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Lenkai prašo Lietuvą atidėti 
konferenciją Karaliaučiuje

Proponuoja taikos derybas laikyti rugpiu
čio 30 dieną Genevoje, kur tuomet ir 
Tautų Sąjungos Taryba laikys susirin
kimą *

BYGA, Ditvija, rugp. 8. — 
Lenkų ministeris Latvijai įtei
kė Lietuvos legacijai Bygoje 
notą, prašydamas, kad lietuvių 
lenkų taikos konferencija,’ ku
ri numatyta laikyti Karaliau
čiuje, butų atidėta ir užiuot 
Karaliaučiuje, kad butų laiko
ma Genevoje rugpiučio 30 
dit ną.

[Rugpiučio 30 dieną Gene
voje prasidės taipjau Tautų 
Sąjungos Tarybos mitingas, o 
rugsėjo 3 dieną — Tautų Są
jungos seimas.]

Vienas Lietuvos Užsienio 
reikalų departamento valdinin

Paskandinto Italijos 
submarino įgulos 
žmones nebegyvi

Submarinas iškeltas į pavir
šių, bet visus 31 buvusių ja
me žmonių rado nutrošku* 
sius gazais

BOMA, rugp. H. —- Italių 
submarinas F-14, kuris laivy
no manievrų metu užvakar bu
vo vieno karo laivo užgautas 
ir tuojau paskendo netoli nuo 
Brioni salos, Adrijos juroj, 
vakar vakarą buvo iškeltas į 
paviršių iš 130 pėdų gilumos.

Visi įgulos žmonės, kurių 
submarine buvo du oficierai 
ir dvidešimt devyni jūreiviai, 
rasti nebegyvi. Jie buvo nu- 
troškę nuodingais chlorino ga
zais, kurie, kaip spėja, pasi
darė, juros vandeniui apsėmus 
baterijas submarine.

Nuo submarino paskendimo 
iki iškėlimo jo į paviršių bu
vo praslinkę 341 valandos.

Submarino F-14 katastrofa 
primena kitą panašią italų ne
laimę. 1925 metų rugpiučio 
mėiM‘sj per laivyno manievrus 
ties Sicilijos krantais žlugo 
submarinas Sebastiano Venie- 
ro su 50 įgulos žmonių, ir jo 
niekados nebesurado.

Du lakūnai žuvo aero
planui nukritus

PLAINFIELD, N.,J., rugp. 
8. —• Jų aeroplanui nukritus 
netoli nuo čia, užsimušė avia
torius Gustave Staiger, 30 me
tų, ir aviacijos mokinys C. 
Harrfs. Didžiojo karo metais 
Staiger buvo Vokiečių karo 
aviatorius.

180 mafijiečių byla Si- 
cilijoj’e prasidėjo

TEBMINI IMEBSE, Sicilija, 
rugp. 8. — čia prasidėjo di
delė, 180 asmenų, byla, kalti
namų kaip paskubusios Mafi
jos — žudeikų ir plėšikų or
ganizacijos — narių. Manoma, 
kad byla trauksis bent tris 
mėnesius.

Praeitą sausio mėnesį buvo 
j teismo rankas atiduota 154 
mafijiečiai, kurių tik penki bu
vo paleisti !><• bausinŪH, o vi
si kiti buvo rasti kalti ir nu
teisti ilgriems kalėjimo termi
nams.

kas Kaune pasakė, kad tok 
lenkų pasiūlymą lietuviai var
giai galėsią priimti. Lietuva 
turinti kitų svarbių reikaly 
Tautų Sąjungos Taryboje, ir 
tai galėtų nepalankiai atsiliep
ti į atnaujinimą diskusijų Vil
niaus klausimu.

Kitose Baltijos valstybėse 
stiprėja toks įspūdis, kad so
vietų Busijos valdžia vartojan
ti Lietuvą Lenkams provo
kuoti, kadangi Maskvos spau
da atkartodama tikina dikta
torių Augustiną Voldemarą, 
jogei Bušai padėsią Lietuvai, 
jei Lenkai bandytų ją pulti.

Italai rengiasi kovai 
su pornografija

BOMA, rugp. 8. — Ateinan
čiai Italijos parlamento sesijai 
bus pasiūlytas drakoniško įsta
tymo projektas prieš porno

grafiją ir iš viso “tvirkinamą 
literatūrą”.

Einant to Įstatymo projek
tu, aštriai bus baudžiamas ka
lėjimu ir pinigais kiekvienas 
asmuo, kurs spausdins, rašys 
arba skleis tokius rašinius ar
ba paveikslus, kuriais užgau
nama žmonių dorovė.

Laikraščiams bus užginta 
spausdinti bet kūrins piktada
rybių aprašymus. Jie bus aš
triai baudžiami už spausdini
mą kriminalinių ir gašlių is
torijų. K ridamieji paveikslai 
bus stropiai cenzūruojami ir 
visos gašlesnės ar sugesti n gos 
scenos patrempiamos.

Suėmimai Meksikoje 
ryšy su Obregono 

nužudymu

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
8 — Policijos vadovybė pra
neša, kad ryšy su išrinktojo 
prezidento Aivaro Obregono 
nužudymu suimta tardymui 
trisdešimt septyni asmens, jų 
tarpe du kunigai.

Suimtas taipjau ir Cylos 
Gastro Baloa, paprastai Vadi
namas Carlos Gastro, kaltina
mas kaip Obregono užmušė
jo Toralo sėbras. Policija be 
to sako, kad (rastro dalyva
vęs su Manucliu Trejo išsprog
dinime bombos atstovų buto 
rūmuose praeitą gegužės mė
nesį.

MacDonald dėl santykių 
su sovietų Rusija

MONTRRAL, Kanada, rugp. 
8. — Atvykęs į Kanadą ato
stogų Bamsay MacDonald, An
glijos darbininkų vadas ir bu
vęs ministeris pirmininkas, pa
sikalbėjime su spaudos atsto
vais pasakė, kad kai tik Britų 
Darbo partija laimėsianti rin
kimus ir krašto valdžią vėl pa
imsianti j savo rankas, pirmas 
jos žingsnis busiąs tuojau at- 
steiėti santykius su Sovietų 
Rusija.

[Atlantic and Pacific Photo]

VVelland kanalo katastrofa, kurioj tapo užmušta devyni, o sužeista 20 žmonių. Ta vieta 
randasi netoli nuo Thorold, Ont.

Italai suvaržo saviš
kių emigraciją

BOMA, rug|h 8. — Italijos 
vyriausybė išleido patvarky
mą, kuriuo suvaržo italų emi
gravimą svetur.

Pasportai bus duodami tik 
tokiems emigrantams, kurie 
duos prižadėjimą grįžti į Ita
liją neilgiau kaip per trejus 
metus.

. Gyvenančių svetur italų li
kusioms Italijoj pačioms ir vai
kams bus leista iškeliauti pas 
savo vyrus ir tėvus tik tokiais 
atvejais, jei tos šeimos pačios 
negali išsilaikyti, bet išlaiky
mą gauna iš savo emigravu
sių vyrų tėvų.

Sprogimas Rumani- 
jos tvirtovėje; 6 ka

reiviai užmušti
BUČĮ FA BESTAS, Bumani ja, 

rugp. 8. — Catelou tvirtovėj, 
Bucharesto priemiesty, vakar 
vyko sprogimas, kurio šeši 
<areiviai, ėjusieji sargybos pa
reigą, buvo užmušti.

Po sprogimo tvirtovėje kilo 
gaisras, ir netrukus ėmė sprog
ti buvusios sandėly granatos 
ir bombos, grumodamos pavo
jum visai apielinkei. Sprogi
mo priežastis kol kas neišaiš
kinta.

Keturi šeimos nariai 
traukinio užmušti

TIIBEE BIVEBS, Mich., 
rugp. 8. — Pasažieriniam New 
York Central traukiniui užga
vus netoli nuo čia automobi- 
j, buvo užmušti keturi juo' va

žiavę asmenys, visi vienos šei- 
nos nariai: Harold Titus, jo 
žmona ir du jų sūnus, vienas 
14, antras 18 metų amžiaus.

Švedai areštavo taria
mą sovietų šnipą

■ 1 ■ ■■11 I

STOKHOLMAS, rugp. 8. — 
Stokholmo policija suėmė vie
ną rusą, kurio vardas esąs 
Mitkevič. Jį kaltina dėl šnipa- 
vinio sovietų valdžios naudai. 
Mitkevič busiąs deportuotas.

Du lakūnai žuvo aero- 
plauni nukritus

’ CINCINNATh Ohio, rugp. 
8. — Jų aeroplanui nukritus 
netoli nuo Lunken aerodromo, 
užsimušė Wepdell Pavey, vie
tos automobilių prekiautojas, 
ir J. liovis, automobilių į štai- 
gos Hamiltone, 0., savinln- 
kas.

/ 

Jugoslavijos seimas 
išduosiąs deputatus

VIENA, Austrija, rugp. 8. 
— Jugoslavijos^ parlamentas 
nutarė atimti Ipatlamien tinęs 
neliečiamybės teisę iš deputa
tų Tomo Popovičo ir Luno Jo- 
vanovičo ir - leisti suimti juos 
bei atiduoti kriminaliam teis
mui. Jie yra kaltinami kaip iš 
dalies atsakingi dėl įvykusių 
birželio 20 dieną šaudymų par
lamente, kur du kroatų depu
tatai buvo nušauti, o du ki
ti sužeisti.

Deputatas Punica Bačič, 
montenegrietis, kuris buvo tik- 
rasai šaudytojas, buvo tuomet 
tuojau suimtas ir dabar sė
di kalėjime. •

Jovanovič yra demokratų 
partijos narys, o Popovič — 
radikalas. Radikalų atstovai 
parlamente priešinos atėmimui 
iš jų deputato neliečiamybės.

Chamberlain nedaly
vaus Lygos seime
LONDONAS, rugp. 8. — 

Del ligos, Britų užsienio rei
kalų ministeris negalės daly
vauti Tautų Sąjungos Tary
bos sesijoj nei Tautų Sąjun
gas seime, taipjau nevažiuos 
į Paryžių pasirašyti Jungtinių 
Valstybių sekretoriaus Kellog- 
go “amžinos taikos” pakto 
rugpiučio 27.

lUž^jei^io reikalų ministerio 
pareigų eiti, kol Chamberlain 
pasveiks, paskirtas lordas Cu- 
shendun.

PEKINAS, Kinai, rugp. 8. 
— Gauti iš Nankino praneši
mai rodo, kad Anglija ir tau
tine Kinų valdžia susitaikė dėl 
neramumų, įvykusių Nankine 
1927 metų kovo mėnesį.

Chicagai Ir apislinkei fedfr 
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš viso gražu; taip pat šil
ta; lengvas pietų vakarų kryp
ties vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 73° ir 87° F.

šiandie saule teka 5:50, lei- 

džiasi 8;01. Mėnuo teka 12:27 
ryto.

Turkai fortifikuoją 
graikų-turkų sieną
ATĖNAI, rugp. 8. — Iš Sa

lonikų ir iš Konstantinopolio 
praneša, kad turkai siunčią j 
Graikijos sieną armotas ir sun
kiąją lartileriją, paslėpę tuos 
karo pabūklus vežimuose šiau
dų.

Pasak pranešimų, turkai no
rį fortifikuoti sieną, bijodami 
atsinaujinimo politinės kovos 
Graikijoj, premjerui Venizelo- 
sui ir jo partijai laimėjus at
einančiuose rinkimuose.

Iš Darbo Lauko
Linija kvtes tekstilės įmonių 

savininkus taikos konferen- 
cijon

FALL RIVEB, Masš., rugp. 
8. — United Textile Workers 
of America vadai nutarė kvie
sti dviejų vietos tekstilės įmo
nių savininkus .konįfereri|Ciįjon' 
ir bandyti susiderėti dėl algos 
ir kitų darbininkų reikalavi
mų.

Abiejų tekstiles įmonių dar
bininkai streikuoja.

Hinderburgas Vokiečių 
laivyno manievruose
KIEL, Vokietija, rugp. 8.

Respublikos prezidentas 
Hindenburg vakar atvyko j 
Kiel ir, pernakvojęs traukiny, 
šį rytą karo laivu išplaukė j 
jurą Vokietijos laivyno ma
nievrų žiūrėti.

Daug žmonių žuvo vul
kanui išsiveržus

BATAVIJA, Java, rugp. 8. 
—• Gautas oficialis pranešimas 
sako, kad Flores saloj, Olan
dų Rytų Induose, įvykęs ug- 
niakalnio išsiveržimas ir Va- 
leoveh pajūrio kraštas buvęs 
pakilusių jūrių vilnių užlie
tas.

Dvidešimt nedidelių saliečių 
laivų žlugę ii* daug čiagimių 
buvę užmuštų ir suleistų.

Nelaimės vieton vyriausybė 
pasiuntė reikiamų daiktų, mai
sto ir medicinišką pagalbą.

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, rugp. 8. — Ita’ų Atlanto 
skridikai, kap. Ferrari ir maj. 
Prete, skaudžiai susižeidė, jų 
naujam aeroplanui, kuriuo jie 
darė skridimo bandymus, nu
kritus žemėn. Maj. Prete nu- 
lužo abidvi kojas. Jo mecha
nikas, brazilietis, išliko men
kai tesužeistas.

Galabijimas ‘darbi
ninkų koresponden
tų’ sovietų Rusijoje
Pravda skundžiasi, kad per 

vieną tik pusmetį valstiečiai 
puolę 96 “robkorus”

MASKVA, rugp. 8. — Mas
kvos laikraštis Pravda nusi
skundžia dėl nuolatinių užpuD 
dinėjimų ir žudymų vadinamų 
“robkorų” — darbininkų ko
respondentų — provincijoje, 
kaimuose ir miestuose. Tie 
puolimai “robkorų” vis daž
niau ir dažniau atsitinką, sa
ko Pravda ir reikalauja, kad 
tam butų padarytas galas.

Geležinkelių darbininkų laik
raščio Gudok pranešimu, 1927 
metais buvo penkiasdešimt de
vyni užpuolimai koresponden
tų, o per pirmą šių metų pus
metį tokių užpuolimų buvo de
vyniasdešimt šeši.

“Robkorų” pareiga yra pra
nešti, ką veikia, kaip elgiasi 
vailstiečiai, ypačiai vadinami 
“kulakai”, tai yra turtingi 
ūkininkai, kas mokesnių ne
moka, kur blogai tvarka ve
dama etc. Del tos priežasties 
jie yra nemėgiami ir dažnai 
nudaigojami.

ADF. laikysis “ne
partinio nusistaty

mo” rinkimuose
ATLANTIC CITY, N. J., 

rugp. 8. — Amerikos Darbo 
Federacijos vykdomasis komi
tetas išleido pranešimą, kuria
me pareiškia, kad organizuo
tieji Jungtinių Valstybių dar
bininkai ir dabartinėje prezi
dento rinkimų kampanijoje 
laikysis savo tradicinio “ne
partinio” nusistatymo.

Rinkimuose, da r b in i n k a i 
balsuosią už tuos kandidatus, 
kuriuos žiniosią, kad jie yra 
palankus darbininkų tikslams 
ir siekimams, nežiūrėdami, ku
riai politinei partijai jie pri
klausą.

Gen. Obregono nužudy
mo dalyvis suimtas

EL PASO, Texas, rugp. 8. 
— Iš Meksikos Miesto gautas 
pranešimas sako, kad Carlos 
Gastro, kaltinamas, kaip “škap- 
berniuko” Jose de Leon Tora- 
lo sėbras išrinktojo Meksikos 
prezidento Obregono nužudy
me, tapęs jau suimtas. Jis tuo
jau busiąs atiduotas į teismo 
rankas.

Nepaprasta 211,000 as
menų byla Lenkijoje

BZESZOVV, Lenkija, rugp. 
8. — Čia prasidėjo milžiniška 
byla, kurioj kaltinamų yra dvi
dešimt vienas tūkstantis asme
nų, ir kuriems atgabenti j teis
mą reikėjo dvylikos specialių 
traukinių.

Kaltinamieji yra vienos Kra- 
kove veikusios ir subankrota- 
vusios Ikooperatiriės draugijos 
*.Nuza” nariai. F^brikininkai 

ir didmens pirkliai, kurie par
davinėjo tai draugijai daiktus, 
dėl kooperatyvo skolų kaltina 
ir skundžia’ kiekvieną jo na
rį.

Byla tardoma atvirame ore, 
kadangi nebuvo tokios salės, 
kur galėtų sutilpti 21,000 kal- 
tinuniųjų, -t>e to dar daugyba 
liudininkų, teisėjai ir advo
katai.

Lietuvos žinios.
Lietuvos dainų šventės 

Kaune apyskaita
KAUNAS. — Buvusios an

trosios dainų šventės komite
tas yra jau suvedęs visas iš
laidų ir pajamų sąskaitas ir 
drauge su pateisinimo doku
mentais pristatę patvirtinti 
švietimo Ministerijai.

Iš viso turėta išlaidų vi
siems prirengiamiesiems dar
bams, — estradai ir suolams 
įrengti, chorvedžiams ir daini
ninkams atmintinius ženkle
lius pagaminti, atspausdinti 
antrosios dainų šventės vado
vui ir programai — viso apie 
70,000 litų. Iš vyriausybės 
gauta pašalpos 40,000 litų ir 
visokių pajamų turėta virš 
30,(MM) litų.

Autobusus Kaune pa
ims miesto savivaldybė

KAUNAS. [LŽJ. — Teko 
sužinoti, kad Kauno Miesto 
tarybos nutarimas atiduoti au
tobusų susisiekimą Kaune ark
lių tramvajaus faktiniems val
dytojams busiąįs užprotestuo
tas.
• Savivaldybių departamentas 
yra jau syki pareiškęs vyriau
sybės nusistatymą, kad buvu
sioji arklių tramvajaus konce- 
sininkų Marija Dupon yra su
laužiusi šią sutartį, parduoda
ma dabartiniems valdytojams 
Yčienei, Frenkeliui ir Švarcui 
dalį turto, kuris turėjo perei
ti miestui, ir todėl tegali bū
ti kalba tik apič tos sutarties 
panaikinimą, o ne apie per
leidimą pačios koncesijos Yčie
nei, Frenkeliui ir Švarcui.

Dėliai šių ir kitų priežasčių 
Miesto Tarybos nutarimas bu
siąs užprotestuotas.

114 miliono litų tvano 
nuostolių

Tvanas sugadino javus ir žo
lę 22,678 margų plote

KLAIPĖDA. — Pagėgių ap
skrities valdyba šiomis dieno
mis buvo sudariusi specialę 
komisiją, kuri patikrino visos 
apskrities ribose nuo tvano 
nukentėjusius laukus. Konsta
tavo, kad šio pavasario tvanai 
ir blogi orai Pagėgių apskri
ty 58 dvarų ir kaimų laukuo
se visiškai ar dalinai sunaiki
no pasėlius ir žolę 22,678 mar
gų plote.

Iš viso padaryta nuostolių 
1,701,850 litų sumai.

Pagėgiškiai mano, kad vy
riausybė pirmoj eilėj turėtų 
juos sušelpti.

Kuriasi Lietuvos muzi 
kos ir dainos centras
KAUNAS. — Einant buvu- 

šių dainos šventėj chorvedžių 
ir muzikų nutarimu yra ku
riamas “Lietuvos Muzikos ir 
Dainos Centras”, kaipo muzi
kai ir dainai plėtoti draugi
ja.

Komitetas, jau yra patiekęs 
įstatus įregistruoti. Jie bus iš
siuntinėti visiems chorvedžiam 
ir šiaip dainos ir muzikos my
lėtojams ir rudeniop manoma 
sušaukti steigiamasis šios 
draugijos susirinkimas.

Muzikos ir Dainos Centras 
turi plačias užduotis muzikos 
ir dainos plėtojimui ir tarp 
įeitų darbų n n mato renginių 
vietinių ir visos Lietuvos dai
nų švenčių.
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Ketvirtadienis, rugp. 9, ’28

PIANAI, PIANAI, 
PIANAI!

Player Pianas, vertas

Upright Pianas už $35

Kimball
$700,

Kimball
Macey Kamp Grojiklis, naujas,

vertės $900 už $395.
Gulbransen Grojiklis vertės 

$600 už $235.
Stark Upright Grand už $75.
Bell Player Baldwin vertės $650 

už $190.
RADIOS, RADIOS!

elec

elec-

..S.S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, ketvirtadieniais

Rugpiučio 9, 1928 Eilinis No. 249

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

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

— risi Chicago, III.

Sekretorius — Anton Jusas, 3959 Ar
cher Avė., Chicago, III.

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

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W. 
Division St., Chicago, III.

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

Nariai — A. Kudrotas^. Norbutas.

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

naudingas pasaulio taikos su
stiprinimo atžvilgiu.. Suvažia
vimas, pagaliau, sutiko nerei
kalauti Boncour’o rezignazijos.

Suvažiavimas patvirtino savo 
nusistatymą, kad iš vokiečių 
Pareinės turi būt be atidėlioji
mo ištrauktos okupacinės armi
jos.

Socialistai bolševikų 
kalėjimuose ir iš

trėmime

Radiola 28 su 104 Speakeriu 
vertės $575, — 12 tūbų 
tric su viskuo $195.

Atvvater Kent 6 tūbų AC 
tric su viskuo už $58.

Freshman 6 tūbų AC eleetrie 
uk $56.

Bramuntuly 6 tūbų AC elcctric 
$65.

Brunsvvick — combinacija 6 tū
bų vertės $600 už $150.

VICTROLAS, PHONOGRAFAI, 
GRAFONOLAS

Nauja Colombia Vivatonal 
tęs $300 už $110.

Sonora vertės $250 už $95.
Victor Orthofonic vertės $200 

už $85.
Brunsvvick, Edison, Vidicomb— 

Kainos po $24-18-15-12-9 ir 
po $6.

Rekordai 10 colių ant abiejų pu
sių po 12c.

Pianų Roles su žodžiais ir be žo
džių po 15c.

Viskas turi būti greitai 
parduota už storage

Manufacturers 
District Warehouse
3343 S. Halsted Street

Atdara vakarais ir nedalioj * 
iki pietų

LSS. kuopoms ir na 
riams Cook Kaun- 

tėje
Cook

ver-

Socialistų Partijos 
kauntės sekretorius, drg. W. R. 
Snow, prašo priduoti jam visų 
lietuvių socialistų Cook kaun- 
tėje vardus ir adresus, kad 
partija galėtų siuntinėti na
riams pranešimus ir literatūrą.

Todėl kiekviena LSS. kuopa 
Chicagoje turi pasirūpinti su
daryt pilnus savo narių sąra
šus ir priduoti LSS. VIII rajo
no sekretoriui arba Sekretoriui- 
Vertėjai (drg. M. Jurgelionie- 
nei). Tegul kuopų valdybos 
šito reikalo neatidėlioja.

Hilkiuit, Victor Berger, Jacob 
Panken, George Goebel, Julius 
Gerber ir dar keleto kitų.

M ilži niškoj e demonstraci j oje, 
kuri buvo surengta, kongresui 
prasidedant, Briuselyje, kalbėjo 
tarp kitų vadovaujančių pasau
lio sociąlistų ir amerikietis drg. 
Hilhiuit. Jisai “neo-kapitaliz- 
mo” pavojus, nupiešdamas, kaip 
pagerintų mašinų vartojimas 
Amerikos dirbtuvėse išmeta į 
gatvę vis daugiau dhrbininkų.

Švedijoje laukiama 
sosialdemokratų 

laimėjim o

Drg. Thomas’o marš 
rūtas prasideda

kandidatui 
kasdien, o

Socialistų Partijos kandida
tas į prezidentus, Norman Tho
mas, pradės savo prakalbų 
maršrutą, kuris tęsis per 90 
dienų. Pirmų kalbą jisai lai
kys Fairmont’e, West Virgini
joje.

Maršruto laiku 
teks kalbėt beveik
kai kuriomis dienomis net lai
kyt po keturias arba penkias 
prakalbas. Tai yra baisiai var
ginantis darbas, ir kiekvienas 
partijos narys todėl privalo irgi 
atlikti savo pareigą, kad rinki
mų kampanija duotų kaip ga
lint daugiau pasekmių.

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamės budavojime 
garažų, palčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jį. Del tolimesnių in
formacijų Šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tokį darbą 
jus interesuojatės.

Komunistinė Unijų
Švietimo Lyga 

LLV • V* 99 šviečia
kurį

J Porčius 

Namo pakėlimas
Į Į Cementinis pamatas

J Abelnas pertaisymas
j Naujas namas ir finansavimas

Vardas ............................... „................ _

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

Quality Construction Co. 
North Shoro ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St. 
Telephone Avenue 4718

Riksag (Švedijos atstovų bu
tas) išsiskirstė. Nauji rinki
mai į Švedijos parlamentą į- 
vyks šį rudenį, ir beveik visų 
nuomonė yra, kad socialdemo
kratų partija laimės daugumą. 
Dabartiniame atstovų bute so
cialdemokratai turi 105 atšo
vus iš 230. Penki atstovai yra 
komunistai, taip kad buržuazi
nės partijos turi tik 10 balsų 
daugumą.

Dabartinė Švedijos valdžia 
susideda iš liberalų ir liaudies 
partijų, kurios turi kartu viso 
tik 33 atstovus. Ši valdžia, ži
noma, laikosi tiktai*) dėlto, kad 
ją remia kitos partijos.

Sekančią valdžią veikiausia 
sudarys socialdemokratai, ir jos 
priešakyje stovės partijos va
das Per Albin Hansson, buvęs 
apsaugos ministeris koalicinės 
1920 metų ir 1924 metų val
džiose. Jisai yra pripažintas 
gabiausiu ir stipriausiu Švedi
jos darbininkų vadu. Po Iljal- 
maro Brantingo mirties vado
vybė socialdemokratų partijoje 
perėjo į drg. Hanssono rankas.

Berlyne einantis “Socialisti- 
českij Viestnik“ gavo pastaruo
ju laiku sekančių žinių apie po
litinius kalinius sovietų “roju
je”: /

Kaime Dudinka (Turachans- 
kam krašte), 500 verstų nuo 
šiaurinio poliuso rato, sunkiai 
apsirgo sionistas socialistas 
Karabčinskij.

Socialdemokratas Peterenko su 
žmona ir dar grupė socialistų 
išsiųsti iš Eniseisko į Tutu- 
chanską. Su jais kartu iš
gabenta ir grupė komunistų 
opozicionierių.

Komi-Permiackoje apygardo
je (Ural) randasi ištrėmime: 
M. Skečin, socialdemokratas; 
Al. Gucevič, socialdemokratas 
(iš Maskvos studentų bylos); 
J. Lifšic, socialistas revoliucio
nierius; Durickij, sočiai, revo
liucionierius; Dusoveckij, Boris, 
Kogan, Chava, Neida, Bėla, šul- 
man—sionistai socialistai; Baš- 
mačnikov ir Frumkina—sionis
tų jaunuomenės organizacija. 
Taip pat ten randasi aštuoni 
anarchistu komunistų, anarchis
tų sindikalistų ir kitų revoliu
cionierių organizacijų nariai.

Usuloje, Augštosios Karnos 
apygardoje (Ural) gyvena iš
trėmime socialdemokratai: F. 
E. Faierman, S. B. Kareiic, S. 
S. šabs, M. F. Nazarjev; socia
listai revoliucionieriai: F. M. 
Gubin, And. N. Riumin, N. E. 
Jevdokimov.

Šerdyn: sočiai, revol.—St. O.

Vilčanskij, K. P. Tichomirov, 
A. Iv. Volkovą, M. Afanasjev; 
kairieji soę. re v.—Pa v. Andr. 
Jegorov. Viso Čerdynėje 20 po
litinių tremtinių.

Parabel (Narymo krašte): 
socialdemokratai L. Rappoport, 
M. Masover, P. G. Kolodkin, A. 
M. Suchanov, Karlinskij, Fleiš- 
man, B. Kulčickij, Dichter, vy
ras ir žmona Veinger; Gruzi
jos socialdemokratai —D. Ga- 
lisiani, Gugulišvili; soc. revo
liucionierių Bieliajeva; anar
chistai— Machov, Fed. Krasav- 
čik. Viso Parebelėje 50 politi
nių tremtinių.

Tai yra tik mažiukė dalelė 
Rusijos politinių kalinių, apie 
kurią buvo gautos tikros žinios 
užsieniuose. Apie tūkstančių 
tūkstančius kitų politinių trem
tinių ir kalinių bolševikijoje 
sunku ir sužinoti, kur jie ran
dasi ir kokia jų padėtis.

Iš aukščiau paduotų praneši
mų teČiaus jau matome, kad 
žymiausią nuošimtį tarpe tų 
bolševikiško teroro aukų suda
ro socialdemokratai. Vienok 
bolševikai ir jų lakinamieji šu
neliai nuolatos ambrija, kad 
sovietų valdžia persekiojanti 
tik “kontr-revoliucionierius“!

“Mieloji, gaudamas tavo laiš
kus, aš vis išbučiuoju marku
tę, nes žinau, kad ją palietė ta
vo lupytės....“ — šnabžda Vy
tas, žiūrėdamas į mylimosios 
akis.

“Aš.... aš duodu markutę pa-
seilėti musų Rudžiui“ — nety
čia prisipažįsta Magdė.

DUOKIT 
PATAISYT

Norman Tho- 
taip pat nieko 
su darbinin-

Francijos socialistų 
nusistatymas

Rauplių Duobės
Prašalinamos be skausmo

Turėsite gra
žią ir sveiką 
odą j 50 mi- 

K nuČių be skau
smo ir be ne
malonumų.

Acne, Niežai 
Ir Spuogai ir 
visos odos li
gos gydomos 

pasekmingai 
žinomų speci-

American Institute.
Kam gyventi visą amžių su visokiomis duobėmis ant savo kūno 

Ir kentėti visokių nemalonumų, kuomet gabių gydytojų grupė 
visuomet randasi dėl jūsų pareikalavimų ir darbą atlieka labai 
pigiai.

Greitai ir be skausmo prašalinamos rauplių duobutės ir jūsų 
oda pasidaro daili ir graži ir žmonės kaip kada negali nei pa
žinti tokio buvusio rauplėto veido.

Musų gydytojai, odos specialistai, yra atsiekę puikiausių pa
sekmių gydyme visokių odos ligų, o labiausiai užsisene jusiu ligų.

Yra padaroma 
graži nosis

Kreivos akys atitaisomos

•Senas veidas 
padaromas 

jaunu

I trumpą laiką — į tris minutes mes atitaisome kreivas akis ir 
be jokio skausmo. Be nesmagumų. Be ligoninės.

Kaina pigi. Pasitarimas veltui.

Atsiųskite savo mažą foto 
grafiją, į tai bus at

kreipta specialė ati
da. Visi laiškai , __
atsakomi greit CMw.ui.

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 pradas visada.

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

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina S t., Chicago, III.

gerai ži- 
tituluoja

Thomas

Pradedu Biznį
1) REAL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų. 3) Surąndu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

Meldžiu visų suteikti man pro
gą mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevtlt 8500

Fosterio stuverta darbininkų 
unijų “švietimo lyga“ išleido 
atsišaukimą į rubsiuvius, ragin
dama juos balsuoti už komunis
tų kandidatus. Apie socialistų 
kandidatą tame atsišaukime be 
ko kita sakoma:

“Socialistų 
mas, kunigas, 
bendro neturi 
kais.“
Norman Thomas jau yra de

šimtis metų, kaip pasitraukęą iš 
kunigystės ir nutraukęs visus 
ryšius su bažnyčia; ir komunis
tų lyderiai tatai labai 
no, bet jie vistiek jį 
“kunigu“, ir gana.

Jie sako, kad drg.
nieko bendro neturįs su darbi
ninkais, o tuo tarpu per pasku
tinį dešimtmetį nebuvo nė vie
nos didesnės darbinikų kovos 
Nevv Yorke, New Jersey ir 1.1., 
kur jisai nebūtų aktingai daly
vavęs ir rėmęs darbininkus.

Tai matote, kokią “apšvietą“ 
komunistai skleidžia.

Ameirkos sacialistų 
atstovai Internaci

onalo kongrese

Klozeto outfltM »ren<- 
Im, >13.60. Pirkit OHO 
musų olaelio kainomis. 
Namų apAildyrao Įren
gimai parduodami leng
vais iimokėjlmals.
Peoples Plumbing & 
Hcąting Sunply Co. 

490 M<>lwaukre Avė., 
461 N. Halsted 8t.

H. iy markai 0075-—0076

Rugpiučio mėn. 6 d. prasidėjo 
Briuselyje (Belgijoje) Socialis
tinio Darbininkų Internaciona
lo kongresas. Jame dalyvauja 
daugiau, kaip 600 delegatų iš 
trisdešimts dviejų valstybių.

Amerikos socialistai šiame 
kongrese turi didesnę atstovy
bę, negu turėjo kada nors pir
miau. Ji susideda iš Morris

Liepos m. 14 d. Paryžiuje j- 
vyko nepaprastas Franci jos so
cialistų suvažiavimas aptarti 
klausinius, įdėtus į socialistinio 
Internacionalo kongreso dieno
tvarkę. Aštriausių ginčų suva
žiavime iššaukė Francijos val
džios politika Tautų Sąjungoje. 
Kairioji, drg. Zyromskio vado
vaujamoji, srovė griežtai stojo 
už tai, kad partija turi atšauk
ti savo narj Paul Boncour iš 
Francijos valdžios atstovo vie
tos Tautų Sąjungoje. Daugu
ma delegatų teČiaus įrodinėjo, 
kad socialisto dalyvavimas Tau
tų Sąjungoje gali tiktai būt

Phone Virflįinin 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
V a m ii S t a t y m o 
KONTR AKTORIUS

4558 S. Wa4>tenav» Avė. Chicago, III

Naujas Pep!
Atsikratykite nuo "run 
down" pajautimo. Fra- 
Aalinkit nervlmrumu, "U- 
utiprinkit, . apetitu hu 
Severą'H E«orl<u. kuria 
pagelbės juma daugiau 
vrflgytl, geriau miegoti, 
reriaii Jaustis. Nųilplr- 
klt butel' mm savo vai- 
alininko Šiandie.

ESORKA

Sutaupykit Pusę
Krown taip pigiai kaip $4.50 už 

dantį
Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 

$4 už dantį.
Užpylimas taip pigiai kaip $1* 
Pleitos taip pigiai kaip $7.50 
Fleitos pataisomos už $1.50

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1 

Duosimo jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 

po pietų

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
namo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visai nuirę vyrai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dcl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligogr arba silp
numo.

Dr. B. M

IV Choice of the 
Nation^or1928/

Pripažintas per šimtus tūkstančių žmonių 
visame pasauly kaipo puikiausia ir pi
giausia karas. Bigger ir Better Chevrolet 
iki šol turėjo tokią pirmenybę prieš visus 
kitus karus, kad jisai tapo 1928 metų pir- 
įnašai rinktinis karas.
Nei joks kitas panašios žemos kainos ka
ras ne turėjo tiek gerų ypatybių styliuje, 
patogume ir veikime.
Ateik ir apžiūrėk šį karą, kuris taip atsi
žymėjo tarp plačių žmonių.

Daugiaus kaip 750,000 Bigger ir Better 
Chevrolets parduota nuo sausio 1 d.

585 ’
The Coavettlble — 
ŽS5oi«iii?695

*675 L’XtepT^!.*715
UghtDeUvery$375 

(ChaubOnly) 
b. Pilni, Mlch.

The
COACH

The Tourlng E 
or Roadtter..
The Coupe. *595
The 4-Door
Seda n........
Utillty Truck *$520

(ChaMŪ Only)
Alt price* f. o

ClMck Chevrolet Dellvored Prlcee
Tbey include the lowc,t handllng ao4 

fimmcing chargea available.

HEVROLFTJ

Atlankykit arčiausi Chevrolet Vertelgą
Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas kitus 

Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

Ashland Avė. Motor Sales 
6486-49 S. Ashland Avė. 

Norman M. Harrun Chevrolet 
Hales 

2380-13 W. H1th St. 
Baumanz Chevrolet Halei 

3616-20 Archer Avė. 
Caley Brothers 

10638 8. Miehigan Avė. 
NORTH 

Uptovvn Motors Corporation 
4860 Broad#ay 

Wescott->Schonlau Comnany, Ine. 
1246 Chicago Avė., Kvanston 

NORTH—(Continued) 
Alhany I’ark Motor Hales 

3102 Lawrence Avė. 
Blameuser-Rgan^ Chevrolet Salei 

Nlles Center, IH. 
Del daines Motor Co. 

Dės l’Ialnes, Ht. 
Milwaukeę Avenue Motor Sales 

2604 Mllwaukee Avė. 
MEST 

Smart Chevrolet Coinpany 
I^ii Grunge, III.

Dės rialnes Valiny Motor SalM 
Lemont, III.

West Auto Hales 
2632 IVusbington Blvd.

SOUTH 
F. L. Crntvford Motor Salei 

0321 CotlaKO Grove Avė. 
wltte Motor Halei 

Hluo Hlitnd, UI. 
Schutler & Hiifiior Chevrolet Co. 

4741 Cottaico Grove Avė.
Spooner Motors, Ino. 

llurvey, III.
McMitnus Motor Sules 
6711 S. Kęstom Avė. 

Mlehlguti Avė. Chevrolet Co. 
2'431 S. Michlgon Avė. 

Nieburger Chevrolet Company 
7744 Stony Islund Avė. 

A. «J. Oosterbeek Motor Co. 
7641 S. Hulsteil St. 

Urme Bros, .t Sheots Motor Co. 
OAJia Cottage Grove Avė.

Huperlor Motor Hales 
<1013 H. Halsted Ht. 
SOUTH— (Continued) 

Help Chevrolet Comnany 
811'42 Coniinercial Avė. 

Warme Motors, Ine. 
Chicago Heiglits, III. 
Younr Ai Hoffman 

17O0-11 W. 05Ui Ht. 
Argo Mbtor Comnany 

B211-16 Archer Avė., Argo, III.

Drlje Motor Sales 
6628 Roosevelt Koad, Oak I’ark 
George W. Durst Chevrolet Co. 

741 M'. Jackson Blvd.
MEST—(ContlniHMl) 

Elnnvood Purk Motor Co. 
Elnnvood I’ark, III.

Flvek’s, Hales & Service 
2482-49 H. Kėdelė Avė. 
Kecniin Chevrolet HalM 

6323-26 M’. 2!d Ht.. Cicero, 111.
King Motor Hales 

Maywood, III. 
Lewis Auto Sules 
3400 Ogden Avė. 

Murray Service A Motor Co.
662 Madison Ht., Oak Purk, 111.
Itay O’Connell Motor .Company 

4626 M. Madison St.
Harry M. Reid Motor Coinpany 

6816 M. North Avė. 
Roosevelt Motor Hales 
3838 Roosevelt Koad 
K. f N. Motor HalM

6827 Ogden Avė., Berwyn 
Taylor Chevrolet HhIm 

M c Irose I’ark, UI.
E. H. Fleck A Coinpany 

Hiiudale, Illinois

oss
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

linkite elevatorių Iki penkto nukilto. Vyrų 
priėmimo kambarys BOA,—Moterų 608. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto iki A va
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. PanedėlyJ, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

Q U/ A L I T Y AT L O W C O S T
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
“Jaunoji Birutė”

Pastaruoju laiku girdime 
įvairių veikėjų nusiskundimus, 
kad musų biznieriai neprijau- 
čia ir neremia to, kas yra nau
dinga musų visuomenei. “Jau
noji Birutė” betgi skųstis mu
sų biznieriais negali, nes vie
tiniai biznieriai visuomet no
riai paremia “Jaunąją Birutę” 
kada tik prie jų būna krei
piamus!.

štai ateinantį sekmadienį, 
rugp. 12 d., Jaunoji Birutė 
rengia išvažiavimą į Beverly 
Mills mišką. Išvažiavimas bus 
su serijomis ir dovanomis. Bet 
kad draugija n|fra turtinga, 
nes viską ką ji turi, praleid
žia vaikučių lavinimui, tai pa
ti negali sudėti užtektinai do
vanų serijoms. Todrl draugi
jos atstovai kreipėsi prie vie
tos biznierių, kurie mielu no-1 
ru Jaunąją Birutę parėmė 
štai keli biznierių, kurie au
kojo Jaunosios Birutės išva
žiavimui:

Universal Sboe Store auko-
jo $6.95 vertės naujausios ma
dos moteriškus čeverykus.

Bridgeport Clothing Co. au
kojo gražų kaklaraikštj.

F. Vaičkus nelik paaukojo 
saldžių agurkų, 
toliau reikale jo 
O ir pasižadėjo 
būti išvažiavime, 

bet 
ne- 
ne- 
bet

galioną 
prašė ir 
užmiršti, 
tik pats
ir draugų atsivežti.

Yra ir kitų rėmėjų, bet apie 
juos parašysiu vėliau. Tas ro
do, kad Jaunoji Birutė turi 
daug rėmėjų, o tai žymiam 
laipsny palengvina naudingą 
Jaunosios Birutės darbuotę.

— Senis

Svečiai iš Ringhamton 
N. Y.

Vakar Chicago susilaukė to
limų svečių — net iš Bingham- 
ton, N. Y. Tai d. d. Adomaitis,

Visi trys jauni, gražus vai
kinai, atvyko j Chicago praleis
ti čia savo atostogas. Tolimą 
kelią padarė automobiliu.

Jie yra pasižymėję darbuoto
jai, uoliai besidarbuoją Bing- 
hamtono pažangiose lietuvių 
draugijose ir yra dideli “Nau
jienų” draugai ir rėmėjai, todėl 
pirmas jų žygis Chicagoje bu
vo apsilankymas “Naujienų’’ 
Redakcijoje. Vėliau jie aplan
kys ir kitus pažystamus chica- 
giečius ir draugus.

Vienas svečių, d. Linonis, yra

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 
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 
solution 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 H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H.| 
Phillips nuo 1875.

IAtlantic and Pacific PhotoJ

George E. Brennan, nacionalis demokratų partijos komi
teto narys iš Illinois valstijos ir žymus Chicagos politikierius, 
vakar 8 vai. ryto mirė John B. Murphy ligoninėj.

čia gimęs jaunuolis, bet veik
liai dalyvauja lietuvių judėjime 
ir dirba lietuvių organizacijose.

Svečiai ketina būti Chicago
je iki pirmadienio. Po to auto
mobiliu gryš namo.

Urias Katzenelenbogen 
išvažiavo i Detroitą

Vienas žymiausių Lietuvos 
žydų rašytojų Urias- Katzene- 
įlenbogenas, didelis lietuvį 
draugas, kuris yra atvykęs 
Amerikon darbuotis, kad suor
ganizuoti Lietuvos žydus išei
vius ir gauti iš jų paramą 
Lietuvos žydų kultūriniam dar
bui, vakar išvažiavb į Detroi
tą, kur mano apsigyventi ke
liems mėnesiams ir darbuotis 
tarp vietos žydų.

Būdamas Chicagoje p. Urias 
Katzenelenbogenas stengėsi už- 
mefisti artimus ry&ius su lie
tuvių veikėjais, o pastarųjų 
vėl — su gyvenančiais Chica- 

1 goję žydais išeiviais iš Lietu
vos. Jam būnant Chicagoje pa
vyko suorganizuoti Lietuvos 
Žydų Federaciją, į kurią įei
na visos Lietuvos žydų išei
vių organizacijos. Kad supa
žindinti lietuvius su žydų li
teratūra, jis išvertė į lietuvių 
kalbą keletą savo apysakų, ku
rios tilpo “Naujienose”, taip
jau pasakė Chicagos lietuviams 
keletą prakalbų apie padėtį 
Lietuvoje. Lietuvoje jis yra 
daug darbavęsis kaip tarp žy
dų, taip ir tarp lietuvių ir prieš 
išvyksiant j Ameriką buvo Pa
nevėžio miesto tarybos narys. 
Jo didelis nuopelnas be to yra 
ir tame, kad jis surinko 'dide
lį rinkinį Lietuvos liaudies dai
nų ir išvertė jas žydų kalbon, 
duodamas labai tikslų Lietu
vos dainų apibudinimą.

Būdamas Detroite, p. Urias 
Katzenelenbogen, be abejo, tęs 
savo pradėtą žydų ir lietuvių 
suartinimo darbą ir Detroito 
lietuviai jo asmeny jsigys ar
timą ir nuoširdų draugą.

— Bk.

Durpės virsta anglimi apytik
riai per 8 milijonus metų.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooaevelt Rd. 
arti St Louis Avė. , 

CHICAGO, ILL.

Viekšniečių Kliubas
Sėkmingas kliubo susirinkimas. 

Kliubas atnaujina veikimą. 
Rengia išvažiavimą.

pa- 
su- 
su-

Dienraščio “Naujienų” 
gelba rugpiučio 5 d. buvo 
šauktas Viekšniečių Kliubo 
sirinkimas. Narių susirinko pil
na p. J. Laurino svetainė, 4601 
S. Paulina St., ir visi vienbal
siai nutarė dirbti kliubui kaip 
jie buvo dirbę ir pirmiau. Pir
miau Viekšniečių kliubas buvo 
veiklus, tvarka buvo gera ir 
kliubas buvo skaitlingas na
riais. Veikimas buvę neparti
nis, suderintas su visų nusista
tymu. Tečiaus pastaruoju lai
ku kliubas buvo lig paliovęs 
veikti ir niekurie net viešai 
pradėjo tai apgailestauti. Tai 
paakstino kliubiečius vėl stver
tis už darbo ir kaip parodė šis 
susirinkimas, pas kliubiečius 
yra didelio pasiryžimo dirbti vi
siems išvien, pritraukti prie 
kliubo visus viekšniečius, ne
žiūrint jų pažvalgų ir paskui 
dirbti naudai jų gimtųjų Vie
kšnių. Viekšniečių kliubo už
daviniais yra surišti į vieną or
ganizaciją visus išeivijoje gy
venančius viekšniečius, palaiky
ti tarp jų draugiškus ryšius ir 
kartu pagelbėti veikimui ir or
ganizacijoms gimtuose Viekš
niuose, paremiant labdarybės ir 
kultūros įstaigas, palaikant kny
gynus, prieglaudas ir t. t.

Pradžiai atnaujinto veikimo 
Viekšniečių kliubas rengia iš
važiavimą į miškus rugpiučio 
19 d., į kurį kviečiami atvykti 
visi viekšniečiai.

Kliubo susirinkimai bus lai
domi kas paskutinį sekmadienį 
kiekvieno mėnesio, augščiau mi- 
nėtoj svetainėj.

Rašt. S. L. Rakauskas.

Jis Turėjo Silpnas Kojas 
ir Pūslės Įdubėlius

Ponas F. L. Reld, Denver, Colo., atgavo 
sveikatą ir dabar yra labai užganėdintas ir 
linksmas, ir jis nori, kad kenkiantieji iAgir- 
hUj malonia žinią. Jia ražo: "Nuga-Tono 
yra puikios gyduolė*. AA visuomet kentė- 
ati nuo didelio nuovargio ir mano kojos 

visuomet skaudėjo, dieną ir naktį aA turli
jau silpną pūslę, turėjau Šlapintis anie 
dvyliką sykių dieną. Dabar mano kojos 
yra tvirtos ir mano pūslė veikia atsakan
čiai.”

VirA millonas žmonių yra dėkingi atgau
dami savo sveikatą su pagalbu Nuga-Tono. 
Jos veikia puikiausiai dėl tų žmonių, ku
rie turi Inkstų ir pūslė* trubelius, prastą 
apetitą, menką virAkinlmą, galvos skaudė
jimą, svaiguli, silpnus nervus, reumatiAkus 
skausmus, kurie permužui sveria, turi vi
durių užkietėjimą, visuomet Jaukiasi nu
vargę ir neguli gerai naktimis miegoti. Jei 
turite bent vieną tu nemalonumų, jus tu
rėtumėt pabandyti Nuga-Tono. Jos tikrai 
pagelbės jums, Nuga-Tono yra parduoda
mos pas visus gyduolių vertelgas. Jei Jū
sų vertelga neturi jų stake, reikalaukite, 
kad jis užsakytų Jų ii olselio vaistinės.

Sportas
POŽĖLA LAIMĖJO RISTYNĖS

Užvakar Hippodrome įvyko 
gan įdomios ristynės, kuriose 
dalyvavo ir Karolis Požėla. 
Jis ritosi priešpaskutinei po
roj su II. Steot’f iš Wiscon- 
sino. Požėla savo vikrumu ir 
gražiu ristynių stilium jau 
spėjo patraukti publikos sim
patiją. Nėra abejonės, kad 
Chicagoj ir tarp amerikonų jis 
pasidarys mėgiamiausiu risti- 
ku. Su Stoeff’u Požėla ritosi 
tik 19 m. ir 10 sek. Nors 
Stoeff gan vikrus ristikas, bet 
prieš Požėlą negalėjo atsilai
kyti.

Svarbiausioj poroj ritosi Gus 
Kailio iš Louisville, Ky., su 
Charles Fisher iš Butternutt, 
Wis. Tai t turėjo būti ristynės 
už vidutinio svorio čempiona
tą, todėl jiedu ėmėsi iš pasku
tiniųjų ir labai atsargiai. Ėmė
si net pustrečios valandos 
viens antro neparisdamu. Bet

kadangi Kailio buvo labiau ag
resyvi s, tai jam tapo pripa
žintas laimėjimas. Tuo būdu 
Kailio dabar turėtų skaitytis 
čempionu. Bet, sakoma, kad 
Meyers teisino keliu reikalau
siąs, kad tuo titulu, kuris jam 
priklauso, niekas nesivadintų. 
Tačiau ristynių žinovai yra 
tos nuomonės, jog Meyers nei 
prieš Kailio, nei prieš Fish- 
erį nepajėgs atsilaikyti, jeigu 
jis tik bandys numesti svorj 
iki 160 svarų.

Bitosi dar dvi pori. Fred 
von Mier paguldė George 
Macką, o Jim McMillen įvei
kė Martinsoną.

» » S
Teko girdėti, jog į Cbicagą 

atvažiuoja Jack Gansonas, ku
ris nesenai paguldė K. Sarpa- 
lių. Gansonas. dabar skaito sa
ve lietuvių sunkiojo svorio 
čempionu. Tačiau Bancevičius 
sako, jog jis tol tam nepati
kės, kol jis Gansoną savo ran
komis nepačiupinės.

— N.

—Kur nėra nuomonių lygy
bės — nėra draugystės; kur 
nėra draugystės — įvyksta ski
limas. I>eonardo da Vinči.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 M0RG1ČIAMS

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

1618 West 18-ta Gatvė

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo junkis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zuminavimas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsiimsiu jų.s gydyti, 
sveikata jums sugryl. Eikit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

Kambariai 1012. 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro.
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. J

Vargas -1 džiaugsmo gimdy
tojas, ašaros — sielos valyto
jos; jiedu daro žmogų tuo, kas 
jis privalo būti.
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SUŠLAPO, BET GARBES NEĮGIJO

Du lenkų lakūnai, Kubala ir Idzikowski, nusipirkę 
Francijoje aeroplaną ir pakrikštiję jį “Marszalek Pil
sudskį”, leidosi lėkti per Atlantiką į New Yorką. Bet 
jiem turbut apsisuko galva ore, nes jų “Pilsudskis”, 
paskridęs 36 valandas, nusileido ant vandens netoli Por
tugalijos. Laimė, kad tuo laiku plaukė pro šalį vokiečių 
garlaivis “Samos”, kuris pamatė lenkų lakūnus ir iš
griebė iš vandens.

Suprantama, kad Kubalos ir Idzikowskio žygį rėmė 
ir finansavo Lenkijos valdžia. Jo tikslas buvo išrekla
muoti Pilsudskį — taip pat, kaip italų gen. Nobile lėki
mas į šiaurinį poliusą buvo sugalvotas tikslu išrekla
muoti Mussolini. Bet Pilsudskiui nepasisekė lygiai taip, 
kaip ir Italijos diktatoriui. Ir pasaulis, nieko nenusto
jo dėl šitų nepasisekimų, nes tai buvo grynos avantiū
ros.

Gerai dar, kad Kubalos su Idzikowskiu avantiūra 
nepasibaigė tragedija. Juodu tik sušlapo, nukritę į van
denį, bet, ačiū vokiečių garlaiviui, neprigėrė. Garbės 
tečiaus nei lakūnai, nei maršalas Pilsudskis neįgijo.

OBREGONISTAI PAKRIKO

Kaip praneša telegrama iš Meksikos sostinės, na- 
bašninko Obregono šalininkai nutarė savo partiją lik
viduoti ir remti prezidentą Plutarcho E. Calles. Šio ob
regonistų pakrikimo priežastis, sako, esanti ta, kad jie 
savo eilėse nesuradę pakankamai stipraus ir įtakingo 
vado, kuris galėtų juos vesti į pergalę ateinančiuose 
prezidento rinkimuose.

Dalykas, matyt, yra tame, kad stambiausias žmo
gus obregonistų partijoje, Aaron Saenz, Nueva Leon 
gubernatorius, perėjo į prezidento Calles’o pusę. Obre- 
gonistai liko be vado.

Nabašninko Obregono šalininkai pastaruoju laiku 
susidėjo daugiausia iš valstiečių reikalų gynėjų. Jie bu
vo nusistatę prieš miestų darbininkus, ir jeigu Obrego- 
nas butų patapęs prezidentu, tai darbininkų partijos ir 
darbo konfederacijos atstovai butų išėję iš valdžios. Iš 
šito antagonizmo tarpe valstiečių ir darbininkų kilo po 
Obregono nužudymo žinomieji šlykštus kaltinimai dar- 
biečiams, kad jie esą “psichologiški” tos žmogžudystės 
kaltininkai.

Atrodo, kad tie biaurųs obregonistų užsipuldinėji
mai ant darbininkų vadų daugiausia ir pakenkė Obre
gono partijai. Tie užsipuldinėjimai tikrumoje buvo at
kreipti ne vien prieš buvusįjį darbo ir prekybas sekre
torių Morones’ą, bet ir prieš patį prezidentą Calles’ą, 
nes Meksikos darbininkų vadai visuomet buvo artimi 
prezidento draugai. Trejetą darbiečių obregonistams 
pavyko išėsti iš valdiškų vietų, bet pagaliau Obregono 
partijai teko daryt pasirinkimą: su Calles’u — ar prieš 
ji.

Dauguma obregonistų suprato, kad eiti prieš da
bartinį Meksikos prezidentą Reikštų — stumti kraštą 
į naujo pilietinio karo ir anarchijos verpetą. Ir kas pa
sinaudotų, jeigu butų nuverstas režimas, kurį Calles su 
savo šalininkais yra sutverę Meksikoje? Niekas kitas, 
kaip tik tie liaudies priešai, su kuriais Meksikos revo
liucijos vadams teko visą laiką kovoti, statant naują 
Meksiką, — visųpirma, klerikalai. Todėl obregonistai 
nutarė geriaus eiti su Calles’u, negu prieš jį.

Šis persilaužymas nabašninko Obregono partijoje 
reiškia, kad aštrus pavojus susirėmimo tarpe Meksikos 
valstiečių ir darbininkų tapo pašalintas. Meksikos 
“škaplierninkams” tai bus liūdna, bet visi žmonės, ku
rie geidžia labo tai nuvargintai šaliai, galės tiktai pa
sidžiaugti, kad sveikas žmonių protas lamėjo Meksiko
je dar vieną pergalę.

y DIKTATŪROS SKAISTYBĖ

Turbut dėlto, kad Rusijos darbininkai ir mužikai 
dar nėra pribrendę patys save valdyti ir savo reikalais 
rūpintis, tai bolševikai yra įsteigę jiems diktatūrą, ku
ri dieną ir naktį rūpinasi jų gerove, kaip motina kad 
rūpinasi, idant butij pavalgęs ir neverktų jos kūdikis.

Bet nevisuomet tam kūdikiui gerai klojasi, kaip

VtalMkymd kalnai
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matyt iš sekančios, praneštos iš Charkovo, žinios apie 
17 komisarų bylą Odesoje:

“Apygardos teisme Odesoje prasidėjo byla 
prieš 17 valdžios ir kooperatyvų valdininkų, ku
riems buvo pavesta javų supirkinėjimas sodžiuje. 
Jie yra ^kaltinami tuo, kad konfiskuodavę biedniau- 
siųjų ūkininkų visus javų išteklius, taip kad ištisi 
kaimai turėdavę kęsti badą. Nukentėjusiųjų ūki
ninkų skundai buvę atmetami, o komisarai rengda
vę kaimuose girtas puotas, praleisdami tuos pini
gus, kuriuos jie gaudavę už sukonfiskuotus ūkinin
kų javus.”
Jei Rusijoje butų žodžio ir spaudos laisvė, tai šito

kios komisarų šunybės nebūtų galėjusios tęstis nė vieną 
savaitę. Bet po malonia diktatūros' globa ūkininkai tu
rėjo mėnesių mėnesiais kęsti valdiškus plėšikus, iki 
skandalas pasidarė taip didelis, kad pasiekė aukštųjų 
vyriausybės ponų ausis.

Gyventojų prieaug-
- lio klausimas

Gyventojų prieauglio gerosios ir 
blogosios puses. — Gyvenimo 
normos kritimas. — Italija ir 
Japonija.— Teritorijų prap
lėtimo klausimas. — Nusavi
nimo procesas. — Kitų tautų 
nustelbimas. — Prie ko veda 
“aziatinis vislumas”. — Imi
gracijos klausimas. — Išei
tis.

Kiekvienai šaliai gyventojų 
skaičius yra labai svarbus da
lykas. Šalis, turinti daug gy- 
ventojų, gali sparčiau vystytis; 
jos produkcija žymiai pakyla. 
Iš kitos pusės, butų klaida ma
nyti, jog tirštai apgyventos 
šalys visuomet gali pasigirti 
savo gyventojų gerbūviu. Taip 
nėra. Ankščiau ar vėliau kiek
viena teritorija prieina ribas, 
kuomet gyventojų prieauglis 
pradeda sunkiai atsiliepti. Tai 
visai natūralūs dalykas. Kaipo 
pavyzdį, paimkime stambų že
mės ūkį, kur dirba penki dar
bininkai. Tinkamai vesti ūkį 
jie nepajėgia, nes jis yra per 
daug didelis. Penkiolikos žmo
nių darbą penki darbininkai ne
nudirbs, nežiūrint į tai, kaip jie 
nesistengtų. Prie tokių sąlygų 
padidinimas darbininkų skai
čiaus išeina ant naudos. Bet 
visiems taip pat aišku, jog tas 
didinimas neturi išeiti iš ribų. 
Jeigu, sakysime, penkiolika 
darbininkų pilnai gali atlikti vi
sus ūkio darbus, tai butų visai 
nepraktiška laikyti ten 20 dar
bininkų. Tas pat galima pasa
kyti ir apie valstybes. Kuomet 
valstybėj pasiekiama maksi- 
mum gyventojų skaičius, tai jų 
didėjimas pasidaro jau nebepa- 
geidaujamas. Mat, tokiame at- 
vėjyj, bendrai imant, visų žmo
nių gyvenimo norma ima pulti, 
t. y. jiems pasidaro sunkiau 
gyventi.

Fašistinė Italija yra gyven
tojų perviršio pavyzdys. Jos 
119,000 kvadratinių mylių teri
torijoj gyvena 41,000,000 žmo
nių. Vadinasi, kiekvienai kvad
ratiniai myliai tenka 338 gy
ventojai. Metinis jos prieaug
lis lyginasi 400,000 “naujų 
burnų”. Savo naujiems milio- 
nams Italija reikalauja dau
giau vietos. Prieš kiek' laiko
Mussolini pareiškė: “Italija tu
ri išsiplėsti arba ji eksplio- 
duosI”

Priešingame pasaulio kampe 
tokioj pat padėty randasi Ja
ponija. Ji turi 60,000,000 gy
ventojų arba 397 kiekvienai 
kvadratiniai myliai. Metinis ja
ponų prieauglis lyginasi 600,- 
000. Išmaitinti tą didėjantį 
skaičių naujų “svečių” yra itin 
rimta prablema. Juo labiau, 
kad Japonija yra labai kal
nuota šalis, kas reiškia, jog 
dideli žemės plotai negali būti 
dirbami.

Japonija ir Italija 
nuomonės, jog tirštai 
tos Šalys turi teisę 
savo teritorijas.

yra tos 
apgyven- 
praplėsti

Tą klausimą sios

Japonija jau ne kartą yra pa
kėlusi.

Rečiau apgyventos šalys vi
sai nenori sutikti su tokia nuo
mone. Jeigu Japonija (arba 
kita koki valstybė) nusavintų 
savo gyventojams svetimą teri
toriją, tai vėliau, kai nusavin
toji teritorija butų tirštai ap
gyventa, ji galėtų ir prie kitų 
žemių tiesti savo nagus. Tas 
“nusavinimo” procesas tęstųsi 
tol, kol ji nesusidurtų su dar 
tirščiau apgyventomis šalimis 
(pav. Kinija arba Indija). Tą
syk ji turėtų arba padidinti 
savo gyventojų prieauglį arba 
užleisti kai kurias savo terito- 
ri j as.

Tai logiška išvada Iš tokio 
reikalavimo. Tat reiškia, jog 
žemė turi priklausyti tai tau
tai, kuri sparčiau dauginasi. 
Apie tautos nuopelnus butų 
sprendžiama ne iš to, ką ji pa
dare mokslo ir meno srityse, o 
iš to, kaip greit savo skaičiumi 
ji gali nustelbti kitas tautas. 
Bet, prileiskime, kad vienai 
tautų ir pasisektų tatai padary
ti. Kas tada? Ar ji, atsieku
si savo tikslą, t. y.' užvaldžiusi 
pasaulį, eitų prie gyventojų 
skaičiaus stabilizacijos? Jeigu 
ji to nedarytų, tai pasaulis pa
sidarytų tikru pragaru, kur 
brolis su broliu kovotų dėl 
duonos kąsnio.

Ta “vislių tautų” teorija, sa
ko Henry K. Norton, yra di
džiausias pavojus civilizacijai. 
Jeigu ji butų priimta, tai pro
gresui tektų kryžius pastatyti. 
Negalima tikėtis pasauly taikos 
tol, kol tautos bandys teritori
jas pritaikyti prie savo gyven
tojų. Kitais žodžiais sakant, 
kol jos gyventojų prieaugliui 
ieškos naujų teritorijų.

Bepigu, sako japonai, taip 
kalbėti baltodžiams. Jie turi už- 
griebę abi Amerikas, Australi
ją ir didesnę pusę Afrikos, kur 
turės progos ateityj plėstis. 
Tad kodėl jiems dabar nesa
kyti, jog jau pakanka kovoti 
dėl teritorijų.

Baltodžiai per paskutinį tūks
tantį metų buvo pionieriai. Jie 
išvystė naujas šalis ir sukurė 
ten civilizaciją. O šiandien 
kiekvienai civilizuotai šaliai tu
ri rūpėti žmonių gerbūvis Azi
ja mums parodo, kaip skaudus 
gyvenimas, yra tų šalių, kur 
žmonių yra daugiau nei mais
to išteklių. Prof. Ross, paskil- 
bęs sociologas, savo knygoj 
“Standing Room Only” rašo, 
jog aziatinis vislumas nieko ge
ra žmonijai nežada. Jis gali 
privesti tik prie naujų karų 
ir naujų nelaimių.

Ekspansijos negalima patei
sinti. Valstybė neturi jokios 
teisės užgriebti svetimas terito
rijas vien tik dėl to, kad jos 
gyventojams ankšta darosi.! Be 
to, y ta iliuzija mąn’yti, kad 
ekspansija gali palengvinti 
tirštai apgyventos valstybės 
žmonių būklę. Jei gyventojų 
perviršis ir iškeliaus į naują 
teritoriją, tai tuo dar nebus 
pašalintos priežastys, privedu- 

prie tokios padėties. Ki

tais žodžiais sakant, gyventojų 
prieauglis eis savo keliu ir val
stybei vėl teks naujų teritorijų 
ieškoti.

Daug kritikuojama ir imigra
cijos suvaržymai, kurie yra į- 
vesti Amerikoj, Kanadoj, Aus
tralijoj ir kitur. Kritikai sa
ko, jog tos šalys primena šunį, 
kuris nei pats kaulą graužia, 
nei kitam duoda. Jos, girdi, 
turi milionus akrų žemės, ku
rios dabar niekas nedirba. Ko
dėl tad, sako jie, nepavesti tą 
žemę kitiems?

Imigracijos varžymo šalinin
kai tačiau kitaip mano. Jie 
sako, jog nevaržoma imigracija 
greit privestų prie gyventojų 
perviršio. O tai reikštų pablo
gėjimą gyvenimo sąlygų vietos 
žmonėms.

Išspręsti gyventojų problemą 
yra labai sunku. Jeigu baltoji 
rasė nepanorės atsižadėti nuo 
aukštos gyvenimo normos, o 
geltonoji rasė nesumažins gy
ventojų prieauglio, tai klausi
mas turės būti išspręstas kom
promiso keliu arba jėga.

Atrodo, sako Norton, kad yra 
tik vienintele išeitis, kuri gali 
patenkinti taikos ir progreso 
šalininkus. Ta išeitis yra to
kia: kiekviena tauta turi nus
tatyti savo gyvenimo normą. 
Jeigu ji, neatsižvelgiant j savo 
maisto išteklius, stengtųsi gy
ventojų skaičių padauginti, — 
tai jos reikalas. Bet jokiu bū
du jai neturėtų būti leista už
griebti svetimas teritorijas. 
Reguliuoti savo gyventojų 
skaičių kiekviena šalis gali kaip 
tinkama. Bet tokią teisę priva
lo turėti ir kitos šalys. O tai 
reiškia, jog gyventojai turi pri
sitaikyti prie teritorijos ir 
tvarkytis joje taip, kaip jiems 
patinka.—K. A.

Meksikos Miestas
(Tęsinys) 

žmonės
Dauguma —tamsiai pilki ar

ba tamsiai gelsvi, bet švieses
ni, negu negrai. Kiti— balti; 
jie paeina iš vakarų Europos 
padermių. Indėnų gimties gels
vieji daugumoje mažiukai. Bet 
kiek jie įstengia pakelt ir pa
nešti, tai aš neapsiimu nei pu
sės pakelti arba panešti. Jie 
neša ant galvos dideles ir sun
kais naštas. Našta gali gulė
ti ant kupros, bet virve tai už
kabinta už galvos. Našta iš 
abiejų pusių rankomis prilaiko
ma, kad nenusmuktų. Tokis ne- 
š mo būdas yra praktikuojamas 
pas ispanus, italus, kubiečius 
ir meksikiečius.

Yra tečiaus meksikiečių kilu 
šių iš Europos genčių, augalo
tų, kartais 7 pėdų aukštumos.

Gyvenančiųjų Meksikos Mies
te svarbiausias užsiėmimas — 
pirklyba. Pirkliauja visu kuo 
--visokiausiais mažmožiais ir 
visokiais niekniekiais. Išrodo, 
jog tų pardavėjų butų daugiau, 
ne kad pirkėjų. Mieste taipjau 
yra daug ubagų, daug neregių, 
ne mažai paraližuotų ir kitaip 
sužalotų. Akla ir paralyžius— 
tai Meksikos klimato pasėkos. 
Paralyžiumi suserga daugiausia 
seni vi žmonės, ir dažniausia 
krinta toj pačioj vietoj, kur 
susirgo, ir miršta. O jei išsi
laiko, tai kitas dar ilgai ka
muojasi patsai ir kankina ki- 
tus, kurie juo rūpinasi. Tokių 
taipgi ne mažai matyti šaly gai
viuose. ■ Iriasi aukštelninkas 
sėdynėje, rankomis pasiramš- 
čiuodamas, į atbulą pusę, kojas 
atkišęs arba surietęs. Taip ir 
“plaukia” šalygatviu.

Pirm trejeto savaičių toks 
paralyžius ištiko vieną lietuviš
ką žydę, daugiau kaip 60 me
tą amžiaus. * Su; ja man teko 
apie savaitė laiko atgal susipa
žinti. Buvo graži lietuviška 
senė, Visai nepanaši į Žydę. Ki
lusi ji iš Kovarsko miestelio. 
Užgavo ją toji liga. Sakė, sė
dėjusi ant balkono su dukteri
mis, pakylusi 

skųstis, kad galva svaigstanti. 
Moteris virto, bet dukterys su
griebė. Tuojau avyko gydyto
jas. Paaiškino, kad nervas 
trukęs galvoje, ir jei butų nu
kritusi ant grindžių, tai butų 
tuoj vietoje ir mirusi. O da
bar tai gal dar ir ilgai pagyven
sianti. Skundėsi senelė apgai
lestaudama, kad Lietuvoje tu
rėjusi gerą krautuvę ir bran
gius rakandus. Norėtų senutė 
sugrįžti Lietuvon nors mirti. 
Gydytojas liepiąs išvažiuoti, ba 
čia esanti peraukšta vieta, ir 
dėl to, sako jis, taip atsitikę su 
sene. Meksikos Miestas, mat, 
labai aukštai stovįs— jei ne
klystu, tai 3,000 pėdų aukščiau 
juros.

Svarbiausioji gatvė yra Cin- 
co de Mayo. Išvertus tuos žo
džius lietuvių kalbon, jie reikš 
—Gegužes Penkta. Gatvės ne 
plačios. Todėl važiuojama vis 
į vieną pusę, o grįžtama kita 
gatve. Važiavimas stropiai pri
žiūrimas. Sužymėta planaft, 
kuriomis gatvėmis galima iš
sukti. šoferis turi gerai žinoti 
kelių planą.

Teko truputį važinėti. Mačiau 
keistokų prietikių. Daleiskime, 
kad privažiavai gatvę, kuria 
pasukai skersai ir jau busi čia. 
Bet to daryti negalima. Privalai 
važiuoti iki tai vietai, kuri yra 
pažymėta pasukimui į kią gat
vę. Kartais, kad pasiekus tą 
pažymėjimą, turi važiuoti ko
kią penkioliką blokų. Peržengu
sį šiuos patvarkymus šoferį 
tuoj sulaiko ir atima iš jo lei
dimą važiuoti. Tuomet jis turi 
eiti policijos nuovadon aiškin
tis ir, jei reikalaujama, bausmę 
mokėti.

Mačiau ir tokių kampų, kur 
galima išsukti į abi skersosios 
gatvės pusi. Bet pasitaiko, kad 
kitų neleidžia važiuoti į tą pu
sę, kurion jie norėų važiuoti; 
liepia važiuoti kaip tik priešin
gon.

Yra keletas ir plačių gatvių— 
kaip Kauno Laisvės Alėja. To
kiomis gatvėmis važiuoja į abi 
pusi.

Kai kas gal mano, kad autų 
mažai yra. Turiu pasakyti, kad 
taip manąs klysta. Jų čia esa
ma ne mažiau, kaip kad Ameri
kos didmiesčiuose.

Visame mieste randasi 47 
turgavietės—tokios, kaip Kau
no arba Chicagos Maxwell-Jef- 
ferson gatvės. Nėra galimybes 
visas aplankyti. Dešimtį tai 
buvau aplankęs turgavodamas 
lašinius, bananas ir kitokius 
dalykus. Tose turgavietėse ga
lima labai pigiai išsimaitinti.

Maisto įvairybėmis turgavie
čių skyriai didžiai turtingi. Ki
ti valgomieji dalykaii net 
šlykštus išrodo, čia visko gau
si—kepto, virto, šilto, šalto, ga
tavo ir ant užsakymo, ir dar, 
magaryčioms, storai apipyla 
raudonais pipirais. Iš karto tie 
pipirai kuone uždusino mane. 
Kai užėmė kvapą, tai vos atsi
peikėjau. Dabar jau valgome 
juos kaip seni meksikiečiai. Net 
apetitas pasidaro aštresnis, kai 
padegina gomurį.

Iš tų turgaviečių, kurias at
lankiau, keletas buvo keleriopai 
didesnių, kaip kad chįcagiškės, 
bet yra ir mažesnių. į

Bendrai imant, reikšmė Mek
sikos turgaviečių yra didesnė, 
negu Chicagos. Meksikos tur
gavietės, krautuvės— didesnės 
ar mažesnės—turi savo skyrius, 
kaip ir filijas. Dalykas toks, 
kad į krautuves žmones ne la
bai eina. Išrodo lyg neturėtų 
drąsos, nes miesto krautuvės 
gan turtinga išvaizda pasižymi.

Ypatinga miesto “pramonė” 
yra blynų (tortilla) plojimas.
Visame mieste šioje “pramonė
je” turi užsiėmimo kelios de
šimtys tūkstančių moterų, o 
gal ir šimtai tūkstančių. Taip 
per dienas *,ploja ir ploja: at- 
signyba šmotą košės iš didelio 
gabalo, jau jos žino, kiek bly
nui reikia, ir ploja tarp delnų, 
vartydamos nuo vienos rankos 
ant kitos, kol išploja apie pus
antro eitelio storumo. Mat, 

eiti ir pradėjo meksikiečiai duonos nevalgo, o

jei ir valgo, tai labai mažai ir 
retai.

Valgo vis tuos blynus. Pasi
ima kelis blynus. Yra padary
tos ir tam tikros mūsos košės 
su įvairiomis žolėmis. O jau 
raudonų pipirų tai “ekstra” 
primaišyta. Gi kąi perki tor- 
tillą su mėsa, tai dar ir pipirų 
prideda. Tą košę deda į bly
nus, susuka kaip cigarą. Taip 
tomis tortillomis maitinasi.

Mes irgi valgydavome jų, bet 
mažai, kadangi mes negalėdavo
me privalgyti. Ir ažuot lėša- 
vusios pigiau, jos dar daugiau 
mums kainuodavo. Vienas bly
nas kainuoja penkias centavas 
be košės, o su koše—10 centa- 
vų. O jau tų vietų, kur šiuos 
blynus ploja, tai tiek yra tan
kiai ir vis kiekvienoj mažiausia 
IX) dvi-tris plojikes. Gi dauge
ly j vietų jų esama aštuonių ir 
iki dvylikos. Užtiksi vietų, 
kur dirba kokia 20 plojikių, bot 
tokių vietų pasitaiko retai.

šiandien tečiaus gręsia pavo
jus ir plojikėms. Yra jau ir 
mašinų, kurios blynus dirba 
daug greičiau, gražiau, ne kad 
rankomis, ir visus lygius, o ga
tavus gražiai sukrauna į krū
vą.

Oras smagus Meksikos Mies
te— nei šaltas, nei karštas, taip 
kad prakaituoti nereikia. Kai 
atvykome į Meksiką rugpiučio 
6 dieną, tai buvo visame pilnu
me žymės rudens sezono: žolė 
nudžiuvusi ar nudegusi; me
džių lapų didesnėj i pusė nuby
rėjusi, kur minkštesnį medžiai 
—tai ir visai be lapų. Porai 
mėnesių praslinkus viskas pa
sikeitė. Žolė visur sužėlė, me
džių lapai išaugo dideli ir tan
kus, sužydo gėlės. Gamta vir
to vėl pavasariu.

Bendrai imant, išrodo, kad 
seniau Meksikos Miesto butą la
bai švento . Ne gana to, 
kad bažnyčių randasi kuone 
kiekviename bloke, bet, matyti, 
kad iri šiaip namų butą šventų. 
Ve pavyzdis: namai— gatvėje 
Jėzus ir Marija, o apačioj — 
karčiama. Viršuje gi, antrame 
aukšte matai stovylą, kaip sa
koma, Panelės “Loskavos” arba 
maloningos, su saulės karūna. 
Pačiame viršuje— didelis kry
žius.

Gatvėse Salvador ir Isabela 
Catolica stovi trijų aukštų na
mas. Apačioj karčiama, ant
rame aukšte komunistų centra- 
linė svetainė. Viršuj viename 
namo kampe išmūryta koplyčia. 
Čia stovi didelė Marijos Mer
gelės stovyla, gi pačiam viršuj 
—didžiulis kryžius. Ir yra daug 
tokių namų, kurių šventenybės 
randasi keistoj padėtyj.

Tie namai, tur būt, buvo ka
daise vienuolių apgyventi. Ale 
ne tik paprasti namai permainė 
savo įtalpą, bet ir kai kurios 
bažnyčios jau kitam bizniui 
naudojamos. Štai jums didžiu
lis trobesis: apačioj garažas, o 
iš lauko pusės priešakio sienos 
baigiasi bokštais. Kadaise, ma
tyti, butą bažnyčios. Ji, kaip 
stovėjo, taip ir tebestovi su vi
somis šventomis gražybėmis ir 
šventųjų stovylomis. Stovylų 
Meksikoj, nestoka— pilnos sie
nos ir bokštai prikaišyti.

Dar vienon bažnyčion buvau 
įėjęs šventenybių apžiūrėti. Ten 
radau mokyklą: pilną mokinių. 
Iš karto nustebau. Maniau, kad 
tiek maldininkų. Bet tuoj pama
čiau, kad ne tokį darbą jie dir
ba. Skubau eiti atgal. Bet ir 
mokiniai ir mokytojai sužiuro, 
kas čia per vienas įsirito. Vien
as mokytojas pradėjo eiti prie 
manęs. Susitikau su juo. Pa
siteisinau, kad paklydau, nes 
maniau, jog čia maldos namas. 
Jis nusijuokė ir sako, kad tai 
nieko. •

Dar vienos didelės bažnyčios 
radau visą vidų išgriautą ir 
šventas stovylas į kampą su
krautas. Tai taip laikai Dievo 
padarus keičia.—Perėjūnas. f

(Pabaiga)

GARSI NKITeS 
NAUJIENOSE



Ketvirtadienis, rugp. 9, ’28 r NAUJIENOS, CHfcago, Iii. ’
Žaibas užmušė 1, 

sužeidė 2
panedėlj, seredą ir subatą nuo 9 vai. 
ryte iki pietų. Mokinama lietuvių 
calbos, dainavimo, teatro lošimų,

se, 
tų,

Išmintinga Pirkti
Skalbimo arba

Prosavojimo mašina

EIGŲ 
prosijimo HMŠiną—ir 
mėtė padaryti bandymą savo namuo- 

be to, kad salesmonas jums neįkirė- 
štai yra gudrus patarimas—

manote pirkti skalbiamą arba 
jeigu norėtu-

Prisiųsk kuponą šiandie dėl pilnos infor
macijos. Mes mielu noru pasiųsime jį 
į jūsų namus.
Ir Jūsų apietinkėj surasit Thor Pardavėją.

Prisiųskite mums žeminus paduotą kupo
ną ir mes jums prisiusime visus Thor iš
dirbinius gražioj, su paveikslais knygelėj. 
Joje susilažinsite su nauja Thor Agitator 
—Pigiausia Pasaulyj Skalbiama mašina. 
Jus pamatysite pastebėtina, nauja, žemos 
kainos prosijimui mašina. Jus turėsite 
geresnę supratimą ką jus norėtumėte tu
rėti, ir kiek norėtumėte mokėti.

Kuponas
HURLEY MACHINE CO. I 

22nd St. ir 54th Avė., Chicago. Dept. A Į 
Prašau man prisiųsti iliustruotos literatūros j 
visų Thor išdirbinių.

Vardas

Adresas

HURLEY MACHINE COMPANY
22nd Street and 54th Avenue, Chicago, III.

New York Chicago San Francisco Toronto London, England 
Manufacturers of Thor Washing Machines, Thor Electric and Gas Ironers, 

Thor Vacuunt Cieaners, and Hurley CommerciaI Laundry Eųuipment

-JL_

CHICAGOS 
ŽINIOS

kandidatūros nestatė ir politi
nių darbų neieškojo. Tik dveje
tų metų atgal jis kandidatavo 
j senatorius, bet rinkimus pra
laimėjo: tapo išrinktas republi- 
konas Smith, kurio betgi sena
tas nepriėmė.

Neleidžia judinti gatve 
karių fondą

Pasimirė Chicagos de 
mokratų vadas 

Brennan
Chicago turės aeroplanų parodų

Vakar vietomis siautė smar
ki lietaus audra su ledais ir 
perkūnija. Ties 43 gatve žai
bas trenkė į ežerą, kur maudė
si daug žmonių. Vienas žmogus 
liko užmuštas ir du sužeisti. 
Užmuštas yra William Kilpat- 
rick, 43 m., 4444 Kilis Avė. Su
žeisti yra jo sūnūs William, 7 
m. ir Elsie Teifel, 12 m., 4135 
Drexel Blvd. Visi trys sėdėjo 
ant vilniems stabdyti pertvaros 
ir žaibui trenkus visi sukrito į 
vandenį, kur vaikai vos ne pri
gėrė, — tik ugniagesiai juos 
atgaivino.

žaibas taipjau užgavo Chica
go Motor Club namą, bet nieko 
nesužeidė. 1

Vakar nuo karščio mirė trys
žmones. ,

Nors po lietaus karštis bisku- 

tį ir sumažėjo, bet oro biuras 
sako, kad karštis tęsis dar tris 
dienas.

, eigų kas nori poterių ir prie pirmos 
Komunijos. Mokinimas už dyką, 

’riimame visus kas tik i^iri. Kreip
ėtės, 8509 S. Union Tve. 'lel. Yards 
1636. KLEBONAS.

Vilniaus Vadavimo Komiteto extra 
susirinkimas jvyks pėtnyčioj, rug
piučio 10 dienų, 8 vai. vak., Lietuvių 
Auditorijoj.

Kadangi yra daug svarbių dalykų, 
visi nariai prašomi neatbūtinai daly
vauti. — Valdyba.

I). L. K. Keistučio Pašelpos Kliubo 
išvažiavimas jvyks septintadienyj, 
rugpiučio 12 d., Savickio farmoj, ant 
Kean Avc., už Lietuvių Tautiškų Ka
pinių j pietus. Pradžia 10 vai. ryte, 
įžanga liuosa. Todėl visi be skirtu
mo lietuviai esale užkviečiami ant 
smagaus išvažiavimo. 'laipat bus 
daug laimėjimui dovanų: 2 pianai, 
laikrodis, brangi knyga ir daugiaus 
brangių daiktų. Išvažiavimo vieta 
graži, daug medžių ir žalios žolės ir 
stalai šeimynoms. Kviečia

I).. L. K. K. P. K. Komisija.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KAJJSZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nerišlioj pagal sutartį

Rado nužudytą stu 
dentę

North Side Morning S'tar Kliubas 
ir Pirmyn choras rengia išvažiavimą 
su troku, kurie norėsite sykiu daly
vauti, malonėkite užsiregistruoti i 
Morning Star Kliubą, 1652 N. Robey 
St. nevėliau kaip iki 16 d. rugpiučio.

— Komitetas.

švento Kazimiero Kalaraičio drau
gystė rengia dideli išvažiavimą, Ku- 
cinskio miške, skersai Tautiškų ka
pinių, Rugpiučio (August) 12, 1928, 
10 vai. ryte.

Lietuvių Kriaučių lokalas rengia 
išvažiavimą i Jefferson girias, nedė- 
lioj, rugpiučio 12 d. Visus kviečia
me atsilankyti, nes kiekvieno darbi
ninko pareigu yra remti šia daibi- ninkų orKaiiizacijiį. Be to bus Kerą 
muzika, galėsime smagiai praleisti 
laiką tyrame ore. — Komitetas.

Teatrališkas Kliubas “Lietuva” lai
kys savo mėnesini susirinkimą rūgo. 
9 d., 8 vai. vak., Davis Sųuare Park 
svet. Nariai malonėkite visi atsi
lankyti, nes bus tariama apie musų 
išvažiavimą. — Valdyba.

Roseland. Sekant) sekmadieni rug
piučio 12 d. Washington Heights miš
ke j vyks Aušros knygyno išvažiavi
mas. šiame išvažiavime bus gera 
lietuviška muzika, minkštų gėrimų, 
fialtakošės ir bus visokių žaismių. 
Atsilankiusiai publikai bus visokie 
patogumai. Todėl visi nepamirškite 
sekant) sekmadieni būti VVashington 
Heights miške. Renginio Komisija.

Lietuvių Mbterų Apšvietus Draugi
ja rengia šeimyniškų išvažiavimą, 
Stepono Svilainio (buvusio Zaleskio 
ukėj) prie Kean Avė., už Tautiškų 
Kapinių. Išvažiavimas bus sekma
dieny j, Rugpiučio (August) 12 d., 
1928, prasidės 11 vai. ryto.

Kviečia Komitetas.

Lietuviai Daktarai
DR. A. J. KAKALIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 2169 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
nuo G iki 9 valandai vakare

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 
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

Vakar John B. Murphy ligo
ninėj po ilgos ligos pasimirė 
George E. Brennan, netik Chi
cagos, bet ir visos Illinois val
stijos demokratų vadas, lošęs 
žymią rolę ir tarp visos šalies 
demokratų. Laidotuvės bus šeš
tadieny.

Jo mirties buvo laukiama jau 
nuo kelių dienų. Kad išgelbėti 
jo gyvastį daryta net kelios 
operacijos, bet jis ėjo vis silp
nyn ir užpereitą naktį pradėjo 
merdėti. Mirė apie 8 vai. ryte. 
Jo šeimyna prašo nesiųsti gė
lių, bet vien melstis už jį.

Brennan gimė 1865 m. New 
Yorko valstijoj. Baigė tik pra
dinę mokyklą. 1885 m. jis at
vyko j Illinois valstiją ir dirbo 
kasyklose, čia pradėjo mokin
tis ir rengtis prie geresnio gy
venimo. Neužilgo nelaimėj ka
sykloj neteko kojos, dirbti ka
sykloj nebegalėjo ir atvyko į 
Chicago, kur užsiėmė apdrau
dos ir bonų pardavinėjimu ir 
taipjau veikiai įsimaišė į poli
tiką. Jis patiko tuolaikiniam 
demokratų bosui Roger Sulli- 
van, kurio jis patapo dešiniąja 
ranka. Sullivanui mirus jis už
ėmė demokratų vadovybę. Tuo 
laiku demokratai buvo susi
skirstę į įvairias frakcijas, ku
rios atkakliai tarp savęs kovo
jo. Brennan vieton tęsti kovą, 
pasiskubino su tomis frakcijo
mis susitaikinti ir sudaryti 
Illinois valstijoj vieną demokra
tų partiją.

Nors jis daug dirbo demokra
tams, bet pats niekad savo

Kaip kad kasmet būna laiko
mos automobilių parodos, taip 
šiemet Chicagoje bus laikoma 
ir areoplanų ir orlaivių paroda. 
Paroda bus Coliseume ir tęsis 
nuo gruodžio 1 d. iki 9 d.

Paroda bus laikoma keliomis 
dienomis anksčiau internacio- 
nalės oro konferencijos, kurią 
šaukia, prez. Coolidge Washing- 
tone gruodžio 12, 13 ir 14 d.d. 
Tos konferencijos delegatai bus 
pakviesti aplankyti ir šią paro-

Prieš kiek laiko miesto tary
ba nutarė iš gatvekarių fondo 
paimti ir paskirti $647,928.60 
viešųjų pagerinimų tarybos pir
mininkui Flaherty, kad jis pri
rengtų pienus požeminių kelių. 
Miesto kontrolierius Fitzmorris 
atsisakė tą nutarimą pripažinti 
ir tuos pinigus išmokėti Fla
herty. Dalinai gal dėlto Fltz- 
morris turėjo ir iš savo vietos 
rezignuoti. Dabar tečiaus ir 
miesto advokatai pripažino tą 
nutarimą neteisėtą esant, nes 
miesto taryba negali liesti pini
gų, kurie yra sudėti į gatveka
rių išpirkimo fondą. Tam ne
užtenka vien miesto tarybos 
nutarimo, bet dar tą nutarimą 
turi patvirtinti balsuotojai re
ferendumu.

Vakar ryte tarp krūmelių 
kieme George H. Beaks, Evan- 
stone, liko rasta nužudyta Jen- 
nie Constance, galva anglų kal
bos departamento Bradley Po- 
lytechnic Institute, Peoria, III.

Ji kartu su motina ir sesere 
buvo atvykusi į Evanstoną ir 
lankė Northwestern universite
tą, kur ruošėsi prie kvotimų ant 
filozofijos daktaro laipsnio. Jau 
po 10 valandos ji gryžo iš uni
versiteto knygyno ir netoli jos 
namų užpuolė ją piktadaris. 
Kaip matyt, piktadaris puolė ją 
gatvėje, kirto geležgaliu į gal
vą ir prisvaigusią nuvilko už 
krūmų, kur dar ji ilgai kovojo 
su puoliku.

Motina nesulaukdama jos iki 
vidurnakčio telefonavo policijai 
ir nors tuojaus šokta ją ieškoti, 
ir nors puolimas įvyko visai ne
toli jos namų, bet jos lavono 
nesurasta iki ryto. Tik ryte pie
nininkas pastebėjo ant šalygat- 
vio kraują ir kraujo sriove nu
sekė už krūmų, kur ir rado la
voną.

Policija jau pradėjo suėmi- 
nėti ir kamantinėti visus žino
mus moronus ir silpnapročius, 
tikėdamosi jų tarpe rasti pikta
darį.

Lietuvės Akušeres
Phono Vfctory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS
AKUŠERKA,

3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
Stata Bank

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

su
12

Ki-
■u-

Policija vėl nesuranda Šaltį

Jau 80 dienų kaip policija 
ieško ir vis “nesuranda” Joe 
Salti. Jis yra nuteistas 60 
dienų kalėjimai! ir reikėtų j j 
ten pasodinti, bet visa bėda ta
me, kad Šaltis yra labai slidus 
ir jokiu budu negalima jį pa
gauti. Kapt. Stege būdamas 
-speciali© grand jury tyrinėto
ju gyrėsi, kad jis keletą kartų 
kalbėjęs su Šaltis, tik negalė
jęs jo areštuoti, nes tuo laiku 
Stege nebuvęs policistas. Dabar 
■Stege yra detektivų viršininkas 
ir policijos komisionieriaus pa- 
gelbininkas; jis užimdamas tą 
vietą pasakė, kad pirmas jo 
darbas busiąs suimti Šaltį ir 
esą jis jokiu budu iš jo nagų 
neištruksiąs. Bet praėjo jau ke
letas dienų, o Šaltis vis dar 
tebėra liuosas. Teisinamąsi, 
kad jis yra pasišalinęs kuę- 
nors į Michigano rezortus ir ten 
sau ramiai tupys visai nebo
damas Chicagos policijos ieško
jimų.

PRANEŠIMAI
VAIKŲ VASARINĖ MOKYKLA

Vedu Tautiškos parapijos klebonas ir 
vargonininkas, per vasarą kiekvieną

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 
lyto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai- vakare.

Oratoriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas
2314 W. 23rd fL

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O D,

ANDREJUS MALKEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugpiučio 8 dieną, 2:10 valan
dą ryte, 1928 m., sulaukęs 62 
metų amžiaus, gimęs Smiikese, 
Kauno ridybos, Panevėžio ap., 
paliko dideliame nuliudimo mo
terį Oną ir du sūnūs, keturias 
seseris, taipgi 4 brolius ir vie
ną seserį Lietuvoj. Kūnas pa
šarvotas randasi 135 E. 107 St., 
Ėoseland, III.

Laidotuvės jvyks Subatoj, 
Rugpiučio 11 (nerią, 8 vai. ry
to iš namų j Visų šventų para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Andriejaus Malke
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Tel. Yards 
1741.

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins i”. * .. 1

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, i'

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Palengvins akių įtempimą, kuris 
-----------------ga)^03 skaudėjimo, 
įmo, akių aptemimo, nervuotu- 
skaudamą akių karštį, atitaiso 

kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Phone Canai 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—J2 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILU

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 26 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir valkų pagal nauįau- 
hius metodus X-Ray ir Kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. l«th St., netoli Morgan Si, 
Valandos: Nuo 10—12 pietą ir 

nt o 6 iki 7:80 vai. vakare 
TeL Dieną; Canai 8110

Naktį So. Shore 2238, Crawford 8283
Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 919i

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

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

arti 31 st Street
Valandos: 1—8 po pietr7—8 vakare 
Nedėliotais ir šveutaJ. 10—12 dieną

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, 3-8. Nedalioj 10-12 d.

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzamiaadja. Be skausmo 
ištraukimas t

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

TeL Cicero 49

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

5107Tel. Kenwood 
Valandos 

nuo 9 iki 
\nuo 6 iki 

apart šventadienio ir

11 vai. ryte;
8 vai. vakare 
ketvirtadienio

Ofiso ir Rei;. Tel. Boulevara 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. Ijeavitt St., Canai 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue
' Phone Prospect 6659

Ofiso Phone Canai 1257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. IU.

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

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

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletini šviesa ir diathermie 

------------ ------------------------------------
Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645, South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
GH1CAGO. 1LL.

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. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. HaUted St,

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
South Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 288Ū

4729

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randoiph 1034 — Vai. nuo

8241 South Halsted St 
Tel. Victory 0562

7—9 vai. vak. apart Panedilio 
Pėtnyčios

9-fl

ir

<

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randoiph 6727 i

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-4 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic U60U

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St. / ,j

Arti Leavitt St.
Telefonas Canai 2552

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

Nedėlioį nuo 11 rvto iki 1 v. p. p<

K. JURGELIONIS,
ADVOKATAS * 

3335 So. Halsted St , 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearbom St., Room 1111
Telefonas Central 4411

3307 Aubura Avė.
CHICAGO^LL-________

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

J. F. Eudeikis Komp 
PAGRABŲ VEDĖJAI 
! Didysis Ofisas: 1 

4605-07 So4 Sermitage 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. 3201

Lietuvis ų Specialistas
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakari 
N odelio  j nuo 10 iki 1

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

nuo 9 iki 11 v. 
nūn 6 iki 9 vai.

Jei abejoji apie savo ateis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Phonu Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue' 

ir 805 East 47th Street 
Phono Kenwood 1752 
Praktikuoja 2Q metų

ryto 
vak.

127
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piut 

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted SL 

Tel. Boulevard 1310
Val.l Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieni 

vakarą, išskyrus ketvergę 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

Įvairus fiyjytujai
Telephone Yards 0994

DR. MAURKE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

A. A. SLAKIS /
ADVOKATAS’

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

\CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Res. Telephone Plaza 8200 
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
1724 So. Loomis Street

J. P, WAITCHES z
Advokatas

Kampas 18th St.
Vai. 2--4 po piet ir 7—9 vai. vakaro 

Telefonas Canai /912 
Beaidence Tel. Fuirfax 6358

10756 So. Michigan Avė.
i

Tel. Pullraan 5950
Namų lel. Pūliniai) 6377 j



CHICAGOS 
ŽINIOS

Suvažinėjusi tris vaikus 
moteris kaltinama už- 

mušejistej

Mrs. Anna Pauley Burch, 
3430 N. Glaremont Avė., moti
na dviejų vaikų, kuri girta bū
dama suvažinėjo tris ant šaly- 
gatvio žaidžiusius vaikus, vieną 
jų mirtinai, liko koronerio teis
mo įsakymu uždaryta kalėji
mai) ir kaltinama yra už užmu- 
šėjistę. Jos partneris girta
vime, kontraktorius liūgo Kop- 
perad. kuris taipjau yra vedęs, 
ir kurio automobilių Burcha’ie- 
nė valdė, taipjau sėdi kalėjime 
ir yra kaltinamas kaipo dali
ninkas tos užmušėjistės.

Jiedu be žinios jų vyro ir pa
čios, aplankė keletą kabaretų, 
gerokai išsigėrė, pasiėmė dar su 
savim bonką degtinės ir gryžo 
namo. Kertėj Diversey ir Ca- 
lifornia gatvių Burch’ienė, kuri 
valdė Kopperad automobilių, 
užšoko ant šalygatvio ir du 
vaikus suvažinėjo ir vieną mer
gaitę sužeidė. Kopperad grei
tai pasitvėrė automobilių ir 
bandė pabėgti, bet kitų auto
mobilistų liko pagauti ir ati
duoti policijai. Nė Burch’ienės 
vyras, nė Kopperad pati koro- Į 
nerio tardymuose nedalyvavo.

Pats miestas taisys 
gatves

nuo pirmadienio 
savais darbinin- 
medžiaga pradės 
Sidės gatves, —

Pradedant 
pats miestas 
kais ir savo 
taisyti North
visas gatves i šiaurę nuo Madi- 
son gatvės.

Šis darbas buvo pavestas 
VVhite Paving Co. ir sulygta 
virš miliono dolerių. Miesto ta
ryba be didelio pasipriešinimo 
tą kontraktą patvirtino. Te
čiaus viena moteris, kaipo tąj<- 
sų mokėtoja, atsikreipė į teis
mą ir išreikalavo darba sustab
dyti, nes esanti nepaprastai 
augšta kaina už darlją suderė
ta. Kompanija tada sutiko pa
naikinti kontraktą, bet pareika
lavo užmokėti virš $300,000 už 
jau atliktą darbą. Tečiaus ta 
moteris ir tam pasipriešino, kad 
ir tai perbrangu ir įvertino tą 
darbą vertą ne daugiau kaip 
$250,000. Kompanija ir su tuo 
sutiko, paliekant skirtumą kai
noje išlyginti arbitracijos tary
bai.

Miesto taryba tada specialia
me susirinkime pereitą 
dienį veik vienbalsiai 
panaikinti kontraktą su 
Paving Co. ir taisyti
miesto darbininkais. Tas nutari
mas liko skubiai išsiųstas ma- 
yorui pasirašyti. Be to truks 
kelios dienos iki bus prireng
ta darbui miesto asphalto dirb
tuvė prie Belmont Avė. Mayo- 
ras Thompsonas dabar atosto
gauja Wisconsine ir po nutari
mu dar nespėjo pasirašyti.

pirma- 
n u tarė 
White 
gatves

Suėmė įtariama adv. Grandy 
užmušėją

Policija vakar užklupo ir su
ėmė Elmer Gasparino, kurs jau 
senai buvo ieškomas sąryšy su 
nušovimu pereitų balsavimų 
dieną negrų advokato Granady, 
kuris kandidatavo prieš Ellerį j 
20 vardo komitimanus. Gaspa
rino dabar yra tardomas detek- 
tivų viršininko Stege ir proku
roro pagelbininko
Taipjau busią pašaukti 
žudystės liudytojai, kad 
fikuoti Gasparino, kaipo

• sį užmušėjų automobily.

Stansbury. 
žmog- 
identi- 
buvu-

23 neteko alkoholio permitų

Federalinis prohibicijos ad
ministratorius Yellovvley liepos 
mėnesy atėmė alkoholio perini
tu s iš 23 aptiekorių ir daktarų.

Mergaitę nusinuodijo

NAUJIENOS, Chicago, III Ketvirtadienis, rugp. 9, '28 
i,.,, A t ....... . . ..-- , ... ytM -

Ix?na D’Angelo, 5 metų, 5203 
S. Artesian Avė., pamačiusi dė
žutę su pilėmis pamanė, kad 
tai saldainiai ir ėmė tas pilės 
valgyti. Pilės buvo gana stip
rios, mergaitė greitai susirgo 
ir neužilgo pasimirė ligoninėj.

Turėjo $1,964, bet maitinosi 
išmatomis

Policistas Burns pamatė 75 
m. senį Arnold Wittenborh 
renkant atmatas iš garbičių 
dėžių užpakaly namo 33 S. Wa- 
bash Avė. ir tas atmatas val
gant. Manydamas, kad senis 
yra alkanas, Burns nusivedė jį 
į policijos stotį pavalgydinti. 
Tečiaus policijos stoty jį kra
tant rasta pas j j du siutai dra
bužių ir paslėptus drabužiuose 
bonų už $1,700, banko knygutę 
rodančią, kad banke yra $214 
ir $50 pinigais. Policistai tada 
senį, vieton pavalgydinti, pa
siuntė į psychopatinę ligoninę.

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

tCLASSIFIED ADS
Miscellaneou*

JEIČU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nuim
siu ne žiūrint kaip blogi jie nebūtų. 
Del informacijų pašaukit tarp 9 ir 5 
Radcliff 7573 ofice 7451 Vernon Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

tfalevojam Ir popieruojam. Ušlal- 
<om maleva, popierą, stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame gerinusį dar
bą mieste. Kedzie 5111.

5% MAŽIAU Už CASH 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 

MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedam plumbingą ir namų ap

šildymą. baltas china eloset, $35.
THE AVONDALE PLUMBING 

& HEATING CO.
2701 Fletcher St., 
Independence 2905

SKOLŲ ISKOLEKTAV1MAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 801 
163 W. Washington 

Main 4020

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWIOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER AND PLUMBING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 SL Tel. Canal 1269

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per. “gamish- 
rnent” teismą. {steigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

$5 ĮMOKRJUS, KITUS Į
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojam, įde
dant cementines grindis, šalytakius, 
dengtam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbingą, visas 
darbas garantuotas,

AJAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas

2206 Milwaukee Avė.
Phone Brunswick 4707

South Side Skyrius 
4034 Archer Avė.

Lafayette 6719

DOMEI NAMŲ STATYTOJŲ
— KONTRAKTORIŲ

Planai jau yra gatavi dėl propo- 
nuoiamos PEOPLES FURNITURE 
KOMPANIJOS Didelės krautuvės, 
Marųuette Manor apielinkėje. {vai
rių amatų kontraktorial žingeidau- 
jantis užimti statybos darbi 
dalyvauti varžytinėse

Atsišaukite tuojaus

1922 So. Halsted St.
Klauskit

J. NAKROŠIUS

ira

Business Service
Biznio Patarnavimą*

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atlitjcame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du melus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskola* ant 

I-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

Ar Jum Reikalingi 
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607 

192 N. Clark St

Paskolos Suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Morgičiai pirmi ir antri 
8 nuošimčiais padarom! | 24 

valandas.
Musę išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
S3S6 So. Halated St

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

PASKOLOS 1 IR 2 
MORGICIAMS 

5% iki 6 nuošimčių. Mažas komisas 
Atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro 

Capitol Realty & Inv.Co. 
3039 Lawrance Avė. 

Phone Independence 0440

MORGIOIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St 

Phone Canal 1678

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

i 2 dienas

PETRZILEK'BROS.
1647 W. 47 St

Be Komiso ir Išlaidų 
Mea paskoliname jums $100, $200 
arba $800, Imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite i 12 valandą. 
Industrial Loan Service

Kampu Hermitagu Ava,

MES darome 1, 2 ir 8 morgičius. 
Eighteenth Bond & Mortgage Co. 

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

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

WINTON AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

Financial
Finansai-Paakoloa

PARSKOLA namų savininkams 
nuo $100 Iki $500, be užtraukimo 
morgičių arba kitokio užtikrinimo 
paskola pataisymams, apmokėjimui 
taksų, assesmentų arba kitokių sko
lų. Greita pagelba. Prieinamos 
lygos.

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

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

są-

Personai
Asmenų Ieško

' VELTUI
Patęstai, Vaizbotenkllai, 

arrighta. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkite* prie maną* 
pilnu ušaitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Ragistered Patent Attornay,

Patenti 
■u 
ir

Chicago, DL

Help Wanted—Malė

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsitės pas tokias 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. AtsiŠaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, III
----------------------------------------r.——
REIKALINGAS automobilių me

chanikas, dirbti naujai atidarytame 
garadžiuje. Stanko & Co., 5076 
Archer Avė., Lafayette 6036.

REIKIA pirmos klesos bučeriaus, 
turi būt patyręs ir svaigalų nevarto
jus. Pragyvenimas ant vietos. Pri
buki t, 2553 West 69 Street.

Help Wanted—Female
Darbinitakig Reikia 

MERGINŲ — 1? metų arba se
nesnių, $10 savaitei. Nuolatinis dar
bas. Mes norime mergaičių, kurios 
žada nebegrįžti mokyklon, Consumers 
Paper Stock Co., 347 N. Sheldon 
Street.

REIKALINGA moteris arba mer
gina dirbti prie namų. Gera mokes
tis, valgis ir guoh,s. Mrs. Zaranka, 
7 E. Stata St., Geneva, III. Telephone 
Geneva 678. \

Situation Wanted
___________ Darbo Ieško___________

PA J IEŠKAU darbo už janitoriaus 
pagelbininką, unijistas, mokantis dar
bą. Atsišaukite, Box 1108, 1739 So. 
Halsted St. Naujienos,

For Rent

RENDON ant antro floro, 8 kam
barių flatas, 4 miegami kambariai, 
pečiais šildomas, tenka dėl karšto 
vandens ir visi kiti patogumai. Ne
toli karų linijos ir bulvaro. Renda 
pigi, pageidaujama, kad butų lietu
viai ir užmokėsime už mufavimą.

Šaukit vakare 8 vai. ' 
Spaulding 9207

AUTOMOBILIŲ PARDAVĖJŲ IR 
GARADŽIAUS BIZNIO MĖ

GĖJŲ ATYDAI
Turime parendavojimui didelį gra

žų ir geroj vietoj garadžių—2 Show- 
rumai, gasolino stotis, geromis sąly
gomis. Galima rendavoti atskirai. 

STANKO & CO., 
5076 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6036

RENDON 2 kambariai, apšildyti, 
vaikinams arba merginoms arba jau
nai porai, be valgio. Pašaukite po 7 
vai. vakare. Lafayette 1640.

Musical Instrumente
Muziko* Instrumentai

PARSIDUODA gražus play- 
er pianas: reguliarė kaina 
$1000, parsiduoda už $325. 
Geriems žmonėms ant išmokė
jimo.

6512 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

4 KAMBARIAMS, PILNAI, $185 
Tik $15 cash reikta 

Lengvais išmokėjimais pagal 
jūsų norą

Atdarą vakarais utarninke, ketverge 
ir subatoj

Kessel Bros, Fum. Co.
4812 Cottage Grove Avė.

4 KAMBARIŲ PILNAS ĮREN
GIMAS — $225 

Aksominis frieze front ruimlo setas 
$52, 7 šmotų valgomojo kambario 
setas $39, riešuto miegkambario se
tas $46, didelis pasirinkimas karpe- 
tų $12 ir augščiau. Daug , kitokių 
bargenų.
DUNN’S EXPRESS & VAN CO., 

Expertai Perkraustyme 
6714 Cottage Grove Avė. 

Atdara v. iki 10 v. Pristatome dykai

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisal

PARSIDUODA “Butcher Boy” 
ice boxes 8x12 ir 2 meat blocks. 
Labai pigiai. 3028 S. Throop St. 
užp.

KOMODA, riešučio medžio $10. Pui
kus stalas $25. Aržuolinis valgomojo 
kamb. setas $30. įkempa—$15. Mink
štas parlor setas $125. Rūgs, indai ir 
t. t. Tel. Bittersvveet 7353.

PARDAVIMUI namu rakandai 
visai gerame stovyje 5-kiems rui
mams. Taipgi parduodu automobi
lių už “cash” arba mainysiu į lotą. 
K. G. Urnežis, 3323 Aubum Avė. 
3-čios lubos užpakalyj.

Automobiles
$425
$450
$100
$550
$695

Dodge sedan perfect, 1927 .......  :
Oldsmobile coupe, kaip naujas, 

1927
Ford tudor sedan, 1925 ........... :
Nash spec. Sedan, 1927 ........... :
Steevens Knight, 1926, 7 pas. 
Essex sedan ir Coupes 1928. 

Didelis atpiginimas.
Nauji Fordai 1928 

Penkios dešimts kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted St. Triangle 9330

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Seda,n 
pilnai {rengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurain “Spot Light” kaštuo
ja ..................................... $1663.00

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai {rengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduotam 
Stųdebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 31 St.
Victory 1696

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

M & K Motor Sales
Chtcaaroa arnlaual ir ataakandiaual vartotu karu pardavinėtojai, lOO frarantuotu vartotų 

karų, pilnai įrengti, gerame mechanlAkame 
Htovyje, karai parduodami nuo $1KO iki 
$2000. Moa turtine karų kuria tinka vi*
■okiema 
mainais.

reikalams. Cash, iftniokSjlmais,

0811-18 8o. Halsted 8*.

100 KARŲ 
VAKACIJV BARGENAS 

Nėra “Indorsers” 
NEPALEISKIT JŲ 
$25, $50, $75, $100 

Dodge, 1926, coupe, disc. ratai $395 
Dodge, sedan, 1927, beveik nauj. $450 
Marmon sport, 1925, gražiausia 

karas mieste, retas bargenas $495 
Nash, roadster, 1927, kaip nau

jas .............................................. $595
Willys Knight sedan, 1927, iš

rodo kaip naujas ................... $500
Chevrolet coach, 1928, praktiškai 

naujas .................................. $450
Ford sedan 1927, važinėtas tik

7000 mylių ....................   $285
Essex coach, 1926, pertaisytas ir

permalevotas .......................... $195
Jevvett sedan, 1925 ................... $175

Visi karai pilnai įrengti su bum
periais, šviesomis, ekstra taperais, 
ir daug kitų ekstra, nauja maleva, 
vėljausių madų, garantuota.

vi-
. ūliausių madų, garantuota.

Atdara vakarais ir nedėliomis 
są dieną. )

Halsted Auto Sales
2660 So. Halsted St

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernės ir bučer
nės stakas ir fixtures. Parduosiu 
labai pigiai, galima matyti kasdien. 
2737 W. 16 St.

PARDAVIMUI notions ir kendžių 
štorelis — randasi ant kampo 23 St. 
ir Leavitt, gera vieta dėl soft drinks 
parlor. 2301 S. Leavitt St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė kartu su namu, 50 pėdų frontas, 
dėl nesveikatos šeimynoj. 6034 So. 
Crawford Avė. Tel. Hemlock 1388.

PARSIDUODA dideli grosernės ir 
bučernės fikčeriai, arba priimsiu pu
sininką. Vienas negaliu apsidirbti. 
919 W. 38rd St.

PARDAVIMUI saliunas, daromas 
geras biznis. Parduosiu nebrangiai, 
nes man viena? persunku. 4617 So. 
Paulina St.

PARDAVIMUI soft drlnk parloris. 
Geras* biznis, negaliu viena laikyti. 
Parduosiu už pirmą teisingą pasiūly
mą. 2786 W. 47 St.

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė 
už pirmą teisingą pasiulijimą, arbft 
priimsiu partneri su mažai pinigų. 
2159 W. 22nd PI.

I —"  .............— ........................

PARDAVIMUI štoras, ice cream, 
cigarų, kendžių ir t. t. Yra 4 kam
bariai pragyvenimui, garu šildomas. 
Parduosiu pigiai. Priežastis parda
vimo patirsit ant vietos. 3413 W. 
51 St.

PARDAVIMUI arba mainymui sa
liunas, geras biznis. 8955 Archer 
Avė.

tas laimės, bus parduotas ge- 
sąlygoms. 6101 S. Bucine Avė.

PARDAVIMUI galiūnas, kas pir
mas, 
roms

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PIGIAI PARSIDUODA GROSERNĖ 
IR BUČERNĖ

Priežastis pardavimo, nesutikimas 
pusininkų. Yra keturi kambariai pa
gyvenimui. Ilgas lisas.

Klauskite
P. BARZDAITIS 

3337 So. Aubum Avė.

Exchange—Mainai
KĄ TURI MAINYTI?

120 akrų Wisconsino išdirbta far- 
mą.

4 apt. mūrinis, pečium ir fumas 
šildomas, geroj vietoj, mainysiu į 
bungalovv arba lotą,

8 apt. po 4 kambarius 
4700-10 Belden Avė.

Cash nereikia turėti 
šiuos namus.

Taipgi 2 nepaprastai bargenai, 
North West Side, 8 ir 10 kambarių 
namai. Tinkamas dėl rooming house.

MR. LINDAMAN
Verną Real Estate Co.

5007 % Irving Park Blvd.

kiekvienas,

mainant j

Farms For Sale
Ulri a i PjĮtijtayi

Aš turiu dar likusių keletą farmų 
kurias parduosiu pigiai. AtsiŠaukit, 
rašykit arba telefonuokit. F. Mayne, 
509 East Ridge Road, Gary, Indiana.

ŪKĖS YRA TURTAS
Kas pametėte $2000, aš radau, tai 

šitą 40 akrų ūkę su budinkais ir ma
šinomis, puikų sodną, mišką, arti 
miesto, kaina $1500, įmokėti $700, 
buvo $3500.

80 akrų su budinkais ir padargais 
ir javais, gyvuliais $3850.

120 akrų ūkė, geri budinkai, pui
kus sodnas, miškas, kaina $3000. 
įmokėti $800.

140 akrų, nauji dideli budinkai, 2 
mylios j didelį miestą, ant cementi
nio kelio, kaina $3500, įmokėti 
$1500.

Taipgi turiu keletą gerų ūkių ant 
mainymo.

P. D. ANDREKUS, 
Real Estate, Pentvvater, Mich.

Real Ėst ate For Sale
Namai-Žemė Pardavimai

LIETUVIŲ ATYDAI. Mes pa
statysim ant jūsų toto bile kokį 
bungalovv koki nornt. Plieno kons
trukcijos, murini, įrengtą moderniš
kai «ir fvesim plumbingą. AtsiŠaukit 
šiandie dėl apskaitliavimo ir planų.

F. P. FURLOTT
2300 N. Sayer Avė., Merrimac 9076

NAŠLE parduoda 12 flatų naują 
murini namą, dėl ligos. Seely 1674.

NAMAI
Padarysiu kainą tik $2900 greitam 

pardavimui 4 kambarių cottage, dide
lis lotas, arti lęying Partk Boulevard. 
Improvementai jau iškaityti. Turiu 
turėti $275 cash tuojaus. Likusi 
mažais mėnesiniais išmokėjimais. Ra
šyk 608 So. Dearborn St., Room 840, 
Box 5762.

PARDAVIMUI bizniavas namas 
štoras ir pusantro augščio namas, 10 
kambarių. Nebrangiai, cash. 4101 
So. Maplevvood Avė.

PARDAVIMUI 2 augščių mūrinis 
namas po 4 kambarius, moderniškas, 
nebrangiai. Namas randasi ant 4441 
So. Washtenaw Avė. Savininkas, Te
lefonas Lafayette 7691.

PARDAVIMUI 2 augščių medinis 
namas, modemiškas. Geram stovyj. 
Nebrangiai, išvažiuoju ant ūkės. 
907 W. Cullerton St.

MAINAI
Matyk tuojaus šitą namą, 6 ir 6 

kambariai, geriausia apielinkė, 6109 
So. Albany Avė. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant lotų arba biznio 
neskiriant vietos, arba ką jus turit 
ant mainymo.

L. JARUSH
3252 S. Halsted St. Victory 4952

Proga Maininikam Pi
nigų Padaryti

' IŠSIMAINO puikus bizniavas kam
pinis namas, 2 Storai su 6 Hiatais,, 
mainysiu ant privatiško namo, ne
paisant apielinkės, bizniavų lotų, 
summer resort, arba ant geros far- 
mos su gerais padargais, nepaisant 
valstijos.

IŠSIMAUDO naujas mūrinis pui
kus namas, 4 flatai ir 4 karų gara
žas, namo parankumai vėliausios ma
dos, mainysiu ant bungalovv, 2 flatų 
namo, arba garavo nepaisant vietos.

f

IŠSIMAINO bizniavas namas, što
ras su 2 flatais ir 2 karų garažas, 
namas randasi ant Archer Avė., mai
nysiu ant bungalovv arba namo senoj 
apielinkėj.

IŠSIMAINO puikus kampinis lotas, 
88x185, mainysiu ant cottages, bu- 
černės, dry goods Storo, arba gąsdi
no stoties.

IŠSIMAINO puikus lotas, naujoj 
kolionijoj, prie Cravvford Avė. ir Ar
cher Avė., mainysiu ant automobilio.

IŠSIMAINO puiki fanna, Wiscon- 
sino valstijoj, 40 akerių žemės, mai
nysiu ant namo, nepaisant vietos, 
arba parduosiu už pinigus.

Kas norit pirkt, parduot, arba 
mainyti, namus, farmas, arba biz
nius, kreipkitės pas mane, gausit 
greitą ir teisingą patarnavimą.

Su virš minėtais reikalais kreipki
tės pas,

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

$250 CASH, PO $35 I MENESI IR 
daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun- 
galow, mediniai ir mūriniai, porčiai, 
tile vanos, skiepai, fumas šildomi, 
netoli mokyklos ir transportacijos, 
kaina $3600 iki $6500, matykit vaka
rais ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. CONRAD P. SAWIAK, 
7181 W. Grand Avė. Merrimac 9552.

$500.00
Kodėl negyvent shvo locname na

me? Mokėti į savo kišenių tuos 
pačius pinigus kuriuos mokate už 
rendą. Mes turime likusių keletą 
mūrinių bungalovv kuruios galit pirk
ti $500 įmokėjus, kitus išmokėjimais. 
Randasi gražioje vietoje. AtsiŠaukit 
šianrie dėl pasikalbėjimo. O jei tu
rit lotą, mes jums galim pastatyti 
bile koki namą, lengvais išmokėjimais. 
Tik veikit greit. Matykit Mr. Traut. 
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

2.

3.

4.

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. Gasolino Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.
Šešių flatų muro namas Marųuet- 
te Park.
šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.
Trys muro krautuvės ant Kedzie 
prie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 
išnuomuotos, o trečioje yra gro- 
sernės rakandai. Kas nori, vie
ną biznį atskirai, taipgi galima

Earduoti ar išnomuoti.
•viejų flatų muro namas po 4 

kambarius ant Bridgeporto.
Keturių flatų muro namas po 6 
kambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.
Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.

8. Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.

9. Du lotai ant Archer Avė.
10. Vienas lotas ant Cicero Avė. Ci- 

ceros mieste.

6.

7.

Visus viršminėtus dalykus mainy
sime ant didesnių arba mažesnių na
mų, farmų, lotų, biznių, gerų auto
mobilių ar ką turite Chicagoje arba 
kituose miestuose.

STANKO CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036
TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 

už “Cash” arba mainysiu i bunga
lovv bei j nebrangu dviejų flatų na
muką, 2 latai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pat So. Harlem Avė. 
Visi įrengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Place, tarp Central Park Avė. ir 
Cravvford Avė. — vienas blokas nuo 
Marųuette Parko — čia tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo. Visi lotai po 
30 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savininko \

MICKEVIČIUS 
1739 So. Halsted St.

PARDUOSIU arba mainysiu 2 
flatų modernišką murini namą, 5-5 
kambarių, gražioj vietoj, netoli vie
nuolyno. Kas norit pirkti arba 
mainyti. AtsiŠaukit tuoj. Agentai 
neatsišaukit.

7132 So. Washtenaw Avė.
1 H.

BARGENAS 8 kambarių mūrinė 
rezidencija. Karštu vandeniu šil
doma, 2 maudynės, Stiklo porčiai, 
garadžius. Brukavota gatvė ir alė
ja. Pusė bloko nuo 63čios gatvės 
ant Fairfield Avė. Ideališki namai 
dėl didelios šeimos. Lengvais išmo
kėjimais.

5 ir 5, mūrinis 2 flatų namas, ga
radžius. Moderniškas, arti karų li
nijos. Paaukosiu už $13,500, su 
$3000 cash. Namų telefonas Pros- 
pect 8760 arba klausk pas 

2521 W. 63 St.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS
80 pėdų lotas ant Califomia Avė., 
arti Marųuette Parko, mokyklos, ba
žnyčios ir karų linijos. Pirk dabar 
pakol kainos žemos. Mažas jmokė- 
jimas, likusius lengvais išmokėjimais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearborn St.

Central 3654

2 FLATŲ — 2 po 5-5, karštu van
deniu šildomas, 2 karų garadžius. 
30x125, lotas, Pusė bloko nuo karų 
linijos ir Mj bloko nuo Bulvaro. Kai
na $12,500.

WALTER J. PAUL
6601 So. Westem Republic 4170
3286 W. 55th St. Hemlock 2389

NEPRALEISK SI BARGENĄ

Štoras ir 4 dideli kambariai užpa
kaly. Basementas per visą buildin- 
gą. Viskas naujausios mados. Ran
dasi ant bizniavos gatvės arti dviejų 
elevatorių linijų. Loto frontas yra 
40 pėdų. Sulig Chicagos mėlynos 
knygos apkainavimo, viena tik prie
kinė pėda žemės verta $300.00. Kai
na $8500.00. Priimsiu mažą jmokė- 
jimą, taipgi lotą arba automobili 
mainais.

J. N. ZEWERT & CO. 
4377 Archer Avė. 

Tel. lafayette 5818-9244

GYVENDAMAS pakrašty miesto ant 
tyro oro busit sveikas ir linksmas. 
Tai nusipirkite šj 6 kambarių namu
ką su ekstra lotu, arti Archer gat- 
vekarių linijos, mokyklų ir krautu
vių. Galima mainyti i ką turite.

STANKO & CO., 
5076 Archer Avė., 

Tel. Ijafayette 6036

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis 
namas po 5 kambarius. Viskas nau
jos mados. Arti prie Archer Avė. 
Parduosiu greitai ir pigiai. 3951 So. 
Talman Avė.


