įdedam 
salygatvius, grindis, pri
statome namus, taipgi at
liekame NAUJĄ DAR
BĄ. Atsiųskit kuponą dėl 
dykai apskaitliavimo.
$5 įmokėti, kitus iš
mokėjimais PER 3 

METUS 
DIDYSIS AFISAS 

Ajax Construction Co.
2206 Mihvaukee Avė.

Brunsvvick 4707 
South Side Skyrius 
Mr. August Saldukas 

4034 Archer Avė.
Laf. 6719

Vardas ...........................
Adresąs ........................
Telefonas ........................

..................................... . .............
Tol. Central 8466-7-8. State 6600

Peter G. Gaudas
LIET U VYS ADVOKATAS 

140 N. Dearbom St.
Room 310

Narys advokatų firmos 
Elliott, Gaudas & Tepper

Graboriai_____

S. D. LACHAVICZ

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

Nedėiioj nuo 10 iki 1

Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aidų 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. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėiioj 
10 iki 12 va), po pietų.

471? South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8102 S. Halsted S t., Chicago 

arti 31at Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dienų

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Sercdos vakare uždaryta 
Nedėiioj pagal sutartį

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotojaa

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patamav imas 
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 VEDfiJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitagc Avė,

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė- Tel. Blvd. 320

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

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 
r tų, nuo 6 iki 

vai. vakare.

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedalioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicatro. III.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

_____________________________ i—

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

I

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

Akių Gydytojai
Jei abejoji apie savo ateis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenae 

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

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2166 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėiioj 10-12 d.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevara 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 Soutfi Halsted. Street 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

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

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telephone Ifemfock 0066 
DR. B. J. ROOTH 

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P.M. 6:00 iki 8:80 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.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Heinfock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 28 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

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

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

Nakti So. Shore 2238, Blvd. 6488

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago,, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

_______Advokatai_______

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted SL 

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN 
(Jobo Ragdžiunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Itandolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9610

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Nedėiioj nuo 11 rvto ilį 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

“ TaTslakiš-
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 8395

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted SL
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto
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Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

Tarp Chicagos 
Lietuvių Miscellaneous 

įvairus

Naujienų Piknikui 
besiartinant

GEROS, riebios juodžemės galite 
pirkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 
ir t. t. $7 už lodą taipgi “filings”. 
šaukit Nevvcastle 2818.

MALEVOJIMAS, popiernvimas, 
calcimaihing — iŠ vidaus ir vir
šaus — darbas garantuotas. Geriau
sias darbas mieste ir pigiau, šaukit 
Mohawk 0496.

Visi subruzdo rengtis. Pa
daužos pridavė savo vožną 
notą, išdėstydami savo pačių 
svarbius reikalus. Tuose reika
lavimuose jie mini kokius tai 
tvartus, konstituciją, amend- 

mentus ir daug kitokių keistų 
dalykų. Pikniko rengimo ko
misija, negalėdama išrišti tų vi
sų klausimų, atidavė eksper
tams išversti į paprastą lietu
vių kalbą, kad galėjus svar
styti.

A. Zymontas pridavė ilgiau
si surašą žaismių, kurias jis 
“įkūnys” Naujienų piknike? čia 
yra sužymėtos lenktynės pa
prastos, lenktynės supančiotų, 
susitūpusių, virvės traukimas, 
Adomo žagrė, valgymas spage
ti, šėrimas šaltko.šės, šonais 
bėgimas ir daug kitų. Visoj 
rodos, yra apie 30 numerių. 
Už kiekvieną žaismę paskirtos! 
dovanos cash. Žaismės-lenkty-1 
nės bus vyrams, moterims, vai-Į 
kams ir mergaitėms, storiems i 
(oms), ploniems (oms), augs-1 
tiems ir trumpiems. Visi 
rėš progos parodyti savo 
bumus ir gauti dovanų.

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.
orro WITTBOLD NUKSERY 
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

MUFUOJAM visokius rakandus ir 
pianus Ir visokius mažiausius 
rius padarau. Taipgi anglis 
Patarnavimas užtikrintus.

GEORGE BROTTS
3500 So. Union Avė.

Phone Boulevard 3787

orde- 
vežu.

BALTA maleva $1.50 galionui. 
Roleliai stogų dengimui, $2 roleliui, 
naujas !4 arklio jėgos motoras $7. 
Ruda maleva 85c. galionui, virvės 
8c. svarui.

2553 W. Madison St.

flatųPabudavosim 2 
arba bungalovv ant 

jūsų loto
Mes pastatysime jums Chicagoj 

arba priemiestyj ant jūsų loto bile 
kokios rųšies bungalovv arba flatį- 
nį namą. 
ĮMOKĖTI, 
bungalovv 
kambarių, 
kate bus 1 
kiekvieną 
insullation.” 
dėl dykai apskaitliavimų ir planų.

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedaliomis.

TRIANGLE 3299

bungaiow i
NEREIKIA 

5 arba 
arba gra

Rendą kurią labar mo- 
užtektina dėl išmokėjimu 

mėnesį. “Multi-celled
Atsišaukite bile kada

NIEKO
6 kambarių 

žų 2 flatų, 5-6

tu- 
ga-

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
ųokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du, metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

ge- 
los- Business Service

Biznio Patarnavimas

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jum* $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim
ti. Pini^uB | 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė.,
Kampas Hermitage Avė.

Pirmas golfas
Jaunas lietuvis ir labai 

ras žmogus užsigeidė golfą 
ti. Menas tik strakt surenka
laidas, sukiša į maišą, Čepo
nis atlekia savo autu, pasišau
kia dar vieną kitą ir kai ma- 

.hiodosios

AR JŪSŲ MALEVOJIMAS IR 
DEKORAVIMAS ATLIKTAS EKS
PERTŲ? NUO VALANDŲ ARBA 
KONTRAKTINIS DARBAS.

J. J. SHAKENMAER, 
949 MILWAUKEE AVĖ., 

BRUNSVVICK 7397.

kerta laz- 
visas pu-

ka pirmų kirti 
ir pirmu kartu

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojara. Uilai- 
kom maleva, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St 
Phone Victo 7261 J. S. RAMANč NIS, Sav.

Paskolos suteikiama 
j viena diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

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

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, 

City State Bank Building 
128-180 N. Wells St

Fumiture & Fixtures 
___ Rakandai-ĮUizai _

TURIU parduoti iš priežasties 
apleidimo miesto savo gražius 4 
kamb. rakandus, sykiu ar dalimis. 
2805 N. Kedzie Avė.

X

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių “red tapė” 

1647 W. 47 St.

MES DIRBAME arba perkame 
antrus morgičius South Šule, 6% 
pigiausios komiso kainos mieste.

F.- J. STEWART
Vincennes 0816 

arba šaukite
8234 Rhodes Avė.

Personai

VELTUI
Patęstai, Vaizboženkllai, Copy- 

wrighU. Rašyk šiandie. Patentui 
reikalais kreipkitės prie manąs su 
Silnu užsitikėjimu. Teisingas 

reitas patarnavimas.
B. Pelechowicz

Registered Patent Attorney, 
2310 W. Chicago Avė.

Chicago, Iii,

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

ir

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

Selcsnmnų, kurie turi noro iSsimo- 
kinti pardavinėjimo sulyg moderniš
komis metodomis. Nėra reikalo tu
rėti tam patylimo, 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 proga dirbti praktiškai atstovau
jant Chevrolet, Amerikos labiausia 
perkamą karą.

Ateik ir atsinešk šį skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 301 Gossard Bldg. 
108 E. Ohio St.

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

Exchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

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

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui___

DIDELIS BARGENAS
Už $2500 cash nupirksite 2 flatų 

namą, mūrinį, 6-6 kambarių, furnas 
ir pečium šildomas, mokėti po $60 
j mėnesį, rendų $100 į mėnesį, ran
dasi netoli 73 ir Peoria Sts.netoli 73 ir Peoria Sts.

SULLIVAN AND CASEY 
7221 S, Halsted St.

Triangle 1606
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui
FARMOS, virš 100 akrų, skersai 

kelio nuo $3,000,000 lenktynių ke
lio. Specialė kaina, $1,050 už akrą.

tai visus nuveža i 
Meškos golfo aikštę.

Visi sustato boles, 
da — bolės lekia Į
sės. Musų prietelis pirm u kar
tu paima pirmą lazdą, žiuri j 
pirmą bolę, pirmu kartu už
simoja, u 
kirsdamas
atsisėda ant kietos pievos, ge
rinus pasakius — jisai parvir
sta, ale neužsigauna. Paskui 
jau viskas ėjo gana sklandžiai 
ir linksmai.

Vadinasi, nedėlioję “Naujie
nų” atpuskas. Visokių žmonių 
bus, bolševikų bus su rezoliu
cijomis 
parduot, 
nesakys, 
rys, tai
nežino ir 
būt bus visokių fonių.

MES pastatysim ant jiteų loto bile 
kokį bungalow arba flatinį namą tik 
biskį įmokėjus, kitus kaip renda. At
sišaukit bile kur Chicagoj arba iš 
priemiestukų. Apskaitliavimas veltui.

ERNEST FORS,
2446 N. Avers Avė., Spaulding 8920

kaip dauginus alaus 
ale jie tur būt spyčių

O ką Padaužos da- 
jusų korespondentas 
sakyt nenori. Tur

Na, tai, vadinasi, vyrai ir 
moterys, seni ir jauni, pasi
matysime nedėlioję, Černau- 
sko darže.

Baigė kursą Chica 
gos universitete

Bachelor of Philosophy

gabi ir pa vyzd i n- 
kad univt rsitetas 
paskutinius me- 

Ji pabaigė mok-

Helena Byanskaitė, buvusi 
Birutietė, baigė Chicagos Uni
versitetą ir gavo diplomą su 
“Honors for the Degree of 

in
Education” ir “Honors for Ex- 
cellence in Education”. Hele
na buvo tiek 
ga studentė, 
davė mokslą 
tus uždyką.
slą j tris metus ir vieną ber- 
tainį ir dar taip garbingai.

Vos spėjo pabaigti mokslą, 
Helena jau gavo mokytojos 
vietą Heidelberg College, Taf- 
fin; Ohio.

Helena 
bi, bet ir 
kime. Ji 
Jis lanko
VVisconsin, 
dirba kaip life guard prie Lake 
Michigan ir 75th 
Kartą mačiau kaip 
Edvardas iš 75th 
nuplaukė iki Light
ris yra, rodos, apie pustrečios 
mylios nuo kranto) ir atgal.

Jiedu turi daug medalių už 
plaukimą. Helena Heidelberg’e 
duos ir plaukimo pamokas.

K. Vičas.

ne vien moksle ga- 
gimnastikoj, ir plau
tu ri brolį Edvardą. 

Universitetą Madison, 
o vasaros laiku

st. Beach.
Helena ir 

st. ‘beach’ 
house (ku-

Cementinis Darbas
Visokios rųšies 

tiniai bloksai, 
skiepų grindys, 
pertaisymas, 
dėl 30 dienų, 
išmokėjimais, 
šykit. f/

Pamatai, cemen- 
narmi pakėlimas, 
garažai ir visokis 

Specialės kainos tik 
Jei norite, lengvais 
Atsišaukit arba 

Dykai apskaitliavimas.

MR. A. CLOVE
920 N. Mozart St.

Brunswick 7354

ta-

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait
liavimas. Kedzie 5111.

SKOLŲ ISKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per 
“garnishment” teismą. įsteig
ta 1912 — 16 metų patyrimo. 
Kolektavimas, be mokesčio. 
Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO. 

3408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

NIEKO neįmokėti, 5 metams iš
mokėjimui. Mūriniai ir mediniai 
bungalovv, vasarnamiai, garažai, pri- 
budavojimai, viškai, porčiai, pakėli
mas namų, cementiniai pamatai, ša- 
lytakiai, stągų dengėjai, malevotojai, 
Stanton Construction Co., 6347 So. 
Westem av.: Hemock 2636, or 8528 
Lincon av.: Buckingham 7518 or 134 
N. LaSalle: Randolph 1187.

ACORN BOILED REPAIR CO.

Taisymas boilerių ir karšto .van
dens šildytuvų. Suvirinimas ir at- 
kirpimas. Visokios rųšies paipų 
darbas. Dykai apskaitliavimas. 
Reikia lietuvių pardavinėtojų.

4485 S. Union Avė.
Yards 3883.

NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 
MNESIAI IŠMOKĖJIMUI

Suvedam plumbingą ir namų ap
šildymą, baltas china eloset, $35.

THE AVONDALE PLUMBING
& HEATING CO.
2701 Fletcher St., 
Independence 2905

INTERNATIONAL
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

REIKIA patyrusių shearmenų į ge
ležies atkarpų jardą. Darbas dieno
mis ir naktimis. Rubin Metai & Iron 
Works, 1900 Caroll Avė.

REIKALINGAS nevedęs janito- 
rius, turi būt unijistas. Mokestis, 
valgis ir guolis. 1257 S. Savvyer Avė. 
22 augštas.

REIKIA dviejų piekorių, pirma- 
rankio ir antrarankio. Geistina kurie 
negeria svaiginamų gėrimų, šaukit 
telefonu Mayvvood 2482.

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

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas. 
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas

. 8885 So. Halsted St.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

VVINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

PASKOLINSIM nuo $5« iH $800 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

Mes turime užtektinai pi
nigų paskoloms, pirmiems 
ir antriems morgičiams. Pi
gios kainos. Nėra “red 
tapė”.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

REIKALINGAS darbininkas prie 
namų darbo, už džianitorių. 4449 So. 
Halsted St.

REIKALINGAS kukorius, nėra 
skirtumo vyras arba moteris, dirpti 
naktimis. Turi būti patyręs. Geras 
darbas geram žmogui. De Luxe Res- 
taurant. 3517 So. Halsted St.

PA J IEŠKAU kriaučiaus į partne
rius, į seną ir naują dirbtuvę. Pel
ninga vieta dėl gero žmogaus. Atsi- 
šaukit. Westville Taylors, 129 No. 
State St. Westville, III.

Help Wanted—Female

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui knygų ir skudurų. Ttiktai pa
tyrusios lai atsišaukia. Central Paper 
Stock Co., 2426 N. Robey St.

REIKALINGA mergina dirbti j 
valgyklą, turi būti švari, inteligentė 
ir patyrusi patarnautoja. Darbas 
ant visados, 1312 So. • Cicero Avė.

For Rent
TURIU 4 kambarių puikų moder

nišką flatą, noriu priimti gyventi 
vedusią porą arba 2 merginas. 4427 
S. Mozart St. Tel. Virginia 1220.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys vienam vyrui 

su valgiu arba be valgio. 1 fl. 3312 
So. Union Avė.

RENDAI šviesus kambarys su ku- 
kne, dėl vyrų ar merginos arba ve
dusios poros. 3612 S. Halsted St.

RŲNDON fornišiuotl kambariai, 
vaikinams arba merginoms, arba že- 
notai porai; katrie norėtų galėtų ir 
virtuvę patys vartoti. Yra vana, 
šiltas vanduo, Otelefonas, kambariai 
šilti, užpakalyj garažas; galit matyti 
bile kada.

817 W. 34 St.
Tel. Boulevard 9336

Musical Instrumento
Muzikos Instrumentai

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

6621 S. Richbond St. 
2nd floor

TURI būt tuojaus parduotas gro- 
jiklis pianas už $65, su roleliais. Jei 
norite, išmokėjimais. 6512 South 
Halsted St.

BISKĮ VARTOTI
$350 pulkus mohair aeklyčioa actas $03.50 
$400 Frifizfl aeklyčioa actan ......  $87.50
$250 UražuR walnut tnieifrulmlo aetaa $55.50 
$500 4 ėmotų walnut miegruimio

’ Hctaa ..................................................... $88.50
$550 Puikus walnut vairumo kambario

sotaa .......   $44.50
$160 Gražus valnus valgomo kamba-

hario setas .................    $58.50
$7f>. 9x12 VVilton kaurai .............   $22.50
$125. 0x12 stori VVilton kaurai _____$34.50
$26, 6 Arnotų pusryčiams setas ____ $8.60

Available Fireproof Storage 
7728-32 Stony Island Avė

Atdara kandie Iki 10 vai. vakare. 
Nodčltoj iki 0.

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
ras. lengvais išmokėjimais, jūsų 
Časiulyta kaina. Atdara vakarais, 
įstatymas bile kur dykai. Ajax 

Fumiture Co. 1434 W. Madison St.

4 KAMBARIAMS, $395 
Nepaprastai aukštos rųšies rakan
dai, 3 šmotų parloro setas, mahoga- 
ny rašymui stalas, liampos, stalas, 
vvalnut valgomo kambario setas, 
veidrodis, 3 šmotų vvalnut miegrui- 
mio setas, coil springsai ir matra
cas, du priegalviai, 5 šmotų pusry
čiams setas. Atdara dieną ir vaka
rais. Dunn’s, 6714 Cottage Grove.

19 SANDELIO I8PARDAVIMA8 NAUJŲ 
IR SENŲ RAKANDŲ

$30,000 vertf-H naujų rakandų Ir kaurų 
turi būt lAparduota labai pigiai 

4 kambarių, verti $1000 ............... .......
4 kambarių, verti $2000 ......................
$2000 Mohair Frieze seklyčios setas ....
$450 Frieze seklyčios setas ........ ........
$150 rleAutinis valgomo kamb. setas
$1H5 5 Arnotų walnut miegruimio setas
Coxwell krėslai, kaurai visokios rųAies,

b ' Arnotu piiHryėlamM ________________KlutiRkit Mr. l'nrniol 
<X>I.L1NH HTOHAUK 

0114 Madison St.
Atdara vakarais iki 0, nedalioj iki

$295
$475

$88
$145

$55
$88
»io

o

BANKRUTO STAKA9 NAUJAS 
IR VARTOTAS

Pigios kainos. Mohair narloro se
tas, $60, Frieze setas, $60, Walnut 
miegruimio setas, $60. Pianas, pus
ryčiams setas, kaurai, stalai, coxwell 
krėslai, pastatomos liampos ir t. <t.

PARMOUNT STORAGE, ’ 
7301 Greenwood Av. Dorchester 1800

BARGENAS. Pardavimui 3 Na
tional Cash registeriai, Cremona 
elektrikinis pianas, 3 pool stalai, 
steam stalas, soda fountain, 2 sal- 
dainėms keisai, cigani ir cigaretų 
counter’is, 100 

2101
Indiana

pėdų lentynų. 
įS H i / 1 
Broadway
Harbor, Ind.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JŪSŲ PASIŪLYTA KAINA 

Singer. Wnite ir visokių išdirljis- 
čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų 
kaina, šios yra išmainytos į žino- 
msa NEW HOME ELECTRIC siuvi
mui mašinas. New .Home dirbtuvės
skyriai: 4463 Broadway, 6521 So. 
Halsted St., 4714 Irving Park Blvd. 
ir 554 Washington St.. Gary, Ind.

AR JŪSŲ siuvamoji mašina rei
kalauja taisymo. Mes atsilankom 
bile kur Chicagoj ir j priemiesčius. 
Taisom pigiai. Skovvron, 8040 N. 
Avers Avė., Pensacola 1670.

Automobiles
BIRŽELIO BARGENAI

SO karų paairinkitnut, visi garantuoti. 
Cadillac'ai. Buick’ai, Nash'ai, Hųdaon’al. 
Essex'ai, Chevrolet al ir daugelis kitų, la
bai pigiomis kainomis. Matykit p. Lapai
ti. Mgr. McDERMOTT MOTOR SALES, 
7130 So. Halsted St.. Triangle 9330

NAUJi STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

4 duru Sedan, pilnai įrengti 
spare tire, bumperiais ir kita

;as su 
"tais vi

sais įrengimais ir atveštas prie du-
rų — kaina tiktai $1,845. Reiškia 

’jesnis už 
_____ _________  __ fan pilnai
Studebaker yra net $100 pigi 
Buick. Commander Sedan

mainyti seną į naujį — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite į 

MILDA AUTO SALE^T
806 W. 31st St., Tel. Victory 169? 

D. KURAITIS ir A. KASIULIS
Savininkai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI mūrinis namas, 3 
aukštų, yra 5 flatai ir štoras. Galit 
pirkti namą su saliunu arba vieną 
saliuną, 2335 S. Leavitt St.

PARSIDUODA 20 kambarių 
Roominghouse pigiai už cash, arba 
ant mainymo, ką jus turit. 733 N. 
La Šalie St. Tel. Delawnre 1282.

ARTI TEATRO. Parduosiu saldai
nių, grosernę ir delicattessen krau
tuvę. Greitam pardavimui. Savinin
kas išvažiuoja Lietuvon. Nebrangiai. 
5346 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gėri
mų parloras. Pardavimo priežastis, 
išvažiuoju Europon. 4539 S. Marsh- 
field Avė., Tel. Boulevard 6115.

PARDAVIMUI grosernė, delicates- 
sen, ice cream, gera vieta ir biznis. 
6635 So. Seeley Avė.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa su 3 pagyvenimo kambariais, 
geros mašinos, pakankamai darbo. 

1415 E. 61 St.

ARLINGTON HEIGHTS 
REALTY CO. 

Artlington Heights, III. 
Tel. 316

MICHIGAN VALSTIJOJ 
TIKRAS BARGENAS

100 akrų farma, javų auginimo, 
pienininkystės, 6 kambarių stuba, 
akmeniniu pamatu, “carbide” švie
sos, yra paukštininkas, kornains 
sandelis, kiaulininkas, barnė, šilo, 16 
alfalfos, 12 akrų avižų, 45 akrai 
komų, 4 akrai bulvių, 2 akrai agur
kų, 6 akrai daržovėms, 17 akrų miš
ko ir ganyklos, per kampą farmos 
bėga upė, 5 mylios į vakarus nuo 
Diamond ežero, 6 mylios j rytus nuo 
Niles, Mich., 18 mylių iki South 
Bend, Ind. Kaina su šlaku ir pa
dargais, $12,500.

STEPHEN SIROVICA,
2911 E. 97th St. Regent 2826

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS 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
40 AKRŲ, 8 mylios j pietus nuo 

Michigan City, gera žeme, 6 kam
barių stuba, kiti budinkai gerame 
stovyje, gražus sodnas, kaina $3,000.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadvvay. 
GARY, INDIANA

Aš ŽINAU piąiai gerų farmų ant 
pardavimo, taipgi yra visokių farmų. 
Kurie nori mainyti ant namų, pirk
ti ar mainyti, meldžiu kreiptis pas 
mane. Joe Geryba, Scottville, Mich.

EXTRA FARMOS. Lietuvių kolio- 
nijoj turiu daugelį farmų pardavi
mui. Štai Bargenas, vienos 40 ake- 
rių geros žemės prie Puikaus ežero, 
nauji budinkai, kaina $1300, įmokėti 
$500. J. A. Žemaitis, Fountain, Mich.

Real Estate For Sale
_____ Namai-žemi Pardavimui

ŽIŪRĖK. — 2 flatų mūrinį namą 
mainysiu į medinį namą su saliunu. 
5626 S. Western Avė. Telefonas 
Republic 0120.

Greitas ir Teisingas 
Patarnavimas

Kas norit pirkt arba mainyt, na
mus, lotus, farmas, arba biznius, 
mainau nhmus ant farmų, taipgi 
mainau namus ant biznių, kas tu
rit namą, iarmą, lotą, biznį ir norit 
mainyti ,kreipkitės pas manę, gausit 
greitą ir teisingą patarnavimą, arba 
kas norit gerą bargeną. šitai išsi
maino 2jų flatų muro namas, su 
2jų kahj garažu, mainysiu ant biz
niavo namo arba ant bučemės.

IŠSIMAINO 2jų flatų medinis na
mas po C kambarius, mainysiu ant 
bučemės.

Išsimaino 2jų , flatų medinis na
mas po 6 ir 4 kambarius, ant cemen
tuoto pamato, namas randasi Brigh- 
ton parke, mainysiu ant didesnio 
namo, bučemės, automobilio arba 
loto.

IŠSIMAINO bizniavus namas, Sto
ras su 2 flatais ir 2 karų, muro ga
ražu, mainysiu ant bungalow.

Su virš minėtais reikalais kreipki
tės pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5107
DAR NIEKAD NEBUVO

tokių pasiūlymų kaip šis. Lengviau
siomis išlygomis galite nusipirkti 
vieną iš dešimties, dviejų augštu 
namą, kurių trustee yra Central 
Manufacturing District Bank & 
Trust Co. Visi namai nauji, pui
kus ir drūti, kaina tik $12,650, gat
vė cementuota ir išmokėta.

štai kaip lengva nupirkti.
1. Gali įmokėti taip mažai kaip 

$250.00.
2. Gali jmokėti Lietuviškais Bonais 

pilną vertę.
3. Gali įmokėti išmokėtu lotu.
4. Balansą išmokėsi mokėdamas 

po $65.00 } mėnesį ir nieko dau- 
giaus.

Pasimatyk greitai
ED. W. BAKS

• BAKŠEVIČIUS
4392 Archer Avė.

Tel. Virginia 0055

2 FLATŲ mūrinis namas, randa
si Bridgeporte, mainysiu i narna 
Brighton parke. 4439 So. Fairfield 
Avė., 2nd floor.
--------------------------H---------------------- r

PENKIŲ pagyvenimų su ekstra 
lotu mūrinis namas išsimaino ant 
bizniavų lotų, arba ūkės. J. J. P., 
1630 So. 49th Avė., 1 augštas.

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojam, {de
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbingą, visas dar
bas garantuoats.

AJAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas 

2206 Milwaukee Avė. 
Phone Brunsvvick 4707 
South Side Skyrius 

4034 Archer Avė.
Lafayette 6719

Už $795 nusipirksite mano 3 kam
barių cottage, su vana. Vanoj yra 
enameliota vana. lavatory, sėdykla, 
suros ir vandens sistema, virtuvėj 
sinka, su sieteliais porčiai, durys ir 
langai, apielinkėj yra 6 ežerai, 95 
mylios nuo Chicagos, prie Michigan 
Central geležinkelio. Biskj įmokėti, 
kitus išmokėjimais, Naujienos, Box 
1072, arba šaukit State 0732.

PARDAVIMUI kampas, 71 St. ir 
Fairfield Avė., labai pigiai. Taipgi 
100 pėdų prie Califomia Avė., netoli 
70 St., pigiai. Biskį cash, kitus išmo
kėjimais. J. A. Lynch, 40 N. Dear- 
bom St. Central 8654.

PARDAVIMUI mūrinis bungalow, 
6 kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, aržuolo trimas, 6647 S. Talman 
Avė., kainavo $12,500, dabar $10- 
500. Ne į mainus. Veikit greit, tilci-as o arsenas. •

Saukit savininką.

1 * Falrfax 9100

o
pui-

su 
pa-

i KLAUSYKIT!
Kam jus bcreikalo mokat 

rendą?
Jus tik už mažą įmokėjimą, 
kitus taip kaip rendą, galite

įsigyti nuosavą namą — 
kiaušį bungalow Chicagoj, 
puikiausiais moderniškais 
togumais.

Arba rašykit.
Kuponas

CABLSON CONSTRUCTION 
COMPANY

10826 S. Talman Avė.
Beverly 9407

Vardas .......................................

Adresas
Telefonas .................................

$500 ĮMOKĖTI
Mes pastatysim ant jūsų loto 

Mūrinis Bungalows .............. $6,950
Mūrinis 2 flatis .................... $11,900
Mūrinis 8 flatis ................. $15,875
Mūrinis 6 flatis .............  $30,000

Moderniški ndUjos mados. 
Budavotojas FRANK LYNN, 

5944 N. Rockwell St Edgewater 1930

PARDAVIMUI 6 ruimų muro 
bungalow, karštu vandeniu šildoma, 
2 karų garadžius. Puikus beizman- 
tas, reikia $5000 ęash. Kaina tik
tai $10,000.

Savininkas
6343 So. Mozart St

BUNGALOWS
Mes dar turime labai gerai pasta

tytų presuotų plytų mūrinius bunga- 
low, gražioje Glenview, po 6 pui
kius kambarius, karštu vandeniu šil
domi, 2 naturalės ugnavietės, viena 
seklyčioj ir viena kliubo kambaryj, 
geležies konstrukcijos, tile stogas, su 
sieteliais porčiai, presuotų plytų 
garažas, Janai graži vieta aplinkui, 
vien žemė verta $3000, galite nu
pirkti už $14,000. Tiktai biskj įmo
kėti, kitus kaip rendą.

H. F. Ritter and Co.
757 W. North Avenue

Kampas Halsted — 2nd floor 
arba telefonuokit Mohawk 8395

$250 įmokėti — $50 j mėnesį, 
Geriausia bargenas Chicagoj. Jie 
parsiduoda greit, nelaukite, klauski
te Pono Traub. 5 kambarių moder
niški bungalow, prie cementuotų 
gatvių.
B. CIMAGLIO A CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. G r and Avė.

REIKIA senų namų, lotų arba 
farmų, mainyti į Chicagos praper- 
tes. Dabar gera proga gauti gerą 
namą ir geroj vietoj.

Kreipkitės prie
WALTER J. PAUL

6601 S. Westem Republic 4170
8286 W. 55th St. Hemlock 238?

$250 CASH
PO $85 Į MĖNESI IR 

daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun- 
galow, mediniai ir mūriniai, porčiai, 
tile vanos, skiepai, furnas šildomi, 
netoli mokyklos ir transportaciios, 
kaina $3600 iki $6500, matykit vaka
rais ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. CONRAD P. SAWIAK, 
181 W. Grand Avė. Merrimac 9552.

t


