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DARBO PARTIJA LAIMĖJO RINKIMUS ANGLIJOJ
Konservatoriai Su

mušti Visu Frontu
Nepilnu balsų suskaitymu darbiečiai gavo 

287 vietas parlamente prieš 246 konser
vatorius ir 51 liberalą. -- Komunistų nė 
dvasios

LONDONAS, geg. 31. — Va
kar įvykusiuose Anglijoje vi
suotinuose rinkimuose į parla
mentą konservatorių valdžia, 
kuri valdė ik raštą per pasta
rus penkerius metus, tapo su
triuškinta. Ją nuveikė Darboj 
partija, skaudžiai sumušus kon- j 
servatorius.

Balsu skaitymas šiandie iki
* J •

6:30 po pietų parodo, kad i pa r-j 
lementą išrinkta:

Darbiečių .................. 287
Kcnseva torių .............. 216
Liberalų ...................... 51
Kitokių ............................. 7
Viso parlamente yra 615 vi e-j 

tų, tuo budu dvidešimt ketu-! 
rios vietos dar nėra žinomos. • 
Kad darbiečiai galėtų turėti par-j 
Jamente absoliučią daugumą,

Ramsay MacDonald, buvęs dar- 
kiečių premjeras, Stanley Bald- 
\vin, dabartinis 'konservatorių 
premjeras, ir David Lloyd Ge
orge, buvęs liberalų premjeras 

tapo vėl išrinkti.
MacDonald laimėjo milžiniš

ka balsų dauguma prieš savo 
oponentus. Jis gavo 35,615 
balsų, kuomet konservatorių 
kandidatas gavo lik 6,821, o 
Anglijos komunistų partijos va
das H. iPolilitt gavo vos 1,431 
balsą. Pastebėti tenka, kad ko
munistų pastatytas kandidatu 
ponas Pollitt prieš rinkimus ve
dė aitriausią kampaniją ypačiai 
prieš darbiečių kandidatą Mac- 
Donaldą.

Išrinktas taipjau MacDonal- 
do sūnūs, Malcolm MacDonald.

(Atlantic and Pacific Photo!

Dubliu, Airija. — Maude Gonne McBride., kuri tapo paso
dinta į kalėjimą už šmeižtus. Ji yra žymi Airijos republikonų 
darbuotoja.

tai yra 308 vietas, iš pasigen- Austen Chamberlain, dabar t i- 
tlamų 24 vietų jiems reikėtų' nis užsienio reikalų ministeris,
gauti 21. To sunkų tikėtis, bet 
tai ne negalimas daiktas: nėra 
ypač žinių apie rinkimų rezul
tatus Škotijoj ir anglies kasyk
lų srityse, o tosios yra žinomos 
kaip socialistų tvirtovės.

Rinkimuose balsų buvo pa
duota, pagal partijas (ne pilnu 
suskaitymu), šitaip:

Už darbiečius .. 6,607,300
Už konservatorius (>,579,507
Už kitas grupes .. 179,349
Visos trys svarbiausios britų 

politiniame gyvenime figūros, 
trijų didžiųjų partijų vadai

i pralindo vos 50 balsų dangų- 
i ma. Jam buvo ne. onoras, kad, 
kort1este~sti darbiečių kandida
tu Willey, jis tik tokia menka 
balsų dauguma tepraėjo, ir pa- 

! reikalavo balsus skaityti išnau- 
jo. Tai buvo padaryta, ir jo 
50 balsų dauguma sumažėjo iki 
13...

Moterų išrinkta: Miss Eilėn 
VVilkinson, danbietė; Mrs. Ma
ry Ilamilton, da.rbietė; Lady 
Astor, konservatorė;’l^idy Ive- 
agb, konservatorė; Miss Megan 
Lloyd George (liberalų vado

i duktė) ir Duchess of Atholl.
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Milžiniškas Vokieti
jos Socialdemokratų 
partijos progresas

Įspūdingas partijos kongreso 
atidarymas Magdeburge; 7- 
nių mylių paradas pasipuc- 
šusio miesto gatvėmis

MAGOEBViRGAS, Vokietija, 
geg. 31. — Visos Vokietijos So
cialdemokratų partijos kongre
sas praeitą antradienį buvo ati
darytas su tekiomis iškilmė
mis, su tokia milžiniška masių 
demonstracija, kokių šis mies
tas tur ‘būt dar niekados pir- 
nMau nėra regėjęs. Darė tokį 
įspūdį, tartum iškilmėse daly
vavo ne tik visi šio didžiulio 
pramonės miesto gyventojai, 
bet ir gyventojai, suplaukę iš 
visos apygardos, iš jos miestų 
miestelių ir kaimų.

Milžiniškas paradas
Milžiniškas socialistų para

das svarbiausiomis papuošto 
miesto gatvėmis driekėsi per 
7 mylias. Aukštai plevėsavo 
nešamos didelės raudonos vė
liavos — jų buvo daugiau kaip 
706. Griežė daugiau kaip 50 
orkestrų. Visa jura varsingų 
vėliavų, ženklų, transparantų. 
Begalinis srautas žmonių. Jų 
tarpe kolonos vaikų; socialistų 
jaunuomenės; moterų; žemės 
ūkio darbininkų vaizdžiais tau
tiniais rūbais, —• visa daikte 
darė didelį, nuostabų, neužmir
štamą įspūdį.

Oratorių kalbos
Iš cen tralinės tribūnos, ap

juostos garsiakalbiais, kalbėjo 
vyriausieji partijos vadai, jų 
tarpe partijos pirmininkas 
Wels, reichskancleris Mueller, 
reichstago pirmininkas Loebe, 
Prūsų ministeris pirmininkas 
Braun, etc.

Kai kongreso atidaromo) kal
boj Wels priminė biaurią pro
vokatoriškų rolę, kuria mas
kviškis internacionalas sulošė

Clncagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesiuota ir v nenusistojęs 
oras; vėsiau; vidutiniai žiemiu 
ir žiemių rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 72° ir 83° F.

šiandie saulė teka 5:17, lei
džiasi 8:18. Mėnuo teka 2:09 
ryto.

Berlyne Gegužės pirmąją kru
vinoms riaušėms išprovokuoti, 
kilo visa audra protestų prieš 
komunistus ir jų provokacinius 
žygius.

Kongresą atidarant kalbėjo 
dar Franci jos, Austrijos, Rusi
jos, Norvegijos ir kitų Europos 
kraštų socialistų partijų atsto
vai.
200,000 naujų partijos narių 

per dvejus metus
Iš pranešimo, kurį partijos

sekretorių^ Vogei padarė pir
majame kongreso posėdy, dele
gatai sužinojo apie tikrai milži
nišką pažangą, Socialdemokra
tų partijos padarytą per pas
tarus dvejus metus, tai yra. nuo 
praeito partijos kongreso.

Per tą palyginti trumpą lai
ką duokles mokančių narių 
iškaičius padidėjo dviem šim
tais tūkstančių, taip kad šian
die partija turi pilnų narių vi
so labo 937,000. Per tuos dve
jus metus partija turėjo 10 mi- 
lionų markių [apie 2l/£ milio- 
no dolerių] pajamų.

Per lą patį laiką buvo atlai
kyta 45,000 viešų susirinkimų 
ir 67,000 partijos mitingų.

200 partijos dienraščių
Šiandie partija turi 200 dien

raščių su 1,300,000 pasimokė- 
jtįsių prenumeratorių ir su cir
kuliacija, siekiančia daugiau 
kaip 5 milionus egzempliorių 
kas diena.

Vien partijos laikraščių de
partamentas per pastarus me
tus turėjo 75 milionus markių 
apyvartos.
960 socialistų burmistrų, arti 

8,000 tarybų narių
Tas pat sekretoriaus prane

šimas parodo, kad Vokietijos 
socialdemokratai šiandie turi 
143 atstovus reichstage, 529 at
stovus landtaguose [atskirų vo
kiečių valstybių parlamentuo
se], 960 burmistrų ir 7,632 mie
stų tarybų narių.

Šis pranešimas sukėlė didžiau
si entuziazmą kongrese.

-Debatuose dalyvavo daugelis 
vadinamų kairiųjų socialdemo
kratų, kurie distkusavo vyriau
siai bendrą partijos taktiką. 
Jie kritikavo koalicijos politi
ką ir pareiškė savo nepasiten
kinimą keturių federalinės val
džios ministerių elgesiu karo 
laivų klausimu. Kai 'kurie jų 
taipjau kritikavo Gegužės de
monstracijų užgynimą. Kartu 
tačiau visi pabrėžė, kad jie pa- 
silieką visados ištikimi social
demokratų partijai ir jos disci
plinai ir nepaliausią dirbti po 
jos vėliava.

40 žmoniiį žuvo per 
žemės drebėjimą

Argentinoje
BUENOS AIRES, geg. 31.— 

Pranešimai sako, kad per 
smarkius žemės drebėjimus, 
kurie pastaromis dienomis įvy
ko trijose Argentinos provinci
jose, žinomų užmuštų žmonių 
skaičius siekia 40. Daugiau 
kaip 100 žmonių yra. sužeistų.

Vilią Autel miestas sunaikin
tas. Taipjau labai yra nukentė
ję Las Malvinas ir EI Escorial 
miestai.

Nuo žemės sukrėtimų kai kur 
žemėje pasidarė dideli plyšiai, 
į kuriuos tuojau prigarmėjc? 
karšto vandens.

į nukentėjusias vietas vyriau
sybė siunčia visokią galimą pa
galbą.

Kautynės su maišti
ninkais Meksikoj
MEKSIKOS MIESTAS, gcg. 

31. — Excelsipr paduoda prane
šimą iš Guadalajaros, kuris sa
ko, kad 'Gerro de la Villoj eina 
smarkios kautynės tarp federa
linės kariuomenės ir didelės 
Meksikos maištininkų bandos.

Maištininkų tvirtovė, buvo 
aeroplanų susekta ir tuo jaus 
prieš banditus buvo pasiųstas 
pėstininkų 'batalionas, du raite
lių regimentai ir artilerijos vie
netas. Išmušta iš tvirtovės, mai
štininkų banda, gindamos, trau
kiasi i kalnus.

Maksim Gorky sugrįžo 
į Maskvą; gavo “pasų”
. MASKVA, geg. 31. — Gar

sus rusų rašytojas Maksim 
Gorky šiandie parvyko į Mask
vą. Jis žada pasilikti Rusijoj 
iki rudens, o paskui vėl iške
liauti į Italiją.

Sovietų valdžios atstovas, ku- i 
ris pasitiko Gorkį sienoje, įtei-j 
kė jam centralinio vykdomojo 
komitetos duotą jam komunis
tų partijos nario kortą ir žy
mę.

Mano, kad ereliai nusi
nešė mažą mergaitę
STURGEON BAY, Wis., geg. 

31. — Vakar, važiuodami į pik
niką, vietos gyventojai, Dor- 
schell’iai, pasiėmė ir savo 3 me
lų amžiaus dukrelę, Dorothy. 
Pikniko metu mergytė kažin 
kur prapuolė. Vakar iki vėlos 
nakties ir šiandie žmonės ir po
licija išieškojo visą apielinkę 
per dvi mylias, bet prapuolu
sius niekur nesurado. Manoma, 
kad mergytę pagaVo ir nusine
šė du ereliai, kadangi pikniki- 
ninkai prisimena, jog prieš mer
gytės prapuolimą apie pikniką 
skraidžiojo du dideli ereliai. 
Per pastaras dvi savaites toje 
apielinkėj ereliai užpuldinėdavo 
farmerių avis.

250 Meksikos gele
žinkeliečių paskelbė 

bado streiką c
MEKSIKOS MIESTAS, geg. 

31. Protestuodami prieš jiems 
nepalankų teismo nuosprendį, 
pustrečio šimto Meksikos gele
žinkelių darbininkų Aukščiau
siojo teismo rūmuose paskelbė 
bado streiką.

Aukščiausias teismas mat at
metė jų prašymą nepripažinti 
teisėtą arbitražo komisijos 
sprendimą, kuriuo jie, dėl 1926 
metų streiko, buvo pašalinti iš 
darbo. Komisijos sprendimas 
buvo toks, kad tas streikas bu
vo neteisėtas, ir todėl jie’ nebe
gali būt priimti algai į darbą.

«■ "" - ' ' " ""

“Kolchozų” agitacija 
bolševikijoje

\ —   — ■ -.
MASKVA. — šiuo metu So

vietų Rusijoj varoma smarki 
akcija patraukti ūkininkus į ko
lektyvius ūkius, vadinamuosius 
^kolchozus.” “Ekonomičfcskaja 
Žizn” tačiau skundžiasi, kad ta 
akcija nevyksta. Sodžiaus ko
munistai, agituoja, už kolekti- 
vizaciją, nevisuomet paremia 
agitaciją asmenišku pavyzdžiu, 
patys šalinasi nuo įstojimo į 
bendrus ukius ir tuo daro agi
taciją ne tik nenaudingą, bet 
ir žalingą. Paaiškinimo darbas 
vedamas nevykusiai. Kolekty
vizacijos tikslai kai kada iš
aiškinami taip, jog pas ūkinin
kus atkrinta noras net kalbėti 
apie kolektyvus.

Kolonizuos Sibire 3 
milionus žydų

PROVO, Utah, geg. 31. — 
Birželio 22 dieną iškeliaus į Ru
siją tam tikra Amerikos spe
cialistų komisija, kurios vadu 
yra Brigham Young universi
teto profesorius Dr. F. S. Har- 
ris. Komisijos tikslas bus pa
dėti sovietų valdžiai prirengti 10 
milionų akrų žemės plotą Amū
ro krašte, Sibire, kur numato
ma kolonizuoti apie 3 milionus 
žydų.

Bandė nušokti 2,700 pė
dų iš aeroplano; žuvo

SORANTON, Pa., geg. 31. — 
Vakar čia užsimušė oro akro
batas Edgar Snocbs, 22. Jis 
bandė su parašiutu nusileisti 
žemėn iš aeroplano 2,700 pėdų 
la.ulkštumoj, bet parašiutas neiš- 
siskėtė ir Snochs nukrito že
mėn. \

Kinų “krikščionių” ge
nerolas pasitraukia

NANKINAS, Kinai, geg. 31.
Tautinės Kinų valdžios pra

nešimu gen. Fehg Juhsianas, 
kurs buvo su savo jėgomis įsi
tvirtinęs Ilonano provincijoj 
prieš tautinę valdžią, dabar pa
sitraukia. Tuo budu pilietinio 
karo išvengta.

Perez išrinktas Vene- 
zuelos prezidentu j

KAKARAS, Venezuela, geg. 
31. — Venczuelos kongresas 
respublikos prezidentu išrinko 
D-rą J lianą Baulistą Perezą, 
aukštojo federalinio kasacijų 
teismo pirmininką. Jis išrink
tas septyneriems metams.

Anglijos karalius Jur
gis vėl susirgo ,

WINDSO)R, Anglija, geg. 31. 
— Anglijos karalius Jurgis vėl 
apsirgo- Jo krutinėję atsinau
jinęs skaudulys.

LIETUVOS ŽINIOS
“Geležinis Vilkas” or

ganizuojamas gim
nazijose

Ats. pulk. Reingardas, kaip 
praneša. “L. A.,” išmestas iš 
Lietuvos ats. karininkų sąjun
gos už tai, kad jis įdėjo rusų 
laikrašty “'Russlkij M o r i a k” 
straipsnį, neigiantį Lietuvos 
valstybę.

Nauji Lietuvos Banko 
renkamieji organai

KAUNAS. — Balandžio 27 
dieną, 7 vai. vakaro įvykęs vi
suotinis Lietuvos Banko akci
ninkų susirinkimas išrinko 
šiems metams naujus banko 
renkamuosius organus: du di- 
rektoriu, Banko tarybą ir revi
zijos komisiją.

Ligšiol buvę Banko direkto
riai. Paknys, Starkus, Grajau
skas ir Kaupas iš Banko valdy
bes išėjo. Vieton keturių iš 
Banko valdybos pasitraukusių 
direktorių išrinkti tik du, Pak
nys, esąs Lietuvos Banko direk
cijoj nuo pat jo įsikūrimo, ir 
A. Statkus, ligšiol buvęs Žemės 
Planko kontokorento skyriaus 
vedu j as.

Į Banko tarybą išrinkti: Vo
sylius, Dygrys, Starkus, Solo- 
velčikas, Lapenas ir Toliušis, 
jiems kandidatai Žukas, Fete- 
rauskas ir P. šalčius. Į revizi
jos komisiją išrinkti Masiulis, 
Vytautas Vileišis ir Baikovi- 
čius.

Rudeni nutaria sušaukti ne
paprastą akcininkų susirinki
mą.

NUSIŠOVĖ MERGAITĖ

Sako Trockį nebeten 
kant savo rėmėjų

MAISIKVA, geg. 31. — Oficia
lia komunistų organas Pravda 
paskelbė laišką, kurį Karlas Ra- 
dek gegužės 19 dieną neva pa
rašęs iš savo trėmimo vietos 
Tomske žymiems komunistų 
opozicijos nariams. Tame ne
va Radeko laiške sakoma, kad 
kai kurie karingiausi Trockio 
šalininkai dabar jau stoją prieš 
jį patį ir esą pasirengę grįžti 
atgal į komunistų valdžios par~

Lenkai paėmė lietuvių 
pirklių medžius

Gegužės 2 d. AJytaus apskr. 
ties Maskaukos kaimu, lenkai 
išgrėbė iš upės Merkis, lietuvių 
pirklių plukdomus medžius ir 
pergabenę savo pusėn, sukrovė 
ant kranto. Medžiai buvo pri
rišti musų pusėje.

ROKIŠKIS. — Balandžio 30 
id. persišovė per krutinę Juo- 
įdytė. Ji tarnavo Rokiškio paš
to įstaigoj, bet dėl kažkokio 
Skundo buvo paliuosuota. Nė
ra vilties užlaikyti mergaitės 
gyvybes. Ji buvo turtingo tėvo 
duktė. I »—
Traukinys suvažinėjo žmogų

Žeimelio-Kėdainių tarpustoty 
traukinys suvažinėjo Vladą Mar
kūną.

Sudegė troba. — Raudondva
rio valse., Užlaidžių kaime, A. 
Naseckienės siuk'gė gyvenama 
troba, su inventorium.

Afganų sosto uzurpa
torius nudaigotas?

BERLYNAS, geg. 31. — Ne
patvirtinti pranešimai sako, 
kad Kabule tapęs nužudytas Af
ganistano sosto uzurpatorius 
Baša Saikao.

PARYŽIUS, geg. 31. — Len
kų aviatoriai, miaj. Idzikovski ir 
maj. Kubala rengiasi netrukus 
išskristi iš čia per Atlantą į 
Ameriką. I

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba ūmai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti į 5 ar 10 dienų.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki »1 po 
pietų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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SLA. 3-čio Apskričio suvažiavi
mas ir Spaudos Atgavimo 25 
metų sukaktuvių paminėjimo 
bankietas.

Gegužės 26 d. Įvyko SLA. 3- 
čio Apskričio pusmetinis suva
žiavimas. Suvažiavimą atidarė 
Apskričio pirmininkas J. K. Ma
žiukna apie antrą valandą po 
pietų ir paskyrė komisiją man
datams priimti iš ponių F. Sa- 
dulienės, O. Baranauskienės ir 
Pivorunienės. Suvažiavimo ve
dėjais liko išrinkti vienbalsiai 
pirmininku p. J. K. Mažiukna, 
raštininke panelė A. Akelaitytė.:

Suvažiavime dalyvavo 7 kuo-! iždo $10, 
pos su virš trisdešimt delegatų. 
Iš Apskričio valdybos ir paren
gimų komisijos raportų pasiro
do, kad Apskritis darbuojas sėk
mingai, nes laikotarpyje nuo 
naujų metų iki dabar yra suren
gęs Vanagaičiui koncertą, vieną
vakarienę ir generalini organi-j Pittsburghe. 
zatoriui eilę prakalbų; taip pati 
yra sutvėręs naują kuopą South [geras. 
Side Pittsburgho dalyje. Kuopa 
gavo numerį 104. Parengimų 
komisija pranešė, kad yra ren
giamas didelis piknikas liepos 
14 d. Sully G rovė darže, ši vie-Į 
ta yra viena iš geriausių visoj |

riausia darbuojas naujų narių 
prirašinėjime p. M. Šimkienė ir 
J. K. Mažiukna. Soho 40 kp. 
ir gi gana gerai darbuojas narių 
prirašinėjime. Glandale, Pa., 
323 kp. gana veikli ir energin
gai darbuojas ne tik narių pri
rašinėjime, ale ir gražiais pa
rengimais.

Kitose kuopose kiek silpniau 
yra veikiama iš priežasties bu
vusio angliakasių streiko. Bet 
abelnai paėmus, SLA. kuopos 
Pittsburgho apylinkėje auga, 
kuomet kitos draugijos eina kas 
dien silpnyn.

Užgirta Pildomosios Tarybos 
rezoliucija dėl šelpimo šiaurinės 
Lietuvos 
ant vietos

gramą priminė, kad šis vakaras 
yra surengtas paminėjimui 
svarbių sukaktuvių, tai yra 25 
metų sukaktuvių nuo atgavimo 
spaudos, ir pirmiausia perstatė 
seną SLA. veteraną darbuotoją 
Dr. J. T. Baltrušaitienę. Dakta
rė gana vaizdžiai nupiešė tuos 
laikus, kada lietuviai buvo per
sekiojami už spausdintą žodį ir 
tuos vargus, kuriuos lietuviai 
turėjo panešti dėl spausdinto 
žodžio. Daktarė turėjo atsive- 
žus tų laikų literatūros ir su
pažindino su ja mus visus. Tik
rai buvo įdomu susipažinti su 
veikimu apšvietos dirvoj prieš 
25 metus.

liko savo užduotis puikiai ir pa
tiko visiems.

Abėlnai paėmus, šis vakaras 
darė gražaus įspūdžio, ir varde 
SLA. 90 kp. tariu širdingą ačiū 
visiems svečiams ir viešnioms 
už atsilankymų ir programo da
lyviams už musų palinksmini
mą.

Atlantiko

8. Bakanas.

Ūkių darbas ir algos

Pietų Atlantiko valstijose al
gos su valgiu ir gyvenimo vieta 
buvo $24.20; vakarinėse valsti
jose $53.94; kuomet be valgio 
ir gyvenimo vietos
valstijose algos buvo $35.10 ir 
vakarinėse valstijose -76.99.

Aišku, kad: tos algos yra daug 
mažesnės, negu kitų pramonės 
darbininkų algos, bet ūkio dar
bininkai turi kai kuriuos paran- 
kumus, kurių pramonės darbi
ninkai netur. (FLIS).

—Ponas viršininke, — kalba 
atleistas tarnautojas,—jei tams
ta mane vėl nepriims!—nusižu
dysiu.

—Hm, pamėgink tamsta. Gal 
tada ir priimsiu.

—Nuteistasai, jums leidžiama

pasakyti paskutiniai žodžiai 
prieš mirtį!

—Atsisakau. Jau aš du kartu 
gavau pabaudos, kad “paskuti
niais žodžiais” išsireiškiau. Man 
gana!

:'l

badaujančių, ir tuoj 
paskirta iš Apskričio 
o delegatai sumetė 
Visos aukos perduo-virš $30.

tos Apskričio iždininkui, p. J.l 
Virbickui, kad kuogreičiausia i 
pasiųstų į SLA. Centrų dėl per
siuntimo į Lietuvą.

Sekantis apskričio suvažiavi
mas nutarta laikyti North Side

Abelnas suvažiavimo įspūdis 
Suvažiavimas pasižyme- 
tik gera ir pavyzdinga 
bet ir rimtais tarimais.

jo ne
tvarka,

SLA. 90 kp., pasinaudodama 
Apskričio suvažiavimo proga, 

Pittsburgho apylinkėj. Piknikas! buvo surengus gražią vakarienę 
bus tikrai nepaprastas,—su ris-ipagerbimui Apskričio < 
tynėmis, plaukimo lenktynėmis 
ir kitais pamarginimais.

Ristynėms manoma suporuoti 
Kazimierą Aleliuną, Pittsburgho 
drutuolį su Juozu Bancevičium, 
drepežnu dzuku—Chicagos gali
jotu.

Iš kuopų delegatų pranešimų 
pasirodė, kad geriausia darbuo
jas North Sidės 86 kp. priraši
nėjimui naujų narių, nes apie 
100 naujų narių kartu su< vai-j 
kais prirašė, šioje kuopoje gc-j

Antru kalbėtoju buvo p. J. K. 
Mažiukna, SLA. 3-čio Apskričio X 
pirmininkas. Jis trumpai kalbė
jo apie spaudos atgavimą ir 
SLA. Paskui kalbėjo P. Pivoru- 
nas ir J. Baltrušaitis. Baltru
šaitis supažindindamas su Auš
ros laikų laikraščiais parodė 
mums pirmos lietuviškos spaus
dintos knygos lapus. Pasak kal- 

i botojo, tai pirmas spausdintas 
lietuviškas žodis. Jis buvo 
spausdintas pirm 300 metų, re
formacijos laikais. Kalbėtojas 
pareiškė, kad lietuviai susipa
žino su spausdintu žodžiu tik 
reformacijos laikais, o ne 
lenkų, kaip daugelis mano.

Jei taip tikrai yra, kaip kad 
kalbėtojas tvirtina, tai tas pir
mas lietuviškas spausdintas žo
dis buvo gotiškomis raidėmis. 
Baigdamas kalbėtojas priminė, 
kad da ir dabar Lietuvos žmo- 

delegatų|nės netur laisvos spaudos. Lie
tuvos spauda yra persekiojama 
cenzūros lygiai taip, kad prie! 
caro. Nors jau caro senai nėra, 
be da caro palikimai tebeveikia. 

Muzikaliame programe daly-! 
vavo kaipo dainininkė p. Marce
lė Grinienė, Marijona Liepiutė- 
Mileriene; Milda Virbickiutė 
akomponavd. Ona Meškauskiutė! 
pašoko kelis šokius, o sesutės 
Rajauskaitęs gražiai deklamavo, 
skambino pianą ir griežė smui-

ir paminėjimui Spaudos Atgavi
mo 25 metų sukaktuvių.

Vakarienėje dalyyvavo virš 50 
svečių ir viešnių, daugumoje 
susidedančių iš Pittsburgho ir 
apylinkės veiklesniųjų visuome
nės darbuotojų bei veikėjų.

Prie skanios vakarienės buvo 
ir gražus programas, susidedan
tis iš prakalbų, dainų, dekla
macijų, muzikos ir klesiškų šo
kių. Programo vecįėju buvo S» 
Bakanas, kuris pradėdamas pro-1 ką. Visos programo dalyvės at-

Dalyvaus “Naujienų” piknike

*

t
HMM

&
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I). Dudinskas, kietas dzūkas, 160 svarų. Jo iki šiol 
dar nei vienas to svorio lietuvis nėra paritęs.

Piknike dalyvaus geriausi Chicagos 
lietuvių boksininkai, kaip tai: Joe Su
džius ir George Balulis. Kiekvienas jų 
boksuosis tris ar keturis raundus. Be 
to, bus trys poros ristikų.

Programas bus tokis

žemdirbystės departamentas 
praneša, kad pradžioje pavasa
rio buvo truputį daugiau lauko 
darbininkų, negu buvo reikalau
jama. Bet vistiek tų darbinin
kų algos buvo biskį augštesnės, 
negu praeitais trejais metais.

Balandžio 1 d. vidutiniška 
mėnesine alga visai šalia buvo 
$34.68 su valgiu ir gyvenimo 
vieta;; $49 mėnesiui be valgio 
ir gyvenimo vietos.

JUOKAI
SVARBI PRIEŽASTIS

—Bet, poniute? Tamsta ir vėl 
eini “Carmen” klausyti. Gi tam
sta tą operą dvidešimt kartų 
girdėjai!

—Taip, bet ne šitoje sukne
lėje!

J

Atydai Lietuvių
Sulig naujai rengiamos Taksų Systemos, 

taksai ant nuosavybių, properčių, gal už
sivilkti iki vėlaus rudens, arba gali susi
dėti net ir dvigubas mokėjimas kitą pa
vasarį. Todėl būtinai reikia pradėti tau
pyti pinigus, kad, prisiartinus laikui tak
sus mokėti, turėtumėt užtektinai spasabo 
juos apmokėti.

Taigi kviečiame namų ir lotų savininkus 
atsilankyti ir pradėti taupyti, išimant są
skaitos Knygutę musų bankoje.

Su pagarba, •.
Joseph J. Elias, pres.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted Street J

i

Antra Naujienų Ekskursija

Lietuvon

Laivu Lituania

□

Birželio 18,1929
Į KLAIPĖDA BE PERSĖDIMO
Tuo jaus kreipkitės į Naujienas su paveikslais, 
kad išpildyti aplikacijas sugryžimui, nes užima 
apie 30 dienų iki pareina permitas.
Naujienos aprūpins jus visais reikalingais doku
mentais ir visoje kelionėje neturėsite jokių ne
malonumų.
Naujienos atdaros nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 

vakare

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Št., Chicago, III

i

NAUJIENŲ F *
Dalyvauja “Naujie 

nų” Piknike
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SEKMADIENY, Birželio 9 d
ČERNAUSKO DARŽE

BOKSO
Joe Sudžius

160 svarų
George Balulis

135 svarų

RUNGTYNĖS su
su Charlie Neiga

162 svarų
su Grifith

138 svabų

John J. Bagdonas su Krog 
Ristynių ir bokso referee bus

* John Mason

■J
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Stanley Bagdonas su Mike Kaduk 
D. Dudinskas su St. Staszko

Darže yra padaryta specialė platfor
ma, todėl publika galės gerai matyti 
boksą ir ristynes. Universal Health 
atletikos kliubas paruoš tinkamą rin
gų.

Joė Sudžius, geriausias Chica 
gos lietuvių 160 svarų boksi 
ninkas.

N

Jįj
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bent ger. kontestantai aiškina 
savo laiškuose), ir kadangi tie 
vardai yra užregistruoti tą pa

lčių dieną (išskiriant p. Kruko- 
nio), tai Teatro Direkcija mato 
reikalingu “perskelti” pirmąjį 
prizų į tris dalis ir padalinti jį 

į sekančiai: p. George J. Yuiikui 
— $100 teatro serais ir pirmo 
nybe; p. Mykolui M. Dūdai, — 
$50 teatro Šerais ir antra vie
ta; p. N. C. Krukoniui — $5( 
teatro Šerais, trečia vieta.

Visi kontestantų laiškai b u ve 
Praeito trečiadienio laidoj užregistruojami sulyg pašto ant- 

jau buvo pranešta ‘Naujienose” spaudu pažymėta diena ir lai- 
apie išrinkimų naujo lietuviško ku.
vardo baigiamajam statyti lie- Teatrui vardą rinko tam tik- 
tuvių teatrui, dvi kurio buvo slui komisija (teisėjai), kurion 
skelbiamas kontestas virš mė-'Fjo P« Simutis, Draugo Re- 
nesį laiko. Patvirtindami šių į daktorius, p. Rekas, teatro nuo
žmią oficialiai, pranešame vi-, m notoj as' ir p. K. Baronas, 
siems gerbiamiems kontestan- [Naujienų Redakcijos narys. P-s 
tams, kad nuo praeito pirmadie
nio, gegužės 27 d., š. m., pir- 
miaus duotasis teatrui vardas 
Boxee, I
sados grynai lietuvišku, vienu Į do savo teatrui ir dėkoja, širdin- 
iš kontestantų prisiųstu vardu 1 gai visiems kontesto dalyviams,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Teatras Ramuva

Paskutinių pranešimas Roxee , 
Teatro konstesto dalyviams

Pronsikus, nuo Sandaros, neat
vyko.

Teatro Direkcija džiaugiasi
lieka pakeistas ant vi- sulaukus gražaus, lietuviško var- 

lietuvišiku, — ‘
ų prisiųstu vardu 1 gai visiems kontesto dalyviams, 

kurie taip atidžiai sekė kontes- 
Pirmas prizas pripažinta p. to eigą ir prisiuntė parinkę to- 

Gecrge Yurkui, VVindsor, Ont., kių netikėtą daugybę skirtin- 
Ganada, prisiuntusiam kontes- gų vardų, iš kurių RAMUVA 
tan vardą Ramuva. pripažinta tinkamiausias. Kiek-

Antrų pi ižų gauna Dr. A. j vienas kontestantas prisiuntęs 
K. Rutkauskas, Chicago, kuris | vienų -ar daugiau vardų kontes- 
•p-innia tįsias prisiuntė vardų (tan, gaus po 6 tikietus į Ramu

va Teatrų. Tikietus išsiunti
nės Teatro Direkcija kiekvienam 

pasiūliusiam kontestantai, kaip lik teatras 
“ [atsidarys savo puošnias duris 

skaitlingai Bridgeporto ir jo 
apielinkių publikai.

—Kontesto Vedėjas.

Antanui Pushinskui, Chica
go, pirmiausiai 
vardų VILIĄ tenka taip vadi
namas ‘honorable mention” — 
paminėjimas.

Vardų ROMUVA prisiuntė 
trys kontestantai, kurių laiškai 
yra užregistruoti sekančiai:

Roseland
No. 28 —- RAMOVĖ 

kolas M. Hudas, Cbicagos. 
Anril 10, 1929—12 M

No. 29— RAMUVA — Geo.
J. Yurk, VVindsor, Ont., Canada-

Ne. ||—JtOMl’VA — N. C. 
Krukonis, Chicago.

Nors vardai Ramovė ir Ra
muva skirtingai rašosi, bet tu
rį tą pačia žodžio prasmę (taip

Garnys skrisdamas per Rose- 
i’andą aplanlkė pp. Juozapą ir 
Oną Sarapus, gyvenančius 31 
— E. lOlst lSt., ir apdovanojo 
juos dūk t ere, Jennie Caroline.

Dr. Makaras, musų darbštus 
gydytojas, atliko savo pareigas 
kuogeriausiai ir dabar motina 
ir duktė yra sveikos ir links
mos. Crusader.

M. J. KIRO
Tik 10 nauju namu

beliko dėl lietuviu
Vieni lietuviai tuojau pasinaudojo pro

ga — nusipirko sau namus, o kiti, vis dar 
kažinko laukia. Bet tie laukianti lietuviai 
turėtų atsiminti, kad tokia proga gal nepa
sitaikins jiems visą amžių, — nupirkti to
kius puikius ir moderniškus namus už tokią 
žemą kainą.

Todėl neatideliokit laiko, atsilankykit 
šiandie arba rytoj*, ir išsirinkit sau tinkamą 
namą ir pirkit. Mes tikriname, kad jys įsi
giję tokj gražų namą busite pilnai užganė
dinti.

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St

Phone Yards 6894

Advokato Borden sū
nus pripažintas trijų 

distriktų gabiausiu 
mokiniu

Jaunasis? Jonas Bstrden
Praeita savaitė, gegužio 20-2.5, 

Chicagoje buvo apvaikščiojama 
kaipo bernaičių savaitė — 
“Boy’s Week”. Tarp pradinių 
viešųjų mokyklų ėjo yyva ir 
aštri kompeticija rinkime at
stovų į apskričių konferencijas. 
Kiekviena mokykla stengėsi, 
kad jos išrinktas sekmingiausis 
ir gabiausis mokinys, kaipo tos 
mokyklos atstovas į apskričio 
arba distrikto konferenciją, lai
mėtų garbę gabiausio mokinio 
visam minėtam distrikte.

Iš Marquette mokyklos į dis
trikto konfetėncfją,' susidedan
čia iš apygardų Marquette Ma- 
ncr, Chicago Lawn ir Clearing, 
viso apie astuonių mokyklų, ta
po išrinktas aštuntos klasės mo
kinys Jonas Borden, advokato 
Borden (Bagdžiuno) sūnūs. $ių 
astuonių mokyklų atstovai tapo 
pakviesti į Lindblom High 
School 
kad iš 
mokini »

Lindblom 
tolesniems kvotimams, 

jų tarpo išrinkus vienų 
viso d i strik to atstovu, 

kvotimų komitetas viėn- 
išrinko jauną. Borden,balsiai

13 metų amžiaus, kaipo visame 
laviausį ir gabiausi mokinį, to 
distrikto atstovu į “Boy’s 
Week” apvaikščįojimo vakarų, 
kuris atsibuvo penktadieny, ge
gužės 24 d., Auditorium Teatre. 
Minėtame vakare laimėjusieji 
distriktų konferencijose moki
niai, viso aštuoni, tapo apdova
noti medaliais už jų nuopelnus 
moksle, gabumus sporte ir kilus 
įvairius atsižymėjimus savo mo
kyklose.

Iš astuonių viršminėtų meda
lių, skirtų pradinių mokyklų at
sižymėjusiems mokiniams, du 
medaliai teko lietuviams, — vie
pus jaunajam Jonui Borden, kai
po Marquette Manor, Chicago 
Lawn ir Clearing distriktų at
stovui, o antras Edwardui Va
lančiui iš Armour mokyklos, 
kaipo Bridgeporto distrikto at
stovui. Tas reiškia, kad ketvir
ta dalis dovanų teko lietuviam^.

Tarp aukštesniųjų mokyklų 
taipgi ėjo panaši kompeticija. 
Šioj kompeticijoj Roselando dis
trikto High School atstovu tapo 
išbalsuotas lietuvis Alfron V. 
Dargis, lankantis Fenger mo
kyklų, kuris taipgi aplaikė me
dalį už savo abelnus gabumus 
mokykloje. Taigi lietuviams yar 
iš ko didžiuotis: trys pasižymė
jimo medaliai kabo ant trijų 
jaunų lietuviškų krūtinių. Lai 
tas būna paskatinimu kitiems 
jauniems lietuviams, lankan
tiems mokyklas, imtis smarkiau 
už mokslo, kad kitą metą tektų 
lietuviams daugiau medalių.

Minėtus jaunuolius reikia šir
dingai sveikinti ir linkėti jiems 
dar didesnio pasisekimo ateityje.

Korespondentas.

Joniškiečių kliubo 
išvažiavimas

Taip, tai rytoj įvyksta Joniš
kiečių L. K. Kliubo pavasarinis 
piknikas—išvažiavimas. Tad

■po ilgos žiemos, dabar sulaukę 
gražiausių dienų, galėsime nors 
kelioms valandoms apleisti tro
škų miestų ir praleisti laiką 
skaitlingame ir linksmame savo 
draugų ir pažystamų būryje. 
Kaip visuomet joniškiečių išva- 

linksmųs ir 
linlksmas ir 

1 šis išvažia- 
gera muzi- 
■bus geros 

ore.

žiavimai būna I 
draugiški, taip bus 
visiems malonus ir 
vimas. Yra paimta 
ka, tad šokėjams 
progos pasišokti tyrame ore. 
Be to bus duodamos dovanos už 
geriausį šokimą. Tad kas mo
kate gerai šokti ir turite vik
rias kojas, jau dabar rengki- 
tės, kad galėtumėt laimėti dova
ną. Bus ir dainavimo kontestas, 
tad dainininkai irgi rengkitės. 
'Dabar apie virvės traukimų. 
Kokius priešus joniškiečiai su
silauks, aš negaliu pasakyti- 
Tik tiek girdėjau, kad kada at
eis laikais, tai joniškiečių tri
mitas garsiai suskambės. Tad 
priešininkams pranešu, kad tu
rite gerai prisrengti, gerai su
siorganizuoti ir sukaupti visas 
savo jėgas, jei norite joniškie
čius nugalėti, nes kova ketina 
Imti atkakli.

Kurie gi norėsite įstoti į Jo
niškiečių Kliubą, arba užsimo
kėti narines mokestis ir už mi
rusius, matykit bile kurį iš val
dybos narių šiame išvažiavime.

Išvažiavimas bus Svelainio 
farmoje, prie 87 ir Kean Avė.

2 d., į ten suva- 
gerasis joniškiečių 
gražiai pasilimks-

—Joniškietis.

žinos visas 
svietelis ir 
mins.

Šerno paminklo rei
kalu pranešimas

šiuomi pranešama, kad š. 
F. Komiteto nutarimu yra šau
kiamas Šerno1 pbitiinklo staty
mo pritarėjų susirinkimas, ku
ris įvyks 21 d. birželio, 8 v. v., 
Mildos svct., 3142 So. Halsted 
Street.

Todėl gerb. draugijų ir SLA 
kuopų prašome išrinkti atsto
vus ir minetan susirink i man at
siųsti, kad bendrai galėtumėm 
aptarti visus su paminklo ati
dengimu surištus reikalus.

Taipgi visuomenės veikėjų ir 
tam darbui pritariančių asme
nų prašome minėtame susirinki
me dalyvauti.

—šerno Fondo Komitetas.

Brighton Park

nariai,

Lietuvių Keistučio pašelpinio 
kliubo priešmetinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, birželio 2 d., 
lygiai 1 vai. po pietų, McKinley 
Park svetainėj.
taip ir norintys įstoti kliuban 
prašomi atsilankyti paskirtu 
laiku. Manau, kad gerb. kliubo 
naria nepamirš savo svarbaus 
susirinkimo atsilankys ir atsi- 
kvies savo draugus 'bei drauges 
prirašyti juos prie kliubo. Nors 
Keli siūčio 
pašei pi ne 
linga. kad 
apielinkės

K h ubas yra didelė 
organizacija. Reika- 
visi, o ypatingai šios 
lietuviai ir lietuvai- 
organizuoti, kad

jie pastotų minėto kliubo na
riais. Tai labai lengva padary
ti, t ilk reikia noro.

—A. Jusas, rašt.

Bridgeportas
M. J. Kiras papuošė Bridgeportą

Jau Bridgeportas senai turė
jo lokių puikių namų, kokius 
dabar pastate M. J. Kiras, žino
mas namų statytojas.

Kaip žinia, jis pastate jų net 
23. Nors dar nesenai pastatė, 
bet jau šeši tų naujųjų namų

Piliečiai: B. Jakaitis, VI. Mi
kėnas ir St. Skruzdis, jąu ir 
gyvena tuose puikiuose namuo
se. Jie džiaugiasi, kad gavo ge
rus namus ir pigiai, pagal da-

f-

[Pacific and Atlantic Photo]

Gen. Manuel Jiron, Nikara- 
guos maištininkas, kurį Ameri
kos jūreiviai apkaustė retežiais.

 •

O Vladas Ostrovvski, J. La
paitis ir P. Polu n irgi jau nu
sipirko po namų, Bridgeporto, 
tik jie kol kas dar kitur gyve
na, o tuos savo namus išrenda- 
vo kitiems.

Kam yra reikalingas namas, 
tuojau turėtų vienų tų gražių 
namų Įsigyti, nes tokiomis pi
giomis kainomis, sunku kur ki
tur surasti. Tai galima sakyti 
yra labui geras investmentas.

M. J. Kiras mano, kad tie na
mai bus greit išparduoti. Iš- 
likro, taip ir išrodo, žvalgas.

Brighton Park
Draugystes Lietuvos Gojus na

rių žiniai

Visi Draugystės Lietuvos Go
jus nariai prašomi nedėlioję, 
birželio 2 d., lygiai 1 vai. po 
pietų pribut į McKinley Pk. 
svetainę, nes pagal susitarimų, 
Lietuvos Gojus Draugija prisi- 
vienija prie Lietuvių Keistučio 
■pašelpinio kliubo ir daugiau 
viršminčta draugija savo atsky
lu susirinkimų nebeturės. Tai? 
gi birželio 2 d. įvyksta Keistu
čio Kliubo susirinkimas ir ku
rie iš Lietuvos Gojaus narių 
cl.:r nėra persikėlę į Keistučio 
Kliulbų, malonėkite tai dabar 
padaryti.

Anton Jusas,
L. K. P. K raštininkas, 

. 3959 Archer Avė.
Phone Lafayette 7819

Janitorių Kliubas
Visi lietuviai janitoriai esate 

kviečiami į kliubo susirinkimą, 
kuris įvyks birželio 3 d., 8 v. 
v., kooperacijos name, 6201 
Kinubark Avė.

Šiame susirinkime yra svar
stymui nauji svarbus reikalai. 
Bus svarstoma ir apie janitorių 
išvažiavimą į girias, artimes
ni a m visų lietuvių janitorių su
sipažinimui. Visiems susipaži
nus ir užmezgus tarpusavy 
tampresnius ryšius gal bus ga
lima daugiau nuveikti. Kas ga
li būti ateityje, niekas nežino, 
bet grupėmis vis lengviau lai- 
kytis/^šįvo teises ginti ir vie
nas kitam padėti, o ir daug ki
tų darbų nuveikti. Tad janito- 
riai nepamirškite panedėlio va
kare būti susirinkime.

—Kliubas.

Prigėrė jaunas 
lietuvis

Vakar 2:15 vai. po piet, Wa- 
sbington parko ežerėly prigėrė 
jaunas lietuvis Eugene Jagmin, 
sulaukęs vos 15 metų amžiaus. 
Esant karštai dienai, jis paval
gęs pietus, išvažiavo į parko

I ,

ežerėlį pasimaudyti. Vanduo' 
šiuo laiku tebėra šaltas ir besi
maudant jį sutraukė mėšlungis 
— erarrips. Nors greitai jį iš
traukė iš vandens ir nors dvi 
valandas dirbo su pulmotoriu, 
bet atgaivinti jį nepasisekė.

Kūnas tapo atvežtas pas gra
belių Eudeikį, 4605 So. Hermi- 
tage Avė., kur šiandie ryte, 10 
vai. bus koronerio tyrinėjimas.

Velionis Eugene buvo našlai
tis — abu tėvai yra mirę, ir su 
savo sesute Valerija gyveno 
pas savo dėdę Joną Rimkų, 
(>104 So. State SI. Čia jo kūnas 
yra pašarvotas ir iš čia jis pir
madieny, birž. 3 d., 8 vai. ryte 
bus išlydėtas j šv. Kryžiaus 
bažnyčių, o iš ten į Šv. Kazimie
ro (kapines.

Bronislavos
MUZIKOS

Mokinama Piano, 
phone, Mandolinos, 
kos, ant v i s o- 
kii) styginių in
strumentų, balsas 
lavinama, e t c. 
Kaina labai pri
einama. Del pla
tesnių informaci
jų kreipkitės:

BRONISLAVA 
POŠKAITĖ

4262 Archer Avė.
Telefonas 
Lafayette 4787

Poškaitės 
STUDIA

Smuikos, Saxa- 
Gitaros, Balalai-

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

MES MOKAME CASH

S67.00
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai į Lietuvą Per Radio Tiktai 25 centai 
Paskolos Teikiamos Ant Real Estate
KAUFMAN STATE BANK

124 N. La Šalie St., Chicago, III. |

NAUJOS IR VARTOTOS LENTOS
Durims—Langams—Stogams—Plaster Boards—Plumbingas

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
H

Atdara nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų
MES STATOME GARAŽUS

Archer Wrecking Co.,
5460 Archer Avenue Lafayette 6736

Bankas atdaras visą dieną subatoj

Vienas Milionas Dolerių 
Paskolinimui ant Namų

Jei jus manote statyti arba pirkti sau namą ir 
jums reikia pinigų, atsilankyti j šį banką, kuris 
jau yra pagelbėjęs tūkstančiams žmonių dėl į- 
sigijimo namų ir pasikalbėkite su mumis. Mes 
gal būt galėsime ir jums pagelbeti.

Ponai Sedemka, Jagminas, Rimkiewicz, Žabelio 
ir Mickiewicz, visi lietuviai, dirbantys musų 
Banke, yra pasirengę Tamstoms visuomet nuo
širdžiai patarnauti.

Peoples J^ational Bank 
and ^rust Company 

of Chicago
47th Street and Ashland Avenue

♦

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

;h St. ir Ashland Avė. 
ui žinomas bankas tarpe lie- 
ų visoj Amerikoj savo stipru- 
ir geru patarnavimu.

Narys Federal Reserve System 
Reguliaris Narys Chicago Clearing House Association

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 

1-2 ir 3M0RGIČIAMS 
Eightecnth Bond & Mortgage Organization 

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.
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ISTORIŠKA ANGLIJOS DARBININKŲ PERGALĖ

Didžioji rinkimų kova Anglijoje pasibaigė, ir dabar 
skaitoma jos rezultatai. Rašant šiuos žodžius, skaitlinės 
yra praneštos iš 574 apygardų, taigi trūksta davinių dar 
iš 41 distrikto. Tose apygardose, kur balsai jau tapo su
skaityti, rinkimų pasekmės yra tokios:

Darbo Partijos (socialistų) atstovų išrinkta 281, kon
servatorių — 236, liberalų — 50, ir nepriklausomų kan
didatų — 7. Vadinasi, dabartinės valdžios partija ne tik 
pralaimėjo daugumų parlamente, bet ir neteko pirmo
sios vietos. Galingiausia partija Anglijoje pasidarė so- 
cialistai! !(

Nėra abejonės, kad Darbo Partija gaus dar nemaža 
balsų ir likusiuose 41 distrikte, nes į šituos distriktus 
įeina Škotija ir angliakasių apgyventos sritys. Škotijoje 
darbiečiai lengvai paims viršų ant visų partijų, sudėtų 
į daiktų, o angliakasių apygardose niekas kitas ir negali 
laimėti, kaip tik Darbo Partija. Taigi pasilieka tiktai 
klausimas, ar iš tų visų apygardų susidarys dar 27 man
datai, kurių reikia Darbo Partijai iki absoliučios daugu- 
mos* . . h; si t*

Jeigu taip, tai šie rinkimai bus istoriški ne tik Di
džiosios Britanijos gyvenime, bet ir viso pasaulio.

Iki šiol, beje, absoliučių daugumų parlamente socia
listai buvo įgiję trijuose atsitikimuose: Rusijos steigia
mam seime 1918 m., Gruzijos seime tuoj po to krašto ne
priklausomybės paskelbimo ir Suomijoje (Rusijos revo
liucijos pradžioje). Bet tuose visuose atsitikimuose bal
savimo rezultatus sunaikino ginkluota jėga. Rusijos sei
mų ir Gruzijos seimų, kuriuose socialistai turėjo abso
liučias daugumas, išvaikė bolševikai, o Suomijos seimų 
likvidavo to krašto “baltagvardiečiai”, padedami vokie
čių generolo von der Goltz’o.

Tuo budu, jei dabar Anglijos darbiečiai dar gaus 
trukstančius iki absoliučios daugumos 27 mandatus, tai 
didžiausios pasaulyje valstybės parlamentas bus pirmu
tinis pasaulyje socialistų kontroliuojamas parlamentas,
i kurio rankas ramiu budu pereis valdžia!

Tečiaus, jeigu Darbo Partijai da ir truks keleto at
stovų iki pilnos daugumos, tai vistiek jai, kaipo didžiau
siai frakcijai parlamente, turės būt pavestas valdžios su
darymas. Konservatorių valdžia tapo nuversta, ir sulig 
Anglijos konstitucine tradicija karaliui dabar teks pa
kviesti darbiečių vadų MacDonaldų ir pasiūlyt ministe- 
rio pirmininko vietų.

Prieš penkerius metus darbiečiai jau valdė Angliju. 
Bet jie tuomet parlamente turėjo tiktai 191 atstovų, t. y. 
mažiau kaip trečdalį, todėl jų valdžia galėjo pasilaikyti 
tiktai liberalų partijos parama. Gi liberalai rėmė dar- 
biečius tik keletu mėnesių, o paskui, susidėję su konser
vatoriais, juos nuvertė.

Dabar, kuomet Darbo Partija turės apie 300 atsto
vų, padėtis darosi visai kitokia. Liberalai, kad ir galės, 
vargiai drįs eiti į talkų atžagareiviams ir versti darbie- 
čius iš valdžios. Yra pamato todėl manyti, kad po šios 
milžiniškos rinkimų pergalės valdžia Anglijoje nebeiš- 
truks iš darbininkų rankų. Kokios didelės įtakos tatai 
darys į viso pasaulio politikų, sunku šiandie ir numatyti.

žodžiu, tai yra didžiausias darbininkų klasės ir so
cializmo minties triumfas istorijoje!

Įdomus, beje, yra vienas mažmožys šitame istoriš
kame įvykyje. Bolševikiški komunistai, kurie skelbiasi 
esu “vieninteliai darbininkų draugai”, nepravedė ne vie
no atstovo į Anglijos parlamentų. Pirma jie turėjo vie
nų, o dabar ir to paties neteko! Ar tai nėra aiškiausias 
įrodymas, kad bolševikiškas komunizmas tai visai sveti
mas darbininkų klasės reikalams padaras? 
• - i* ■ rw . ■ 11 » ii — —

*

Apžvalga
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KETURI SUŠAUDYTI
LIAUDININKAI

Prieš keletu dienų buvo su
šaudyti Lietuvoje keturi mena
mi “plečkaitininkai”, kuriuos 
žvalgyba suėmė, kuomet jie buk 
tai slaptai gabenę iš Vilniaus 
krašto ginklus. Pas juos buvę 
užtikta bombų, revolverių ir 
šautuvų ir jie (jų pavardės:

Užsisakymo kaina: 
Chlcagoje — paštu: k

Metams ...................  $8.00
Pusei metų ........................   4.00
Trims menesiams__ __ _____ 2.00
Dviem mėnesiam........ ..... ... . 1.50
Vienam mėnesiui _______ _ .75

Chicagoj per išnešiotojui:
Viena kopija _____________ 3c
Savaitei __ _____________   18c
Mėnesiui__________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pašty:

Metams___________________ $7.00
Pusei metų ___  3.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams _______  1.25
Vienam mėnesiui _____ - - .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

[Atpiginta]
Metams_________________ $8.00
Pusei metų ......... 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monoj 

Orderiu kartu su užsakymu.

Ruzgas, Merkelis, Augaitis ir 
Gavėnas) buvo apkaltinti, kad 
jie rengęsi prie teroro aktų. Ka
riuomenes teismas visus juos 
nuteisė mirčiai.

Bet dabar pasirodo, kad su
šaudytieji asmens nieko bendro 
su “plečkaitininkais” neturėjo, 
niekuomet Vilniuje nebuvo, ir 
visai netikėtinas daiktas, kad jie 
butų norėję užsiimti teroru.

šitas žinias apie nelaimingą
sias karo teismo aukas paduoda 
“Keleivis”, pasiremdamas vil
niečių laikraščio “Pirmyn” pra
nešimu. Įdomu tame pranešime

NAUJIENOS, Chicago, III.
— —.  — . . —... -c—-n - — —  ■ — ■ ■ —

yra tai, kad visi keturi sUšaU-
dytieji buvo valstiečių liaudinin- 
ku idėjos žmones ir t/ys iš jų 

dalyvavo garsiam j am emigrantų 
kongrese Rygoje, kur didelę sen
sacijų padarė susirėmimas tar
pe vai. liaudininkų ir Plečkaičio 
dėl pastarojo pasiūlytos rezo
liucijos Lietuvos santykių su 
Lenkija klausimu. Jie visi trys 
balsavo prieš Plečkaičio rezoliu
cijų ir paskui demonstratyviai 
išėjo iš kongreso. •

“Keleivyje” perspausdinta iš
trauka iš vilniečių “Pirmyn” 
skamba šitaip:

“Balandžio 21 d. ties Šiau
liais policija per ‘Lietuvos 
Aidą’ giriasi sulaikiusi 4 
‘plečkaitininkus’, atvykusius 
‘iš Vilniaus per Latviją’ te
rorui Lietuvoje vykinti. Su
imtųjų pavardės sekančios — 
Ruzgas Teofilius, Merkelis 
Aleksas, Augaitis Vincas, Ga
vėnas Petras, žvalgyba iš 
pat pirmų savo pranešimo žo
džių meluoja, vadindama su
imtuosius ‘plečkaitininkais’ iš 
Vilniaus. Nei vienas suim
tųjų Vilniuje niekada nėra 
buvęs. Visi suimtieji yra vals
tiečių liaudininkų orientacijos 
žmonės ir nei su Plečkaičiu, nei 
su socialdemokratine emigra
cija jų maišyti netenka. Ry
gos kongreso metu suimtieji 
karštai priešinosi Plečkaičio 
siūlytai rezoliucijai užsienių 
politikos klausimu ir bendrai 
su liaudininku Mickumi Ry
gos kongresą apleido. (Ruzgo 
emigracijoj tada dar nebuvo). 
Tuo metu fašistinė Lietuvos 
spauda jų pasielgimą gyrė, o 

.šiandien tuos pačius žmones 
pravardžiuoja ‘plečkaitinin
kais’ ir aiškiai melagingai kal
tina juos pačių fašistų išgal
votu ‘teroru’.

“Suimtuosius dar iš Lietu- 
Vos ir iš emigracijos laikų ži
nome,’ kaipo patriotiškai nu
sistačiusius liaudininkus, pa-, 
sižymėjusius, aktįngus šau
lius. Kaltinti tuos žmones 
teroru gali tik durna Lietuvos 
žvalgyba ir politiniai nemok
šos iš ‘Liet. Aido’ redakcijos”. 
Tai matote, kaip Lietuvos 

žvalgyba ir valdžios spauda ap
gaudinėja visuomenę tuo “pleč- 
kaitininkų” burubulu. “Plečkai
tininkais” tapo paversti net 
karšti patriotai ir veiklus šau
liai. Ir prie šito begėdiško hum- 
bugo žvalgyba pridėjo dar me
lagingą kaltinimą, kad tie 
“plečkaitininkais” apšauktieji 
asmens gabenę iš lenkų gautus 
ginklus Lietuvon tikslu žudyti 
valdžios atstovus.

Šituo budu tapo sufabrikuotas 
pateisinimas keturių nekaltų 
žmonių sušaudymui!

FAŠISTŲ IR KOMUNISTŲ 
DUETAS TĘSIASI

Del kruvinų gegužinių įvykių 
Berlyne komunistai dar vis ne
siliauja purvais drapstę social
demokratus. Ir komunistams 
uoliai “turavoja” fašistai, šitą 
dvasios brolybę tarpe raudonųjų 
ir juodųjų smurto skelbėjų mes 
jau esame pastebėję pirmiau. 
Tenka prie to klausimo dar kar
ta sugrįžti.

Brooklyno fašistuojanti “Vie
nybė” bando savo kaltinimus 
socialdemokratams paremti neva 
faktais, paimtais iš anglų libe
ralų laikraščio “Manchester 
Guardian”, kuris pakartojo tą, 
kas buvo pranešta ir kai kurių 
Amerikos korespondentų, bū
tent: kad iš 24 kritusių per ge
gužines riaušes aukų 17 žuvę 
“nuo policijos kulkų” (o kiti 7 
nuo keno kulkų?); kad esą “nu
statyta, jogei prieš policiją ne
buvo iššauta nei vienas šūvis 
iš civilių gyventojų puses, tik 
vienas poliemonas tapo sužeis
tas ,ir tai dėl to, kad netyčia 
užkliudė savo revolverį; kad tos 
srities, kur riaušės įvyko, krau- 
tuvninkai žada pareikalauti at
lyginimo už policijos pridarytus 
nuostolius, nes, sako, gatvėse 
niekad “jokio pavojaus” nuo ko
munistų nebūtų buvę ir joki ci
viliai j policiją nešaudė.

žodžiu, išeina, kad visa kaltė 
dėl pralieto kraujo puola ant 

policijos, kurios viršininkas yra 
socialdemokratas, o ne ant ko- 
munistų, išprovokavusių tas 

riaušes.
Bet taip'gali išrodyti tiktai 

tam, kas būtinai nori pateisinti 
riaušininkus, — nes aukščiaus 
paminėtieji neva “faktai” neiš
laiko jokios kritikos. Riaušių 
laifcu, pav. telegramose buvo 
atkartotinai pranešama apie tai, 
kad komunistinė gauja šaudo 
į policiją ir mėto nuo stogų ak
menis policininkams ant galvų. 
Buvo pranešama apie barikadas 
gatvėse ir t.t. Kaip gi tad ga
lima, akyvazdoje šitų pranešimų 
“iš mūšių lauko” paskui tvirtin
ti, kad riaušininkai ne tik ne- 
šaudę, bet ir nebuvę iš jų pusės 
jokio pavojaus?

Jei kai kurie laikraščių ko
respondentai paleido į spaudą 
nepalankių policijai žinių arba 
stačiai “laikraštinių .ančių”, tai 
tam yra keletas aiškiai matomų 
priežasčių: viena ta, kad riau
šėse žuvo vienas repoteris per 
savo neatsargumą patekęs į 
šaudymo vietą; jo kolegose tas 
nelaimingas atsitikimas, žino
ma, iššaukė piktumą. Antra 
priežastis buvo ta, kad daugelis 
korespondentų nebuvo bešališki, 
nes jie atstovavo laikraščiams, 
kurie neapkenčia socialdemokra
tų ir visuomet tik ieško progos 
juos apjuodinti. Trečia prie
žastis, pagaliau, galėjo būti ir 
kai kurių policininkų bereikalin
gi išsišokimai. Ir, iš tiesų, sun
ku tikėtis, kad tokiose riaušėse, 
kur abiejose pusėse liejasi krau
jas, kiekvienas policininkas visą 
laiką elgtųsi be klaidos.

Mes skaitėme apie tas riau
šes ne tik įvairių koresponden
tų žiniose, bet ir Prūsų seimo 
debatuose, kur ir valdžios at
stovai, ir įvairių partijų kalbė
tojai turėjo progos pasakyti sa- 
vo nuomonę ir iškelti aikštėn 
visus faktus, kokius tik jie tu
rėjo. Tuose seimo ginčuose 
buvo nustatyta, kad komunistai 
ne tik vartojo šautuvus prieš 
policiją, bet ir pirmutiniai pra
dėjo į ją šaudyti. Šituo pasi
remdami, nacionalistų (monar- 
chistų) kalbėtojai smerkė poli
ciją ir jos viršininkus, kam jie 
laukė ,iki komunistai pradės 
puolimą.

Toliau, tapo nustatyta, kad 
bent keletas žuvusiųjų buvo už
mušta ne policijos kulkomis. Pa
galiau, kad 47 policininkai buvo 
sužeisti, iš kurių keturi labai 
sunkiai.

Panagrinėję įasisunės “Vien.” 
priekaištus, pažiūrėsime dabar, 
ką sako “raudonieji” fašistai. 
Brooklyno ‘“Laisvė”, jau prira
šiusi krūvas šmeižtų prieš Vo
kietijos socialdemokratus dėl tų 
gegužinių įvykių, įdėjo dar L. 
P. (Pruseikos) dvejetą špaltų 
plepalų. Pruseika, kaip žinoma, 
imdamas algą iš “socialpatrio- 
tų” už redagavimą “Darbo”, at
liekamą laiką pašvenčia “social- 
patriotų” purvinimui. Jisai tarp 
ko kito rašo:

“Komunistai nešaudė social
demokratų. . Socialdemokratai 
šaudė komunistus 1919 metais 
laike spartakiečių sukilimo, 
jie šaudo juos dabar. Jie pir
mutiniai pakėlė ranką, ginda
mi buržuazijos (? “N.” Red.) 
reikalus. Komunistai, su lai
ku padarys iš to viso tinka
mas išvadas (daugelis jau pa
darė, pasitraukdami iš komu
nistų partijos ir pareikšdami, 
kad ji yra “piktadarių parti
ja”! “N.” Red).

“Laidojant žuvusius barika
dų kovose Berlyno revoliucio- 

• nerius d. E. Telmanas, vadas 
Vokietijos kompartijos pasa
kė...”
Matote, kaip raudonieji fa

šistai sumuša juoduosius fašis
tus. “Vienybė” tvirtino, kad iš 
komunistų pusės nebuvę jokio 
pavojaus Berlyno gyventojų ra
mumui ir kad policija visai be 
reikalo juos užpuolusi. O čia 
“draugas” Pruseika išreiškia 
pasididžiavimu “barikadų kovo
mis”!

Bėt Pruseika, kurio smegens 
kenčia chronišką “visų galų su
irimą”, sugebėjo aukščiaus pa
duotais savo žodžiais sumušti ne 

tik savo talkiniką ftirvyduką, 
bet ir patį save. Jisai sako, 
kad komun i s ta.i niokuomet n<»- 

šaude, bet kai jie darė sparta
kiečių sukilimą, tai juos šaudė 
socialdemokratai. Tik pamąsty
kite: spartakiečiai darė sukili-

T

Pinigų reikšmė
Del pinigų visokią Hedhtybią pa

daroma. — Ar galimh be pi
nigų apselti? — Pinigas kaipo 
mastas. -—Pinigai nėra pasto
vus mastas. — Pinigai ir pa
skolos.

žmones sako, kad pinigas yra 
Velnio pramanytas, kad žmones 
į piktą pakusą vėsti.

Ir iš tikrųjų, kiek visokių nu
sikaltimų, vogimų, plėšimų, 
žmogžudysčių, apgaulingų mei
lių ir sutuoktuvių ir kitų ne
švarių biznių daroma vien tik 
dėl to, kad žmonės turi neper
galimą norą, kuodaugiau pinigų 
turėti.

Ne gana to. Kiek žmones nu
kenčia, kada pinigams žlungant 
žūna jų sunkiai uždirbtas ir 
vargingai sutaupytas turtas. Pa
galiau, ar mažai rupesnio žmo
nėms suteikia ir naujų pinigų 
atsiradimas. Tat ir nenuostabu, 
kad kyla klausimas, ar geriau, 
kad pinigų visai nebūtų, kad jų 
niekas neturėtų rasi daug blogo 
iš šio pasaulio pranyktų.

Bet ar galima be pinigų ap
sieiti?

Į tą klausimą galima atsaky
ti tik smulkiau panagrinėjus, 
kam mums pinigai reikalingi, ką 
mes su jais darome, kokia mums 
iš jų nauda? Tuomet savaime 
bus aišku, ar mes galėtum be jų 
apseiti, ar ne. Mes žinome, 
kad pinigai dėl to atsirado ir 
dėl to dabar mums yra reika
lingi, kad jie tarpininkauja, pa
deda tiems žmonėms; kurie ko
kius nors daiktus (kaip štai: 
grudus, gyvulius, vaisius, maši
nas ir t.t.) turi, ir jų vietoj 
nori kitus (pavyzdžiui, drabu
žius, laikrodį, rakandus ir t.t.) 
gauti.

Bet paklausikite, kokiu budu 
ir ką čia pinigai padeda? Ar 
dian ne visvien, kad aš parduo
du ką nors ir už tuos pinigus 
sau laikrodį perku, arba kad aš 
tiesiai savo daiktą mainau ant 
laikrodžio. Rodos, dar net ge
riau, greičiau, mažiau laiko iš
eina, nereikia ieškoti kas iš ma
nęs tą daiktą pirks, o einu tie
siai pas laikrodininką ir darau 
biznį.

Bet ne visuomet taip atsitiks, 
kad laikrodininkas norės pirkti 
tai, ką aš turėsiu parduoti, pa
vyzdžiui, miežius. O ką. tuomet 
daryti, jei visi laikrodininkai 
kviečių, bulvių, sviesto reika
laus, o sakysime, miežių niekas 
imti nenorės? Taip ir negau
čiau niekur laikrodžio. Gi da
bar, kada yra pinigai, aš par
duodu miežius už pinigus ir 
svarbiausia parduodu ne tuo
met, kada man būtinai laikro
džio reikia, o tuomet, kuomet, 
miežiai brangesni, ir ne tam 
mieste, kur aš laikrodį pirksiu, 
o ten, kur man patogiau nuvež
ti ir kur brangiau moka, o laik
rodį pirksiu tada ir ten, kur 
pigiau gausiu.

O ar galėčiau aš tą padaryti, 
jei pinigų nebūtų? žinoma, ne. 
Turėčiau miežius ten ir tuomet 
atiduoti, kur noriu gauti laikro
dį, nežiūrint, ar laikrodis ir 
miežiai tuo laiku ir tame mies
te brangus ar pigus.

Tokiu tai budu pinigai tarpi
ninkaudami daug palengvina 
žmonėms: neteikia daug laiko 
gaišti ir nuostolių turėti.

žinoma, kiekvienas supranta, 
kad vis tik ir be pinigų apseiti 
butų galima, stačiai mainykau- 
jant vieną daiktą į kitą, bet 
taip pat kiekvienas žino, kad ga
lima ir neteptais ratais važinė
ti, bet nežiūrint, kad tepalas 
brangus, kiekvienas išmintingas 
šeimininkas nuolatos ratus tepa, 

mą tikslu nuversti socialdemo
kratų Valdžią, bet visai “nešau- 
de” ! Tai kame g-i rinskesi tas jų 
“sukilimas”?

Rusų patarlė savo: “Vri, da 
nezaviraisia! (meluok, bet ne
sipainiok savo meluose)”.

nes žino, kad tepti ratai leng
viau važiuoja ir negenda. Tai ir 
pinigus galima tepalui palygin
ti.

Bet tai dar ne viskas.
Pinigas yra mums mastas 

(miera), kuriuo mes įvairių 
daiktų brangumą (vertybę) ma
tuojame. Prisiminkime nors 
paprasčiausi atsitikimą.

Štai farmetis Petras turi vi
sokių grudų, atėjo pavasaris ir 
nori jis sau plūgą pirkti. Pri- 
lėiskime, kad nėra ant svieto 
pinigų, tai ką jis darys? Na, 
žinoma, veža į miestą grudus ii 
įėjęš į krautuvę sako:

Imk sau penkis bušelius 
kviečių, o man dūk čia plūgą.

—Palauk, —sako kraūtuvnin- 
kas,—tu man duok ne penkis, 
ale dešimtį bušelių kviečių, tai 
tuomet tik aš duosiu tau plūgą. 
Matai, plūgas tai brangus da
lykas, o grūdas, kas,—pasėsi 
ir vėl užaugs.

Na, žinoma, ir sunku įtikinti 
miesčionį, kad ir grudai brangus 
dalykas, juo labiau, kad ir nėrft 
kaip spręsti, kas čia iš tikro 
brangesnis: kaip čia dabar iš- 
mieruosi jų brangumą, čia ge
ležinis plūgas, nors mažas, bet 
sunkus, kviečių bušelis vėl visai 
kitas dalykas: grudai. Čia mus 
išgelbėja pinigai.

žodžiu, su pinigais mes ma
tuojame įvairias vertybes (kai
nas) kaip kad jardu matuojame 
audeklą, svarais sunkumą ir 
t.t.

Be abejo, pinigai tai nėra 
toksai pastovus tikras mastas, 
nes juk dažnai pinigai patys 
savo kainos nustoja, lieka pi
gesni (o kaip kada ir branges
ni), bet vis tik geriau turėti 
šiokį tokį mastą, negu nei ko
kio ir pakilojus ant rankų 
spręsti daikto sunkumą.

Dabar pažiūrėkime toliau, ką 
mes be pinigų darytumėm šito
kiame atsitikime.

Vienas žmogus pasiskolino 
nuo savo gero kaimyno gražų 
stalą. Netikėtai ištiko gaisras 
ir stalas sudega. Ką dabar da
ryti, kaip grąžinti kaimynui 
stalą, kad jo nebėra, sudegė? 
Žinpma, šiais laikais kaimynas 
duos tatfeA nieko nelaukdamas 
teisman; (eismas priteis ir gausi 
doleriais užmokėti. Gi kaip 
seniaus būdavo? Ir gi panašiai. 
Priteisdavo vietoj žuvusio daik
to duoti kitus daiktus, bet to
kius, kurie lygios vertės yra ir 
kurie lengvai į kitus tau reika
lingus daiktus iškeisti galima; 
vadinasi, kurių visi pageidauja.

O kas tie tokie daiktai buvo? 
Seniau tais daiktais buvo įvai
rios skėrių odos, brangus akme
nys, ginklai, metalai ir pagaliau 
paskesniais laikais pinigai.

Nuolatos panašiems atsitiki
mams besikartojant, valstybė 
paskelbė, kad apskritai visokius 
nuostolius galima pinigais atly
ginti ir pati valstybė pradeda 
imti pinigus, kaipo mokesčius, 
pabaudas ir t.t.

Tokiu budu į pinigus įsimai
šo valstybė, tvirtina juos ir ver
čia imti.

Dabar pažiūrėkim, kaip mos 
darytumėm paskolas, jei nebūtų 
pinigų. Pavyzdžiui, šiandien 
man reikia arklio, aš einu pas 
kaimyną, skolinu pinigų ir per
ku arklį; paskiau grąžinu kai
mynui pinigus. Gi jei nebūtų 
pinigų, turėčiau prašyti pasko
linti arklį. O jei arklys suser
ga ar išgaišta, ką aš kaimynui 
grąžinčiau ? Tat matome, kad 
pinigai be galo palengvina pas
kolas: skolini pinigus, perki ko 
nori, grąžini vėl pinigus.

Arba, pavyzdžiui, jei nebūtą 
pinigų ir žmogus užsimano va
žiuoti į kitą šalį. Tai vežk da
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bar visą mantQ su savim, o na
mų ir žetnės net nepaimsi. O 
dabar parduodi viski, už pinigus 
ir visas turtas i vieną kišenę 
sutelpa ir gali važiuoti kur nori.
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Proletaras ar 
buržujus?

Gyvendamas Chicagoje gyve
nau iš savo darbo. Jaučiausi 
esąs darbininkas bei proletaras. 
Visų srovių žmonės mane drau
gu vadino. Mano turtas, už
dirbtas mano rankomis ir pro
tu, siekė $3000.00. Pažinojau 
socialistų ir komunistų, kurių 
turtas daug didesnis už mano, 
ir tie draugai nebuvo perdaug 
turtingi (buržujai) prigulėti 
prie proletarinės partijos. Jei 
jie, tai ir aš, buvau proletaras.

Atvykęs Lietuvon, už tuos 
proletariškus dolerius įsigijau 
ūkį. Doleriai arba ūkis, — ar 
nevis viena? Dirbu daug sun
kiau, negu Chicagoje, bet vienas 
visų dolerių neišmaitinu. Dirbu 
po biskį naktimis; 6 valandas 
miegu (kartais trumpiau), o 
kitą laiką dirbu. Vis tiek ne
apsidirbu. Jaučiuosi net dvigu
bas proletaras.

Pasamdau darbininkus. Duo
du jiems rubus, visą užlaiky
mą (burdą) ir moku algą. Jau 
dabar aš nebe proletaras, bet 
buožė (buržujus)! Mano buvu
sieji proletariški doleriai paver
tė mane j buožę. Aš turiu že
mę, trobesius, mašinas, padar
gus ir gyvulius. Aš sėju, piau- 
ju, iškuliu ir parduodu javus. 
Al galiu, jei noriu, savais ark
liais važiuoti. Aš graliu, kaip 
visi buržujai, su važnyčia (dri- 
vcr’iu) važinėti, o jus tu pada
ryt negalite! Jus esate prole
tarai, o aš buržujus.

Buožė myli arklius, tad juos 
šeria, pucuoja ir su jais atlieka 
visokius ūkio darbus. Buožės 
kiemas išgrįstas šventa Lietuvos 
žemele, kuri palijus pavirsta į 
makliokę. Tvartuose taip pat 
šliuksi gyvulių rašalas, čia jau, 
bra, su proletariškais-ameriko- 
niškais čeverykėliais nepasiro
dyk. Reikia apsiaut buržuaziš- 
kom medinėm klumpėm. Va
žiuojant miestan, buožės apsi- 
siauna po dvi poras vilnonių ko
jinių ir didelius batus, kad ne
būtų šalta. Mes apsivelkam 
kailiniais; nors jų kvapas ne
malonus, bet už tai buožiškas.

Aš, kaip ir kiti buožes, užsi
moku valstybinius, savivaldy
bės ir valsčiaus mokesčius. Per
ku viską, ką tik reikalauja ūkis. 
Kūčių vakarą atsisėdu už stalo, 
pasidedu butelį valstybinės ir 
pasidedu ant stalo pundą pinigų. 
Užgeriu ant berno, tas ant pus
bernio, šis ant slūginės, šioji 
ant pussluginės, o ant galo gau
na stiklelį ir pats piemuo. Iš
moku visiems algas ir jau šių 
metų darbas yra pabaigtas. Ar 
tai ne buržuazišftai ?

Po šv. Kalėdų iki naujų metų 
mes, kaip ir jus/arba kaip bur- 
žuijai, taip ir proletarai surašo
me inventorių. Jei bernas gau
na išeidamas 400 litų, tai jau 
buržujui turėtų likti du kart 
tiek. Bet, deja, pasirodo, kad į- 
plaukų buvo 4,000 litų, o išlaidų 
7,000 lt. Reiškia, jokio atlygi
nimo už visų metų darbą buržu
jui nieko neliko. Na, o kaip su 
tais $3,000.00? Jau $3,0000.00 
neturi savo vertybės, kaip kad 
ūkis nustojo savo kainos.

Amerikoje $3,000 vertės tur
to turintį žmogų vadina prole
taru, o Lietuvoje buože. Aš su 
tuo pačiu turtu jums visiems 
chicagiečiams pažįstamas neži
nau kuomi esu: proletaras, ar 
buržujus?—J. Jankus.

ATĖJO “Kultūros” No. 4. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 c.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį
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JOE SMILGIS

Roseland
Išvažiavimas TRENIRUOSIS

laimi ir pasiryžimas

atsa

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Ka Nors DarėtAr Jus

Buvęs,

North Side
Rytoj didelis išvažiavimas

MM*

Reikmenimis?Kaip su Jūsų Plumbingo

MALI TONIG'O
arba

jei nebūtų patenkinantiExtra Pale Alaus
viršaus

COMPANY

John 
Conf.

Lietuvių bylos 
teismuose

Jums nereikės tuo jaus mokėti grynais pinigais už 
viską. Mes duosime 24 mėnesius išsi mokėjimu i. Jus 
galite po blskį mokėti kiekvieną mėnesį, taip kad ta.s 
nesutrukdys jūsų kitų kasdieninių reikalų, o sulaukę 
zero šalčių jus turėsite visus patogumus.

4550 So. Rockwell St.. Chicago.

Jums tai 
atys

Del žindamų moti 
nu. Nei vienas ne

LEDO “bizni” todėl, kad atkreipus daugiau 
ir visiškai užganėdinus savus kostumerius. 
didžiausiu atsidavimu patarnauti savo tautos

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St Bartkus,
3824 Dcodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana HarbQr 1627

prieš John 
$1500. Supe- 
498696.
prieš Marie 
$10,000. Čir-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Universal Health Atletikos 
kliube (814 W. 33rd St.) rytoj 
po pietų treniruosis boksininkai 
ir ristikai, kurie dalyvaus “Nau
jienų” piknike. Ypač daug 
“praktikuoja” Sanley Bagdonas, 
kliubo vedėjas, kuriam “Nau
jienų” piknike teks ristis su 
daug sunkesnius priešu. Bagdo
nas yra 135 svarų sunkumo. 
Tarp lietuvių jis dar nėra ritę- 
sis. Tarp amerikonų betgi jis 
yra gerai žinomas ir laimėjęs 
jau ne vieną medalį.—N.

Protingi Išminties
Žodžiai

Gegužės 26 d., Washington 
Heights miške, įvyko Ateities 
žiedo ir Jaunų Darbininkų Kliu
bo išvažiavimas. Kadangi išva
žiavimas per visą savaitę buvo 
skelbiamas komisarų gazietoj, 
tai nuvykau į ji anksti, tikėda
masis rasti daug publikos. Bet 
radau tik saujalę žmonių. Pa
klausiau jų, ar bus išvažiavi
mas. Atsakė, kad bus. Tai ko
dėl tiek mažai žmonių yra? — 
vėl klausiu. Palauk vakaro, pri
sirinks pilnas miškelis,

giški žmonas. Be to išvažiavi
me dalyvaus Morning Star kliu
bo baseball jauktas, kuris čia 
susigrums su stipriu lenkų jauk
tu. Bus įdomu pamatyti, kas 
laimės. O kova bus labai at
kali, nes stariečiai yra nusita
rę, kad niekas kitas, kaip lietu
viai turi tas rungtynes laimėti, 
nors jų priešininkai yra senes
ni ir geriau patyrę lošėjai už 
jauną stariečių jauktą. Bet juk 
žinoma, kad ne visuomet patyri
mas laimi
O stariečiai yra tikrai pasiryžę 
North Side lietuvių garbę ap
ginti ir lenkus tiek supliekti, 
kad jie ilgai atsimintų, jog su 
lietuviais juokauti negalima.

Tad visi stariečiai, jų drau
gai ir visi, kas nori matyti gra
žaus bolės žaidimo, taipjau lin
ksmai praleisti tyrame ore, pa
vėsy, karštą vasaros dieną, ry
toj atvažiuokite į Jefferson 
mišką, j Morning Star kliubo iš
važiavimą “parutinti” už musų 
drąsųjį jauktą.—š.

Musų South Chicago Skyrius randasi prie
Telefonas i visus departamentus 9300 Commcrcial Avė.

Saginaw 4847 arti New York Central geležinkelio

American-Arco
Boileriai ir Radiacija 

už bargeno kainas
Sistemos garantuotos ir 

įvedamos 
Apskaitliavimas patiekiamas

South-West Heating 
Company

3816 S. Kedzie Avė.

lletiry W. Grkf prieš John A. 
ir Joseph Jokantas. Conf. judgt. 
$4,597.83. Šuperior crt. Bylos 
nr. 498819.

L. Vitz prieš Paul Gervais. 
Conf. jugt. $370. Šuperior crt. 
Bylos nr. 498859.

M»EVY
22nd and State Streets

MALT JONIO - EXTRA PALE 
SPEGIALIS ALUS

Telefonas i visus departamentus Atdara vakarais iki 8 vai.
Calumet 0642-0643-0644-0645 Atdara nedaliomis iki 1 valandos po piet

■ ••.■•S ' 'i į ' 1Mes Kalbame Lietuviškai

CENTRAL““ BANK

Pirmos Pirmos klesos Duco Malevo 
jimas. Geriausias automobilių taisy 
mas. Musų pataisytas jūsų autoniO' 
bilius išrodys kaip naujas.

4642 So. Westem Avė. 
Tel. Lafayette 4501

vo “lavinami” 
me, tai gerai 
kad nė vienas 
komunistus neleistų 
tai ir išviso negali jaunuolių ko 
nors išmokinti, nes patys nieko 
nežino. Bet kuomet tuos pačius 
jaunuolius tie komisarai dar 
pradeda nuodyti, tai jau reikia 
viešai apie tai prabilti. Ką daro 
patys komisarai, mums ne tiek 
svarbu, bet turėtume nors vai
kučius apsaugoti. Komunistai 
nebepajėgia sutraukti žmones j 
savo parengimus ir išvažiavi
mus, bet jie nori padaryti biz
nį kaip ir iš skaitlingos publi
kos, todėl jie stveriasi visai ne
leistinų priemonių, bile padaryti 
biznį

Rytoj, birž. 2 d., Jefferson 
miške bus didelis Rytmetinės 
žvaigždės (Morning Star) kliu
bo išvažiavimas. Išvažiavimas 
bus labai linksmas, nes patys 
kliubiečiai yra linksmus ir drau-
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apie į.sivedimą šilumos' į savo namą sekamai (žiemai? 
Jei ne, tai pradėkite rūpintis apie tai dabar. Dabar 
yra geriausias laikas tai pradėti. Jus galite sutaupin- 
ti pinigų ir rupesnį, o ir šilumą jus turėsite į laiką. 
Ateikite į musų ofisą, ar pašaukite mus telefonu ir 
mes mielai pasiųsime vieną iŠ musų inžinierių bend
rai su jumis apskaitliuoti ir parodyti jums kaip jus 
galite sutaupinti pinigus dabar—tarp dabartinių ir 
rudenio kainų.

Laukiau keletą valandų, jau 
ir laukti nusibodo, o publikos 
kaip nėra, taip nėra. Karštieji 
komunistai ramina, prašo pa
laukti dar valandą, — atvyk
sianti sunkioji artilerija.

Tik vėlai i vakarą, pradėjo 
rinktis “sunkioji artilerija“: at- 
važiavo apie šeši automobiliai, 
pilni senių ir keletas jaunuolių. 
Pasirodė ir spikeris—šiumeike- 
ris. Paklausiau, kam jie pasi
kvietė tokį spikerį, kuris ma
žiau supranta ir už pačius dar
bininkus. Atsakė, kad ant vie
tos jie, komunistai, geresnio 
spikerio neturi. Reiškia, šiume- 
keris yra jų geriausias spyke- 
ris.

Pas i k a 1 be j u s, pas i gi n č i j u s,
pirmininkas, pagalios, pakvietė 
publiką “užimti vietas”, nes bu
siančios prakalbos. O publikos 
buvo tiek daug, kad veik ant

TRUSTIN® KOMPANIJA

1110 West 35th Street, T
Chicago

VALST1JINI8 BANKAS CLEARING UOUSE BANKAS

SPECIALIAI
DEL

5 iki 8 kambarių Namo

Nevilkinkit. Ateikit tuojaus 
užsimokės. Jeigu jus norėtumėt 
jsivest šiliitną, musų inžinieriai padarys 
dėl jus braižinį ir duos visus nurody
ti u s, be to mes duosime visus reikalin
gus darbo atlikimui įrankius be jokios 
mOkesties.

Temykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių geri 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted Si.
Tel. Rooeevelt 8500

Jerome Seltzer, minor, prieš 
Frances ir Frau k Stoškus. By
la dėl $10,000. Circuit crt. By
los nr. B181514.

Helen Gillis prieš Joe Gillis. 
Divorsas. Šuperior crt. 
nr. 498605.

Hughie Connors prieš 
A. ir Joseph Jokantas, 
judgt. $1539.35. Circuit crt. By
los nr. B181533.

Ben Stevenson prieš Joseph ir 
Ezabella Diezas ir Chgo T. & T. 
Co. et ai. Byla uždaryti trust 
deed sumoj $7000. Šuperior crt. 
Bylos nr. 498697.

Carrie Edward 
Wėrmes. Byla dėl 
rior crt. Bylos nr.

Hal Gilbertson 
Margitis. Byla dėl 
cuit crt. Bylos nr. B181643.

Esther M. Gilbertson prieš 
Marie Margitis. Byla dėl $10,- 
000. Circuit crt. Bylos nr. 
B181644.

Eleanor Gilbertson prieš Ma
rie Margitis. Byla dėl $10,000. 
Circuit crt. Bylos nr. B181645.

Walter L. Yundt prieš Mariė 
Margitis. Byla de! $10,000. Cir
cuit crt. Bylos nr. B181646. .

Joseph L. Daumas prieš Jo
seph F. Elward ir Martha Bali. 
Asst. $10,000; Circuit crt. Bylos 
nr. B181d73.

Mes ką-tik nupirkome 18 vagonų sinkų, maudynių, skalbyklų, klosetų, gaso boilerių, gasinių van
dens šl'ldytojų, tankų, anglimis vandens sildytojų ir prausyklų, kuriuos mes skiriame pardavimui 
neprtprastai žemomis kainomis. Visi plumbingo reikmenys yra nauji, garantuoti.
Čia yra paduoti tik keli dalykai. Bet yra šimtai kitų dalykų, kurių rties; delei vietos stokos, negali
me paduoti laikrašty, šis pasiūlymas yra geras tik kol neišsiseins dabartinis šių dalykų Išteklius. 
Todėl negaišuokit, bet tuojaus ateikit ir pasirinkit jums reikalingų dalykų. Jum tai užsimokės.
Musų obalsis bizny yra: kiekvienų prekę, kurią jus perkate pas mus, 
mes apmainysime, arba sugrąžinsime jums pinigus.
Kai jŲK nusitarsite ateiti ir pasimatyti su mumis, tai būtinai pasitiaitykite 
tos, kad patektumėt į tikrą vietą.

• ■ ' .. . » *

Musų vieta yra dviejų augštų geltonas mūrinis namas su mus U vardu ant

40 pėdu Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ....... $12.98

rankų pirštų galima suskaity
ti. Išeina kalbėti šiumeikeris, 
išeina nusigandęs, ranka glosto 
barzdą; nors barzdos nuo šiu- 
meikeriavitno pradžios nebeturi, 
bet tą seną paprotį nepameta. 
Pasigyrė, kad kliusią visiems, 
kurie neklauso Maskvos ir vie- 7

tinių komisarė. Bet greitai ap
skriejo visą pasaulį — ir pritru
ko kalbos; nusikraustė ant kitų 
planetų, bet ir ten neilgai bu
vojęs užbaigė savo nevykusią 
kalbą. Net patys komunistai 
stebėjosi, kad jų spikeris tiek 
trumpai kalbėjo. Jei ne extra 
kairieji, tai spikeris visai ne
būtų turėjęs apie ką kalbėti, 
nes veik tik apie juos vienus ir 
tekalbėjo. Patys komisarai ap
gailestavo, kad tik vienas spike
ris buvo ir tas niekam netikęs.

Po spičiaus prasidėjo šokiai 
ir biznis prie baro. Dar gerai, 
kad mažai jaunuolių buvo, ki
taip komisarai su tais jaunuos 
iais butų apsiėję arčiau, negu 
ramutes.

Tai štai ką daro komunistai 
su jaunuoliais. Tariamam jau
nuolių išvažiavime pastato tokį 
kalbėtoją, kuris jokio suprati
mo neturi. Nebuvo ir kitokio 
programo, nors savo gazietose 
giriasi, kad jaunuoliai esą gerai 
pralavinti. Bet jeigu jautitioliai 
yra lavinami taip, kaip jie bu- 

šiame išvažiavi- 
tėvai padarytų, 

savo vaikų pas 
Komunis-

Pasinaudokite Proga!
Sutaupimui pinigų ir įsigijimui geriausių ANGLIŲ, tai dabar 

geriausis laikas pirkti ANGLĮ

Specialistas gydyme chroniškų ir aauJu U- 
tų. Jei kiti ne<alCJo jumis išgydyti, atsllan- 

ykit pas mane. Mano pilnas igegzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikru liga ir Jei aS apsi
imtu Jus gydyti, sveikata jums surryi. Ei
kit pas tikru specialistu, kurie neklaus jusy 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino itegzamlnavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd„ netoli State St 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 pc 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedalioj 

nuo 10 rv!? iki 1 po pietų.

Jis * yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

“Planuokit turėt aukso kiseniuj, kai su- 
silauksit sidabro plaukuose’*, sako senelis 
Patyrimas.

Amžius, su daugelio metų vaizdais pra
eity, yra vienatinis logiškas asmuo išmin
ties žodžiams kalbėti, bet, ant nelaimės, 
jaunystė lengvai praleidžia teisingą pata
rimą pro ausis.

Nėra reikalo skriausti save, kad apsirū
pinti patogumais senatvėje; reikia tik siste- 
mačiai taupyti apmokamose jaunystės die
nose.

Leiskit mum išaiškinti, kaip lengva yra, 
kada jus dirbat, mažais savaitiniais ar mė
nesiniais depozitais pirkti Pirmo Morgi- 
čiaus Auksinius Bonus.

St. Louis “Dutch Boy” 
VVhite Lead, 100 sv. 11.50
Pure boilcd Linseed Oil, 
Galionas ................... 98c

DREBIŲ DEZAIN1NIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininM ir pasisiūti 
d re sės ir kitus drabu- 
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa- Įl 
mokos dieną ir vaka- 
rais. Ateikit ar rašy- uHfeihMn' 
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE 
190 N. State St. cor. Lake St.

10 aukštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

žolei plaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Pjaunant galandas. Tik

Taipgi ant visko nuže- - 
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS
4414 SO. KOCKIVEI.L STREET

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4G89

"''ii **

Mes panaikinome 
atydos ant ANGLIŲ 
Esame prisirengę su 
žmonėms.

Laukiam, Su tikra pagarba, Jums.

THE VILIJA CO.
(Coal, Wood and Coke)

3700 S. Spaulding Avė. Tel. Lafayette 2584
JOSEPH VILIMAS

/V a m ii O t a t y m o
KONTRAKTORIUS
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UNIVERSAL’S
CHATTER COLUMN

A Column by, for, and of the members of the 
Universal Lodge S. L. A. No. 344.

Incidentally, the day of ręst 
will freshen and pep up the 
boys for the game June 9th. 
All those inter^sted should 
read the June 8th issue of the 
Naujienos for .further parti- 
culars. A. Bunis.

Sport Editor.

Universal’s 
Chatter Column

A column by, for, and of the 
members of the Universal 
Lodge S. L. A. No. 344.

Heilo Folks.
Here we are again. Don’t 

forget we will be here every 
Saturday. This is made possible 
thru the courtesy of the Lith- 
uanian Daily News,

Wedding bells are certainly 
ringing for the Universals. Now 
we find that another of our 
charming girls, Helen Sadnu- 
ski, is going to mareli to the 
strains of that famous song, 
(ask the fellow next to you, he| 
may know the name of it) vvith' 
Charles Bigei. July 6th is the 
fatal day.

don’t be a lot of “Yes” men, 
say NO to some things under 
discussion.

This Monday, June 3, we 
have another meeting at Guge 
Park, (55th and Western Avė.) 
The meeting is to be called 
promptly at 8:00 P. M. Duos 
may be paid between 7 :OO and 
9:00. Come down at 7:00, pay 

Į your dues and tell the other 
members vvhat’s up your sleeve. 
Any new ideas or subjeets will 
be given full attention and con- 
sideration. So let us all be at 
our next meeting and have a 
lot of discussions.

J. Josephaitis.

The Universal Baseball Team 
encountered the iMarvel A. C. 
i n what pro ved to be a debate 
rather than a baseball game.

LAUGHS AND GROANS

Ah! Ha! Dan Cupid, the noted 
jarcher has scored another viet- 
i ory among our members. Mr. 
■ Gedwill proved to be a very 
easy target for Dan. Miss S. 
Norvvay offered no resistance 

į worth mentioning, either. If 
you have not been in love and 
would likę to know its sensa- 

I tions, ask Tony. Looks likę he 
fell hard, very hard, indeed. 

' We don’t know how hard Stella 
fell, būt time will tell. You are 

| going to get a prize if you don’t 
i come out of the daže, Tony. 
i Good Luck, etc.

June is the lucky month for 
brides. The grooms ought to 

! have' a lucky month too. They 
need one.

Bustle to bustle
And knee to knee

How in the neck
Deos Joe. K. make whoopee?
The giri he adores
Is flapper Ann.
He’s her goat, and
She’s- his nanny.

(Ossified Oscar)

Flappers Motto 
X

Better be courted and jilted.
Than never be courted at all.

t
My Bonnie

My Bonnie leaned over the gas 
tank

The height of the contents 
to see;

She lighted a mateh to assist 
her—

Oh bring back my Bonnie to me
Annl A.: “Oh, būt mother ob- 

jects to kissing.”
W. S.: “Well, that’s all right;

I’m not kissing her, am I?
Jos.: R.: “No giri ever made 

a fool out of me”.
“Van.”: “Who was it, then”?
A guy I hate
Is a bloke named Lake 
He is alvvays tvvittering 
“For goodness sake.”

Ode to J. J.
He kissed her in the garden

When the moon was shining 
bright

Būt she was a marble statue
And he was piped that night.

(Cautious Cornelius).

Don’t forget the meeting 
Monday, everybody. I’m štili 
waiting for your contributions. 
Let’s go, everybody, all of you 
are entitled to write anything 
you wish. A story, joke, or 
something funny abąut a fellovv 
member, or any sočiai doįngs 
among the members. \

You can do it, you know you 
can. Ah : that’s the spirit, pick 
up your pen and vvrite an artiele 
for our next issue. Send it or 
bring ir to J. Thomas at the 
Universal Stata Bank.—J. T.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

šeštadienis, birželio 1, 1929 ‘ ' ■ -'I ■ ' JMI ----------------------- -----------------------------------------------

MOKYKLOJE ■ karalių vardus aš galėjau pasa- 
 kyli iš pradžios ir iš galo.

—Aš manau, panele, — atsa-
—Kada aš buvau tavo metuo- ko mokinė, — bet kada tamsta 

se, — sako mokytoja, kurios turėjai tiek metų kiek dabar aš, 
amžių sunku beatspėti, — visų' tiek daug karalių dar nebuvo.

Miss Sadauski has recently 
received her Master’s Degree 
in music at the E. V. Eggert 
Academy and has been teach- 
ing for several years. M r. Bigei 
is also a well knovvn musician. 
He plays the Clarinet and the 
Saxaphone in one of the pop- 
ular orchestras in the city.

Congradulations,
M. Maskoliūnas.

Associate Editor.
(Helen, no alterations can be 

made after leaving the altar).

Dear Members: Having at- 
tended almost all of the meet- 
ings of the Universal Ix)dge 
and noticeing the membership 
grow from ten to fifty, 1 have. 
in this brief episode of time 
noticed the attitude of some 
of our members. An attitude 
of not feeling as free as you 
want to be. A t our meetings

Due to the inability of the 
umpire as an arbitrator, and. 
as neither team was willing to, 
concede the point as to whe-į 
ther the Marvel piteher had: 
made a balk in the first half • 
of the eighth inning, the game,; 
after a debate that survived 
from thirty to sixty minutes 
ceased to exist.

Our fellovvs certainly dis- 
played the S. L. A. spirit of 
forgiveness when they over- 
looked the jeers and boos, 
which the Marvels thought the 
correct procedure for the term- 
ination of the game.

No game has been booked 
for Sunday. June 2, inasmuch 
as some of our players can-i 
not play this Sunday. John I 
Josephaitis one of our starsl 
has left the city to attend the Į 
vvedding of his cousin.

Surengtas

Lietuvių Golfo Kliubo
įvyks

Nedėlioj, Birželio-June 2 d., 1929
Justice Park Gardens

Archer and Kean Avenue
Pirmas ir ypatingas piknikas, kokio neturėjo lietuviai. Golfi- 

ninkai loš golfų specialiai įrengtame korse ir nemokanti galės mė
ginti. Bus duota $100 prizais laimėtojams. Ristikai, risis ir de
monstruos —- musų žvaigždės ristikai, neužmirškite. Šokiams, pa- 
vilijonas gražus, muzika gera. Visi atsilankė busite patenkinti.

Kviečia IŠKILMIŲ KOMITETAS.

Įstokit Dabar
1. Veltui legalis patarimas visuo

se reikaluose.
2. Veltui 5 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
3. Veltui 30 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
4. Veltui 60 dienų perspėjimai ren- 

dauninkams.
5. Veltui Notaras.
6. Gaukit sau paskolas pigesne 

kaina.
7. Gaukit sau apdraudų pigesne 

kaina.
8. Gaukit sau anglis pigesne kai

na.
9. Grupė advokatų visuomet patar

nauja nuo 9 iki 9 valandos patar
ti jums.

$3 METAMS $3 METAMS

City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Av.
KUPONAS'

Visi savininkai patiekiantys šiuos 
kuponus The Landlords Association 
office pirm liepos 15, 1929, gaus 
narystės teises už $2.
Vardas ..............................................
Adresas ..............................................

City of Chicago Landlords 
Association

4650-52 So. Ashland Avė.

Joniškiečių L. K. Kliubo Piknikas
įvyksta ateinanti

sekmadienį, 2-rą dieną birželio 
p. St. Svelainio farmoje, 

prie 87 ir Kean Avė. (netoli Tautiškų kapinių)
Įžanga visiems liuosa. Pradžia 12-tų valanda dienos.

GeTa muzika šokiams. Valgyt ir gert užtektinai. šokikam, 
dainininkams, virvės traukėjams skiriamos dovanos (cash).

Didi, maži, seni, jauni — visi, sulaukė tos dienos. vykit i 
smagų Joniškiečių Kliubo išvažiavimų.

Maloniai užprašo KOMITETAS.v-. . . . . . . . . . . .. . . .. . . -. . . . . . . . __

Gediminas
Building and Loan Association

4425 So. Fairfield Avė., Chicago, III.

Šiuomi pranešame visuomenei ir bendrovės nariams, 
kad Gediminas Budavojimo ir Skolinimo Bendrovė (spul- 
ka) 1-mą dienų birželio (June) 1929 perkelia savo raštinę 
iš buvusios F. Stasiulio vietos, 4405 So. Fairfield Avė., i 
naują nuolatinę vietą, 4425 So. Fairfield Avė. Šis namas 
pareina į naujas rankas ir savininkas duoda Bendrovei 
kontraktą ant ilgų metų. Susirinkimai bus laikomi kaip 
paprastai, kiekvieną trečiadienį (seredomis) nuo 7:30 iki 
9 vai. vakare.

Taupymo, paskolos ir kitokiais reikalais kreipkitės 
šiuo adresu:

4425 So. Fairfield Avenue
Chicago, III.

GEDIMINAS BUILDING AND LOAN ASSOCIATION
J. Sandars prez., J. J. iPalekas sekr., 5944 S. Mozart St., 

J. Vilimas kasierius

• ............... „n, , ■ =i
only a few do the talking. Now

“Dr.” P. P. Šimaitis

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

Jus ekate kviečiamas pasitarti su 
Dr. Kom, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.

Apšildymas

kada jums paran

Orderiai

2118-20-22
ŠIAME
NAME
10 iki 6. Nedfr- 
po ptet. PanedS-

MLCILU
M

Europos 
vartoja- 
Chront- 

Krau- 
Inkatų, % ii i 4 m

Specializuojasi ant nervų ligų.
2346 W. 69th St., Chicago, III, 

Tel. Hemlock 1881
Baigės Naprapatijos Kolegijų 
Illinojuje. Jau 8 metai kaip 

praktikuoja Chicagoje.
Taipjau su geromis pasekmėmis 
gydo; mirštamas ligas, širdies li
gas, galvos, nugaros, strėnų gė
limų, vidurių ligas, reumatizmų; 
be operacijos išgydo tonsilius ir 

goiterį.
Tik šeštadieniais pasitarimai vel

tui ir mandagus.
Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po piet. 6 iki 8 vak.

Vėliausi ir 
Amerikos ir 
metodai yra 
mi gydynia 
Akų, Nervų, 
jo. Odos, ______ .
Pūslės, Slapimosi ir 
visų Privatinių Li
gų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo. 
Dr. Ross 30 metų 
sėkminga praktl k a 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra, 
užtikrinimas, kad ....
pacientai bus gydo- specialistas 

mi veiksmingai tr sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi ižmokėjimai. Iš prie
žasties jo imamos žemos mokesties, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių iš jūsų pu
sės prievolių. Neatidėliokit, bet atai- 
kreipkit Šiandie pasitarti apie sveikatą. 

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

kertėj Monroe 9t„ Crilly Building. Im
kit elevatorių iki penkto augftto. kam
barys 606 dėl vyrų, kambarys 608 dėl 
moterų.

25 METAI 
PAČIAME

Ofiso valandos: Kasdie 
Įlomis 10 iki 1 vai. , ____
liais. Seredomis ir Sukatomis valandos 
vra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

PLUMBINGO IR APŠILDYMO
REIKMENES

Tikromis Pinigų Suččdymo Kainomis
aisniuotus plumberius duosim 

įtaisyti plumbingo įrengimus ir 
sistemas, pirktas iš musų. Visą 
materiolą ir darbą garantuojam. 
“Patenkinimas arba pinigai grąži
nami”.

LTK~Ih

Kainos reikmenių namams apšildyti yra 
žemiausios šiuo metu laiku. Šutau pinti 
galima nuo 10 iki 25% perkant įtaisus ga
ru apšildyti dabar. Greitas parupinimas 
ir geras įrengimas suteikia dar daugiau 
naudos. Dabar nereikės atidėlioti, o to ne
galima išvengti skubinimosi sezonu. Mes 
užlaikom pilnai įrengtų Inžinierių Depar
tamentų; to departamento žmogus mielai 
atlankys jus, kad apsvarstyti jūsų namo 
apšildymo klausimus, 
kiausia.

“The Carolyn Voninės Įtaisai”
Vonia gali būti parūpinta 4, 4% ir 5 pėdų ilgio, 26 ar 30 
colių pločio viršuj. Lietos geležies porcelėnas enamelių ap
vilktas viduj, malevotos iš oro. įrengtos nikeliuotais prie
taisais vandeniui išleisti ir nubėgti. Klozeto kombinuotė 
veik negirdima greitu vandens bėgimui. Balta panaši stik
linei China tanka ir bliudas su beržo mahogany arba gel
tono ųžuolo sėdyne ir dankčiu. 18x21 colių Lavatory pa
daryto iš porcelėnų enameliuotos lietos geležies, su giliu 
frontu. įrengtas pilnai su China indekso kranais ir nike
liuotomis velkėmis prisukti prie sienos. “Carolyn” voninės 
įrengimas pilnai, kaip 
aprašytas ..........
Vonia pilnai, kaip 
aprašyta ................
Klozeto kombinuotė j 
kaip aprašyta .........
Lavatory pilnai, kaip 
aprašyta ..................

Kombinuotė Krano 
Su Muilu Indams 
Nikeliuota, su china bliu- 
deliu muilui

S4.05

$49.50 
$22.50 
$15.00 
$12.00

Klozeto Sėdynės
Geltono ąžuolo arba beržo mahogany, 
nikeliuotais zavieskais. Tiks visiems 
klozetų C9 P E
bliudams ............................
BALTA CELLULOIDU <4 EA 
APVILKTA SĖDYNĖ ......

Mes laikom pilnų stakų Plumbingui Fikčerių 
ir Reikmenių taipjau pigiomis kainomis.

Telefonu Išpildomi Greitai.

Sol Kilis Sons, inc.
DVI DIDELES KRAUTUVES

So. State Street 4606-08 W. 22nd Street
CHICAGO, ILL. x CICERO, ILL.

Telefonai: Victory 2454, 2455, 2456 Lawndale 5454 arba Cicero 130
Atdara vakarais iki 8 valandos, o nedaliomis iki 1 valandos po piet. 

KRAUTUVIŲ FRONTAS ŽALIAI MALEVOTAS.

Ka Eudeikio Vardas Reiškia
LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

ir Pigumą
Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite

EUDEIKĮ
Mes atsiekem savo gerą reputaciją teikdami kostumeriams 

žemas kainas ir geriausį patarnavimą. Mes esame vienatiniai 
lietuviai graboriai, kurie perkame grabus tiesiai is išdirbystės 
dar neužbaigtus ir patys tuos grabus galutinai užbaigiame. Tuo 
budu prašaliname uždarbį trijų tarpininkų ir tą uždarbį atiduo
dame savo kostumeriams. Mes nepriklausome prie jokios gra- 
borių komisijos ir todėl galime sutaupyti bereikalingų išlaidų 
ir tuo budu teikiame geresnį ir pigesnį patarnavimą savo kos
tumeriams. , ,

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime aiš
kiai pažymėję kainas ant visų musų grabų.

Nelaimės valandoje atsiranda šimtai visokių klausimų, mes 
esame patyrę tame dalyke ir galime suteikti patarimus viso
kiuose legališkuose dalykuose.

Mes esame gelbėję savo kostumeriams sutaupyti tūkstan
čius dolerių sukolektuodami jų apdraudas.

Nežiūrint musų kostumerių finansinės padėties, mes nie
kuomet neatsisakom patarnauti lietuviui; ar turtingas ar bėd- 
nas, mes teikiam kiekvienam tą patį mandagiausi ir geriausį 
patarnavimą.

Reikale esant pašaukit mus, mes atvažiuosim į jūsų namus 
ir be jokių jums iškasčių parsivešim jus, kad patys pamatytu
mėt musų puikius grabus, kuriuos parduodam daug pigiau, ne
gu kur kitur.

EUDEIKIS
DIDYSIS OFISAS:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS SKYRIUS SKYRIUS
4447 So. Fairfield 3201 Auburn 1410 S.. 49th Ct.

Avenue Avenue Cicero
Lafayette 0727 Boulevard 3201 Tel. Cicero 3794
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Pakvaišėlis nušovė 3 
žmones

Pakvaišęs nuo munšaino Fer- 
dinand Preuss, <18 melu, 2431 
Thomas St., vakar nušovė tris 
žmones ir 4 sunkiai sužeidė. Du 
nušautųjų ir du pašautųjų yra 
policistai. Nors Preuss buvo ap
suptas policijos savo namuose, 
vistiek jam pasisekė pasprukti 
ir dabar policija po visą šiaur
vakarinę miesto dalį ieško šio 
pavojingo pakvaišėlio.

Apskaitoma, kad visose Jungt. 
Valstijose įvairiose nelaimėse 
ketvirtadieny žuvo apie 100 
žmonių. Diena veik visose val
stijose buvo karšta ir todėl kas 
galėjo ir kas nesibijojo šalto 
vandens, ėjo maudytis. Iš tos 
priežasties prigėrė 30 žmonių. 
Bet daug daugiau žmonių žuvo 
nelaimėse su automobiliais. Ne
mažai žmonių pasimirė ir nuo 
karščio. Chicagoje gi nuo kar
ščio pasimirė du žmonės ir ke
li pavojingai susirgo.

10 žmonių prigėrė
----------------- -

Daug nelaimių kapinių puoši- > 
mo dieną.

Užvakar, kapinių puošimo 
dieną, Chicagoje ir apielinkė- 
se besimaudydami, ar plaukio
dami valtimis prigėrė šeši žmo
nės. Keturi žmonės žuvo kitose 
Illinois valstijos vietose. Dau
giausia prigėrė nuo mėšlungio. 
Mat vanduo tebera šaltas, o die
na buvo labai karšta, tai suši
lusius ir įėjusius į šaltą vande
nį laivai greitai pagavo mėšlun
gis.

Tečiaus nors tą dieną keliai 
ir buvo užsigrudę automobi
liais, bet nelaimėse su automo
biliais mažiau žmonių žuvo, ne
gu kitais sekmadieniais.

Pečiaus kilos valstijos nebu
vo tiek laimingos. Ten ta die
na pasižymėjo skaitlingomis 
nelaimėmis su automobiliais.

Uždaryta kalejiman už 
suklastavimą bal

savimų >
Mrs. Tina Wortman, kuri jau 

užpernai liko nuteista vieniems 
metams kalėjimai! už suklasta- 
vimą rinkimų davinių 20 war- 
de, tapo suimta ir išgabenta į 
kalėjimą. Ji ilgą laiką slapstėsi, 
bet vistiek tapo pagauta ir pri
statyta kalėjimam Nors ji ir gi
nasi, kad esanti nekalta, nuola
tos verkia, bet vistiek griežtai 
atsisako pasakyti kas liepė jai 
suklastuoti balsavimų davinius.

Kilos dvi moterys, kurios 
taipjau liko nuteistos vieniems 
metams už suklastavimą balsa
vimų davinių tame pačiame 
\varde, vis dar tebesislapsto ir 
policijai nepasiduoda. Dabar 
busią bandoma panaikinti jų 
kauciją.

Visos jos buvo teisėjomis, ar 
klerkais balsavimų vietose ir 
suklastavo rinkimų davinius 
keno nors įsakytos. Teisme jos 
griežtai atsisakė pasakyti kas 
joms toki įsakymą davė. Už ne
pildymą teismo įsakymo, t. y. 
paniekinimą teismo neišduodant 
kaltininko, jos ir liko nuteistos 
kalėjimam

Moterys už blaivybę

Dabar Drake hotely yra lai
komas suvažiavimas moterų, 
kurios nutarė organizuoti nau
ją nacionalinę moterų draugiją 
kovai už reformavimą prohibi- 
cijos. Jos visos karštai stoja už 
blaivybę, bet priešinasi prohibi- 
cijai, nes prohibicija netik ne
atnešė blaivybes, bet dar prida
ro didelės žalos.

Naujoji organizacija vadinsis 
Women’s Organization for Na
tional Prohibition Reform. Jos 
pirmininke bus Mrs. Charles H. 
Sabin iš New Yorko, buvusi re- 
publikonų centralinio komiteto 
narė.

Budai kovos už prohibicijos 
pakeitimą, negi organizacijos 
darbuotės pienas tebėra neiš
dirbta. Bet organizatorės tikisi, 
kad jų organizacija susilauks 
didelio pritarimo tarp moterų.

Karščiai praeiną
Nepaprasti dėl šio laiko kar

ščiai, kokių pabaigoj gegužės 
nebuvo jau nuo daugelio metų, 
jau praeiną. Taip mano oro

biuras. Oro pranašas mano, 
kad šiandie įbusią daug- vešiau. 
Vešiau busią ir sekmadieny. 
Oras busiąs dalinai nepastovus.

pedliorių, kuris taipjau turi ne
didelę sankrovelę prie 1024 S. 
Ručine A ve. Puolikas pabėgo.

PRANEŠIMAI*
S LA 260 kuopos pusmeti uis susi- 

riukinųis įvyks 2 d. birželio, 2 vai. 
po pietų, K. J. Mačiuko svetainėj, 
2136 W. 59th St. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti ir užsimokėti pri- 
piiolamus mokesčius. Taipgi atsi
veskite naujų kandidatų prirašymui 
prie kuopos.

M. Jasulevičienė, sekr.

Ellis’o Nauja Plum- 
bingui Įstaigą *■»

Metų Sukaktuvės
PETRAS STASIŪNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Dirželio 1-mą dieną, 1928 m., 
sulaukęs 47 metų amžiaus; 
gimęs Pandėlio parap., Grau- 
žėlių kaimo, Rokiškio apskr. 
Palaidotas tapo Birželio 4-tą 
dieną, Tautiškose kapinėse. 
Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, sūnų Longiną ir 
dukterį Lucy.

Kadangi šiandieną sukanka 
lygiai vieni metai nuo tos 
liūdnos dienos, tai šiuo reiš
kiame, kad mes velionio ne
užmiršome ir neužmiršime kol 
gyvi busime.

Ilsėkis ramiai musų atmin
čiai musų brangus vyras ir 
tėvelis.

Nuliūdę liekanų*,
Moteris, faunus, ir Duktė.
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Joniškiečių L. K. Kliubo išvažia
vimas ant p. Svelainio farmos, 87 ir 
Kean Avė., įvyksta 2 diena birželio; 
pradžia 12 vai. dienos. įžanga ne
mokama. Taigi iki pasimatymo su 
visais ir visomis. Pikniko Rengėjai,

Lietuvių Moterų Draugijos Ap- 
švieta pusmetinis susirinkimas įvyks 
2 d. birželio. 2 vai. po pietų, Mark 
VVhite S(|uare parko knygyne, prie 
Halsted ir 30-tos gatvių. Visos na
rės susirinkite laiku. —Sekretore.

AVest PuH’man Lietuvių Paš. Kliu
bo mėnesinis susirinkimas įvyks ne- 
dėlio.i, birželio 2 d., kaip 2 vai. po 
piety, West Pullman Park svetai
nėj, Stewart Avė. ir 123-čia gatvė, 
šitame susirinkime turime nepapra
stai svarbiu klausimu, todėl visų' 
narių dalyvumas yra būtinai reika
lingas. K. Statkus, Sekr.

Sq1 Edis Kompanija ką tik užklo- 
sino dyla, pagal kurį ji paėmė į sa
vo rankas gretima trobesį šalia sa
vo Green Front Sankrovos, prie 22- 
ros ir State gatvės. Ellis Kompani
ja paėmė dabar sankrovas, kurias 
laikė Elders Automobile Accessories 
Co. adresu 2124-2132 So. State St.

Ši nauja biznio tranzakcija pada
rys Sol Ellis’o ištaiga viena didžiau
siu tos rūšies biznio įstaigų visuo
se Amerikos Vidurvakariuose. Sol 
Ellis įstaiga užims vienų viena kuo
ne visa bloką State gatvės vakaru 
pusei, tarp 21-mos ir 22-ros gat
vių.

Sunkus darbas, darbštumas ir, są
žiningumas padidino ta didžiulį biz
nį daugiau, kaip dešimtį kartų tik 
laike pastarųjų ketverių metų. Sol 
Ellis Kompanija, namu apšildymo 
i »• phimbinfifo Biznv. ntlieku visų dar
bų taip mažų nuimi savininkams, 
kaip stambiausiems didžiuliu trobė- 
siu statytojams.

ANELE STUMBRAITĖ

metu gimė 
1909

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 30 dieną, 3 vai. ryte, 
1929 m., sulaukusi 19 
amžiaus. A. a. Anelė 
Amerikoj, rugsėjo 9 d., 
metais. Paliko dideliame nu
budime motiną Petronėlę 
Stumbrienę, broli Joną ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 12221 Union Avė.

xxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxjr
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c Reumatizmas

Morning Star Kliubas rengia sma
gu išvažiavimų j Jefferson girias 
nedalioj, birželio 2. 'taipgi ta dic-1 
na Jefferson giriose Morning Star 
kliubo base-ball tymas imsis su ki
tu kliubu. Taigi visus chicagiečius 
kviečiame širdingai atsilankyti.

Komitetas.

S. L. A. 55 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks subatoj, birželio 1 
d., kaip 7 vai. vak., West Pullman 
Park svetainėj, kuri randasi ant| 
Stevvart Avė. ir 123-čios gatvės. Na-Į 
riai, atsilankykite ir užsimokėkite 
pripuolamus mokesčius. Kurie ne-j 
galėsite dalyvauti susirinkime, tai 
malonėkite užsimokėti tiesiai raš-, 
tininkui K. Statkui, kuris irgi ap
sigyveno naujoj vietoj po No. 723 
W. 123rd St. (ant Tupikaičio ap-j 
tiekos). K. Statkus, Sekr.

Sausgele
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai, prašalina yiršmi- 
nėtas ligas; mums Šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Siuomi pranešame Westvillė’s, 
(ieorgetovvn’o ir apylinkės lietu-1 
\ iams, kad nuo pradžios birželio I 
mėnesio pradėsime mokyti vaikus 
lietuviu kalbos—skaitymo ir rašy
mo. Užsiregistruoti galima bile die
na šv. Kryžiaus parapijos klebo
nijoj pas kun. F. A. Mikalauska, 
219 W. Main St., Westville, III.

Draugystė Atgimdęs Lietuvių Tau
tos moterų ir vyrų laikys pusmeti
nį susirinkimų nedėlioj, 2 d. birže
lio, Vilnies svetainėj, 3116 S. Bals
ini St., 1 vai. po pietų.

šv. I’eUonelės draugijos priešme- 
linis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
birželio 2 d., 1 vai. po pietų, Šv. 
Jurgio par. svet., 32 Pi. ir Auburn 
Avė. Narės, skaitlingai atsilankyki!, 
nes yra daug svarbių dalykų ap
svarstyti. —Raštininkė..

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadienį, 
birželio 2 dieną, 12 vai. dienos, Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Nariai, butinti malonėkite atsi
lankyti, nes turime naujų ir svar
bių reikalų svarstyti, taipgi nepa
mirškite savo mokesčių apsimokėti 
draugijai. —P. K., nut. rast.
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Pilna Fizinė 
ir Analitinė ..

Egzaminacija
. $5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio paįrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtag ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
' 20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrisoa 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

Laidotuves įvyks panedely, 
birželio 3 dieną, 8 valandą iš 
ryto, iš namų i Šv. Petro ir 
Povilo parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionies sielą, o iŠ 
ten bus nulydėta i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Anelės Stumbrai- 
tčs giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Motina, Brolis ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius W. Adomavich. Telefo
nas Commodore 1270.

Kviečiai vis pinga •vv <
Kviečių kaina, kuri nesenai 

ūmai smarkiai nukrito, vis ne
paliauja įkritusi. Vakar kviečių 
kaina Chicagos grudų biržoje 
nupuolė dar virš trijų centų ir 
dabar už bušelį kviečių moka 
tik 93%c. Esą tas nupigintas 
•pasidaręs dėlei kainų nupuoli
mo Europos grudų biržose.

Nušovė italą
Nežinomas puolikas, kuris 

išėjo iš elės ir paleido penkis 
šuvius, nušovė prie sankrovos 
durų Et tore Quartcrri, vaisių

Lietuvės Akušeres

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Habted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO. ILU

Lietuviai Gydytojai
A. L. Davidonis, M. D.

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenvood 5107 

VALANDOSi
nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart ivantadienlo ir ketvirtadienio 
-------0-------

Įvairus Gydytojai

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

PRANEŠIMAS
x Mano Ligoniams
Kad butų Tamstoms parankiau — 

galėtumėt ir prieš pietus ir po pie
tų ateiti, ir kad nereikėtų beveik 
sykiu visiems atėjus laukti — per
mainiau ir pailginau priėmimo va
landas. Dabar ofiso valandos bus: 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir nuo 
6 iki 8 vakare, o sekmadieniais, nuo 
10 iki 12.

Su gilia pagarba,
DR. MARGERIS.

3421 So. Halsted St.
(netoli 35-tos gatvės, ant viršaus 

naujos Budriko krautuvės)

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12. 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III.
-------O-------

------- ' ----3
Universal Restaurantt

Musu vir t i e n i a L 
dešros ir kopūstai i?
primena mamytė* << a 

valgiui
A. A. NORKUS.

750 West
31st St.

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimu 
laidotuvėse ir kokių-* 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas Tr ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

8307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborias 

ir balsamuotojas
Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS 
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Can*l<3161

S. D. LACHAVICZ

EUGENE JAGMIN
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 31 dieną, 2:45 valan
dą po piet, 1929 m., sulaukės 
15 metų amžiaus, gimęs ba
landžio 3 d., 1914 m., Chica
goje. Paliko dideliame nuliu
dime seserį Valeriją, dėde Jo
ną Rimkų ir gimines. Kųnas 
pašarvotas, randasi 6104 So. 
State S t.

Ląidotuvės Įvyks nanedėly, 
birželio 3 dieną, 8 valandą ry
te, iš namų i Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę liekame,
Sesuo, Dėdė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

Lietuvis Graboriua ir 
Badzamuotojas

»314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu 
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevolt 241b-2516

A. PRABISH
Lietuvis Graboriua

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Motelis pagel- 
bininkfi.
2205 Lake St.

e

Tel. Melrose
Park 797

Simpatiškas — 
Mandagus — 

ii Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avcnoe
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 CL, Cicero 

T-J. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tek Blvd. 3201

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanketa ir 
tt Moterim Ir 
merginom patari
mai dovanai.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 So.tk Balutėj Streel

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 8201 South Wallace Street--------o--------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRiUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So, Ashland Avė.
VALANDOS;

Nuo 2 iki 4:31 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 p. po piet

Telefonas Canal 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Akiu Gydytojai

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlio. 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

--------o--------

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas Budijiman, joR 
maža dalis žmonių supranta apie joa
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimų, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland A ve. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėki! mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedaliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

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

Vai.; 1 iki 3 po pietn 6 iki 8 vak.
Tai. Brunawick 4988

Namu telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 Sonth W ėst era Avenne 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 SQ. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M,

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO. ILL.J 

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimų

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820
Rez„ 6641 South Albany Avenie 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams šinomas per 2i 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Rųy ir kitokiai 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1125 W. 18th SU netoli Morgan St

Valandos: nuo 10—12 pietų ii 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakarų 

Tel. Canal 3116 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Šhore 2288 ir Randolph 6800

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAI1N
4631 South ' Ashland Avenue

Ofiso/valandos:
Nuo 10 iki 12 ofifna, 2 iii 3 130 met.
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 8200

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6852

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 
arti Slst Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak.
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dienų

Advokatai

K.GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3823 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomie r’io 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S'. La Šalie SU Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

J. P. WAITCHUS 
ADVOKATAS 
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St 
Room 928 

Tel. Franklin 4177
Nuo 8 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 Wcst Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090

I Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
; Tel. Central 6390. Vai. 9—4.
! llezidencija 6158 S. Talman Av. 

Tel. Prospect 8525.
, ___ _____ _ ... <

1 Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

10 So. La Šalie Street 
Vakarais nuo 6 iki 9 vai 
Phone Boulevard 3697

i 8315 So. Halsted Street



8 NAUJIENOS, Chicago, UI. >. šeštadienis, birželio 1, 1929

Lil'‘"vpik„<Sninkų C L A S SlIlE d A D V eTr T I S £3irEN~T S
I l lik 111 o _______________________ _ . ...... . -______ -___  . - . __ .... _ . i __  ... . _ , _ , ų

Rytoj, t. y. birželio 2 d., Jus- 
tice Park Gardelis sodyboj 
įvyksta Lietuviu Golfo Kliubo 
piknikas.

šį sekmadienį rengiama bent 
pora kitų išvažiavimų. Bet 
linksmiausias, smagiausias ir 
įdomiausias visų, tai, galima 
manyti, bus Golfo Kliubo išva
žiavimas.

Bus varoma “kiaulutė” į dva
rą. Musu galiotai drutuoliai pa
rodys savo spėką ir ristynėse 
vikrumą. Na, ir be muzikos šo
kėjams ir šokėjoms neapsieis. 
Neteks dejuoti ir dėl vaišingu
mo. $100 bus išdalinta prizais.

Turint visą tai omenėj, gali
ma nužiūrėti, kad piknikas nu
sitęs gan ilgai arba pasibaigs 
vėlokai. Ir, be abejonės, jis už
siliks ilgai ir dalyviu atminty.

Pik-Nik.

Business Service
PJznio Patarnavimas

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai ___

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

(
■T MMMMM MrvuTK.—

CLOSSIFIED APS
Mokyklas 

EducationaI

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mene 
sius; aukštesni mokslą J vienus me
tus, 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus, 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo buvj žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose moksk 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Amerikos Lietuviu Mokykloje

Ateikite įsirašyti šiandien ir

Business Service
Biznio Patarnavimas___

ATLIEKU abelną darbą prie na
mų pentinimo ir popieriavimo. 
ba garantuoju.

Kreipkitės

Dar-

S. ZENKUS,
4038 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6719

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ĖSTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS. 
4809 West 63rd Street 

Phone Republic 7869

10% Numušta visam 
darbui

Gegužės ir birželio menesiais 2 
flatai, bungalow, rezidencijos ir ga
ražai pastatomi ant jūsų loto. Ne
reikia įmokėti. Mokėkite kaip renda. 
Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. Pirmiau mus pamatykit. Mes 
atliekame visokį remodeliavimo darba 
BLUE BELL CONSTRUCTION CO.

3645 Montrose Avenue 
Kevstone 1633

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co.,
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPĘR 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

“QUALITY” phimbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčėdijimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $52.00 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kita vieta ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu-

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Buildera 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norų. 
Darom Pirmus ir Antrus 

Mbrgičius 
2433 Weat 69 St.

Tel. Hemlock 5967

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir Lile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi 
darbą mieste. Kedzie 5111.

-------

CEMENTINIAI PAMATAI, ce
mentinių bloksų, ar plytų basemen- 
tai už žemiausias kainas visame 
mieste. Atsikreipkite dėl nemokamo 
apskaitliavimo. Visas kitas kon
strukcijos darbas už tiek pat žemas 
kainas.

REX
1608 W. 35th St.,

CONSTRUCTION CO.
Lafayette 7150 

o--------

PRANEŠU visiems West Pullma- 
no ir Roselarido lietuviams, kad tu
riu didelį troką dėl perkraustymo 
rakandų, atvežimui anglių ir malkų. 
Mandagus ir 

VINCAS 
716

teisingas patarnavimas.
KISIELIAUSKAS

W. 1201 h St.
Pullman 7642

Man Nereikia Cash
Aš budavoju ir pertaisau beisman- 

tus. krautuvių priešakius (fronts). 
Atlieku visą darbą perdėm. Mokėti 
už darbą galit nuo 2 iki 5 metu. 
Pastatysiu 5 kambarių mūrinį bun- 
galow už $4950. Mano patyrimas 

atsakomybė bus pelningi jums.

Joseph Strnad
ir

įpėdinis Jos. Strnad & Son 
įsteigta 1884 

Tel. Canal 1272 
1808 So. Ashland Avė.

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2% nuošimčio ir lengvais Išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St.. “upstalrs’’ 

Tel. Armitage 1199

Paskolos suteikiama 
j viena dienų

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

BNTERNATIONAL 
HNVESTMENT 
CORPORATDON

Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafavette 6738-6716

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

PINIGAI PASKOLOMS 
už Žmonės gero budo gali pa- 
7Qi siskolinti nuo $50 ir augš.

/Q ant savaitinių ar mėnesinių 
' išmokėjimų tik už 7% palū

kanų. Reikalingi du pasirašytojai. 
Greitas veikimas, nėra “red tapė”.

COMMONWEALTH
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN

100 N. Ja Šalie St.
Tel. Randolph 6811

WEST SIDE OFFICE
Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 60303201

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgi- 
čius. Eighteen Bond & Mortgage 

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankovvski, ižd.

Co.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis inokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

ir

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotu rie
šuto medžio valgomojo kambario 
setas $45. 3 šmotų riešuto miegrui- 
mio setas $59. 5 šmotų aržuolo bet- 
rice setas $15, taipgi geri forničiai 
išmokėjimais. Vieton Fireproof Buil- 
ding, 4809 W. Lake St. Atdara 
karais iki 10 v. v., nedėliomis 
6 vai; v»

va
iki

PARSIDUODA rakandai visai pi
giai; galima pirkti kartu arba po 
vieną. Apleidžiame miestą. 3420 So. 
Auburn Avė.

PIANAI $25 ir augščiaU — g 
jikliai ir upright.

SCHWARTZ BROS. STORAGE
640 E. 61st St. Midvvay 9'

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU moters tarp 30 ir 40 
metų amžiaus prisidėti su $1,000 
prie geros ruiminghauzės. Biznis ne
ša gerą pelną. Atsilankykit ypatiš- 
kai. John Ambrose, 1019 W. Monroe 
Street.

o

pAieškau savo pusbrolio Povi
lo Samuolio. Pirmiaus gyveno Chi- 
cagoje. Paeina iš Skapiškio vaisė., 
Jureniškių kaimo. Jis pats* ar kas 
žinote meldžiu pranešti P. Bukenis, 
1501 N. Hoyne Avė.

-------O-------

PAIEŠKAU pusbrolių Vaclovo ir 
Boleslavo šimkevičių (Adolfo šim- 
kevičio sūnus), paeina iš Šiaulėnų 
vaisė., Šiaulių apsk. Amerikoj gy
vena apie 20 metų. Meldžiu juos 
atsišaukti arba kas žino apie juos 
pranešti. Kazimiera Ragauskie’nė 
(po tėvais Bilauskaitė), Tytuvėnų 
paštas, Raseinių apsk., Kauno red.; 
arba K. Yurevičius, 7030 So. Camp
bell Avė., Chicago. Republic 51'02.

Partners VVanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas į au
tomobilių taisymo dirbtuvę. Didelis 
ir geras- biznis. Turi įnešti dalį pi
nigų. 3407 S. Morgan St., tel. Blvd.

----- a

REIKALAUJU partnerio prie 
kriaučių biznio j Kewanee, 111. Ne
reikalinga patyrimas, nes visas dar
bas siunčiamas į Chicagą. Arba par
duosiu visų, nes turiu išvažiuoti į 
Lietuvą. Gera proga, nes šiame 
mieste kriaučiaus lietuvio nėra. 
214 N. Main St., Kewanee, III.

Help VVanted—Malė
Darbinin k ų Rei k i a___

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie 
Oi! trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrųAeritorijose 
Worth, Stickney? taipjau ^Harp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai 
karų ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Chevrolet 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts

PARDAVIMUI
nupirks Player Pianą.$75

parduoti tuojau. Atsilankykit šia 
die iki 6 valandos, arba nedėlioj i 
5-tos. Storage House, 16 Nor 
Western Avė., arti Madison.

Radios
LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rųšies radic 

Mechanizmas pilnai garantuotas. I 
veizda jų artistiška. Klauskit p: 
radio pardavėjus, o jeigu jie net 
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and 
Electrical and Radio Engineerir 
Laboratories, Ine., 6819 S. VVestei 
Avė., Chicago, 111. Hemlock 914

MAJESTIC RADIO

Kaip 25 metų sukaktuvių dova 
ną, mes siūlom šią savaite apribo 
tą skaičių galingų MAJESTIC 71 
Radios. Tik pamisl'ykit apie ši ste 
bėtiną Radio dar negirdėta kainj 
vos $85, pilną su tūbomis. Išmokė
jimais, jei norima. Atlankykit

Mid-West Piano Stores 
6136 So. Halsted Street
arba telefonuokit p-nui Art—' 
9431. dėl išbandymo.

KAM TROTYTI PINIGAI 
jus galit permainyti 
setą ant moderniško 
Radio Crosley Show 
įrengto

savi 
elek 

Bo> 
$95.00 su A. C

Kad 
battery 
trikinio 
pilnai 
Tūbais.

$2.00 į savaitę $2.00 
FROST RADIO STUDIO

4184 Elston Avė. Ind. 0329

Automobiles

ir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių 

buvo rodomi Pure

gali

konstrukcijos šių 
būdų juos parda-

dieną nuo 10 
pietų.

Vertelgų
iš

Reikia dar 25-kių 
ir orkestrui su 

instrumentais. No- 
groti išmokinsiu.

Grušas, 3454

MUZIKANTAI, 
muzikantu benui 
įvairiais muzikos 
rinčius mokintis 
Atsišaukit. Juozas I 
S. Halsted St. Phone Yards 2032.

—--- o-----

REIKALINGAS karpenteris. Kreip
kitės į J. Venslovv, 3232 S. Emerald 
avė. Tel. Victory 3225.

— -----o—------

REIKALINGAS vidutinio amžiaus 
apsukrus vyras dirbti ant farmos. 
Pašaukit Van Buren 3565.

REIKALINGAS bučeris turintis 
patyrimą. 1409 So. 49th Ct., Cicero, 
III.

REIKALINGAS darbininkas mo
kąs melžti karves ir kitus ūkės dar
bus dirbti. J. Paulauskas, 3211 So, 
Lime St.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris dišių plo
vėja, patyrusi. Kreipkitės

4169 So. Halsted Street

REIKALINGA moteris namų dar
bui prie trijų siratų vaikų. Kreipki
tės 6837 So. Tallman avė., 2 lubos.

REIKALINGA veiterka. Nereikia 
dirbti nedaliomis. 553 Wcst 16 St.

REIKALINGOS 4 patyrusios mo
terys ir 1 vyras skarmalams (rėk- 
sams) sortuoti. Harry Dray, 1447 
Blue Island Avė.

Furnished Rooms *
REIKALINGAS kambarys dėl vie

nos ypatos; turi būt švarus, su pri- 
vatišku įėjimu, garu apšildomas ir 
arti gatvėkarių linijos, šaukit La
fayette 1060.

For Rent
RENDON du frontiniai kambariai 

tinkami mažai šeimynai arba pa
vieniams, 946 — 31st Place.

RENDON 4 ir 5 kambarių flatai 
po $16. Geri porčiai; aukštas ir 
basemonas, arti karų laimų/ ant 
Bridgeporto, TeL Radcliff 1709;

’28 Hudson 
•27 
’UO 
’2H 
Z7 

’29 
’Zfi

__ Broncham—cuatom oullt 
ChandJer coach ________
late Hudson coaoh .....................  I
Politine coach ....... ..... .............

Hudson Brougbam, geram stovy I 
EH«ex __________________________  I
Dodge Sedan _ ______________  !
Politine sedan ...........  !
McDERMorr MOTOK SALES CO.

7136 So. Haluted St.. Trlangle 9330
-------- O--------

PRANEŠIMAS

si

b • t
Turime garbes pranešti lietuviams 

kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOP 
SALES,

4030 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 2082

PRIVERSTAS esu paaukauti savo 
vėliausio modelio Buick “Mastei 
Six”, 4 pasažierių Coupe; naudojau 
jį visai mažai ir yra jis puikiam 
stovy, visai kaip naujas. Originaliai 
balloon tajerai kaip nauji. Keturių 
ratų stabdžiai (brakes). Paaukosiu 
tik už $350. — 2231 North Kedzie 
Avė., Ist apartment. ------- o———

h'iginalu 
. Keturių

PAIGE — vėliausio modelio 4 du
rimis sedanas. Paaukosiu pigiai, ka
dangi reikia pinigų. Automobilis 
puikiausiam stovy ir kaip naujas. 
Naujutėliai balloon tajerai. Keturių 
ratų stabdžiai (brakes) ir daug 
įvairių pagerinimų. Karas jūsų už 
$350. Kreipkitės tik nedėlios dieną. 
3814 North Marshfield Avė., 2 fla- 
tas.

STUDEBAKER — vėliausio 1928 
m. modelio “President Sodan”, kurį 
naudojau tik penkis mėnesius. Išro
do kaip ką tik iš fabriko. Origina- 
lis užbaigimas kaip naujas. Penki 
naujutėliai balloon tajerai. Keturių 
ratų stabdžiai (brakes). Tai yra 
gražiausias karas Chicagoj. Reikia 
pamatyti, kad įvertinti. Paaukosiu 
tik už $575, kadangi turiu surasti 
cash. Karas kaštavo man $2,400 ly
giai 5 mėnesiai atgal. Kreipkitės ne
dėlioj. 3349 W. Division St., arti 
Homan Avė., 2 Hat.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

d- PARDAVIMUI arba mainui biz- 
niavas lotas ant Kedzie avė. ir 61 
Place.

13 Taipgi išsimaino biznis išvežioji-
_ mo mėsos. Biznis yra geras ir 10 

metų senas.
Rašykit į Naujienas.

Box 1094

a PARDAVIMUI grosernė, su na-
J; tnu ar be namo, iš svarbios prie- 

žasties. Atsišaukite
11 2900 W. 40th Street

S ŠTAI jūsų aukso proga: nusipirk- 
site su mažai įnešimo didelį, gerą 

J bizni ir murini namą. Savininkas: 
[ 4449 So. Halsted St.

, 1 -------o-----
3
. , PARDAVIMUI groccriukas, mo- 
. kyklų reikmenis ir visokios smuik

ai menės, 1936 Canalport Avė. Parduo
ti siu pigiai; 4 kambariai gyventi.

PARDAVIMUI ice cream parlor, 
labai gera vieta, pelningas biznis. 
Pardavimo priežastis patirsit vietoj. 
2640 W. 69 St. Tel.' Hemlock 7623.

PARDAVIMUI grocernė, išdirb
tas biznis, gera apielinkė, renda $20, 

- nėra konkurencijos.
6234 Wentworth Avenue

1 PARDAVIMUI grosernė, geras 
. biznis, daug metų uždėtas, kitų 
J krautuvių nėra arti; renda pigi.

717 W. 21st Place

, SALDAINIU ir groserio krautu- 
5 vė pardavimui. Pigiai.

634 W. 18th Street

] PARDAVIMUI arba mainymui 
namas ir delikatessen, daroma ge
ras biznis. Priežastis liga. Kreipki- 
tės greitai. 3759 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor 
pigiai ir greitai iš priežasties ne
sutikimo. Biznis gerai išdirbtas ir 
pelningas. Savininkas 3729 So. Mor
gan St. Blvd. 4323.

DELIKATESSEN ir grosernė.
6801 So. Ashland Avenue

PARSIDUODA grosernė pigiai iš 
priežasties nesutikimo.

3938 So. Wentworth Avė.________  •
BUČERNfc pusdykiai. Renda

2 mėnesiam už dyką. Greitai 
atsišaukit į

Sinkus and Co.,
’ 6959 So. Halsted St. j

Į IĮ
PARDAVIMUI grosernė ir mokyk

las smulkmenų. Randasi geroj vie- 1 
foj. Parduosiu pigiai. Savininkas — i 
942 W. 34 St. 
_________________________________  1

Farms For Sale t
Ūkiai Pardavimui-------------------- S---------- -- ----- t

PRANEŠU visiem lietuviam no- 
rintiem įsigyti ukes, ar pirkti, ar 
mainyti ant praperčių, kad atsišauk- . 
tu tokiu adresu: John Burbatt, 
Mauston, Wis. R. 4. Box 28.

i 
ŪKĖS—FARMOS - i

• Kurie norite pirkti ūkę, tai čia 
jus laukia 120 akrų geros žemės ir r 
Hudinkai. Miškas, puikus sodnas. 
Kaina $2,500. 80 akrų geros žemės. 
Geri budinkai, 4 karves, 2 arkliai, 2 
kiaulės, taipjau mašinos. Laukas 
apsėtas. Kaina $4,000. P. D. Andrc- 
kus, Pentvvater, Mich.

Ėxchange—Mainai
PARDAVIMUI arba MAINAMS. I 

Prie Washtenaw ir Marųuette Road 1 
kampinis lotas — pakankamai dide- t 
lis aptartmentiniam trobesiui; tel. s 

Į Republic 7613. ,

MAINYSIU savo biznį, cot- u 
tage. 2 arba 3 flatų namą ant x 
farmos, tuščio loto, biznio ar _ 
kitokios real estate savasties,

2031 West 35th St.,
Tel. Lafayette 0909 į

d
r

PARDUOSIU arba mainysiu į lo- t 
tą automobilį, pianą ar radio 3 fla- r 
tų mūrinį namą. Kaina $7,000. Ne- n 
praleiskite tos progos. Kreipkitės S 
tuojau. 4541 S. Hermitage avė. v

PROGA
naujųĮsigyti puikų 6 kambarių 

kampini muro bungalow, su 2-jų ka
rų garažu. Mainysiu ant cottage, 
lotų, restorano, bučernės, automo
bilio, arba kas ką turit; bungalovv 
turi būti išmainytas šią savaitę. 

t

IŠSIMAINO bizniavus namas, su 
4 fintais, namo kaina $10,500, mai
nysiu ant nedidelio privatiško namo 
arba farmos, nepaisant valstijos.

Kreipkitės pas

ZF. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107
PARDUOSIU Spigiai arba mainy

siu namą su bizniu arba vieną biz
ni; (ice cream parlor). Savinin
kas, 3329 Auburn Avė. Telefonas 
Prospect 3938.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui 2 flatų mūrinis namas po 6 
kambarius, karštu vandeniu apšildo
mas, geroje apielinkėje, maži tak
sai. 1608 S. 49th Avė., Cicero, 2-ros 
lubos.

PARDAVIMUI mūrinis bizniavus 
namas, 3 flatai ir 2 Storai. Moder
niškas, garu šildomas, 2 karų mū
rinis garažas. Savininkas parduoda 
už tą kainą, kuri jam kainavo.

2709 W. 71 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ŠTAI PROGA, kampas, Storas — 
grosernė ir 5 kambariai, skiepas, 
viškai, garažas — viskas tik $6450. 
Galima pirkti ir rakandus, 3432 S. 
Morgan St. „

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė su namu ar be namo. Priežastį 
sužinosit vietoj. 2908 W. 59th St.

CIGARŲ, cigaretų ir sandwich 
krautuvė; senas biznis; gerai mo
kantis kampas, North-West Side. 
Turi parduoti dėl šeimyniškų rei
kalų, 3800 Montrose Avė.

PARDAVIMUI delicatessen ir gro
sernė, daranti gerų biznį.

8055 So. Racine Avenue

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su namu arba priimsiu mainais 
biznio lotus. 5840 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI smulkmenų krau
tuvė, senai uždėta krautuvė. Ice 
cream, arti mokyklos, 3 kambariai 
pagyvenimui. Pardavimo priežastis 
— vienai persunkiu 3537 Wallace St,

IŠSIMAINO 2 po 5 kambarius mu
ro namai į didesnį ar bungalow. 
Savininkas Joe Lileika, 3818 South 
Sacramento avė.

MAINYSIU namą ant kokio nors 
biznio. Atsišaukit po 6 vakare. 3324 
So. Mosspratt St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

BARGENAS
Parsiduoda medinis bizniavus mi

mas, 730 W. 18th St. Storus ir 4 
kambariai su maudyne, 2-ras fialas 
6 kambariai su maudyne.

Savininkas S. M. S., 
718 W. 18th St.

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nis namas, beismantas cementinis, 
karštu vandeniu šildomas; prie na
mo 4 lotai. Užlaikome karvę, vištas 
ir visokių daržovių. Savininkas 5703 
S. Mason avė.

PARDAVIMUI namas su bekernės 
bizniu arba be biznio; parduosiu 
už cash arba mainysiu į mažesnį 
namą. Pardavimo priežastis — mo
teries liga.

St. Tworogofsky, 
1400 So. 48 Ct., Cicero, IJ1,

PARDAVIMUI 5 kamb. modemi
nis medinis namas, ant cementinio 
pamato, 3 metų senumo, 2 karų mū
rinis garažas, vištininkas, ant 1 akro 
žemės. Randasi pietvakarinėj miesto 
daly, arti transportacijas. Kaina 
$12,000. Ryan, 9447 S. Ashland Avė.

KAM EIKVOTI
Taupus žmonCa turi savo namus. Pini

gai, iAleiati rendal, niekada negrįžta. Per
kant namus, reiAkia pinigus kaip bankan 
padėti, ir kaMuoja pigiau, negu renda. Dai
lus namai Blue lelandb, geriausio materio- 
lo ir vėliausios mados. Tvirtų plytų, kar
ėtu vandeniu Aiidoini, tailo maudynės, show- 
er, ąžuolo grindys, viAkos, plasteriuotos 
beismento lubos, artistiniai stiklai, židi
nys, beržo 
lės gonkas; 
moliuotos: 
namo. 841) _ .
1 blolntH i rytus 
343 lllith Place, 1 
—$10,750. “ ’ 
5(1(14.

grindys, viAkos, 
lubos, artistiniai s’____  ___

beržo trimingai; 5 kambariai ir sau- 
50x200 lotas; gaso dūdos ena- 
plaujama maAina kiekvienam 
Gregory, tarp 122 ir 123 St., 

i nuo VVestern Avė., ir 
____  Blue Island. Kaina $0.500 
B. M. EDWARDS, tel. Oakland

PARDUODA budavotojas naują 
muro dviflatį, karštu vandeniu šil
domą, ąžuolo trimingai, arti moky
klų ir bažnyčių; turi parduoti grei
tai, $12,950, arba pastatys ant jūsų 
loto. Lengvos sąlygos.

Tel. Pensacola 8501.
----------o---------

PENKIŲ kambariu medinė bun- 
galow, furnaso šiluma, moderninis 
plumbingas, apielinkėj, kur žemės 
vertė sparčiai kyla. Lotas 30x125, 
Mažas įmokėjimas su mažais mėne
siniais išmokėjimais likusiai sumai 
nupirks šį namą. Paims lotą kaip 
mokesties dali. Kaina $5,000, M. B. 
Caldvvell, 5117 Mihvaukee avė.

$250 ĮMOKĖTI
j 5 kambarių muro bungalow pa- 
I statom ant jūsų loto už $5475 — 
pilnai įrengtą, karštu vandeniu Šil- Tikras Bargenas uždarytu portiu. artistiniais

. _ , , „ , stiklais; pašaukit mus šiandie. Pe-
Bizmavas namas, 6 kamb. flatas kara Constr. Co., 5947 Mihvaukee

r Storas, 50x125 pėdos, ekstra lo- 
as šaly, ant Ashland, netoli 79 gat. 
diskas sykiu už cash tik už $25,000. 
Jaujas namas.

BIZNIAVAS LOTAS ant 95-tos 
ratvės, 50 pėdų per 120, parduosiu 
iž $4000. Jmokėt tik $500. Nepa- 
nirškit matyti šituos bargenus.

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 

State 5048 arba 7275

avė., tel. New 3136.

JSIVAIZDU0KIT — 4 flatų me
dinis namas, akmens pamatas; 4-4- 
6-6 kambarių; rendų $864 metams; 
kaina tik $3,900; sąlygas sutarsim; 
50th, prie Halsted. Jos. W. Hough

610
Yards 0808.

1) BARGENAS — LABAI DIDE
LIS. Parduosiu bizni; 15 mebliuo
tų kambarių (Rooming House) ir 
restoraną ant Halsted St., netoli 21 
St., labai pigiai. Tik už $1,500, ar
ba mainysiu ant nebrangaus 
Turi būt greit parduotas.

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

loto.

akras 
mūrinis 

. .. Aukšta vie-
a. Kaina tik $2,300.00. Galima gau- 
i kelius šimtus įmokėjus.

2) DOWNERS GROVE, 1 
mes, 3 kambarių naujas 
imas, elektra, Rasas.

3) KELIUS ŠIMTUS įmokėjus Ra
ima gauti namą; rendos gaunamos 

kelius metus išmokės skolas. Na- 
nas randasi ant Morgan St. neto- 
i 19th St. Apačia gero muro—2 
‘latu po 3 kambarius. 2-ras aukš- 
as medinis, 5 kambarių. Garažas 
’ mašinoms. Tas viskas parsiduoda 
ik už $2,700.00.

GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra, 
gasas ir kili visi įrengimai — 
50 pėdų lotai, tiktai $2,000, ge
roms sąlygoms. Rašykite arba 
telefonuokite. Rašykite dėl mu
sų sąrašo farmų.

J. H. SCHAEFER & Co
803 Ridge Avė. 

Wilmette, III. 
Telephone 364

4) TIKRAS BARGENAS. 5 kam- 
irių muro moderniška 2 metų se
imo bungalow, šalygatviai ir 
■ ištaisyti ir išmokėti. „ Turi 
■eit parduotas, todėl kaina 
ma — tik $6,700.00.
Turiu daug kitų bargenų: 
imu ir farmų.

V. MISZEIKA,
1739 S. Halsted St.

Tel. Roosevelt 8500

gat- 
buti 
taip

lotų,

WEST SIDĖS NAMAI
Bargenai greitam pardavimui 

9 kambarių mūras; Adams g-vė 
’ie St. Louis; dailus namas; ge
susioj West . Sidės apielinkėj; lo- 
s 25x180; $10,500; sąlygos pagal

8 kambarių mūras; Washington 
aulevard, arti Sacramento; tikras 
rkinys už $10,000. Sąlygos pa- 
d sutarti; tinka rooming house.

J. N. HOSTETTER & CO.
>7 N. Kedzie Avė. tel. Kedzie f919

inys už $10,000.

P-NE NAMŲ IEŠKOTOJAU, 
Perskaityk tai!

$500 įmokėti, $55 į mėnesį, 
skaito visus nuošimčius ir nuperką 
ailią Anglų Styliaus 6 kambarių 
ezidenciją, 3 didelius miegruimius, 
ailo maudinę, Kohler fikčerius, te- 
asos pievelę; moderniškas apšildy
mas su įbudavotais fikčeriais. Lotas 
3x125. Kaina $7,450. Atdara 
akarais ir visą dieną nedėlioj.

MEHAN-MALONE, 
budavotojai, 

6407 Irving Park Blvd.

BARGENAS

Pardavimui visai pigiai 2 biz 
niavi namai.'Priežastis perski- 
ros. 5752 So, Racine Avė., 2 
aukštų mūrinis ir 5833 Archer 
Avė., medinis su 2 lotais šalę.

Kreipkitės greitai pas savi
ninką..

3729 So. Morgan St.
Tel. Boulevard 4323.

PARDUOSIU 2 namu, vienas biz- 
niavas, labai pigiai, su mažu įmo- 
tėjiinu arba priimsiu morgičių ar

* Ą, farmos ar ant bile ko.mainysiu ant
Rendos neša viršaus šimtą dolerių 
Šitie namai 
prie lietuviškos bažnyčios. F. K 
3416 Union Avė. Boulevard 1765.

randasi ant 33rd St

PARSIDUODA bungalow, 4 kam
bariai ir 1 viršuj, karštu vandeniu 
Šildoma, visi moderniški įrengimai, 
lotas 31)<125, garažas 2 karam. Pi
giai. Savininkas ant vietos. 7120 S. 
Maplewood avė., tel. Hemlock 0021,1

NAUJI MODERNIŠKI 
BUNGALOWAI

Su visais naujausiais moderniš
kais įrengimais. Kainos $3,500 iki 
$9,000. Mažai įmokėti ir lengvos 
sąlygos. Atlankykit ir pamatykit 
juos patys. Savininkas

T. M. RYAN,
7131 So. Washtenaw Avė., 

Tel. Republic 9236

PARSIDUODA mūrinė 10 kam
bariu rezidencija. Pirksite visai pi
giai. Priežastį patirsit vietoj. 3311 
So. Lowe Avė., 1 užpakalis.

$9,750 Numušta 
nuo $12,500

Turiu parduoti savo North West 
kampini 6 kambarių muro bunga- 
low’ą. $500 įmokėti, $75 mėnesiui 
su nuošimčiais. Lotas 30x125. Kar
što vandens šildymas. Morgičius 
$6,000 padarytas 12 metų po 6%. 
Nepaprastas bargenas. Arti busai, 
gatvekariai, mokyklos, krautuvės ir 
bažnyčios. Specialės mokestys visos 
išmokėtos. Savininkas vietoj, 6956 
So. Artesian Avė. Matyti nedėldie- 
nj nuo 2 iki 5 vai. Paprastomis die
nomis telefonuokit

Beverly 7070

PARDAVIMUI 5 kambariu bun- 
galow, ekstra lotas, srutams nuo
taka, šalygatvis, vanduo įvestas, ar
ti mokyklos. Bargenas. Kaina $3000. 

Tel. Virginia 0770

BARGENAS—muro dviflatis, 5 ir 
6 kambarių, ąžuolo trimas, beismen- 
tas, lotas 30x125 pėdos, 2 karam 
garažas, gera transportacija. Grei
tam pardavimui $11,500.

4119 W. Coulerton St.

PARDAVIMUI 7 kambariu rezi
dencija. Moderniška. Furnace šildo
ma. Gerame stovy.

7226 So. Morgan Street

DIDELIS paaukavimas. 6 kamb. 
medinė rezidencija, konkreto beis- 
mentas, gera transportacija, arti 
Belmont ir Lincoln Avė.

3457 North Paulina St.

TURIU PARDUOTI TUOJAUS
Savo gražiausi 6 kambarių bun- 

galow lietuvių apielinkėj. Kaina 
$9,750. Lotas 26!^xl20 pėdų, 2 ka
rų garažas.

Matyk šitą tuojaus.
Savininkas

Republic 8768

BARGENAS
Pardavimui namas 2 pagyvenimu 

labai dailioj vietoj — prie pat 
Savininką galite 

visada namie.
6752 So. Artesian Avė. 

1-mos lubos

, Western Avė. 
rasti




