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Lietuvoj prasidėjus 
kampanija prieš in

teligentus žydus
■ I ■■■»- III

Antisemitai reikalaują uždaryt 
žydų gimnazijas ir įvesti 
Universitete numetus clau-i 
sus

Graikijos Vokietijos 
prekybos sutartis

ATĖNAI, Graikija, birž. 13.
Parlamentas patvirtino pre

kybos ir navigacijos sutari j 
tarp Graikijos ir Vokietijos.

Muitų sutartis su sovietų 
Busi ja tapo atmesta.

BERLYNAS, birž. 13. — Iš Į 
Kauno praneša, kad pastaruo
ju laiku ten lietuvių naciona
listai pradėję kampanijų prieš 
kitataučių, ypač prieš žydų, 
inteligentiją — prieš kitatau
čių daktarus, advokatus, inži
nierius ir kitų profesijų žmo-, 
nes. Nacionalistai reikalauja, 
kad Lietuvos Universitete bu
tų Įvestis numertis clausus žy
dams.

Vienas antisemitinis Kauno 
laikraštis rašo:

“Inteligentų Lietuva turi ga
na. Reikia sumažinti skaičius 
daktarų, advokatų ir kitų li
beralinių profesijų atstovų. 
Reikia pradėti nuo kitataučių, 
nuo žydų.“

Tasai laikraštis veda taip
jau kampaniją uždaryti Lietu
voj žydų gimnazijas, kadangi, 
girdi, žydai vis tiek neturi būt 
priimami i Universitetą.

savo k aštą, Italiją.
Maskva davus Ang-I 

lijos komunistams Meksikos lakūnas at- 
140,000 dolerių skrido į Washingtoną

LON1M1NAS, birž. 13. — 
Britų vidaus nukalu ministe-l 
ris Joynson-Hicks savo kalboj 
parlamente pasnkj, kad nuo 
1927 metų liepos 19 iki 1928 
metų balandžio 19 dienos Mas
kva atsiuntus Anglijos komu
nistams nemažiau kaip $110,-i 
000.

Del šito pareiškimo, tarp: 
ministerio ir S. Saklalvalos,j 
vienintelio komunistų atstovo 
parlamente, kilo karštų deba-; 
tų. Saklatvala pareiškė, kad 
komunistų internacionalas tu
rįs milionus narių, kurie kas, 
mėuesis moką nario mokės-1 
nius internacionalo centrui į
Maskvoj. Jei tad užsienio ko
munistų organizacijos gaunan
čios iš centro paramos, tai čia 
nieko blogo ir neteisėto nesą.

Kova su maištinin
kais Meksikoje

Maištininkų stovykla sunaikin
ta; septyni banditai nukau
ti

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
13. — Telegramos iš Guadala- 
jaros praneša, kad Atpihua- 
moj, ties JaliscoMichoacano 
siena, federalinės kariuomenės 
dalis užklupo maištininkų ban
dą, su kuria įvyko aštrus su
sikirtimas. Maištininkai buvo 
sumušti ir išgainioti, o jų sto
vykla sunaikinta.

Kautynėse septyni banditai 
buvo nukauti; taipjau krito 
vienas federalinės kariuome
nės karininkas ir vienas ka
reivis.

STUDENTAS UŽSIMUŠĖ;
TRYS SUSIŽEIDĖ AUTUI 

SUSIKŪLUS

AMIIERST, Mass., birž. 13. 
— Jų automobiliui įlėkus į te
lefono stulpą ir susikalus, 
Bobert Atkinson, Amhersto 
kolegijos studentas, užsimušė, 
o trys jo draugai, Wm. Luce, 
S. Higbt ir H. Britain, pavo
jingai užsigavo. Nelaimė atsi
tiko netoli nuo Hadley, Mass.

Mussolini išsilaikąsv 
Amerikos pinigais

Taip sako prof. Labriola, gar
sus Italijos socialistas ir ra
šytojas 

——------
NEVY YORKAS, birž. 13. —, 

Kal'bednmas skaitnvcninpfame 
susirinkime (’.oo|>er Union su-! 
lėj, surengtame fašistų nužu-, 
dyto parlamento nario, Giaco- 
mo Matteotti, ketvirtoms me
tinėms sukaktuvėms minėti, j 
profesorius Labriola, garsus 
socialistų mokslininkas ir ra
šytojas, pasakė, kad Mussoli
ni galėsiąs dar ilgesni laiką 
engti Italijos žmones dėl to, J 
kad savo diktatūrai išlaikyti 
jis gaunąs geros finansinės pa
galbos iš Jungtinių Valsty
bių.

Prof. Labriola pats buvo fa
šistų teroro priverstas apleisti

\VAS1IINGT()NAS, birž. 13.
Kap. Emilio Carranza, pa

sižymėjęs Meksikos aviatorius, 
atskrido čia i Bolling aviaci
jos lauką vakar kaip 5:17 va
karo. .IĮ pasitiko valdžios at
stovai ir svetimų kraštų diplo
matai.

Kap. Garranza išskrido iš 
Meksikos Miesto pirmadienio 

rytą ir tikėjos pasiekti Wa- 
shingtoną, skrisdamas be su
stojimo, antradienio rytą. Del 
tirštos miglos jis- tečiau buvo 
priverstas nusileisti Moores- 
villėj, N. C.

Medicinos daktarai ne-
pagydė, o indėnų žo

lės “mačijo”
ST. CATIIARINES, Ontario, 

Kanada, birž. 13. — Vienas 
I šio miesto indėnas, Elijai) Li- 
ckers, nuo 1927 metų liepos 
sscccccmčkcjstbssmbc—Čėlbbupą 
mėnesio gulėjo lovoj, supara- 
ližuotas ir netekęs regėjimo.

Ligonis šaukėsi ne vieno 
| gero medicinos daktaro pagal
bos, bet veltui: jie nieko ne
padėjo.

t Prieš šešetą savaičių indė
nas, metęs baltuosius daktarus, 
ėmė gydytis žolėmis, kurias 
indėnų tėvų tėvai žinojo ir jo
mis gydėsi, šiandie Elijai) at- 
iodo visai sveikas ir regėjimą 
atgavęs ir gavo darbų kaip 
griovių kasėjas.

UNIVERSITETO RAŠTININ
KĖ UŽMUŠTA AUTO

BLOOMINGTON, Ind., birž. 
13. — Jos automobiliui pasly
dus kely ir apvirtus, užsimu
šė M i ss Marga ret Yobo, 18 me
tų amžiaus, Indianos Univer
siteto kasininko ofiso raštinin
kė.

ELEKTROS VIELA UŽMUŠĖ 
DARBININKĄ

PEORIA, III., birž. 13. — 
Jam netyčia ranka palietus gy
vą elektros vielą, buvo užmuš
tas telegrafo vielų jungėjas, 
darbininkas Cb. Cbarovski, 22 
metų amžiaus.

Y. M. C. A. vaikai mokinami siūti ir lopyti, kad reikalui atsiti
kus patys galėtų pasigelbėti, ar savo draugui pagelbėti, kaip 
kad matome paveikslėly.

Prašo dar 600 J. V. 
I jūreivių Nikaraguai
Dabar esančių N i k a r a g u o j 

Amerikos jėgų nepakaksią 
rinkimams kontroliuoti

1 ........ f
WASIUNGTONAS, birž. 13. 

Jungtinių Valstybių brig. 
įgen. b'rauk MeCoy, kuris pri
žiuręs ateinančius rinkimus Ni- 

l karaguoj, kreipėsi j laivyno 
I departamentą, prašydamas at
siųsti į Nikaraguą dar 600 ju- 

Ireivių, kadangi esamų ten da- 
! bar Amerikos jėgų rinkimų 
tvarkai prižiūrėti busią per 

; maža.
Rinkimai Nikaraguoj įvyks 

ateinantį spalių mėnesį.

Šimtas žmonių mirė 
badu Brazilijoje

BIO DE JANE1BO, Brazili
ja, birž. 13. — Gautais čia pra
nešimais, dėl kaitrų ir ilgo 
sausmečio šiaurės rytų Brazi
lijoje daugiau kaip šimtas žmo
nių mirė badu ir daugybe gy
vulių išpuolė. Nelaimės ištik
tose srityse ūme siausti ban
ditų gaujos.

Mirė žymiausias Meksi
kos poetas Miron

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
13. — Vakar čia mirė didžiau
sias Meksikos poetas, Salvador 
Diaz Miron, 71 metų amžiaus. 
Jis jau ilgesnį laiką sirgo.

Miron kitąkart buvo pagar
sėjęs kaip didžiausias Meksi
kos oratorius, kartų jis buvo 
didelis matematikas ir geogra
fas. Jis buvo vieną terminą 
parlamento narys, vadovavo re
voliuciniame judėjime, kovėsi 
dileliuose ir buvo žinomas kaip 
filosofas ir kritikas. Miron pa
liko tik vieną autorizuotą vei
kalą, pavardytų “Lascas.“

KARŠTA? COLORADOJE ŠE
ŠI COLIAI ^SNIEGO

G CNN ISDN, Colo., birž. 13.
Nepaprastas reiškinys bir

želio mėnesį: vakar čia siautė 
sniego audra ir paklojo šešis 
colius gilumo sniego. Del šil
to oro betgi sniegas netrukus 
sutirpo.

Francija rengiasi sta- 
balizuot franką

<-----------
PARYŽIUS, birž. 13. — Kaip 

teko sužinoti, premjero Poin- 
care kabinetas sutikęs su ben
dru planu frankui stabilizuoti. 
Planas veikiausiai busiąs pa
siūlytas parlamentui apie atei
nančios savaitės pabaigą.

Nebraska nukentėjo 
nuo- viesuro

I

Dvidešimt žmonių sužeista per 
audrą; šimtas namų sugriau
ta

LINCOLN, Nei)., birž. 13. 
— Vakarinėje Nebraskos daly 
siautė smarki, į tornadą pana
ši, audra, kuri kliudytose vie
tose padarė didelės žalos.

Gautais pranešimais, dau
giausiai nukentėjo nedidelis 
McCook miestas, kur dvide
šimt žmonių buvo sužeista, jų 
tarpe keli pavojingai, ir apie 
šimtas namų sugriauta arba 
skaudžiai apdraskyta.

3 Danų lakūnai žuvo 
aeroplanui sprogus
KOPENHAGA, Danija, birž. 

13. — Trys danų aviatoriai 
užsimušė, bandydami parašiu
tais išsigelbėti, kai jų hidro- 
planas, lėkdamas viršum Ko
penhagos, užsidegė ore ir eks- 
pliodavo. Aviatoriai, pilotas ir 
du kadetai, šoko iš hidroplano, 
tečiau jų parašiutai neišsiske- 
tė, ir jie nukrito ant namų sto
gų.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu ir truputį vė
siau; stiprus žiemių vakarų 
vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 68° ir 76° F.

šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:26. Mėnuo teka 2:57 
ryto.

Tientsino miestas 
pasidavė Kinų nacio

nalistų jėgoms
šiauriečių karo vadai leista ra

miai pasišalinti: paskelbta 
laimėjimo šventė

I IENTS1NAS, Kinai, birž. 
13. — Tientsino miestas vakar 
pasidavė nugalėtojams, Kinų 
nacionalistams.

'lai Įvyko visai ramiu bū
du. Anksti rytų gen. b'u Įsoji, 
paskirtas Tientsino apsaugos 
komisaru, įėjo j kiniečių mie
stą ir nuvyko tiesiai į šiau
riečių vado, maršalo čang 
č.unj'ėuno, štabų. Konferencija 
buvo keistai drauginga ir mar
šalas Čang formaliai atidavė 
miestą. Čąpgui buvo leista 
traukiniu pasišalinti iš Tient
sino.

Visas miestas pasipuošė na
cionalistų vėliavomis, ir ta die
na buvo paskelbta šventė.

Tientsine dabar visur ramu. 
Nacionalistų vyriausybė užtik
rino svetimų valstybių konsu
lus, kad situacija esanti pil
niausioj kontrolėj ir ramumas 
ir tvarka busią išlaikyti.

Žymus vokiečių ko
munistas grįžta į 
socialdemokratus
BERLYNAS, birž. 13. — Po 

pastarųjų parlamento rinkimų 
Vokietijoje, daugelis komunis
tų apleidžia savo partiją ii 
grįžta į socialdemokratų par
tiją.

Tarp tokių ypač tenka pa
žymėti pagarsėjęs komunistas 
•Kurt Gebler, kuris ką tik pa
skelbtame savo pareiškime sa
ko, joge! jis nutraukęs visus 
ryšius su komunistais ir Įsto
jęs į socialdemokratų par
tiją.

Gebler pareiškia, kad jis nu
taręs atsisveikinti su komunis
tais, pasipiktinęs priešrinkimi
ne komunistų kampanija, ku
rią jie vedė prieš socialdemo
kratų partija ir kuri buvus 
pilna šmeižtų ir melagingų 
kaltinimų.

India priima Kellog- 
go taikos sutarties 

projektą
WASH1NGTONAS, birž. 13. 

— Indijos valdžia priėmė val
stybės sekretoriaus Kelloggo 
pakvietimų dalyvauti propo 
nuojamoje daugiašalėje sutar
ty karų atsižadėti.

Vokiečiai daro slaptus 
rakietų aeroplano 

bandymus

MANAU, Vokietija, birž. 13. 
— Roeno kalnuose, Vaskerku- 
pe kalne vakar buvo daromi 
pirmi ir slapti Fritzo Stahme- 
rio išrasto rakietų varomo ae
roplano bandymai. Sako, kad 
bandymai davę gerų rezulta
tų. Mašiną valdė patsai išra
dėjas Stahmer.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ

OTTAAVA, III., birž. 13. — 
Netoli nuo čia traukinys, už
gavęs jo motorinį vežimą, už
mušė Vincenta Dellei, 46 me
tų amžiaus. Jo žmona liko naš
lė su trim vaikais.

Trys tilto statybos dar
bininkai prigėrė

SI'. MARY’S, W. Va., birž. 
13. Suhižus pastotoms, ku
rie laikinai laikė parėmę sta
tomo per Ohio upę tilto dali, 
trys darbininkai, užgauti iri 
nukritę į vandenį, prigėrė.

Nacionalė republiko- 
nų mugė-konvencija
Kaip ją Will Rogers apibudi

na; įtūžusių farmeriu puoli
mai; priimtas prohibicijos 
vykdymo “plankas“

Kansas City antradienį pra- 
sidOjusią. nacionalę republiko- 
nų partijos konvenciją kandi
datams į prezidentus ir vice
prezidentus nominuoti ir “plat
formai” priimti, apie kurią da
bar visų laikraščių visi pusla
piai užpildyti reporterišku što- 
fu ir paveikslais taip, kad ki
tokios žinios beveik visai iš
stumtos, garsusis jumoristas 
Will Rogers savotiškai šiaip 
charakterizuoja:

“Vakar [antradienį] mes be 
jokios priežasties susirinkome 
ir dėl tokios pat priežasties 
išsiskirstėme iki rytdienos. Ka 
j salę įėjo Andy Mellon [val
stybės iždo sekretorius], vis' 
stakt, sustojo, tartum butų į- 
ėjus dama... Geriausia, kas kon
vencijoj buvo, tai Schumann- 
Heink dainavimas.

“Ak, kad taip ji butų visą 
Fess’o vedamąją kalbą atidai- 
navus.

“Atrodo, tartum visi jie bu 
tų čia susirinkę fotografuotis 
Kiekvienas delegatas turi sav( 
fotografą.“
Policija gina kanvenciją nue 

įtūžusių farmeriu
Vakar konvenciją puolė mi

nios farmeriu, kurie yra nu
sistatę prieš Ifoovero kandida 
turą ir i t ūžę dėl prezidente 
Coolidge’o vetavimo farmerii. 
rėmimo biliaus. ‘

Sutraukta apie konvencijoj 
salę policija turėjo darbo puo 
limus atremti.

Už prohibiciją
Telegramos skelbia, kad kon

vencijos rezoliucijų Ikomisija 
vakar priėmus senatoriaus Bo
rai) pasiūlytą republikonų plat
formai “plauką,,* nusakanti 
kad probibicijos įstatymas buf 
griežtai vykdomas.

Iš Darbo Lauko
ROCK ISLAND STATYBOS 

DARBININKŲ STREIKAS

ROCK ISI^AND, III., birž 
13. — Kadangi statybos kon- 
traktoriai atsisakė tartis si 
unija dėl naujo kontrakto, sta
tybos geležies darbininkai i) 
keltuvų inžininkai paskelbė 
streiką.

Prie streikuojančiųjų, de) 
simpatijos, prisidėjo taipjau 
kitų- statybos rųšių darbinin
kai — dailidės, tapytojai, stik
liai, tinkuotojai ir elektrinin- 
kai. Del streiko, visi mieste 
statybos darbai sustoję.

TORNADAS OKLAHOMOJ

POTEAU, birž. 13. Ry
tinėj Oklahomos daly šiandie 
siautė tornadas, padaręs nema
ža žalos. Du asmens buvo už
mušti ir keli kiti sužeisti.

Lietuvos žinios.
Gaisras nušlavė visa 

Ystricos kaimą
PUMPĖNAI — (M'gužės 7 

d. Ystricos (Bizdžionių) kaime 
kilo gaisras, kurio priežastis 
nenustatyta.

šiame kaime gyveno 6 ūki
ninkai. Gyvenamųjų namų bu
vo 5 ir visi sudegė. Kilų tro
besių sudefcė 10.

Ugny sudegė ūkininkas • Jac
kus Stasys, 40 metų amžiaus. 
Sunkiai apdegė ir guli Pane
vėžio apskr. ligoninėj ūkinin
kai: Ziniavičhis Juozas 16 me
tų, jo sūnūs Mykolas * 15 
metų ir Al>u»k:iite Ona ---- 17
metų. Be to gaisre sudegė: 
Ziniavičiaus 3 arkliai, 1 karvė 
ir 10 smulkesnių gyvulių.

Gaisre žuvo visi javai ir se
kios, duona rugiai, bulvės 
ir visas maistas.

Trobesiai nebuvo apdrausti. 
Visi to kaimo gyventojai — 
18 žmonės liko be pasto
gės ir duonos.

N ubaude geležinkelio
policijos valdininkus
KAUNAS. Joniškio gele

žinkelio policijos pasienio punk
to viršininkas Skriptunas ir 
policininkas Kareckis paleisti 
iš tarnystės už netaktišką el
gesį su grįžtančiais iš Kauno, 
iš Nepriklausomybės iškilmių 
svetimų valstybių diplomatais.

Mano statyti naują 
Kauno Rotušę

KAUNAS. Kauno miesto 
valdyboje iškeltas naujų Rotu
šės rūmų statybos klausimas. 
Naują Rotušę manoma .staty
ti arba greta dabartinių Ro
tušės rūmų, arba Vienybės aik
štėj, greta Karo Muziejaus.

Katino miesto valdybos sta
tybos skyrius ruošia naujos 

’dotušės statybos projektą ir 
>amatą.* L

Jei nauji Rotušes rūmai bus 
pastatyti, tai dabartiniuose Ro
tušės rūmuose bus sutalpinti 
visi Kauno miesto valdybos 
įkyriai, šiuo laiku išmėtyti po 
visą miestą.

300,000 litų pradžios 
mokyklų remontui

KAUNAS. — švietimo mini
sterija pradžios mokyklų re
montui paskyrė 300,(MM) lt. ši 
suma paskirstyta ajiskritimis, 
X> 15,000 litų kiekvienai.

įvestas privalomas pra
džios mokslas 1,400 

mokyklose
KAUNAS. — švietimo mini

sterijos žiniomis iš 2,400 esan
čių pradžios mokyklų privalo
nas pradžios mokslas jau vei
dą 1,4(M) mokyklų.

Privalomąjį mokslą savival- 
lybės ir visuomene visur pa
lankiai sutinka.

Be to, laiks nuo laiko gau- 
lami nauji prašymai įvesti pri
valomąjį mokslo dar nesan
čiose mokyklose.

Lietuvos universitetas 
išleidžia 120 naujų 

juristų
KAUNAS. — Teko patirti, 

kad šiame mokslo sezone įdė
tu vos universiteto juridinį fa
kultetą baigia 120 juristų.



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, bir. 14, 1928

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

eina kartų savaitėje, ketvirtadieniais

Birželio 14, 1928 Eilinis No. 216
~----- --- --- ---------------- --- ---------- ------------------------------- — ... .... --------- ------

L.S.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaukling Avė.
M. Jurgelioniene. 1739 S. Snlsted St.

P, Grigaitis, 1789 S. Halsted St.

Dr. A. Montvidas, 1579 Milwauke Av.
J. Mickevičius, 1739 S. Halsted St.
K. Baronas, 8605 S. Marshfield Avė.

— visi Chicago, Dl.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 851 Hoilins St. Baltimore, Md.
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Francijos socialistų 
konvencija

Gegužės mėn. pabaigoje su
sirinko mieste Toulouse Franci
jos Jungtinės Socialistų Parti
jos konvencija, kurios svar
biausias tikslas buvo nustatyti 
partijos taktikų, atsižvelgiant j 
parlamento rinkimų rezulta
tus. Francijos socialistai, kaip 
žinoma, gavo rinkimuose 1,700,- 
0C0 balsų ir pravedė į parla
mentą 102 atstovu. Jeigu ne 
komunistai, kurie antrame bal
savime laikė savo kandidatus, 
nors jiems nebuvo jokios pro
gos laimėti, tai socialistai bu
tų gavę mažiausia dar 20 arba 
25 vietas parlamente. To dė
ka, “tautos vienybė”, vadovau
jama p. Poincarė, dar labiaus 
sustiprėjo parlamente.

Partijos konvencija po ilgų 
ir karštų debatų vienu balsu 
priėmė rezoliuciją, kuria ei
nant socialistų frakcija parla
mente stovės opozicijoje val
džiai ir kartu nesidės su komu
nistais. Konvencija aštriai pa
smerkė komunistus už jų skal
dymą ir išreiškė viltį, kad 
Francijos darbininkai susivie
nys po Socialistų Partijos vė
liava.

Plechanovo at
minčiai

Prieš 10 metų Suomijoje nu
mirė, sulaukęs 61 metų am
žiaus, didis Rusijos socialistas, 
Georgij Valentinovič l’lecho- 
nov. Nors tai buvo revoliucijos 
metas Rusijoje ir valdžia ne
perseniai buvo patekusi į ran
kas komunistų, pasiryžusių “be 
atidėliojimo” įvykinti socializ
mo tvarką, bet stambiausias 
Rusijos socialistų mokslininkas 
ir tikrasis Rusijos socialdemo
kratų partijos įkūrėjas turėjo 
pabaigti savo gyvenimą ištrė
mime.

Plechanov gimė Tambovo 
gubernijoje 1855 m. lapkričio 
m. 25 d. Jo tėvas buvo dvari
ninkas. Kaip dauguma kitų 
Rusijos revoliucionierių, Ple- 
chanovas pradžioje buvo karš
tas anarchisto Bakunino sekė
jas. Bet 1880 m. jisai buvo 
priverstas bėgti į užsienį ir, te
nai begyvendamas, susipažino 
su Markso teorijomis. Atme
tęs bakunizmą, Plechanovas su 
būreliu vienminčių — Povylu 
Akselrodu (kuris neseniai mi
rė Berlyne), Viera Zasulič ir 
Leonu Deiču — įkūrė “Darbo 
Išvadavimo Grupę”, kuri ėmė 
raštu skleisti mokslinio socia
lizmo idėjas, kovodama su Ru
sijos liaudininkų socializmu. 
Liaudininkai skelbė, kad Rusi
ja tai “savotiška šalis“, kurio
je socializmas įvyksiąs grei
čiau ir kitu keliu, negu vakarų 
Europos valstybėse, kur kelias 
į socializmą eina per kapitaliz
mą.

Svarbiausieji Plechanovo ii) 
jo draugų raštai buvo pašvęs
ti įrodymui, kad Rusija nega
li išvengti kapitalistinės gady
nės ir kad todėl, joje, kaip ir 
kituose kraštuose, vienintelė iš
tikima socializmo jėga tai 
pramoninis proletariatas, o 
“liaudis“ arba ūkininkai, 
cha novo raštai 
prirengė dirvą

L.S.S. VIII Buljono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — Franąs Skamarakas, 
6829 Calumet Avė., Chicago, III.

Sekretorius — Anton Jusas, 3959 Ar- 
cher Avc., Chicajęo, III.

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

Kasierius — A. Lekavičia, 2401 W. 
Division St., Chicago, III.

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

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas. 

protavimo pergalei Rusijos re
voliucionierių tarpe ir įsikūri
mui Rusijos Socialdemokratų 
Darbininkų Partijos (1898 m.).

Plechanovas buvo nepapras
to talento rašytojas ir kalbėto
jas ir vienas gabiausiųjų Mark
so ir Engelso mokinių. Kadan
gi didesnę dalį savo gyvenimo 
jisai praleido užsieniuose, tai 
savo gabumus jisai pašventė 
daugiausia socializmo filosofi
jai ir teorijai. Praktiškos po
litikos klausimais tarp jo ir 
Rusijos socialdemokratų nere
tai kildavo nesutikimų. Kai 
1903 m. pasireiškė skirtumas 
tarpe “menševikų“ ir “bolševi
kų”, tai Plechanovas parėmė 
bolševikišką Lenino frakciją,— 
tiesa, Leninas tuomet da ir ne
sapnavo apie tą “komunizmą“, 
kurį jisai ėmė skelbti antrosios 
Rusų revoliucijos metu. Vė
liau Plechanovas perėjo į men
ševikų pusę, bet 1910 m. jisai 
buvo dar kartą susidėjęs su 
Lenino šalininkais.

Kai 1917 m. kovo mėnesyje 
tapo nuversta caro valdžia, Ru
sijos socializmo veteranas pa- 
gryžo iš užsienio. Petrograde 
Darbininkų Atstovų Taryba 
priėmė jį su didžiausiomis iš
kilmėmis. Bet bolševikiško 
•pučo spalių mėnesyje žvalgyba 
.ėmė jį persekioti. jPlechano- 

' vas, kuris jau ištrėmime buvo 
gavęs džiovą, sunkiai susirgo. 
Tečiaus bolševikiški diktatoriai 
ir tuojnet nedavė jam ramybės. 
Ginkluota Čekos gauja įsiveržė 
j mirštančio Plechanovo butą 
ir, prikišę jam revolverį prie 
kaktos, reikalavo, kad jisai iš
duotų savo vienminčius, su ku
riais jisai darąs “sąmokslus“ 
prieš “proletariato valdžią“. 
Padarę kratą ligonio bute ir 
nieko inkriminuojančio neradę, 
čekistai išsinešdino.

Po šito žiauraus incidento 
Plechanovo draugai išvežė jį į 
Suomiją ir paguldė ligoninėje, 
kur jisai 1918 m. gegužės 30 
d. mirė.

Šiandie Rusijos bolševikai ne
sidrovi savintis Plechanovą, 
kaipo “savo” didvyrį. Bet yra 
faktas, kad prieš bolševikišką 
“komunizmą” didis Rusijos so
cialistų teoretikas kovojo visu 
griežtumu. Plechanovo mir
tis ištrėmime, kuome Rusiją 
valdė neva “proletariato val
džia“, uždėjo amžiną dėmę bol
ševizmui. ♦

Citrine vieton 
Purcelio

Pernai metais kilo konflik
tas tarpe Tarptautinio Profesi
nių Sąjungų Susivienijimo 
(Amsterdamo I nternacionalo) 
ir Anglijos darbininkų unijų 
Generalės Tarybos, kuomet pa
staroji nutarė vėl paskirti sa
vo atstovu Internacionalo cen
tre žinomą Maskvos klapčiuką 
Purcell’ą, kadangi jisai keletą 
kartų viešai atakavo Interna
cionalą, stengdamasis įtikti 
Maskvai. ,

Gegužės 21 d. šių metų Ang
lijos unijų Generole Taryba sa
vo posėdyje, laikytam Londo
ne, paskyrė savo atstovu į In
ternacionalo centrą, vietoje 
Purcell’o, generalį unijų sek re

ktorių Walter’ą Citrine’ą. Drg.
ne

Ple- 
daugiausia ir'Citrine yra protingas žmogus 

marksistinio ir Europos kontinento darbi

ninkų sąjungos su juo lengvai 
galės susikalbėti.

“Kairiasparnį“ Purcell’ą, be
je, šiandien smerkia jau ir bol
ševikai, kurie pirma jį kėlė į 
padanges.

Protestai prieš radio 
komisiją

Federalė Radio Komisija pa
skelbė, kad nuo rugpiučio 1 d. 
turėsianti būt uždaryta Dėbso 
atminties radio stotis WEVJX 
Prieš tai pakilo smarkus pro- 

testai. Juos siunčia Kadio Ko
misijai atskiri žmonės ir orga- 
nizacijoa. Tarpe svarbesniųjų 
organizacijų, laiškais arba te
legramomis pasiuntusių savo 
protestus, galima paminėti In
ternational Ladies’ Garment 
\Vorkers unija, Workmen’s 
Circle, United Neckvvear Ma- 
kers’ unija ir k. Užprotestavo 
ir Reading miesto administra
cija, kurios priešakyje stovi 
drg. J. Henry Stump.

Dėbso atminties radio sto
ties direktorius yra drg. G. 
August Gerber. Jisai deda vi
sas pastangas, kad sulaikyti 
nelemtą valdžios pasikėsinimą 
prieš tą socialistų įstaigą. No
rintieji padėt jam šioje kovo
je tegul išsikerpa žemiau įdė
tą peticiją ir, surinkę kiek ga
lima daugiau parašų, pasiun
čia ją į Debs Memorial Radio 
Station, 31 Union Sųuarc, New 
York City:
To the Federal Radio Com- 

mision,
VVashington, D. C.

■■

DUOKIT 
PATAISYT

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį ,

Tilteliu darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantj.

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

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą

• Gas X-Ray
Kogen - System - 

Dentists
1105 West Chicago Avė.

Kampas Milvvaukee Avenue 
Antras aukštas

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

nedalioj nuo 10 ryto iki 1 
po pietų 

, ■ .n ■ U >

Permodeliojame
Mes atliekame visą dar
bą; statome mūrinius ir 
medinius bungalow, ga
ražus, sun parlorus, pa
keliam namus, įdedam 
šalygatvius, grindis, pri
statome namus, taipgi at
liekame NAUJĄ DAR
BĄ. Atsiųskit kuponą dėl 
dykai apskaitliavimo.
$5 ĮMOKĖTI, KITUS IŠ

MOKĖJIMAIS PER 3 
METUS

< DIDYSIS AFISAS 
Ajax Construction Co.
2206 Mihvaukee Avė.

Brunswick 4707 
South Side Skyrius 
Mr. August Saldukas 

4034 Archer Avė.
. Laf. 6719

Vardas ........... ,................
Adresas ........................
Telefonas ........................

We, the* undersigned, wish 
to enter our protest against the 
revocation , of the license of 
Station W E V I), the Debs 
Memorial Radio Station. Wc 
believe that minority opinion 
on public matters should have 
access to the ūse of the air 
as freely as those holding gen- 
erally accepted view, and that 
the revocation of the license 
of W E V D would, i n effect, 
be a deniai of the freedom of 
expreasion, to a. considerable 
Lx>dy of the American people.

Name .............................
Address ...............•.................
City .................................
Name ......................................
Address ..................................
City .........................................
(Attach a sheet of paper h ere 

for more signatures)

Spaudos piknikas
Sekmadienį, birželio 10 d., 

Rivervievv parke įvyko Cook 
kauntės Socialistų Partijos me
tinis spaudos piknikas, sutrau
kęs ganą daug publikos. Svar
biausias kalbėtojas buvo Nor- 
man Thomas, socialistų kandi
datas į Jungtinių Valstijų pre

■■■■■■

Naujienų Piknite
Nedėlioj, Birželio 24

L,

=
'' C

CHERNAUSKO DARŽE
79 ir Archer Avė., Justice Park

3^

1

Visus kviečia
NAUJIENOS

Žaismės, imtynės, lenktynės, šokiai, 

pramogos ir milžiniškas draugų susirin

kimas — suvažiavimas.

Afr ......

git M

■...................

L Ir J

' 'S*'- ''' 'V\

•.7MV •• •>■<&’■ y ‘ *.. \V.VA 'X V,\ VV.W.V.VA-.V.\V.’A

zidentus. Drg. Thomas yra 
geras oratorius ir savo gyva, 
turininga kalba klausytojams 
labai patiko.

Atsilankiusioje publikoje bu
vo matyt ir nemažas skaičius

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems Žmonėms

Pasitarkite bu Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimti metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių HrU- Kraujo ir privatifikas Ii- 
R-as, reniu . nkilvio triubeliuH,
Širdies ligas, inkstų, puslCs, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrečiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visai suirę vyrai
Jums gali būt grą- J 
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

Dr. B. M
35 So. Dearbom Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto aukite. Vyrų 
priėmimo kambary* 50(i,—Moterų 508. Ofi- 
■o valandų* Kasdien nuo 10 ryto iki 5 va
kare. , Nedrūtomis nuo 10 ryto iki 1 no 
plot. 1’unedClyJ. SeredoJ ir Bubatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare. 
Dvidešimtis penki metai tame name

oss

lietuvių, teciaus anglų progra
mas pasibaigė taip vėlai, kad 
lietuviai jau savo programo ne
laikė. LSS. 81 kuopa buvo pa
ėmusi minkštų gėrimų budelę 
ir padarė gražaus pelno.

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 

KONTRAKTORIUS
14558 S. Wa«htenaw Avė. Chicago, III

---- — ------------
Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs Jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi Imsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur h* kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

I)K. .J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 

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

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

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 

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

CHICAGO, ILL.

--------------------------------- --------------------------------------------------



Ketvirtadienis. bir. 14, 1928 NAUJIENOS. Chlcago, III.
---------------------r-------------- 1-------------------------- ----- ,'u.. .L.-

CHICAGOS 
ŽINIOS

Teatruose
Chicago teatre — pradedant 

birželio 18 dieną, bus rodo
mas paveikslas “Happiness 

Ahead”; scenos numeriai.
McVickvra teatre — šiuo 

laiku rodoma paveikslas “Stra
use l’.ase of Capt. Bamper”; 
scenos numeriai.

Oriental teatre — prade
dant apeinančiu r.ekmadieniu, 

Al K vale duos muzikos kome
diją “Fine Feathers”; scenos 
numeriai.

Tivoli teatre — pradedant 
ateinančiu sekmadieniu, pasi
rodys paveikslas, pavadintas 
“Sadie Thompson”; paruošė tą 
paveikslą Roul \Valsh, direk
torius savo laiku labai pagar
sėjusios dramos “\Vhat Price 
(don”.

Norshore teatre — ateinan
tį sekmadienį pasirodys pa
veikslas “Good Morning, Ju- 
dge”; scenos numeriai.

Senate ir Harding teatruo
se — pradedant ateinančiu 
sekmadieniu, pasirodys Harold 
Lloydo paveikslas “The Spee- 
dy”; kitokie numeriai.

l’ptown teatre — su pirma
dieniu pasirodys paveikslas 
“Laugh, Clovvn, Laugh”; sce
nos numeriai.

Chicagos Sveikata
šios savaitės biuletene, kurį 

leidžia Chicagos Sveikatos De
partamentas, komisionierius 
D r. Arnold Kegel, tarpe kita ko 
sako:

“Sveikatos Departamentas 
šiemet jau yra pasiekęs dau
giau kaip 3 milionus skaityto
jų pagalba Sveikatos Departa
mento biuletenų, laiškų liečian
čių kūdikių sveikatą^ kas savai
tė leidžiamų pamfletų sveika
tos reikaluose, ir kitokios lite
ratūros sveikatos klausimais; 
Sveikatos Departamento litera
tūra nėra taipgi skleidžiama 
vien Chicagoje. Tik šį rytą at
ėjo laiškas moters, gyvenan
čios Livingstone, Zambesi 
Falls, šiaurinėje Rodesijoj, 
Afrikoje, kuri prašo, kad jos 
vardas butų įtrauktas sveika
tos Departamento literatūros 
skaitytojų sąrašai); nėra tokios 
šalies, kur musų biuletenai ne
būtų siunčiami.

“Visas pasaulis pradeda su
prasti svarbą pagrindinio su
pratimo, kaip užlaikyti sveika
tą, o tai tikrai reiškia tenden
ciją ilgesnio ir laimingesnio gy
venimo linkui.”

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos Lietuvių 
Navynologija

.....
Rašo A. Vanagaitis

Jūsų saugumui
Saugokitės vagių!
Toks yra patarimas visiems 

automobilistams policijos de
partamento biuletene, kurį šią 
savaitę išleido komisionierius 
Michael Hughes. Biuletene sa
koma:

“Apdrauskite savo karą. Vi
suomet, palikdami karą vieną, 
užrakinkite jį tinkamai; tik 
užsukti vadinamą ignition ne
užtenka; išimkite distributerį 
tolesnei atsargai.

Prirakinkite pamainai tairus 
tvirtais užraktais. Niekuomet 
nepalikite karo tokioje vietoje, 
kurioje vagiliai galėtų darbuo
tis apie jį niekeno nepastebimi.

Pirm negu pirkaite antraran- 
kį autą, persitikrinkite, kad 
savastis yra niekeno nekliudo
ma; turėkite reikalus tik su 
patikimais pardavėjais.

Jei jūsų autą apvagia, tuo 
jaus praneškite apie tai arti
miausiai policijos stočiai. Jei 
jūsų autas esti jums sugrąžin
tas, padėkite policijai apkaltin
ti vagilį.

Padėkite .policijai apsaugoti 
jūsų autą turėdami duotus 
aukščiau patarimus visuomet 
atmintyje.

Kaip numažinama
taksos

John Dailey, valstijos paja
mų komisijos pirmininkas, 
klausinėjo, kaip sąvasties val
dytojai politikierių pagalba nu
mažina taksas. Aiškinimus da- 

i vė tūlas Palmbla, 127 North 
Dearborn st. .lis pasakė, kad 
kas metai jis patarnaudavo 
150 savo klijentų taksų suma
žinime. Jisai su tų, klijentų po- 
pieromis atsilankydavęs j>as 
Edvardą B. Litsingerj, taksų 
peržiūrėjimo tarybos narį, I ž 
“patarnavimą” Palmbla imda
vęs vieną trečdalį to, kas bū
davę jo klijentams sutaupin- 
ta.

Ar prie bulvarų bran
gesnės vietos gyventi?

Teisėjo S\vanson teisine šio
mis dienomis nagrinėjama įdo
mus klausimas: kur branges
nės vietos gyventi — ramio
se gatvėse ar bulvaruose?

Looini* bulvaro sąvasties 
valdytojai teisme įrodinėja, 
kad jų taksos neturėtų būti 
padidintos už praplatinimą gat
vės. Esą, seniau buvę kas ki
ta. Seniau gyventi bulvare rei
škė garbę, šiandien tokioj vie
loj gyventi reiškia daugiau 
taksikebų, daugiau autų, dau
giau gasolino durnų; platesnė 
gatvė gi — daugiau nelaimių. 
Dabar žmonės didesnes rendas 
mokantys už Lutus ramiose 
gatvėse, o ne bulvaruose.

Paskendo
\Villiam VValiman, 11 metų 

bernaitis, 839 Crescent place, 
buvo išėjęs žuvauti. Parsinešė 
namo ešerį. Įleido kubilai). At
sikėlęs ryte pamatė, kad žu
vis dar gyva. Motina patarė 
paleisti ją. Vaikas paėmė nu
nešė paežerių. Namo jis jau 
negrįžo. Sekančią dieną moti
na surado VVilliam’o kūną pas 
graborių, kur jis buvo nuga
bentas, kai kranto dabotojas 
ištraukė bernaičio lavoną- iš 
vandens.

Apkaltino mokyklų 
tarybų

Jau Lūs kuris laikas atgal, 
kai nuvirto Plamandon viešo
sios mokyklos kiemo muro sie
na. Virsdama ji užmušė du 
mokiniu. Po to tuoj pradėta 
tyrinėti, kas buvo kaltas dėl 
tos nelaimės. Dabar išnešta 
sprendimas, kad kalta Moky
klų taryba. Jai buvę raportuo
ta, kad siena pairusi ir kad 
reikia taisyti. Buvo raportuo
ta laiku, ale siena likosi ne
pataisyta.

Pagalios šokis pa
sibaigė

Maratono šokis Coliseum 
trobesyje, kuris prasidėjo šeš
tadieny, birželio 2 d., pietų 
laiku, pagalios pasibaigė. Pir
mą prizą laimėjo Robert Johns, 
paeinęs iš Virginia, ir jo mer
gina Serena Bergandi, iš 
Chicagos. Jiedu iššoko 259 va
landas ir 44 minutes.

Marcelin Meado\v», kuri šo
ko kitoj pasilikusioj poroj su 
savo partneriu Grafskiu, užmi
go bešokdama ir todėl ji tapo 
“referi” išspręsta, kaip sulau
žiusi kontisto patvarkymus. 
Ši pora laimėjo antrą prizą. 
Kon testas pasibaigė tuoj po 
7:44 vai. ryto, vakar.

Mirė nuo karščio
Pirmadieny rodosi buvo n<- 

taip karšta. Vienok daktarai 
mano, kad Stanley Zyck, 45 
m., 495(> Donore st., miręp dėl 
šilumos. Apalpo darbe, stokjar- 
duose. Kiek vėliau mirė.

Elevatorių kompanijos vėl 
kreipėsi į Illinois Vaizbos ko
misiją prašydama pakelti 20% 
mokestį publikai, važiuojančiai 
elevatoriais.

(Tęsinys)
Mums, lietuviams, nykštu

kų nykštukams, nereikėtų nu- 
i sigręžti nuo tų šalių, bet nors 
i pustoniu padėti joms pripildy- 
i ti gyvatos klaviatūrą. Ir mums 
| reikia eiti į biznį, o ne į tiky
bines, politines, antitikybines 
bei kitokias grupes. Mes savo 

1 laikraščių skiltyse, savo Bridge- 
porte ar kitur — esame “dide
li” žmonės, ale kada nuvažiuo
jame “dovvn town”, tuomet mu
sų beveik ir nematyti... Na, ar
ne? O juk taip yra. Mes dideli 
daktarai, dideli advokatai, dide
li biznieriai ir dar kitokį, ale 
užvis didžiausi, tai esame igno- 
rantai. Visi norime visus val
dyti, mokyti, teisti, mulkinti, 
ete etc. Ir taip nuo amžių, lie
tuvių tauta ne kultūrą auklėja, 
bet ignoranciją. Tiek pas save 
Lietuvoj, tiek čia Amerikoi — 
esame, kaip minėjau, “dideli 
žmonės” ir nesuvaldomi, nesu- 
klausomi, nesukalbami.

Paimkime tokį dalyką. Kiek
viena tauta turi savo taip va
dinamą “patriarką”. Mes pat- 
riarko asmeny nuo seno turėjo
me a. a. Dr. J. Basanavičių. Ir 
ką-gi? Vistiek ne visi jį pripa
žįstame. Ypatingai Amerikoje 
yra tokių gaivalų, kurie tą 
žmogų smerkia. Jau toks elgi- 
inos leidžia spręsti apie save, 
koki mes esame nekultūringi.

Nekultūringumas
Tai buvo 1927 m. vasario 16, 

kada mirė Dr. J. Basanavičius. 
Lietuvių tauta užsidėjo sau 
penkių dienų gedulą. 20 vasa
rio Chicagoje man vadovaujant 
Birutei išpuolė mano benefi
sas. Vadinasi, turėjau savo 
naudai vakarą. Kaip ten nebū
tų, gedului esant, aš nenorėjau 
tą dieną perdaug linksmintis ir 
kitus linksminti. Vietoje links
imos programos, daviau gedu
lo koncertą. (Tarėjau vaidinti 
“Trys Sesutės Munšainiutės”). 
Parašiau “regniem” tam įvy
kiui ir suplanavau rimtą prog
ramą, taip-gi pasirašiau eiles. 
Kada man reikėjo su savo bi- 
rutiečiais tą įvykdinti, tai ne
malonu net rašyti, kokių epite
tų man teko išgirsti apie a. a. 
Dr. J. Basanavičių. Ir iš Biru
tės draugijos narių.... Tada, tai
aš pažinau žmones, apie kuriuos 
visai kitą opiniją turėjau su
daręs.

žinoma, tas vakaras man ne
davė daug pelno, bet užtat aš 
gavau “diplomą”.... Ne, brač,
kaip ten nebūtų, bet toks elge
sys negalima pavadinti kultu- 
ringu. Jau kad nenorime pri
pažinti ir paminėti savo tautos 
vado, kuris mums, lietuviams, 
naujus kelius atrado, tai ką be
kalbėti apie kitus darbus.

Mano pareiga užtylėti asme
nis tų birutiečių, bet kada mu
sų visų nebus, tada musų ainiai 
žinos musų visų darbus.

Amen. Nenorėdamas nieko 
užgaulioti, norėjau suteikti at
siminimų žiupsnelį iš netolimos 
praeities, kuri mano visam gy
venimui padėjo juodą antspau
dą. Kur aš nebusiu — visur ją 
matysiu.

Matote koki mes nedaaugę

vaikai. Jeigu tautinėj dailės 
organizacijoj randasi panašaus 
elemento, tai ką bekalbėti apie 
kitas? Ką bekalbėti apie kapi
talo organizacijas, kuriose yra 
visos siekšiškumo durys atda
ros?! Bet ne taip bloga, kaip 
atrodo. Mes turime šalę blogo 
daugiau gero, negu reikia. Yra 
žmonių sąžiningų, yra talentin
gų, yra pasišventusių savo tau
tos gerovei, tik reikia juos iš
judinti, reikia įkinkyti į darbą, 
o jie dirbs kiek jėgos neš. Tei
singumas nuo amžių buvo tei
singas ir tokiu paliks. Visokios 
niekšybės išeina aikštėn, nors 
ir gudriausiai slepiamos.

Kada žmogus kuria gerą ar 
blogą, tada jis lyg apsvaigęs — 
nemato, bet praėjus nekuriam 
laikui — pamato tos kūrybos 
vaisių.

Vadinasi, mums nėra ko nu
siminti. Nekultūringumas dings 
mumyse tada, kaip dings blogi 
palinkimai, šiais laikais Chica
gos Lietuvoj kitaip gyvenama, 
negu gyventa. Malonu žiūrėti 
ir džiaugtis, kaip kas metai mu
sų lietuviai turtėja ir kulturė- 
ja, didesnį būrį sudarydami. 
Chicagos lietuviams lemta iš
eiviją kontroliuoti ir jus turi
te to siekti, tik neužmirškite, 
kad gyvenate mieste, kad biz
niaujate ir tai yra jūsų gyve
nimo pamatas. Tegul biznis 
stovi pirmoje vietoje. Jeigu 
jus norite būti turtingi ir kul
tūringi, tai neužmirškite, kad 
jus esate lietuvių kilmės ir 
tautybės. O tas yra svarbiau
sia.

New Yorke randasi SLA. mi- 
lioninė organizacija, tai Chica- 
ga turėtu to neužsimiršti. Mes 
čia turime daugiau turto, negu 
kitos kolonijos.

(Daugiau nebus)

ryto iki vėlai nakčiai, prie ba
ro turėjau dirbti. Taigi ir visa
pusiai apžvelgti šį Joniškiečių 
Kliubo išvažiavimą neturėjau 
progos. Visgi šiek tiek turiu 
pasakyti.

Man patiko muzika; taip pat 
patiko p. Mačerinsko (joniškie
čio) šokimas, kurį jis šoko 
su viena aukšta, dailiai nu
augusia panele; p. Mačerinskas 
šokime yra tikras specialistas. 
Man patiko visų tų draugų ir 
draugių, kurie buvo šiame Jo
niškiečių Kliubo išvažiavime, 
veidai, jų malonumas, draugiš
kumas. Visi linkšmųs, vieni šo
ka, kiti dainuoja, treti vaišina 
vieni kitus. Tai tik juokis ir ge- 
rėkis iš tokio jų gražaus elgi
mosi.

Vienas kvietelis, atsigrįžęs į 
mane, sako: “Iš tikrųjų, tie 
joniškiečiai smagus žmonės”. 
Joniškiečių Kliubas gali pasi
girti, kad turi duosnių joniš
kiečių biznierių, kaip tai Tm- 
puolių (melroseparkietj), Smil
gius, Pilkius, Pliuškų, Svelainį 
ir kitus, kurie kiekvieną Joniš
kiečių Kliubo parengimą drū
čiai paremia.

Turiu pasakyti, kad man pa
tiko ir Joniškiečių Kliubo pir
mininko dainavimas “solo”, ku
rį keletą kartų prie baro atei
damas užtraukdavo. Tiesa, jis 
dainavo gerai ir Gasparaičio 
chore, bet tokio įspūdžio neda
rė, kaip kad dainuodamas vie
nas. Reikia pasakyti, kad jis 
taipgi buvo ir geram upe; gal 
dėlto, kad viskas kuopuikiausiai 
sekės.

Girdėjau, kad prisirašė ke
letas naujų narių prie kliubo. 
Ypatingai man patiko Joniškie
čių Kliulx) pikniko komitetas,
taipgi ir darbininkai, kurie 
kiekvienas savo užduotis atliko 
kuogeriausiai. Joniškiečių Kliu
bas gali didžiuotis turėdamas 
tokius veiklius purius kaip p.p. 
Gasparaičiai, Vaičiuliai, Bim- 
džiai, Petraitis ir Stonis (nau
jas dar narys).

šis Joniškiečių Kliubo išva
žiavimas, reikia skaityti, visais 
atžvilgiais geriausiai pasiseku
siu. Butų gerai, kad gerb. ko
mitetas malonėtų surengti dau
giau tokių Joniškiečių Kliubo 
išvažiavimų. Duodu žodį — ir 
aš pagelbėsiu. —Joniškietis.

Pirkit nao musu olsolio kai
nomis. Copper coli rasinis šil
dytuvas virtuvas boileriui. 
93.83- Klauskite Pono Musll.

Peoples Plumbing &
Heating Supply Co.

490 Milwaukee Avė.. 
461 N. Halsted St.

Haymarket 0076—0070L. ... ....... .........

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

(TEISINGAS 
PATARNA

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

^biznius.

C. P. SUROMSKI & CO.
Real Estate

3352 S. Halsted St.
Phone Yards 6751

Joniškiečių kliubo 
išvažiavimas

<
Pereitą sekmadienį p. St. 

S vėlai n io faunoje, 87 ir Kean 
avė., įvyko Joniškiečių Kliubo 
piknikas. Oras buvo labai gra
žus, tai ir žmonių į pikniką 
privažiavo gana daug. Joniškie
čių Kliubui didėjant,- augant į 
ilgį ir į plotį, ateityje prisieis 
rengti piknikai dideliuose dar
žuose.

Aš šiame Joniškiečių Kliubo 
išvažiavime turėjau laimės 
tiek, kad be atvangos, nuo pat

Tcl. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo liąluvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

‘ M. YUŠKA & CO.
4604 S’o. Paulina St., Chicago, UI.

....................- ■ ’ - /

/—.......... .... ... 1

Gražiausias ir geriausias 
Automobilius šiais metais 

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

Gausi teisingą ir mandagų 
patarnavimą.

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

Phone Hemlock 808.4
* ...........i. „i. J

MŪRINIS arba MEDINIS• ’

n — kiti lengvais ii*I U mokėjimais t 24 mėnesius ’ 
Musų special iškurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryšių.

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

Adresas -............................... ..............

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Vardai 

119 Chicago Avė.
Evanston

Tel. University 8950 arba 
Kogers Park 8270

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

Išdirbinėto jai visokių durių.
Specialio didumo darom pagal orderį 

{dedam sietelius

Night and Moming to keep 
thetn Ciean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or tcEye Beauty” Book

Morise Co^ Dtpt. B. S„ 9 B. Ohio Su Cbk»to

I AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

.1618 West 18-ta Gatvė

Miliono

The COACH nebu- 
veiki-

CHEVROLETJ

Virš PuSėS

Naujų Chevrolet
randasi kelyje nuo sausio

1 dienos

^^.*595 
£^...‘675 
Cm-OTdM- Q C 6portC.briol«V-Z J

(ci!lZ JSdy) *495
Lkht DeHvery •‘1*7 g

Ali prlcMf. •. b. niat, 
MicbigMB

ObMk ClMTV*l«t 
DeUverMl FrteM

Nuo paskelbimo sausio 1 
dienoje šių metų apie Di
desnius ir Geresnius Chev
rolet tapo įvertinti ir pri
pažinti dideliausio skai
čiaus žmonių. Kasdie tūk
stančiai žmonių perka nau
jus Chevrolet. Jau dabar 
randasi virš pusė miliono 
šių naujų karų kelyje!

Dar niekuomet pirmiau 
nauji modeliai nebuvo taip 
entuziastiškai priimti 
nes niekuomet pirmiau nei •

vienas automobilius 
vo taip puikus, gero 
mo ir pigus! čia yra per
statoma rųšis vidaus ištai
symo kuris yra vartoja
mas visame pasaulyje pui
kiausių karų — yra galu
tinas užbaigimas ir stebė
tinai pigiomis kainomis au
tomobiliai!

Atsilankykit ir pamatykit 
patys. Randasi septyni 
skirtingi modeliai dėl pasi
rinkimo.

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

Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

SOUTH
F. L. Crawford Motor Halea 

9321 CottaKe Grove Avė.
Witte Motor Sales 

Bluo elund, III.
Schuller & Hafner Chevrolet Co. 

4741 Cottage Grove Avė. 
Spooner Motom, Ine.

Harvey. III.
McMamiM Motor Sales 
0711 8. VVetitern Avė.

MIchlKun Avė. Chevrolet Co. 
2234 S. Mlchlgan Avė.

Nleburger Chevrolet Conipsny 
7744 Stony Island Avė. 

A. J. Oosterbeek Motor Co. 
7541 S. Halsted St.

Orme Bros. Si Sheetn Motor Co.
6082 Cottage Grove Avė. 

Superlor Motor Sales 
<19-13 S. Halsted St. 
SOUTH-— (Contlnued) 

Selp Chevrolet Company 
S(l2« Commerolal Avė. 

Warme Motom, Ine. 
Chlcago IlelKhts, III.
Young A HOffman 

1709-11 W. 95th 8t. 
Argo Motor Company 

0911-10 Archer Avė., Argo, III.

Ashland Avė. Motor Sales 
0430-4'4 S. Ashland Avė. 

Norman M. Barron Chevrolet 
Sales 

2330-43 W. lllth St. 
Baiinmn Chevrolet Sales 

3010-20 Archer Avė. 
Caley Brothers 

10038 8. Miehigan Avė. 
NORTH 

Uptown Motor. Corporation 
•IHrtP Broa<lway 

VVeHCottVtahonlau Company, Ine. 
1243 Chlcago Avė., Evanston 

NORTH—(Contlnued) 
Alhany Vark Motor Sales 

3102 Lawrence Avė. 
Blaineuser-Kgan Chevrolet Sales 

Nlles Center, Iii. 
Dės Plalnes Motor Co. 

Dės Plalnes, III. 
Mihvaukee Avcnue Motor Sales 

2004 Mihvaukee Avė. 
WKST 

Smart Chevrolet Company 
La Grange, III. 

Dės Plalnes Valiny Motor Sales 
Lemont, UI. 

Vest Auto Sales 
2032 V’ashlngton Blvd.

Drlje Motor Sales 
(1028 Ronsevelt Road. Oak Park 
George W. Durst Chevrolet Co. 

741 W. Jackson Blvd.
VEST—(Contlnued) 

Elmuood Park Motor Co. 
Elmwoo<l Park, III.

Flvek’s Sales A Service 
2432-40 H. Kėdelė Avė. 
Keenan Chevrolet Hales 

0323-20 W. 22<l Ht.. Cicero. III.
King Motor Hales 

Maywood, III.
Leivls Auto Sales 
3400 Ogden Avė. 

Murray Service A Motor Co. 
002 Madlson St., Oak Park, UI. 
Kay O’Connell Motor (Company 

4020 V. Madlson St.
Harry M. Rcld Motor Company 

0813 V. North Avė. 
Roosevelt Motor Sales 
3838 Roosevelt Road 
R. & N. Motor Sales 

0827 Ogden Avė.. Bcrwyn
Taylor Chevrolet Sales 

Melrose Park, III.
E. H. Fleck & Company 

Hinsdale, Illinois

Q U A L I T Y W C O S T
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REPUBLIKONAI RENKA KANDIDATĄ

Šiandie republikonų partijos konvencija, susirin
kusi Kansas City, Mo., nominuos savo kandidatą į Jung
tinių Valstijų prezidentus. Jau iš anksto žinoma, kad 
tuo kandidatu bus prekybos sekretorius Coolidge’o ka
binete, p. Herbert Hoover. Už jį pasižadėjo balsuot pa
kankamas delegatų skaičius, kad jau pirmam balsavi
me jisai gali būt išrinktas.

Hooveris pagal profesiją yra inžinierius. Ilgus me
tus jisai gyveno užsieniuose ir iki didžiojo karo apie ji 
Amerikoje beveik niekas nežinojo. Karo metu jam bu
vo pavesta rūpintis Belgijos maitinimu; paskui, kai į 
karą įstojo Jungtinės Valstijos, tai prezidentas Wilso- 
nas parsikvietė jį namo ir paskyrė “maisto administra
torium”. Jisai taip pat organizavo pagalbą badaujan
čiai Rusijai ir jo priežiūroje buvo kitų karo nuteriotų 
kraštų šelpimas.

Šitais savo darbais p. Hoover įgijo tiek populiaru
mo, kad prezidentas Hardingas pakvietė j j užimti pre
kybos sekretoriaus vietą. Šitoje vietoje Hooveris pasili
ko ir prie Coolidge’o. Abejonės nėra, kad tai labai inte
ligentingas, apsišvietęs ir gabus žmogus. Ypatingai p. 
Hoover pasižymėjo savo gabumu, kaipo administrato
rius ir organizatorius. Nuo paprastų politikierių jisai 
skiriasi tuo, kad jisai nelaiko “spyčių” ir nedavinėja 
“interview” laikraščių korespondentams.

Partinėje politikoje jisai iki šiol buvo taip nežy
mus, kad dauguma žmonių ilgai nežinojo, ar jisai de
mokratas, ar republikonas. Šitų dviejų partijų skirtu
mai jam turbut mažai ir terūpi, nes jisai dirbo ir de
mokratų valdžiai, ir republikonų. Bet, tiesą pasakius, 
tų skirtumų beveik, ir nėra. Vienintelis svarbus punk
tas, kuriame republikonai skiriasi nuo demokratų, tai 
muitų klausimas: republikonai stoja už aukštus protek
cinius (apsaugojamus) muitus, o demokratai yra linkę 
prie muitų mažinimo ir prekybos laisvės. Sako, kad ir 
Hooveris pirmiaus buvęs “free trade” šalininkas. Jeigu 
republikonai jį šiandie remia, tai matyt, jisai tuo klau
simu savo nuomonę pakeitė.

Tečiaus republikonų vadai gal būt nori jį padaryt 
prezidentu daugiausia dėl to, kad jie jaučia reikalą pa
keisti Jungtinių Valstijų nusistatymą užsienių politiko
je. Nuo Wilsono laikų Amerika užsispyrė “nesikišti” į 
Europos reikalus ir nesidėt prie Tautų Sąjungos. Nors 
šitos linijos Washingtonas ne visuomet laikėsi, ji visgi 
iki šiol tebėra oficialė republikonų partijos politika. 
“Tikram” republikonui butų labai nepatogu viešai ją 
atmesti ir pradėt eit tuo keliu, kuriuo vedė Amerikos 
diplomatiją nabašninkas Wilsonas. O tuo tarpu kaip 
Amerika gali ilgesnį laiką stovėti nuošaliai nuo Tautų 
Sąjungos ir nuo Europos reikalų, kuomet diena iš die
nos Amerikos kapitalistai vis daugiau skolina ir inves- 
tuoja pinigų svetimose šalyse?

Gal dėl to republikonai ir pasirinko kandidatu i 
prezidentus tokį žmogų, kuris buvo Wilsono bendradar
bis, pirma negu atėjo į jų partiją.

Hoover yra stambiojo pramoninio kapitalo atsto
vas. Jeigu jisai bus išrinktas, tai jisai rūpinsis, kad aug
tų fabrikantų, jų kompanijų ir trustų pelnai'. Darbinin
kų masės iš jo vargiai gali tikėtis ko gero. Farmeriai 
taip pat ne. Bet kol darbininkai su fermeriais nesusi
pras savarankiškai veikti politikoje, kol jie seks repub
likonų arba demokratų uodegoje, tol jų reikalais nie
kas ir nesirūpins. Politikoje labiaus, negu kur kitur, 
tinka taisyklė: “Help yourself!”

VAJĖ!

Iš Lietuvos ateina žinia, kad gegužės 25 dieną fe
derantų “Darbininko” redakcijon atvyko policijos nuo
vados viršininkas ir konfiskavo 1,300 dar neišparduo- 
tų “D-ko” ekzempliorių. Ir sakoma taip:

“Konfiskavimo nutarimo nuov. viršininkas ne
patiekė, pareiškęs žodžiu, kad nutarimas busiąs 
pristatytas vėliau. O tau ir laisvė. Baigia smaugt 
opozicijos spaudą.”

Užsisakymo kainai
Chicago je — paltu:

Metams_________ ____ (8.01
Pusei metų ............  . 4.0 i
Trims mčneriams r-, - • 2.5 
Dviem mėnesiam ________ 1.5
Vienam pitaesiui ,75

Chicagoje per iineiiotojust
Viena kopija , _________ __ 8c
Savaitei - -- r - - ____ 18c
Minėsiu! -r,, 71c

Suvienytose Valstijose, ne fihieago- 
je, paltui

Metams —.........—.....* ■ < |7.0(
Pusei metų ......... 8.5(
Trims minesiams______ — 1.75
Dviem minesiams -............. . 1.25
Vienam minėsiu! —------—. ,75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams _____ ■ $8.0(
Pusei metų ............  4.0(
Trims mlneaiama   2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Je, tikrai baigia. Bet tautininkų valdžia pradėjo 
smaugt ir ilgą laiką tęsė smaugimo darbą dar tuomet, 
kai federantai sėdėjo valdžioje. Žinoma, ta smaugiamo
ji spauda buvo ne federantų, bet ar apie “spaudos lais
vę” reikia kalbėt tiktai tuomet, kai tenka ginti savo 
spaudą nuo smaugimo?

Federantai padėjo smetonininkams iškasti tą duo
bę, į kurią šiandie jie ir patys “baigia” kristi. Tai kokią 
teisę jie dabar turi skųstis?
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Belą Kun. — Bažnyti
nis choras atsisakė 
garbinti karą.
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Balandžio 26 d. Austrijos so
stinėj, Vienoj, buvo suimtas 
Belą Kun. Areštavimas to 
pagarsėjusio vengrų komunisto 
buvo tikra sensacija. Tuoj pra
sidėjo spėjimai: ką su juo da
rys austrų valdžia?

Bolševikai reikalavo, kad 
Belą Kun butų jiems išduotas, 
nes jis ya priėmęs Rusijos pi
lietybę. Iš kitos pusės, veng
rai griežtai užsispyrė, kad Belą 
Kun butų jiems perduotas. Mat, 
su juo diktatorius Ilorthy nori 
suvesti sąskaitas. Savo laiku, 
kai Belą Kun buvo užgriebęs 
vengrų valdžią j savo rankas, 
laikraščiai buvo pilni žinių apie 
raudonąjį terorą. Prieš jį ven
grai dabar iškelia daugybę kal
tinimų. Jis yra kaltinamas nu
žudymu 236 žmonių, papildy
me 19 plėšimų, falsifikavimu 
junknotų ir tt. Primetama jam 
<altė ir dėl žuvimo Rusijoj 
200,000 Vengrijos imtinių, ži
noma, visi tie kaltinimai yra 
labai išpusti.

1918 m. pabaigoj Belą Kun 
bandė nuversti Austrijos val
džią, kuri susidarė tuoj po pa
šalinimo nuo sosto Karolio. Nuo 
;o laiko jo vardas buvo artimai 
surištas su komunistiniu judė
jimu. 1919 m. jam pasisekė 
nuversti vengrų valdžią ir 
steigti ten komunistinį rėžimą. 

Tas režimas tačiau neilgai tvė
rė. Reakcininkai paėmė viršų. 
Belą Kun, gelbėdamas savo kai
lį, paspruko j Austriją. O vė
liau, kai jam buvo įsakyta iš
sikraustyti, jis nuvyko į Rusi
ją. Vengrų reakcininkai ir ta
da reikalavo išduoti Belą Kun, 
bet Austrija atsisakė tatai pa
daryti. •

šiandien dalykų padėtis paki
tėjo. Po ilgų svyravimų kun. 
Seipelio valdžia, nežiūrint į dar
bininkiškų organizacijų protes
tus, linksta prie išdavimo Belą 
Kūno vengrų reakcininkams. 
Koks likimas jį ten laukia, — 
nesunku numatyti.

Dabartiniai Vengrijos valdo
vai neužmiršo raudonojo tero
ro. Jie deda visas pastangas, 
kad to teroro vyriausias kalti
ninkas butų tinkamai nubaus
tas. Prie progos reikia pami
nėti, jog ir dabartinių Vengri
jos valdovų rankos nėra švarios. 
Jie buvo kaltininkai baltojo te- 
oro, kuris savo aršumu pralen
kė Belą Kūno viešpatavimo pe
riodą. Tiesa sakant, Vengrijos 
liaudis ir šiandien tebėra tero- 
vizuojama.

Belą Kun gimė Kolozsvare, 
žymiausiame Transylvanijos 
mieste. Šiandien jis yra apie 45 
metų amžiaus. Jaunystėj, kaip 
priešai tvirtina, jis buvo areš
tuotas dėl svetimų pinigų iš
eikvojimo. Kiek tame yra tie
sos, — sunku pasakyti. Pavyz
džiui, buvo leidžiami gandai, 
jog jis yra nemokša. Tuo tar
pu Belą Kun yra baigęs Vie
nos universitete teisių skyrių.

Karo pradžioj jis buvo pasių
stas į rusų frontą ir pateko į 
nelaisvę. Kuomet Rusijoj ki
lo revoliucija, Belą Kun pate
ko Radeko įtakon. Bolševikai 
panaudojo jį propagandos tiks
lams. Jam tapo pavesta re
daguoti maginių kalba leidžia
mą laikraštį, kuris buvo plati
namas tari) Vengrijos kareivių. 
Tuo budu jis pasidarė žinomas 
paparstiems kareiviams ir dar
bininkams.

Lapkričio 27 d. 1918 m. Belą

Kun. atvyko j Budapeštą. Val
džia tuo laiku buvo grafo Karo- 
lyj rankose, šalyj siautė di
džiausias vargas, žrąončs ne
rimo. Prie tokių aplinkybių 
lengva buvo juos sukurstyti. 
Tos progos Belą Kun nepralei
do. Padarinyj kilo riaušės. 
Kun tapo areštuotas. Kalėjime 
jam neilgai teko sėdėti. Paleis
tas iš kalėjimo, jis vėl stvėrėsi 
putčą organizuoti. Neužilgo po 
grafo Karolyj pasitraukimo iš 
valdžios įvyko bolševikiškas 
perversmas. To judėjimo prie
šakyj atsistojo Belą Kun.

Apie komunistų viešpatavi
mą Vengrijoj nėra reikalo daug 
kalbėti. Nuo pirmos Belą Kūno 
įsigalėjimo dienos pradėjo siau
sti teroras. Iš pradžių komu
nistai kaimiečių nekliudė, bijo
dami juos sukiršinti. Bet dva
sia šventa miestelėnai gyventi 
juk negali. Noroms nenoroms 
tad prisiėjo susidurti su kai
miečiais. O kadangi kaimiečiai 
nenorėjo be atlyginimo duoti 
maisto produktus komunistiš
kos revoliucijos labui, tai kilo 
ir konfliktas. J kaimus buvo 
siunčiami baudžiamieji būriai. 
Tos rųšies teroras tačiau ne
spėjo išsivystyti. Karas su 
Čekoslovakija, visiškas pramo
nės susmukimas ir nesusiprati
mai su Rumanija parbloškė bol
ševikišką režimą. Belą Kun 
spėjo pasprukti, o jo vyriausias 
leitenantas, Samuelyi, pagarsė
jęs “mirties traukinio“ istorija, 
nusišovė.

Kaip matote, Belą Kun vedė 
labai audringą gyvenimą. At
rodo, kad tam gyvenimui dabar 
prisiartina galas. Jeigu jis pa
teks į Vengrijos reakcininkų 
rankas, tai susimylėjimo, žino
ma, jam nebus; jis bus veikiau
sia nugalabytas.

Seipelio valdžia, kaip jau bu
vo minėta, yra beveik nusitaru
si Belą Kūną vengrams išduo
ti. Ar ji drįs tatai padaryti, 
— parodys trumpa ateitis.

» » a '
Rudyard Kipling yra garsus 

anglų rašytojas ir poetas. Prieš 
keletą metų jis laimėjo Nobelio 
dovaną už pasižymėjimą litera
tūroj. Tačiau Brightono (Ang
lijoj) bažnytinis choras surado, 
jog Kiplingas kartais parašo to
kius dalykus, kurie tinka tik 
laukiniams žmonėms.

Dalykas toks. Brightone kas 
metai yra rengiama “dainų die
ną”. Tai savo rųšies chorų 
kontestas. Geriausiam chorui
yra skiriama dovana. Per ke
lis metus bažnytinis choras
dalyvavo kbnteste, beveik
visuomet laimėdamas pir
mą dovaną, šiais metais jis 
irgi rengėsi kontešte dalyvauti. 
Bet štai rengėjai paskelbė, jog 
svarbiausi kontesto daina bus 
Kiplingo “Hymn Before Ac- 
tion“. O to himno pirma stan- 
za skamba sekamai:

The earth’ įs full of anger, 
the seas are dark with wrath.

The Nations in their harness 
go up against our path.

Ere yet we lodse the legions, 
ere yet we draw the blude, 

Jehovah of the thunders,
LorU God of Battles, aid

Bažnytinio choro vedėjas pa
rašė kontesto rengėjams laišką, 
griežtai smerkdamas parinktą 
dainą. Laiške (kurį faktinai 
padiktavo kunigas T. Rhondda 
Williams) sakoma, jog tokie žo
džiai dainuoti pritiktų tik lau
kiniams žmonėms, šiame kri
tiškame momente, kuomet rei
kia dėti visas jėgas taikos pa
laikymui, garbinimas karo bu-

f............. ...........
Skaitytoji) Balsai

[Už išreikštas šiame skyriuje 
’ nuomones Redakcija neatsako] ♦

Susivienijimas ir 
bolševikai

Nors bolševikai pralaimėjo 
SLA. Pildomosios Tarybos rin
kimus, bet vilties užvaldyti Su
sivienijimą jie vis dar nenusto
ja. Dirba jie išsijuosę kad pa
siuntus kiek galima daugiau 
savo žmonių. Tur būt nerasi 
nei vienos bolševikų kontro
liuojamos kuopos, kuri nesiųstų 
į Seimą savo delegatus, nežiū
rint į kuopos iždo stovį ir ke
lionės tolumą. Aš manau ne
apsiriksiu pasakęs, kad šiame 
Seime mes turėsime bolševikiš
kų delegatų net iš tolimos Cali- 
fornijos. O iš Californijos į 
Baltimore vien kelionė kainuo
ja apie šimtą dolerių. Apie 
sugaištą laiką ir kitas išlaidas 
nėra reikalo ir kalbėti.

Matant tą negeralę “raudo
nosios armijos“ mobilizaciją, 
idant užvaldyti Baltimorės Sei
mą, kyla klausimas: Kas butų, 
jeigu raudoniesiems pasisektų 
daugumą sudaryti?

Trumpai į tą klausimą gali
ma atsakyti taip: tat butų di
delė susivienijimui nelaimė.

Kas seka bolševikų spaudą ir 
yra šiek tiek susipažinęs su 
bolševikų veikimu kitose pa- 
šelpinčse ir kultūrinėse orga
nizacijose, tas iš kalno gali nu
manyti, prie ko maskvinių šei
mininkavimas gali privesti.

Jau dabar bolševikiški šlamš
tai inkriminuoja ne jų kontro
liuojamas kuopas rinkimų klas- 
tavimu. Tuo tarpu buvo iškel
ta aikštėn, kad kai kuriose 
bolševikiškose kuopose vardai 
kandidatų tapo ištrinti, o jų 
vietoj užrašyti kiti! Vadinasi, 
kuo patys kvepia, tuo ir kitus 
tepa.
Kas gi butų, jeigu bolševikai 
Seim eturėtų daugumą? Jie su
rastų tiek neva “nelegališkų“ 
balsų, jog Pildomoji Taryba 
atsidurų jų rankose. Fabrika- 
vime “nelegališkumų“ su jais 
niekas negali lenktyniuoti. 
Jiems tikslas pateisina prie
mones.

Kitas bolševikų žingsnis bu
tų “apvalymas“ Susivienijimo 
organo “Tėvynės“ nuo Vitaičio. 
Po to jie, žinoma, atsteigtų 
tvarką “suskaldytose“ kuopose 
ir aštriai nubaustų “skaldyto
jus“. I “skaldytojų“ sąrašą 
greičiausia patektų visi žymes
nieji SLA. darbuotojai, kurie 
tik nepučia į bolševikišką dūdą 
ir kurie nenori nusilenkti bol
ševikiškai diktatūrai. Kliūtų ne 
tik Vitaičiui, Gegužiui ir Gri
gaičiui, ale ir visiems tiems, 
kurie iki šiol priešinosi “raudo
ną j ai armijai“, užkariauti Su
sivienijimą.

Tas bolševikiškas programas 
butų vykinamas po priedanga 
gražių tikslų: dėliai organiza
cijos geroves. Na, o ta “ge
rovė“ butų tolygi Rusijos ge
rovei, kur vardan aukštų idea
lų žmonės yra terorizuojami.

To Susivienijimas tikrai su
silauktų, jeigu bolševikai už
valdytų Baltimorės Seimą. Na, 
o kokio liūdno likimo susilauk
tų ta stipriausi lietuvių orga
nizacija, apie tai nėra reikalo 
ir kalbėti.

Visų tad SLA. kuopų yra 
pareiga žiūrėti, kad išrinkti de
legatai dalyvautų Seime. Jei 
tai bus padaryta, tai visos bol
ševikų pastangos nueis neikais, 
—jie vėl turės “strategiškai“ 
pasitraukti.—S. Bakanas.

tu?'nusidėjimas prieš civilizaci
ją.

Laiške taip pat pranešama, 
jog bažnytinis choras kontesto 
nedalyvaus, kadangi prie karo 
garbinimo prisidėti jis nenori.

— K. A.

N. Rubakinas

Pasaulio Kūrimosi
Paslaptys

Nuo be galo didžia, lig be 
galo maža

Kas viršuj musų galvų, ten 
aukštai, už tūkstančių milionų 
kilometrų nuo mus? Ir kas to
kiame pat tolume po musų ko
jų, į dešinę, j kairę? 1) Visi 
mes, su musų žemės rutuliu, 
apsupti iš visų pusių šalto tuš
tumo. šitoj tuštumoj visuomet 
šalta. Ne mažiau dviejų šimtų 
laipsnių, o gal ir daugiau. To
kioje tat tuštumoje lekia, pats 
savaime žemės rutulys su visa 
kuo, kas tik yra ant jo. O 
mums rodosi, kad ne mes le
kiame, bet žvaigždes ir visi ki
ti dangaus švyturiai aplink 
mus skrieja, tik priešingon pu
sėn. čia lekia planetos su savo 
mėnuliais, tikrais jų palydo
vais; ir kometos, ir akmenys 
įvairaus didumo, ir smiltys, ir 
dulkės... Ir taip visa išmėtyta, 
išsklaidyta. Bet kiekviena pla
neta, taip pat ir kiekviena dul
kelė, turi savo kryptį, savo ke
lią. Ir visa tatai laksto savais 
keliais ir vienodais dėsniais: 
kiekvienų judėjimą, ar trupi
nėlio kokios nors medžiagos, 
ar dulkelės, ar planetos, ar 
žvaigždės* vis tiek pat tvarko 
dvi jėgos: viena jęga — įsibė- 
gimo greitumas, ir antra, — 
ypatingas galėjimas kiekvieno 
trupinėlio kokios nors medžia
gos, lyg kad traukti į save ki
tą trupinėlį bei kokios kitos 
medžiagos. O toks kūnų ypa
tumas — traukti į save — yra 
pastebėtas ir bandymais patik
rintas, bet lig šiol mums žmo
nėms nežinomas ir nesupran
tamas. Mes tik galim pasaky
ti, kad kiekvienoje medžiago
je yra lyg toks ypatumas, lyg 
tokia pritraukimo jėga, kuri 
veikia visuose kūnuose. Dabar 
ji mums nesuprantama, slėpi
ninga, kad mes dar jos neži
nome. Nes visa, visuomet ir 
visiems rodosi slėpininga, kol 
dar neišaiškinta, nesuprasta. 
Bet žingsnis po žingsnio, vis 
aiškėja, vis* atsiveria, todėl, 
kad žmogaus protui, galima 
sakyti, ir ribų nėra. Kuomet 
nors ir pritraukimo jėga bus 
suprasta.

Ypatingai svarbu tas, kad 
mus apsupa šalta tuštuma. O 
šitoj šaltoj tuštumoj gali pa
ti iš savęs, atsirasti šilima. 
Tuštuma toji — tamsi. Bet jo
je gali atsirasti ir šviesa. Ir 
taip pat pati iš savęs.

štai, pavyzdžiui, tuštuma le
kia nepaprastu greitumu dide
lis akmuo, o prieš jį — kitas 
toks pat akmuo. Abu šitie ak
menys visai šalti. Bet kai tik
tai jie atsidurs, — tuojau su
šils. Ir dar kaip sušils, — ne 
tik lig raudonumo įkais, bet ir 
lig baltumo! Štai ir pasirodė: 
greito lėkimo dėka dviejų ak
menų, ir jų susidūrimo dėka, 
pasidarė pati iš savęs ir šili
ma, ir šviesa. Tai reiškia: lė
kimas, tikriau sakant, judėji
mas virto šilima ir šviesa. Rei
škia, gali atsirasti pati iš sa
vęs ir šilima, ir šviesa. Ir la
bai daug atsiranda. Ir ne tik 
dideliems akmenims, bet ir ma
žiems — mažutytėms smilte
lėms, dulkelėms, bei kokios me
džiagos dalelėms susiduriant 
atsiranda šilimos ir šviesos.

Štai, pavyzdžiui, šaltas oras. 
Paimkime vamzdelį, kietai už
taisykime vieną jo galą, pri- 
leiskime jį šalto oro, nors ir 
labai šaltą dienų, o prie kito 
galo šito paties vamzdelio pri
taisykime stumeklj, panašiai, 
kaip vandentraukiuose. Pritai
sykime šitą stūmoklį' taip, kad 
pro jį visai nepraeitų oras iš 
vamzdelio laukan. Paskui, pa
ėmę, smarkiai ir greitai stum
iame šitą stūmoklį vidun vam
zdelio. Ir kas gi pasirodys? Su
prantama, oras vamzdyje nuo 
stūmoklio patankes, sutirštes, 
pasidarys svaresnis. Bet štai 

kas itin indomu: sutankėjęs, 
nors ir labai šaltas dras, grei
tai įkaista. Reiškia, vien tik 
nuo sutirštėjimo, vien nuo su- 
tankėjimo oro pasidaro šilima. 
Iš šalčio gaunasi šilima! Ir dar 
kas per šilima nuo to gali at
sirasti: jeigu vidun vamzdelio 
jdėtume sausos vatos arba kim- 
pinės, tai tuoj jos užsidegtų, 
žybtelėtų. O juk liepsna švie
čia, leidžia šviesos spindulius! 
Tokiu pat budu galima gauti 
ugnis iš paprasto šūvio. O ši
toks šuvinys vadinasi “oro 
skeltuvu“.

Kodėl gi oras taip įšyla vien 
nuo susislėgimo arba sutirštė
jimo? štai kodėl: juk oras — 
medžiaga; o kiekviena medžia
ga yra susidariusi iš mažų — 
mažiausių dalelių tos pačios 
medžiagos. Mes jų visai nema
tome, nes perdaug mažos mu
sų akims įžiūrėti. Kiekviena 
medžiaga, ar ji yra žvaigždės, 
ar planetos, ar akmens, ar žmo
gaus kūnas, visuomet sudary
ta ir sutaisyta šitaip: stambio
sios dalys sudarytos iš mažes
nių, mažesnes dar iš mažesnių 
ir dar iš mažesnių. O tos ma
žiausios, taip pat sudarytos iš 
dalelių už šitas mažesnių. Ir 
taip nežinia, lig kokių ribų. 
Kuomet kokia nors medžiaga 
susiduria su kita kokia nors 
medžiaga, tai, reiškia, susidu
ria tik jų dalelės.

(Bus daugiau)

ACID VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magnesia“ 

Geriau negu 3oda

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

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

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

G-------
GYVENIMAS

Mėnesinis žurnalai 
900 W. 52nd Street 

CHICAGO

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

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

Brighton Park
Pereiti) sekmadienį, birželio 

10 d., vietos lietuvių katalikų 
bažnyčioj buvo nepaprastos iš
kilmės, — tai vadinama Dievo 
Kūno šventė. Netik bažnyčioj, 
bet ir darže buvo parėdyti ma
ži altoriukai, kur buvo apvaikš
čiojama Evangelijos.

Žinoma, tokioms šventėms 
ir žmonių daugiau prisirenka, 
ne kad paprasta sekmadienį.

Na, o kur daug yra susirin
kusių, ten susirinkimo rengė
jai visados turi progos geriau 
savo prekes pagarsinti. Taip 
ir čia. Kadangi iškilmių ren
gėjas buvo pats Klebonas, tai 
jis po paprasto bažnyčioj pa
mokslo sumanė ir savo pre
kes plačiau pagarsinti. Prane
šęs apie įvairius susirinkimus, 
apie piknikus ir rengiamus va
karus, pradėjo antra pamokslą 
apie vaikų mokyklas. Išgyrę 
savo parapijines ir išpeikę vie
šą mokyklą, kaip kad kunigai 
paprastai daro, jis pradėjo ieš
koti kelio, iš kur pradeda eiti 
paklydę ir nesuvaldomi paau
gę vaikai ir, žinoma, surado 
buk iš viešųjų mokyklų. Dau
ginus iš Klebono negalima ir 
norėti, nes tai jų paprastas 
darbas: kas jųjų globoj — tas 
geras, gi kas ne jų — tas blo
gas.

Bet aš, girdėdamas tuos Kle
bono aiškinimus, norėčiau duo
ti Klebonui šitokį patarimą.

Lai gerb. Klebonas, užsidė
jęs nematomą kepurę, pavaik
što vakarais po pati vidurį, 
lietuvių centrą Brighton par
ke. Pamatęs buri augančių 
v ikų, tegul prieina arti prie 
jų: lai prisiklauso jų gražių 
kalbų ir jų apsiėjimo su pra
eiviais, ir lai arti prisižiūri, 
keno jie yra auklėtiniai — ar 
viešos mokyklos, ar jie bus jo 
paties parapijos, bažnytinės 
mokyklos, Užtikrinu, kad tai 
bus antrieji.

Lai Klebonas nematomai per
eina savo parapijonų namus ir 
lai prisižiūri ištikimųjų para
pijonų gyvenimui, tada galės 
spręsti, kas kaltas dėl blogo 
vaikų klčj imo.

Kaip Seserys parapijines mo
kyklos, taip mokytojos viešos 
mokyklos, visos nori ir sten
giasi išmokinti vaikus tik ge
rųjų pusių, nes blogųjų pusių 
jie patys išmoksta. Nei viena 
mokykla iš blogo vaiko nepa
darys gero. Jei vaikas namie 
tik girdi barnius ir mato peš
tynes; jei vaikai prisižiūri, kaip 
molinos verda “moonshina” 
ir i>o to visi jį geria; jei mo
tinos ir tėvai nežino, kada vai
kas purvinas nesiprausęs eina 
į lovą gulti; jei vaikas parei
na namo apie litą ar 12tą 
vai. x nakties ir tėvai (nežino, 
kur jisai buvo, — ar tai mo
kyklos kaltė? Jei tėvai duos 
savo vaikams gražių pavyz
džių, mokins vaikus namie, 
kad ne tik tėvus ir kunigus 
reikia pagerbti, bet reikia gerb
ti kiekvieną asmenį, kaip ar
timą taip ir svetimą, tada ne
bus tiek vaikų kalėjimuose, 
kiek jų šiandie randasi.

Kas gi šiandien nežino, kad 
dauguma, kriminalistų yra ge
ri parapijonai; kas gi nežino, 
kad šiandien dauguma lietu
viškų munšainierių gyvena ar
ti bažnyčių, eina patys j baž
nyčias, leidžia vaikus j kata
likiškas mokyklas ir yra geri 
parapijonai? Bet jų biznis, jų 
blogas pavyzdi.*;, jų gyvenimo 
aplinkybės verčia jų vaikus j 
blogąją pusę. Argi galima ti
kėtis, kad \ alkus klausytų gir
to mokytojo, kuris jam liep
tų negerti? lai kaipgi tėvas 
ir motina, palys gerdami ir ki
tiem nuodus parduodami, ga
lėtų vaikus mokinti blaiviai už
silaikyti ?

Taigi, gerb. klebone, vietoj 

mokyklas peikus, vietoj para- 
pijonus koliojus, suraskite 
priežastį to blogo, mokinkite 
parapijoms gražiai gyventi ir 
vaikučius gražiai auklėti, o 
mokyklos, kokios jos nebūtų, 
neišmokins nei vieno vaiko 
kriminalistu.

Nemanau, kad klebonas tu
rėtų tiek drąsos pasakyti, kad 
visi, kurie neina į bažnyčią, 
neleidžia vaikų į jo mokyklą, 
yra blogi žmonės. Aš gerai ži
nau, kad daug mažesnis nuo
šimtis laisvamanių yra kalėji
muose, ne kad tikinčiųjų. Tai
gi su šitais dalykais negalite 
pasigirti. Tik pasižiūrėkime į 
savo kaimynus lenkus, airius 
ir ituli jonus. Visi jie katali
kai, laisvamanių pas juos nė
ra, bedievių pas juos nėra. Vi
si jų vaikai lanko parapijines 
mokyklas, — ogi kas dedasi 
už mokyklos sienų? Paimkit 
dienrašti bite kurios dienos ir 
persitikrinkite, tada nekaltinsi
te mokyklų.

Brighton Pa i k ietis.

S. L. A. Seimo dele
gatams žinotina

Seimo Rengimo Komisija su
tiks visus Chicagos delegatus 
stoty; iš stoties ji nuvež juos 
automobiliais į atatinkamą 
viešbutį, taip delegatams ne
reikės rūpintis, idant suradus 
vietą apsistoti.

S. L. A. 6-to apskričio ko
misija kooperojs su Seimo 
Rengimo Komisija tuo reika
lu.

Užgavo Fordas
Raymond Losvrick, 9 metų 

bernaitis, 3316 So. Halsted 
strcet, stovėjo prie šalygatvio 
ties namais 824 Wesl 33-rd 
place. Jį užgavo fordas. Sužei
dė dešinę koją.

Nugabentas ligoninėn
11. Martyšius, 3115 Emerald 

avenue, 70 metų, išgabentais 
pavieto ligoninėn.

Sužeidė darbe

Jurgis Mockus, -10 metų, 
813 West 33-rd street, dirbo 
ties II-ma ir Wentworth avė. 
< Geležies šmotus užgavo dešinę 
koją ir sulaužė ją per kelią. 

Nugabentas pavieto ligoninėn.

Išvežta ligoninėn
Staiga susirgo Lena Sveikis, 

28 m., 831 West 31-th place. 
Išgabenta ligoninėn.

Sužeistas jaunas 
lietuvis

Cliarles Rapolas, 19 metų, 
3817 Emerald avenue, sekma
dienyje važiavo vieškeliu. Kas 
ten pagedo aute. Sustojo jis 
pataisyti. Kai taisė, pro šalį 
važiavo kitas autas. Sužeidė 
jauną vaikiną. Sakoma, žaizda 
sunki, perskeltas kaulas. Auto 
draiveris tapo suimtas.

Išgėrė jodino
Penkala, 11 metų, gyv. 1521 

W/est 17-tli street, išgėrė lodi
no. Nužiūrima, kad mėginęs 
nusižudyti. Išgabentas ligoni-

Nusižudė
65 me- 
avenue, 
arteriją

Antanas Kozlo\vski, 
tų, gyv. 4127 (rrovė 
mirė. Perplovė kojos 
ties riešą ir leido išbėgti krau
jui.

Auto užgavo lietuvaitę
Stella Balnavski, 8 melų, 

gyv. 1898 West 46-th street, 
ėjo per gatvę ties 47-ta ir Ash
land avė. Ją užgavo autas, per
laužė dešine koją. Auto drai
veris sulaikytas.

\ Pamišo
Paul Goldick, 2501 West 

46-th place, susirgo proto li
ga. Išgabentas psichopatinėn li
goninėn.

Vestuvės prokses 
pagalba

Melguadcz Ibanez, filipinie* 
tis, Chicagos universiteto stu
dentas, susitiko Chicagoj su 
p-le Eliza Gomez, meksikiete. 
Pastaroji su savo teta lankė
si čia. Vienas kitą pamylo. Bet 
panelės teta, išvažiavo Meksi- 
kon. Jaunieji nusitarė apsive
sti. Bet kaip tai padaryti? Iba- 
nez negalėjo vykti Meksikon, 
ba turėjo mokintis, o p-le Go- 
mez negalėjo atvykti C.Rica- 
gon, ba panaitei meksikietei 
vienai važinėti be palydovės 
nepridera. Taigi duota jiems 
šliubas proksėmis. Ibanez įga
liojo merginos dėdę atstovau
ti jį, Ibanezą, vestuvėse Mek
sikoje. Po vestuvių mergina 
atvyko Chicagon kaip vedusi 
moteris.

36,000 turistu Europon
Tik vadinamų Midwcst val

stijų 36,000 amerikiečių šie
met, nužiūrima, atlankys Eu
ropą. O kur kitos valstijos. 
Manoma, kad amerikiečių šie
met atlankys Europą didesnis 
skaičius, ne kad kitais kuriais 
metais.

PRANEŠIMAI
Birutes narių susirinkimas įvyks 

birželio 15, 8 vai. vakaro, Auditori
jos svetainėj. Visi nariai atvykit j 
susirinkimą, nes bus išduoti senosios 
valdybos raportai ir renkama nauja 
valdyba ateinantiems metams.

Valdyba.

ALBINAS S. PANVEŽIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

pirmadieny, birželio 11 dienų, 
12 valandą naktį, 1928 m., su
laukęs 33 m. amžiaus, ginies 
I-ietu voj, Žalankos vienk., 
pilio parapijos, Biržų ir Pasv. 
upskr. Paliko dideliame nuliū
dime moterj Daratą ir dukterį 
Edis 6 metų, seserj Petronėlę, 
Švogeiį A. Grunckį ir pussese
rę Emiliją Masienę. Lietuvoj 
tėvą, motiną ir du broliu, Jo
ną ir Antaną. Kūnas pašar
votas, randasi 3238 S. Iftdsted 
St. p. Radžiaus koplyčioj.

Laidotuvės jvyks penktadie- 
nyj, birželio 15 dieną, 2 vai. 
po piet iš koplyčios bus nuly
dėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Albino S. Pan- 
vežio gimines, draugai ir pa- 
žjstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinj patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. Radžius, Tel. Canal 
6174.

A A
FELICIJA ŽEMAITIS 

(Žmuidzinavičius)
Mirė birželio 13 dieną, 11 

vai. ryto, 1928 m., sulaukus 12 
metų, 11 mėnesių amžiaus; gi
mus Chicago, III., liepos 21, 
1915 m., paliko dideliame nu
liūdime .savo motiną Feliciją 
Žemaitis (Žmuidzinavičius), bro
lius: Vincentą, Antaną ir Pet
rą, seseris: Kazimierą ir Ire
ną. Dabar randasi prirengta 
j paskutinę kelionę, 2320 W. 
23 SI., Chicago, III.

Laidotuvės įvyks birželio 16 
dieną, 8 vai. ryto iš namų į 
Aušros Vartų parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės šilą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi- 

• mlero kupinės.
Visi A. A. Felicijos Žemaitis 

giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Felicija Žemaitis ir šeimyna

Laidotuvėse patarnauja gra
belius S. I). Lachawicz, Tel. 
Roosevelt 2515.

“NAUJIENŲ” BENDROVES 
SUSIRINKIMAS.

Ketvirtadienj, birželio mėnesio 14 
d. š. m., jvyks VVicker Park svetai
nėje (2010 W. North Avė.) visuoti
nas “Naujienų” Bendrovės šėrininkų 
susirinkimas. šėrininkai yra prašo
mi atsinešti su savim savo akcijų 
certifikatus (šorus), o kurie turi 
jgaliojimus (proxy) nuo kitų šėri
ninkų, tai atsinešti tuos įgaliavimus.

Susirinkimas prasidės kaip 7:30 
vai. vakaro. Svetainės durys bus at
daros nuo 7 vai. vakaro, kad šėri- 
ninkai galėtų laiku susirinkti.

Nora Gugis,
“Naujienų” Bendrovės Sekretorius

West Side. Nepaprastas išvažia
vimas, rengia Dr. Vinco Kudirkos 
draugija baskef pikniką Chernausko 
darže, No. 1 Lyns, III., nedėlioj, 17 
dieną birželio, 1928. Geistina, kad 
merginos ir moterys pagamintų val
gius. Bus visokie žaismai ir gros 
lietuviški muzikantai.

Rengimo Komisija.

Draugystė D. Lietuvos Kunigaikš
čio Vytauto rengia dideli pikniką, 
nedėlioj, birželio 17 d., 1928, Ever- 
green faunoj, West Main St. St. 
Charles, III.- širdingai kviečiame St. 
Charles ir apielinkės lietuvius atsi
lankyti. Rengimo Komitetas.

S. L. A. 6 apskričio transporto 
komisija, prašo atsišaukti visų kuo
pų delegatų važiuojančių Į seimą, 
užsisakyti vietą ant traukinio. Mes 
turim užsakę atskira karą (vagoną). 
Todėl kiekvienas delegatas sutaupys 
$11.15 kelionės išlaidų, į abi pusi. 
Bilietas iš Chicagos ( Baltimore 
$44.45 “sleeper”, atskirai viršutinis 
$6.60, žemutinis $8,25 viena pusė. 
Taipgi kviečiam, Kenoshos, Racine 
ir kitų Wis., miestų kuopų delegatų 
prisidėti prie musų exkursijos. Už
sisakant bilietą prašom prisiųsti ir 
rankpinigius. Kreipkitės pas S. L. 
A. 6-to apskričio pirm. G. J. Stun
gis, 4111 So. Rockvvell St., Telefo
nas Lafayette 9210.

Teatrališkas Kliubas “Lietuva” lai
kys savo mėnesini susirinkimą tuoj 
po pamaldų, birželio 14 d., Davis 
Sųuare Parko svetainei. Prašome, 
kad visi nariai kuoskaitlingiausiai 
atsilankytų. Rast. H. J.

Išvažiavimą rengia Morning Star 
Kliubas, nedėlioj, birželio 17 d. j 
Jeffersono girias. Visus kviečiame 
atsilankyti, bus gera muzika, taipgi 
chorai. Visi linksmai žaisime per 
dieną, širdingai kviečiame,

Morning Star Kliubas.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balza m notoj as

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, 111.

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnav imas 
laidotuvėse ir kokiame 

i reikale, visuomet esti 
; sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad netitri- 
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

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

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield 
Tel. Lafayette 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd.

17 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727

Cicero

3201 3201

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Strce 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika-1 
vusi Pennsylva-I 
ni jos ligonbu-1 
čiuose. Sąžinin-1 
gai patarnauja, I 
visokiose ligo-1 
se prieš gim-1 
dymą, laikei 
gimdymo ir po Į 
gimdymo. Už| 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra-! 
šito pagelbą. 
Valandos nuo 81 
i-yto iki 2 v. po 

' pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952 

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA 

3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

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

Akių Gydytojai
Jei abejoji apie savo aais, eik pas

Dr. A. K. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

6487
Avenne

Street 
1752

Phone Boulevard 
4649 South Ashland 

ir 805 East 47th
Phone Kenwood 
Praktikuoja 20 metų

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis ( Akių Specialistas
3265 Šo. Halsted St.

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

D
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Lietuviai Daktarai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2169

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

3464 South Halsted Street 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tol. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phono Prospect 6659' 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago. IU.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

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

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

Namų telefonas Brun^wick 0597 
Ultraviolėtinfi šviesa ir diathermiu

Lietuviai Daktarai
Telephone Hemfock 0066 

DR. B. J. ROOTH 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Ray Laboratorija 
7054 S. VVestern Avė.

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

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St.

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

Įvairus Gydytojai
Ros. 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 

Reaidence Tel. Fairfax 6858

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare 
Nedėlioųiis ir švėntad. 10—12 dieną

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Sercdos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutart;

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

DK. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland AveM 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

DR. HERZMIn
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Nakti So- Shore 2238, Blvd. 6488

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Vardu 0141

Galima matyt,i vakarais, sulyg pa 
skyrimo telefonu

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

V&lCAI*Ris
8241 South Halsted St 

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

PStnyČioa

105

JOHN B. BORDEN
CJohp Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS
West Adams St. Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9660

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 Pėtnyčloj nuo 9 iki 6

Nedėlioj nuo 11 rvto iki 1 v. p. p.

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLOG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895

SSIFIED «OsJ
Miscellaneous

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

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

• ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

BALTA maleva $1.50 galionui, 
lieteliai stoyu denprimui. $2 roleliui, 
nauju.s arklio JOKOS motoras $7.
Ruda maleva 85c. galionui, virvėti
8c. svarui.

2553 W. Madison St.

NIKELIAVIMAS, automobilių da
lis, viską padarome kaip naują, J. 
Orient, 3701 S. Halsted St. Phone 
Yards 3920.

MUFUOJAM visokius rakandus ir 
pianus ir visokius mažiausius orde
rius padarau. Taipgi anglis vežu. 
Patarnavimai; užtikrintas.

GEORGE BROTTS
3500 So. Union Avė.

Phone Boulevard 3787

KAM REIKALINGA rokuojama 
mašina, mažai vartota, kainavo 
$150, parduosiu už $60. Anton Bru
žas, 755 W. 32 St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ MALEVOJ1MAS IR 
DEKORAVIMAS ATLIKTAS EKS
PERTU? NUO VALANDŲ ARBA 
KONTRAKTINIS DARBAS.

J. J. SHAKENMAER, 
919 MILVVAUKEE AVĖ., 

BRUNSVVICK 7397.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom maleva, popierą, stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 J. S. RAMANČIONIS, Sav.

TAISOME kaminus, 8 prakiurimus 
užtaisome už $3. Darbas garantuotas.

C. MOSER,
625 West 48th PI. Yards 1034

KAM MOKĖTI CASH?
(siveskit į savo namus plumbingą 
arba apšildymą tuojau, be įmokėji- 
mo, ir 24 mėnesius išmokėjimui. 
Taipgi pertaisome labai pigiai. Tel.
Calumet 8688. •

MES pastatysim ant jūsų loto bilo 
kokį bungalovv arba flatinj namą tik 
biskj įmokėjus, kitus kaip rendą. At- 
sišaukit bile kur Chicagoj arba iš 
priemiestukų. Apskaitliavimas veltui.

ERNEST FORS,

(Contiued on page 6)
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Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

Business Service
Biznio PatarnavimaM

(Continued from page 5)

Help VVanted—Female
Darbininkių Keikia__ _

Cementinis Darbas
Visokios rųšies. 

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

Pamatai, cemen-1 
namų pakėlimas,: 

, garažai ir visokis į 
Specialės kainos tik1 
Jei norite, lengvais 
Atsišaukit arba 

Dykai apskaitliavimas.

M R. A. CLOVE
920 N. Mozart St.

Brunswick 7854

la-

2 METAMS IŠMOKĖJIMUI 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI 

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

641 E. 63M St. Midway 0673-3904

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitispas

REIKALINGA mergaitė dirbti už 
veiterka restauracijoj, nors ir be pa
tyrimo, 1400 S. Jefferson St.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Keikia

8885 So. Halsted Si.

Asmeninės Paskolos
nebrangiomis kainomis, valstijos 
valdžios priežiūroj, šaukit State 
2299 arba 5783, šiandie ir gausite 
pinigus rytoj.
STAR LOAN & MORTGAGE 

COMPANY
30 N. Dearbom St. 

Room 814

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improved Beal Estate. S500 
.imais.10% PIGIAU UŽ VISA DARBA j iki $5000 Lengvais įįmolgjim 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei- WINTON AND NARTĖN 
tai taisome stogus visokios rūšies, 6829 S. Halsted St.
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- ___ _______—------------------------bile kada ir bile kur. Dykai apskait
liavimas. Kedzie 5111.

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Ixjavitt St. 

Phone Canal 1678

Automobiles
MOON, 1928

ROYAL AEROTYPE J 
“Modelis 6-72”

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

SALESMES IR SALESWOMEN
Del aukštos rųšies real estate pro- 

Eozicijos Chicagoj. Didelis uždar
ia tinkamiems žmonėms. Geras 

komisas. Kreipkitės telefonu 
Mohavvk 8395 arba atsišaukit nuo 10 
ryto iki pietų arba nuo 7 oki 9 vak.

H. F. RITTER & CO., 
757 W. North Avė. Cor. Halsted St.

2nd Floor

Furnishcd Kooms
RENDAI kambarys merginai ar

ba vaikinui be valgio. Gražioj vie
toj. Gerai gyvensit. 3347 S. Erne- 
rald Avė.

v ~ ■■ ■ ■"———:
2 KAMBARIAI RENDON su vi

sais rakandais.
sime. Geri 2 
ba merginoms 
rai. I

šis gražus karas ištikrųjų yra 
kaip naujas karas, atsargiai yra va
žinėtas tik 400 mylių. Kad ir labai 
kritikuojantis pirkėjas negalės at
skirti io nuo naujo karo, įrengimas 
yra pilnai įrengtas. Tai yra pui
kiausi proga sutaupymui, kainavo 
$1765 tik Kelios dienos atgal, dabar 
{mrduosiu už $1450. Priimsime kitą 
tarą j mainus ir duosime išmokėji

mais.
Atdara vakarais ir nedaliomis.

CAMB1LL MOTOK CO., Ine.
South Side Hupmobile Branch 

7609 S. Halsted St.
Vincennes 9338

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTES FARMA

Puikus budinkai ir padargai, 
moderniška 10 kambarių stuba, 
gasas, elektra ir vanduo, certi- 
fikuotos karvės, bargenas už 
$75,0Q0.

J. H. SCHAEFER & CO.
803 Ridge Avė., \Vilmette 

Phone 364

PARDAVIMUI arba mainymui ge
ra forma, su gyvuliais ir padar
gais. 1*'. Kadcrabek, Irons, Mieli.

KELETAS FARMŲ
Gerai gyvensit. 3347 S. Eme-

Del valgio pasitar 
žmonėms vyrams 

arba vedusiai

MRS. J. AMBROSE
555 W. 18 St.;

1 aukštas

ar
po-

Musical Instruments
MuzikosInstrumentai

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

6621 S. Richbond St. 
2nd floor

1.—35 akrai žemės vaisiais apso
dintos, Sale golfo Jauko, strytka- 
ris bėga pro Salį. Cemento kelias,

ir dar keli budinkai. 5 akrai

NAUJI STUOEBAKER
Naujas Studebaker Diciator Six,

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su i--- . ,
spare tire, bamperiais ir kitais vi- elektra, viena barne,mažas^ namu- 
sais įrengimais ir atvežtas prie du- kas i- : i c '
rų — kaina tiktai $1,345. Reiškia grėpsų (vynuogių), 10 akro obuo- 
Studebaker yra net $100 pigesnis už .1 • V • —' 1 3! A 1 1 . A. A

Buick. Commander Seuan pilnai 
įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai 
kurie norite pirkti naujį karą arba 
mainyti seną į nauji — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite į 

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

D. KURAITIS ir A. KASIULIS 
Savininkai

TIKTAI BARGENAI
1. — Kas jieškote gero bizniavo 

namo, tai čia yra dėl jūsų pasirin
kimo, cash ar mainyti, 2 namai ant 
Archer Avė. 2 namai ant Cicerai Avė. 
Ciceros mieste. Visi namai turi di
deles krautuves ir 6 kambarius vir
šuj su ofisais dėl daktarų.

2. — $1500 piginus, negu kainuoja 
2 flatų muro namas, 
progos nusipirkti.

3. — 6 kamb. muro 
baigiama budavoti, geroj 
nys ant biznio ar loto.

4. — 6 kamb. vasarnamis su 10 
lotų, Woodboro, Wis. Kas myli pra
leisti vasarą ant ežero kranto ir sa
vo name, nusipirkit šitą gražią vietą.

5. — Gasolino stotis ir garadžius 
su dideliu show ruimiu dėl pardavi
nėjimo automobilių.
nys 
tys, 
gų.

nepraleiskit

rezidencija 
vietoj, mai-

Už cash, mai- 
arba ant rendos, ir aklas pama- 
kad tenai galima padaryti pini-

STANKO & CO.
5076 Archer Avė
Lafayette 6036

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJŲSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500, be užtraukimo morgi- 
Čių arba kitokio užtikrinimo paskola

I pataisymams, apmokėjimui taksų, 
assesmentų arba Kitokių skolų. Grei
ta pagelba. Prieinamos sąlygos. 

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, 

City State Bank Building 
128-180 N. Wells St.

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

NIEKO neįmokėti, 5 metams iš
mokėjimui. Mūriniai ir mediniai 
bungalovv, vasarnamiai, garažai, pri- 
budavojimai, viškai, porčiai, pakėli
mas namų, cementiniai pamatai, ša- 
lytakiai, stogų dengėjai, malevotojai, 
Stanton Construction Co., 6347 So. 
Western av.: Hemock 2636, or 3528 
Lincon av.: Buckingham 7518 or 134 
N. l^aSalle: Randolph 1187.

PASKOLINSIM nuo $5t iki $800 
už 2H nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

MES DAROME pirmų mortričlų paskolas 
nuo $1000 ir daugiau, ui gerus Real Estate 
greitas patarnavimas, Bldg. & Loan Assoc.
Tavor 2. laiko Himirlnkimu* kiekvieni} 

■ I

ACORN BOILED REPAIR CO

Siame ofise.
KONRAD RICKER, 

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

•o-

GRAŽUS 6 tūbų elektrinis radio 
setas už $98.50, įrengtas. įvesime j 
jūsų namą išbandymui. Lengvais iš
mokėjimais per 10 mėnesių. 6136 S. 
Halsted St.

SAVININKAS PARDUODA
Buick, vėliausio modelio, sport, 

touring, taip kaip naujas, važinėjau 
tik biskj, jis yra pirmos klesos sto
vyje, parduosiu už $300 ar geriausj 
pasiūlymą, priežastis — man rei
kia pinigų dėl biznio. Man jis 
kainavo $1,400 nelabai senai. įreng
tas su naujais tajerais ir daug eks
tra dalių.

Galit jį matyti bile kada po 4 vai. 
po pietų.

3645 W. Polk St., 
1 fl.

juodų aviečių, 5 akrai Alfalfos ir tt. 
Su gyvuliais ir padargais, kaip no
rite. Kaina 12,000 dot. be gyvulių, 
{mokėjimas 4,000 dol.

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

PARDAVIMUI 6 ruinlų muro 
bungalovv, karštu vandeniu šildoma, 
2 karų garadžius. Puikus beizman- 
tas, reikia $5000 cash. Kaina tik
tai $10,000.

Savininkas
6343 So. Mozart St.

Taisymas boilerių ir karšto van- j 
dens šildytuvų. Suvirinimas ir at-! 
kirpimas. Visokios rūšies paipų 
darbas. Dykai apsKaitliavimas. 
Reikia lietuvių pardavinėtojų.

4435 S. Union Avė.
Yards 3883.

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių ured tapo” 

1647 W. 47 St.
MALEVOJIMAS, popieravimas, 

calcimaininjr — iš vidaus ir vir
šaus — darbas garantuotas. Geriau- I 
sias darbas mieste ir pigiau, šaukit' 
Mohawk 0496.

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Ava., 
Kampas Hermitage Ava.

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

Mes turime užtektinai pi
nigų paskoloms, pirmiems 
ir antriems morgičiams. Pi- 

I gios kainos. Nėra “red 
tapė”.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai

MES UŽMOKĖSIME JŪSŲ TAKSUS
A»enmentUR Ir kitas bilai permodellojame. 
Iki 24 mėnesių dėl ilmokėjlmo atgal. Taip- 

1 ji 3 ir 3 morgičiai.
DAVIS PLAN LOANS,

Room 1718, 100 N. La SaUe St. 
Randolpb 3802

Personai
Mes perkame real estate 

kontraktus VELTUI
DNTERNATiONAL reikalais kreipkitės prie manM iuDNVESTMENT &Un? »“««!*»»• b 
CORPORATION

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

Itas patarnavimas.
B. Pelechowicz

Rtgistered Patent Attorney. 
2340 W. Chicago Ava.

Dept. 7

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonas

Mokame

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

i Selesmanų, kurie turi noro išsimo
kinti pardavinėjimo sulyg moderniš-

Aukščiausia8 kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

komis metodomis. Nėra reikalo tu
rėti tam patyrimo, visko ko jums 
reikia tai pasiryžimo, noro ir suge
bėjimo mokintis, šis mokymas turi 
didelės svarbos kiekvienam, kas turi 
noro pasiekti ko nors geresnio. Čia 
jus pasieksit, ir tuo pačiu laiku jums 
yra proga dirbti praktiškai atstovau
jant Chevrolet, Amerikos labiausia 
perkamą karą.

Ateik ir atsinešk šį skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 301 Gossard Bldg.
108 E. Ohio St.

reikia tai pasiryžimo, noro ir suge
bėjimo mokintis, šis mokymas turi 
tuucirs avaruvt) njen.vwuaiu, nao vu.i 
noro pasiekti ko nors geresnio, čia

□ paoicnoii, vuv pačiu laiku jumi 
—'a proga dirbti praktiškai atstovau

perkamą karą.

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

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

Co.
REIKALINGAS patyręs barberys. 

Darbas ant visados. Gera proga nu
sipirkti biznj ant lengvų išmokėjimų. 
Box 1085, 1739 S. Halsted St. Nau
jienos.

Furniture & Fixtures
_________ Rakandai-Įtaisai_________ j

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

BIRŽELIO BARGENAI
50 karų paRtrlnklinuI, visi garantuoti. 

Cadlliac’ai. Buick’al. Nniih'ai. Hudaon'ai. 
EMcx’at, Chevrolet’al lr daugelis kitu, la
bai plKiomln kalnomln. Matykit p. Lapai
ti, M,r. McDEHMOTT MOTOR SAI.B3, 
7136 So. Halsted St., Triangle 0330

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BISKĮ VARTOTI 
puikus mohair seklyčios setas 
Frieze seklyčios setas...... ...........
Gražus vvalnut miegiuimto setas 
4 Arnotų walnut miegrulmlo

$H50
$4<IO
$2511
$500

Ketau ...........     J,
$550 Puikus walnut valgomo kambario

Mitaa .............................................

$63.50 
$87.50 
$55.50
$88.50 
J 

.....................—__ ___________ $44.50
$150 Gražiu, valnua valgomo kamba- 

$58.50 
$22.50 
$34.50

$8.50

PARDAVIMUI saldainių, ci
garų, cigaretų, ice cream ir 
mokyklos reikmenų krautuvė. 
Biznis geras, ant kampo, tarp 
2 mokyklų, renda pigi, 5 kam
bariai gyvenimui. Parduosiu 
pigiai. 1730 S. Union Avė.

bario notas .................. ....... .... ...
$75, 0x12 Wilton kaurai ......... ..
$125, 0x12 stori Wilton kaurai
$25. 5 Arnotų pusryčiams setas

Available Fireproof Storage
7728-32 Stony Islnnd Avė

Atdara kaislie iki 10 vai. vakare.
Nedalioj Iki 0.

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

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
ras. lengvais išmokėjimais, jūsų 
pasiūlyta kaina. Atdara vakarais. 
Dastatymas bile kur dykai. Ajax 
Furniture Co. 1434 W. Madison St.

1S SANDELIO IŠPARDAVIMAS NAUJŲ 
IR SENŲ RAKANDŲ

$30,(100 vertčs naujų rakandų ir kaurų 
turi būt iAparduota labai pigiai 

4 kam barių, verti $1000 ......................
4 kambarių, verti $2OOO 
$2000 Mohair Frieze seklyčios setas 
$450 Frieze seklyčios Ketau .................
$150 riefiutinla valgomo kamb. setas 
$185 5 Arnotų walnut nilegruimio setas 
Ūoxwe|l krOslai. kaurai visokios rųšies.

5 Arnotų pusryčiams setas ..................
Klauskit Mr. Varinei 
COLLINS STORAGE 

5114 Madison St.
Atdara vakarais iki 0, nedalioj iki

$2I»5
$475

$88
$145

$55
$88

$10

5

BANKROTO STAKAS NAUJAS 
IR VARTOTAS

Pigios kainos. Mohair parloro se
tas, $60, Frieze setas, $60, Walnut 
miegruimio setas, $60. Pianas, pus
ryčiams setas, kaurai, stalai, coxwell 
krėslai, pastatomos liampos' ir t. t.

PARMOUNT STORAGE, 
7301 Greenwood Av. Dorchester 1800

PARDAVIMUI Kimba!! gro
jikus 
liai; 
skūra 
na už
2950 S. Union Avė.

pianas, benčius ir role- 
trijų. ir keturių šmotų 
dengti parloro setai, kai- 
viską $125, arba dalimis,

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JŪSŲ PASIŪLYTA KAINA 

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

AR JŪSŲ siuvamoji mašina reL 
kalauja taisymo. Mes atsilankom 
bile kur Chicagoj ir j priemiesčius. 
Taisom pigiai. Skowron, 3040 N. 
A vers Avė., Pensacola 1670.

SOFT DRINK PARLORIS parda
vimui. Ilgas lysas, 6101 So. Racine 
Avė.

BARBERNĖ ant pardavimo arba 
rendavojimui, balti krėslai. Atsišau
kite trumpu laiku. 2917 W. 38th St.

PARDAVIMUI pusė barbernės, 
pigiai, 2404 W. 46th PI. prie West- 
ern Avė.

3. —6 kambarių gyvenamas namas, 
2 didelės bamės, didelis vištininkas 
18x80 pėdų, visi budinkai apšvie
čiami elektros šviesa ir modemiškai 
įrengta. Yra taip-gi kiaulininkas, 
ledaunė ir daug namelių. Ta vieta 
patogi, gera, ir nesulyginamai pi
gi. Kaina tik 28,000 dolerių. Gali
te pirkti įmokant 8,000 dolerių, o li
kusius išmokėjimui sutartam laikui. 
Neša didelj pelną.

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

5. —Rezortas (vakacijų vieta) iŠ 
54 akrų žemės, ant upės kranto, 9 
skylių golfo laukas, daug vaisme
džių ir visokių uogų dėl svečių. 
Vandentraukis visuose kambariuose 
su šiltu ir šaltu vandeniu. Geso 
virtuvė. Namas 25 kambarių kaipo 
hotelis, 17 namukų (cottage) su 1 
ir iki 4 kambarių, gonkos ir visi
fiatogumai. Gura žiu s 12 automobi- 
ių. Valdomasis kambarys talpina 

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

Kaina tik 70,000 dolerių. Biznis 
išdirbtas.

BUNGALOWS
Mes dar turime labai gerai pasta

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

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

Kampas Halsted — 2nd floor 
arba telefonuokit Mohawk 3395

Reikalinga Farma
ARBA VASARNAMIS REZORTAS 
mainyt ant namo Z aukštų, 3 pagy
venimų, štoras ir garadžius. Atsi- 
šaukit arba rašykit pridusdami in
formacijų savo nuosavybių. Maty
kite savininką arba telefonuokit nuo 
10-11 iš ryto arba nuo 7-8 vakare.

J. Namon
2418 W. Marųuette Rd 

Phone Prospect 8678 
Chicago, III.

Gera vieta dėl real estate ofiso 
ar dėl refreshment stand, renduosiu 
arba parduosiu, su mažu 
mu; mainysiu ant morgičių, 
su 
ta

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

j mokė j i- 
namą 

bizniu. Reikalingi agentai. Vie- 
7115 Archer Avė.

PAUL DAUBARAS 
6500 Evans Avė. 

Tel. Hyde Park 7784

FARMOS, virš 100 akrų, skersai 
kelio nuo $3,000,000 lenktynių ke
lio. Specialė kaina, $1,050 už akrą. 

ARLINGTON HEIGHTS 
REALTY (JO.

Artlington Heights, III. 
Tel. 316

$250 įmokėti — $50 j mėnesį, 
Geriausis bargenas Chicagoj. Jie 
parsiduoda greit, nelaukite, klauski
te Pono Traub. 5 kambarių moder
niški bungalow, 
gatvių.
B. CIMACLIO &

7168 and 7039 W. Grand Avė.

cementuotų

CO. Home Builders

BARGENAS. Pardavimui mūri
nis namas, 2 flatų po 4 kambarius 
— 3 karų garadžius, 4201 S. Camp
bell Avė.

PARDAVIMUI saliunas, gera vie
ta ir biznis, pardavimo priežastį pa- 
tirsit ant vietos, 4617 S. Paulina St.

%BARGENAS. Pardavimui bučer- 
ne ir grosemė, cash biznis. Parduo
da dėl ligos, 1735 W. 35 St.

PARDAVIMUI pigiai grosernės 
fikčeriai, kartu arba atskirai, 4612 
S. Wells St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Pardavimui 120 akrų farma, Birch- 

wood, Wis,, prie ežero, labai derlin
gas juodžemis, su gerais budinkais, 
12 melžiamų karvių, 4 arkliai, ir vi
sos geros mašinos, užsėti laukai, be 
skolos. Kas mylite farmeriauti ir 
turit namą nevisai prastoj apielin
kėj, tai tuoj atsišaukit.

ANTON BRUŽAS, 
755 W. 32 St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI arba mainymui 
mūrinis namas, su puikiausiu saliu- 
nu šioj apielinkėj, priimsiu lotus 
arba privatišką namą, priimsiu mo
terį į partnerius, 3144 W. 43 St.

REIKIA senų namų, lotų arba 
farmų, mainyti į Chicagos praper- 
tes. Dabar gera proga gauti 
namą ir geroj vietoj. TZ • 1 * X— •

6601 S. Western
3236 W. 55th St. ‘

PAUL
Republic 
Hemlock

gerą

4170
238F

KĄ TURITE MAINYMUI?
Mes mainom namus visokių 

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

A. GRIGAS 
3114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

kal
iomis,

iš-

Fanus For Sale
Pardavimui

40 AKRŲ, 8 mylios j pietus nuo 
Michigan City, gera žemė, 6 kam
barių stuba, kiti budinkai gerame 
stovyje, gražus sodnas, kaina $8,000.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadvvay.
GARY, INDIANA

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

MICHIGAN VALSTIJOJ 
TIKRAS BARGENAS 

100 akrų javų auginimo ir pieninin
kystės farma, 6 kambarių stuba, 
mūriniu pamatu, “carbide” šviesos, 
vištininkas, garažas, kornams san
dėlis, kiaulininkas, barnė, sailo, 16 
akrų alfalfos, 12 akrų avižų, 45 ak
rai dėl komų, 4 akrai dėl bulvių, 2 
akrai dėl agurkų, 6 akrai doržo- 
vėms, 17 akrų miško ir ganyklos, 
upė bėga per kampą farmos, 5 my
lios į vakarus nuo Diamond ežero, 6 
mylios į vakarus nuo Niles, Mich., 
18 mylių nuo South Bend, Ind., kai
na su staku ir padargais, $12,500. 
Mainysiu į 2 aukštų biznio namą. 
Savininkas S. Sirovica, 2911 E 97th 
Si. Regent 2826.

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

NAUJAS 6 kambarių bungalovv, 
octagon frontu, karštu vandeniu šil
domas, įmūrytas plumbingas, stik
liniai užpakaliniai porčiai, labai mo
derniškai įrengtas, randasi netoli 
Marųuette Parko, prie lietuvių mo
kyklos ir bažnyčios. Sį gerai pas
tatytą bungalovv galit nupirkti $1,000 
įmokėjus. Del susitaryno gaukit

Republic 8107 or 8672 
HUNSSINGER & 
WAGNER BROS. 
6019 So. Troy St. 
Savininkai ir Budavotojai

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

$500 IMOKRTI 
pastatysim ant jūsų loto 
Bungalows .............. $6,950

2 flatis $11,900
3 flatis $15,875
6 flatįs .................... $30,000

Mes 
Mūrinis 
Mūrinis 
Mūrinis 
Mūrinis

Moderniški naujos mados.
Budavotojas FRANK LYNN, 

5944 N. Rockwell St. Edgewater 1930

BARGENAS, 2 flatų, 5 ir 4 kon- 
kretinis basementas, visokie patogu
mai — mainysiu ant automobiliaus, 
biznio arba lotų. Reikia agentų. 
4642 W. Erie St.

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

6409 So. Kedzie Avenue

DIDELIS BARGENAS
Už $2500 cash nupirksite 2 flatų 

namą, mūrinį, 6-6 kambarių, fumas 
ir pečium šildomas, mokėti po $50 
i mėnesį, rendų $100 į mėnesį, ran
dasi netoli 73 ir Pcoria Sts.

SULLIVAN AND CASEY 
7221 S. Halsted St.

Triangle 1606

3846-50 W. GRAND AVĖ.
2 nauji po 5 flatUR namnt. 3-5, 2-4 kam

barių, 2 karų garažaR. uždaromos lovoa, 
garu AiidomaR. viskan iArenduota, kaina 
$32,000 kiekvienas, raah $5,000.

3725-27 W. GRAND AVĖ.
Naujau namas, kų tik užbaigtas. 10-4 Ir 

3-3 kambarius. 2 krautuv5s, 4 karų mūri- 
nis’ garažas, kaina $75,000. cash $15,000.

N. E. KAMPAS KEELER IR 
/CRYSTAL AVĖS.

Nauji namai, po 4 kambarius flatat, už
daromomis JovomiH. viakas Hrenduota. kai
na $37.000. cash $5,000.

J. MONTENEGRO BLDR. 
Spauldlng 1013

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS J
5 METUS

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

ĄJAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas

2206 Milwaukee Avė.
Phone Brunswick 4707

South Side Skyrius 
4034 Archer Avė. 

Lafayette 6719

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

PORTAGE PARK
Pardavimui 6 kambarių rezidenci

ja, karštu vandeniu šildoma, kieto 
medžio trimas, 2 vanos, stikliniai 
frontiniai ir užpakaliniai porčiai, 2 
karų garažas, gatvė ir ėlė cemen
tuota ir apmokėta, 
naujai dekoruota, 
sis ir didžiausis 
Parke dabar. 
5937 Dakin St., 
įmokėti $l,0Q0.
5814 Irving Park Blvd. 
6670.

platus lotas, 
šis yra geriau- 

bargenas Portage 
Apžiūrėkite prie 
kaina tik $8,000, 

Matykit savininką, 
Kildare

REZIDENCIJOS lotas pardavi
mui, $1,000, 24X125, lotas prie W. 
44 St., netoli Parnelt Avė. Gatvė ir 
šalygatviai cementuoti ir apmokėti. 
Dalį cash, o kitus lengvais išmokė
jimais.

DR. VALLELY, 
4750 Sheridan Road 

Sunnyside 5879

GERA PROGA
2-5 kambarių medinis namas, lo- 

lotas 34x125, karštu vandeniu šil
domas, randasi Roselande, parduo
siu ar mainysiu į lotus, bungalow, 
arba bile kokį biznį, bile kur.

PARDAVIMUI šokių svetainė, 
daržas, yra valgomas kambarys, dvi 
didelės svetainės mitingams, nesvai
ginamų gėrimų parloras ir 4 kamba
rių flatas iš užpakalio, 2 bo.wling 
alleys, viskas ant 8 lotų, smarkioje 
ir tirštai apgyventoje apielinkėje, 
South Side, pačiame viduryje Chica- 
gos, prie karų linijos, netoli trans- 
ferinio kampo, verta $65,000, kaina 
tik $45,000, cash $20,000. Ne j mai
nus.

Agentai nereikalingi.
B. F. BOHAC,

2641 W. 51st St.

2419 W. 69 St.
Tel. Hemlock 8099

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

BARGE-
1ARBA

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

šaukit savininką.
I T

C. P. SUROMSKIO 
NAI PARDAVIMUI 

MAINYMUI
3 pagyvenimų mūrinis 

visais įtaisymais, kaina $7 
ninkas mainys ant bile kokio biznio 
arba lotų.

4 pagyvenimų mūrinis bizniavus 
narnąs ant kampinio loto, tinka bi
le kokiam bizniui, įmokėti $1,500, sa
vininkas mainys ant farmos arba 
loto.

4 pagyvenimų namas išsimaino 
ant namo mažame miestelyj,, nepai
sant kiek toli nuo Chicagos.

2 lotų, savininkas mainys ant bi
le kokio namo arba biznio.

Gasolino stotis parsiduoda arba 
išsimaino, geras pelningas biznis.

C. P. SUROMSKIS CO. 
REAL ESTATE 

3352 South Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Yards 6751

Falrfax 9100

namas su 
,000. Savi-

o

KLAUSYKIT 1
Kam jus bereikalo mokat 

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

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

Arba rašykit.
Kuponas

CARLSON CONSTRUCTION 
COMPANY

10826 S. Talman Avė.
Beverly 9407

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

Adresas

Telefonas

pul
su 

pa-


