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Bolševikai Organizuojasi Užkariaut SLA.
Slaptas Centro Biuro Prane 
š imas Kom unistų Frakcijoms:

Bulgarijoj areštuoti 2(i 
tariami šnipai

Liepia rinkti pinigus ir politiškai atakuotlose 
SLA. viršininkus

SOFIJA, Bulgarija, birž. 14.
Bulgarijos policija suėmė 

dvidešimt šešis bulgarus, vyrus 
ir moteris, kaltinamus dėl tar
navimo šnipais Jugoslavijai. Vi
si jiąjmvo suimti Įvairiose vie-

Vienas komunistų veikėjas i šininkus; f) kad visose kolio- 
tik-ką prisiuntė “Naujienų” re-, nijose komunistai steigtų 
dakcijai slaptą Komunistų Par
tijos Lietuvių Frakcijos Cen
tro Biuro hektografuotą laišką 
“Visoms Lietuvių Frakcijoms“, 
kuriame duodamos instrukcijos, 
kaip komunistai turi veikli, kad 
užkariautų Susivienijimų Lie
tuvių Amerikoje.

Tam? slaptam laiške, su pa
rašu Liet. Frak. Centro Biuro 
sekretoriaus J. Siurbos, visiems 
Komunistų Partijos na r i a m s 
įsakoma: a) kad kiekvienas bū
tinai rasytųsi į SLA.; b) kad 
visokiais svarbesniais SLA. rei
kalais komunistai susižinotų su 
“Progresyviu Komitetu”, kurio 
adresas yra tti Ten Eyck iStrcet,

svės” adresas); c) kad svarbes
nius rankraščius SLA. reikalais 
komunistai siųstų “Progresy
viam Komitetui”, percenzuruoli; 
d) kad komunistai stengtųsi 
įsigyti įtakos ^nepartiniuose 
SLA. nariuose; c) kad jie ves
tų politinę kovų prieš SLA. vir-

nijose komunistai steigtų 
komitetus” (t. y. Susivienijimo 
komitetus), g) kad tie slapti 
komunistų komitetai rinktų pi
nigus agitacijai Susivienijime 
ir delegatų siuntimui į SLA. 
seimų.

Įspėja nei.šduot partijos 
paslapčių

Centro Biuro aplinkraštis, pa
galiau, graudena visus narius, 
kad jie laikytųsi “komunistinės 
disciplinos” ir niekam nepasa
kotų apie slaptus partijos bei 
frakcijų nutarimus. Jei kurie 
nariai partijos paslaptis išple
pėtų, tai “frakcijos tokius na
rius turi sudisciplinuoti”, sako 
p. Siurbos prasirašytas laiškas. 
Ir tolinus laiške duodama in
strukcija, kaip komunistai tu
ri veikti ne tik Susivienijime, 
bet ir visose “pašalinėse” (t. 
y. komunistų dar “neužkariau
tose”) organizacijose. Tenai 
sakoma:

(Tąsa ant 2-ro pusi.)

“Yellow Bird” nusi- Anglija nori grąžint 
leido Ispanijoj Kinams Veihaivei

Nepasiekė Paryžiaus dėl prist5- 
gimo gazolino. — Morcplane 
keliavo ir slapukas pasažie- 
rius

Žiniomis iš Nankino, Sir 'Mi
lės Lampson, britų ministeris 
Kinams, pranešęs tautinei Nan- 

ikino valdžiai, kad Anglija no- 
SANTANDER, Ispanija, birž. rinti pradėti derybas dėl gra

li. _  Francuzų monoplanas žinimo Kinams britų laivyno
“Yellovv Bird” kuris vakar ry- Veihaivei uosto.
tų išskrido iš Old Orchard, Mai-1 -----
ne, kelionėn per Atlanto vande- Veihaivei yra šiauriniame 
nynų i Paryžių, šiandie 9:30 v;.-Įšantungo pussalio pajūry. Ang- 
karo j4:30 po pietų Chicagos lija pasigrobė ji 1898 metais, 
laikrodžiu] nusileido pajūry ties beveik tų pati laikų, kai Bosija 
Comillas, 25 mylias Į vakarus pasigrdbė Port Artūrą, o Vo- 
nuo čia. kietija - - Kiau-Čau Atrodė tuo-

Lakunai Jean Assolant, pi- met, kad Europos valstybės vie
lotas; Bene Ijefevre, navigato- kia pasidalinti Kinus tarp sa- 

Arnieno Lotti, radio vęs, bet čia, 1899 metais, į da- 
priversti tykų Įsimaišė Jungtinės Valsty

bės, paskelbdamos atdarų durų 
politiką Kinuose. VVasbingtono 
konferencijoje Anglijos delega
cijos galva, lordas Balfour’as, 
prižadėjo Veihaivei grąžinti 
Kinams tuojau, kai Japonija su- 

j, 22 me-1 tiksianti evakuoti Šantungų, bet 
A r t h u r j prižado niekados neišpildė.

rius, ir 
operuotojas — buvo 
nusileisti Ispanijoj dėl pristigi- 
mo gazolino. Apsirūpinę kuru, 
jie tęs toliau kelionę j Pary
žių, iki kurio jiems beliko ke
liauti 500 mylių.

Pasirodė, kad “Yello\v Bird” 
turėjo slaptą pasažrerių 
tų vaikinų, ' vardu
Schreiher, iš Portlando. Aviato- Francija taip pat žadėjo grą

žinti Kuančau, bet'irgi niekadosriai gabensi s jį ir į Paryžių.

vo vyskupui graudenant, Lvo
vo universiteto studentai, kurie 
pastaruoju laiku kėlė pagromus 
žydams, nurimo ir grįžo vėl 
mokytis.

Sprogimo 3 žmonės už
mušti, 7 sužaloti

*ORFI
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies deibesiuota; truputį 
šilčiau; vidutiniai žiemių vaka
rų ir pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 53° ir 60° F.

Šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:25. Mėnuo leidžiasi 
1:50 ryto.

NEW YOBKAS, birž. 14. — 
Brooklyno dokuose Guif Penn 
garlaivy šiandie įvyko sprogi
mas, kurio trys žmonės 
užmušti, o septyni kiti 
džiai sužaloti. Sprogimo 
žastis dar nežinoma.

Užmušti buvo Thomas
nedy, Chr. Kelly ir Philip Burns.

buvo 
skau- 
prie-

Ken-

Mergina nužudė kuni
gą; pasmerkta mirti

Sovietų Rusija, sako, 
pradedanti karo žy

gius prieš Kinus
Raudonosios armijos avangar

dai jau esą įsiveržę į Mongo
liją, kurią rusai siekią oku
puoti

PEKINAS, Kinai, birž. 14. 
Gen. 
rijos 
nešė

čang llsueliang, Mandžu- 
valdovas, telegrafu pra- 
tautinei Kinų valdžiai 

ne, kad į Mongoliją įsi
veržę sovietų Busijos kariuome
nės avangardai. Sovietų .patro- 
Hai, ginkluoti jr uniformuoti, 
pasirodę Hulahure, netoli nuo 
Manculi. Sibiro sienoj esą kon
centruojami dideli rusų kariuo
menės pulkai.

Pranešime sakoma dar, kad 
visi Kinų konsulatai Busijoj esą 
girkluctų kareivių apsiausti..

Gen. llsueliang sako, kad jis 
pajėgsiąs apsaugoti Mandžuri- 
jų nuo rusų kariuomenės įsi
veržimo, turėdamas daugiau 
kaip 200,000 kareivių armijų.

Sovietai siekią okupuoti 
Mongoliją

Pekine manoma, kad Rusija 
nori įsteigti protektoratų kraš
tinei Mongolijai ir dar užimti 
vidurinės Mongolijos dalį. Ma
noma taipjau, kad Japonija vi
sai nesikiš, jeigu rusai neban
dys pulti Mandžuri jos.

Šį rusų įsiveržimą laiko kaip 
sovietų atsakymą į pastarąsias, 
Kinų vyriausybės padarytas, 
kratas sovietų konsulatuose 
Haibine ir kituose Mandžurijos 
miestuose, per kurias buvo su
imti ir atiduoti į teismo rankas 
trisdešimt devyni komunistai.

Diplomatiniai santykiai tarp 
Kinų ir sovietų Busijos pasta
ruoju laiku buvo labai įtepti. 
Maskva nugina žinias apie Įsi

veržimą i Mongoliją
MASKVA, birž. 14. — Sovie

tų vyriausybės sferos nugina 
telegramų pranešimus apie tai, 
busią sovietų Rusijos kariuo
menė įsiveržus į Mongoliją.

Rusai stiprina savo jė
gas Sibiro-Mandžuri- 

jos sienoj
ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 14. 

— Kinų spaudos pranešimai, 
gauti iš nepaprastai gerai pain
formuotų šaltinių Darbine, sa
ko, kad sovietų valdžia savo 
kariuomenės jėgas Sibiro sie
noj ties Manculi • padinus iki 
15,000 vyrų, su 5,000 -raitely.

Kitas pranešimas iš tų pačių 
versmių sako, kad rusai išvi
ję penkiasdešimt kinų prekinin
kų, gyvenusių rusų teritorijoj 
palei ISibiro-Mandžurijos sienų.

Ugnis nušlavė 10 Pe- 
waukee vasarnamių
PEVVAiUKEE, Wis., birž. 14. 

— Kilęs gaisras^ praeitą naktį 
sunaikino tiesimi nedidelių va
sarnamių palei Peivvaukee ežerą. 
Visi nameliai buvo mediniai.

Lietuvos Naujienos
Biednomenės vargai (Motina nunuodijo savo 

dėl blogų metų 5 metų dukterį

Los Angeles, Cal. — Princas Louis Ferdinand, buvusio 
kaizerio anūkas, kuris čia dirba automobilių dirbtuvėj papras
tu darbininku. Jis sako, kad savo darbu esąs “patenkintas”.

Puola Rykovą, kam 
jis stoja už tikybos 

laisvę
“Kcmsomclskaja Pravda” parei

škia, kad komisarų galva 
prieštarauja Leninui

atvirai pa- 
kovą prieš 

Laikraštis 
čia einas 

nes

iMASiKyA, birž. 14. — Laik
raštis “Komsomolskaja Pravda” 
Aštriai išėjo prieš liaudies ko
misarų pirmininką Bykovą dėl 
lo, kad pastarasis 
smerkė komunistų 
cerkvę ir tikėjimą, 
sako, kad Bykovas
prieš .'Lenino nusistatymų, 
tikybinę laisvę Leninus l 
pavojingu dalyku.

Tas pats laikraštis skelbia, 
kad Kaukazijoj religingi žmo
nės suorganizavę demonstracijų 
prieš sovietus ir kurstę mases 
kovoti su sovietų valdžios po
litika ir su sovietinėmis moky
klomis.

Daugely vielų, sako “Komso
molskaja Pravda,“ tikintieji 
žmonės 
[jaunus 
religinis 
j e i mus 
Viena tikybine organizacija, ku
ri vadinantis “Kristaus Meile,“ 
turinti jau du milijonu jaunų 
narių.

Laikraštis baigia, sakydamas, 
kad sovietų Busijoj gyvuosianti 
laisvė tlik per laisvų agitacijų 
prieš religiją.

Pravda,“ 
muša komsomolus 
komunistus], ir išviso 
jausmas jaunuomenė- 
labai sparčiai plėstis.

Susikūlė didelis pasa- 
žierinis aeroplanas

HAVANA, Kuba, birž. 14. — 
Iš Santiago de Guba praneša, 
kad didelis Pan American Air- 
ways kompanijos dešimties pa- 
sažierių aeroplanas, bandyda
mas pakilti kelionėn i Havana, 
susikūlė ir užsidegė. Keli pasa- 
žieriai pavojingai apdegė.

Įregistravo du smarkiu 
žemės drebėjimu

WASHHNGTONAS, 'birž. 14.
Georgetowno Universi

teto seismografas įregistravo du 
smarkiu žemės drebėjimu. Vie
nas jų turėjo įvykti apie 5,800 
mylių tolumo nuo Washingtono; 
antrojo tolumas nenustatyta.

LA PAZ, Bolivija, birž. 14.— 
Mirties bausmei čia tapo pa
smerkta viena mergina, Ade- 
laida Alaiga, kaltinama dėl nu
žudymo kunigo Emilio Rosillo. Nuostoliai siekia apie $20,000. ga.

MASKVA, birž. 14. — Pabė- 
gęs iš sanatorijos, miške pasi
korė Vladimiras Fogel, 28 me
tų amžiaus krutamųjų paveiks
lų aktorius. Jis sirgo nervų Ii-

GRUZDŽIAI. — Delei praei
tos vasaros liūčių šioje apylin
kėje daugelis ūkininkų nėra įsė- 
ję žiemkenčių javų, o ilgas pa
vasaris dar daugiau iškankino 
gyventojus. Daug biednuonie- 
nės kenčia dideli skurdų, nes 
ūkininkai nesamdo; jeigu ku
ris samdo, tai už pusę kainos, 
veik už valgį.

VIRBALIS. Stančlų kai
me gegužės 5 dienų ūkininko 
Š. žmona, norėdama nusižudy
ti, pati išgėrė nuodų ir davė jų 
savo 5 metų mergaitei. Mergai
tė tuoj mirė, o pati daktaro pa
galba atgaivinta, pasveiks.

šio įvykio priežastis — šei
myninis nesugyvenimas. šešla- 
kauskienė turėjusi meilužį.

Sūnūs nužudė tėvą Nužudė du savo sūnūs 
ir pats pasiskandino

ROKIŠKIS. — Kurkletiškio 
vienkiemy, Rokiškio valsčiaus, 
rastas lavonas. Tai pasirodė 
esąs Jonas Krukelis, gyvenus 
Didėjos kaime.

Nustatyta, kad jį nužudė jo 
sūnūs Tadas Krukelis. Tadas 
Krukelis suimtas ir tardomas.

Kanada uždarė du--------------------- ;—
ris imigrantams Karlas Radek j a u

iki metų galo grįžęs į Maskvą

PANEMUNĖLIS. — Malas 
Kiela, Ausėtos vienkiemio, Pa
nemunėlio valsčiaus gyvento
jas, nužudė du savo sunu, 10 ir 
13 metų amžiaus. Pats tėvas 
po lokio šiurpulingo darbo sa
vo laukuose griovy nusiskandi
no.

Kastas 
lo Kielos 
mingasis

TORONTO, Ontorio, Kanada, 
birž. 14. — Ateinantiems sep
tyniems mėnesiams, tai yra iki 
1930 m. sausio mėnesio, Kana
da uždare savo duris imigran
tams iš Europos.

Nuo šio laiko imigrantai iš 
kraštų, kurie neturi nė kokios 
pirmenybės, bus įleidžiami tik 
loki, kurie nori eiti žemes ūkio 
darba dirbti. »

T. Sąjungos Taryba 
nutarė padėt tautu 

mažumoms

'Bolševikai svarstą klausimą apie 
priėmimą jo atgal į komu
nistų partiją

laiškelis, rašytas Ma- 
ranka, kuriame nelai- 
tėvas sakosi nužudęs 

vaikus ir pats nusižudęs dėl li
gos, kad paskui vaikams netek
tų vargo vargti.

Malas Kiela buvo turtingas 
ūkininkas, turėjo 107 ha. že
mės su trobesiais.

Sausins laukus
Gegužės 15 d. visoje Lietuvo

je prasidėjo melioracijos dar- 
kad iš trėmimo sugrįš ir bai. Tuo tarpu dirbs 78 kultur- 

l'ccbnikai ir 61 praktikantas.

BERLYNAS, birž. 14. 
vęs komunistų partijos vadų 
leidimų, Karlas Badek grįžo iš 
savo trėmimo Į Maskvą. Laukia
ma,
Smilga.

Ryšy su Badeko sugrįžimu, 
dabar Maskvoj svarstomas Badas Vilniaus krašte 
klausimas apie jo priėmimų <it- Į ____
gal į kompartiją.
Vėl skaitmeningi

suėmimai

r.poka praneša, kad vii-
trockininku I n’a,,s badau ja 150,000

' žmonių. Vilniaus vicevaivada 
i Kirtiklis pareiškė, kad bado ne
laimė Vilniaus krašte yra la

ka” včl suėmė daug I rockio ša- :|jaj rimta ir gyventojai kuo sku- 
jungos Tarybos sesijoj delega^ bninkų. Kaip pasirodo, čekai ; 
tai kaip vienu balsu priėmę re- Pavyko visai patrempti nelega-1 
zoliucijų suteikti mažumų tau- l1,o(‘kinčs opozocijos veikl
ioms geresnę reprezentacijų T. Maskvos pranešimais, jau

Sąjungos mažumų komisijoje ir|Per Kilias pastaras savaites nie-

biržMADRIDAS, Ispanija, 
14. — Vakarykščioj Tautų Sų-

tai kaip vienu balsu priėmę re-

Praeilą savaitę sovietų “če-

biausiai reikalingi paramos.

Užpuolė “Žemaitį”
N. E.” praneša, kad lel-

patikrinti rūpestingesni jų peti-'kur nebepasirodę. Irockininkų šiuose kaž kas užpuolęs “Že- 
' maičio” laikraščio i ' \\

Esą išmušta langai. Piktadariai 
ieškomi.

ijų tardymų. ] literatūros, pamfletėlių ir lape
lių pavidale.

Per trumpų laikų buvo areš
tuoti po kits kito keturi troc-

maičio” laikraščio redakcijų.

Kinų banditai išskerdė
100 Žmonių; sudegino kines opozicijos centro komite- 

miesteli j tai, bet po kiekvieno areštavi-
----------- nio susikuria tuojau naujas

AMOY, Fukien, Kinai, birž. centro komitetas. Charkove kaime, A. Petraitis neatsargiai 
14. — Pabėgėliai, atvykę iš Hu- trockininkų organizacija visai elgdamasis su medžioklės šau- 
eian-Hsieno, sako, kad banditai nebegyvuojanti. luvu peršovė savo brolį,
puolę jų miesteli ir beveik vi
sai sudeginę. Jie nugalabiję 
apie šimtų gyventojų, o žymes
niuosius piliečius paėmę į ne
laisvę, reikalaudami išsipirkti.

BROLIS NUŠOVĖ BROLĮ

Kleboniškių vals., Damiravos

Pietų Afrikoj rinkimus 
laimėjo nacionalistai
ČADE rP0WN, Pietų Afrika, 

birž. 14. — Praeitų trečiadienį 
įvykusius Pietų Afrikoj visuo-1 
tinius rinkimus laimėjo nacio
nalistų partija, kurios vadas yra 
premjeras Hertzog.

Nacionalistai gavo parlafnen- 
te 09 vietas; Pietų Afrikos 
Partija, kurios vadas yra bu
vęs premjeras Smuts, 
Darbo partija 5; Nacionalė 
darbo taryba 3. 12 vietų dar 
nežinomos.

5 asmens sužaloti hi* 
droplanui nukritus

POUGH1KEEPSIE, N. Y., birž. 
14. h- Hidroplanui nukritus j 
Hudsono upę, penki jo įgulos 
žmonės buvo sužaloti.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, H!



NAUJIENOS, Chicago, III

visiems

PINIGŲ KLAUSIMAS

Savininkui Mirus

3-jų ŠMOTŲ
iŠ jU8U pu

naujoje Krautuvėje Marųuette Parko Kolonijoje

Reumatizmas
Neatidėliok

Baks Co

Slaptas Centro Biuro 
pranešimas komu
nistų frakcijoms

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk t-ypewitc-rj

BE KIMBALL GROJIKLIO 
PIANO NAMAI NĖRA 
PILNAI PARĖDYTI

6 So. Rockwcll SU Chicago.

Capone vasarnamiai, kur nuo 
latos zuja tų bullegerių gang 
storiai.

niekuomet nebuvo 
riešuto ii

4177-83 Archer Avė 
Cor. Richmond St.

BRIGHTON P ARK 
Lafayette 3171 

M. KEŽAS, Vedėjas

seimui “nebuvo, 
prisirengę’*.

DIENINĖ LOVA (Day Bed) 
Padidinama j pilnos mieros lo 
vą, tvirti springsai ir dailus mat 
rasas už

Gangsteriai užmušė 
sudegino žmogų

$395.00, $450.00, 
$595.00, $695.00 

iki $850.00
Musų lengvi išomkčjiniai 
yra suteikiami visiems

atgal kainavo po $13,000,00. 5 ir 5 ka'itiba- 
<‘indoor beds”, virtuvės kabinetas, “tile” 

udynės kambary ir prieangiuose; karštu vandeniu šildo- 
pagy veninius; augštas, cementuotas ir moderniškai 

cementuota gatvė ir 
aptverta nauja gele- 

teatro ir

American-Arco
Boileriai ir Radiacija 

už bargeno kainas
Sistemos garantuotos ir

įvedamos
A pskai tl i a vi mas pa t iek iamas

South-West Heating
Company

3816 S. Kedzie Avė.

korespondencijos butų polemi- 
kinio pobūdžio, tokias patartina 
pirma pasiųsti Prog. Komitetui.

“Biuras pataria: atsargiai, 
taktiškai veikti S. Vengti berei
kalingų išsišokimų, vengti ko- 
liojimų žodžių. Stengtis įgauti 
Įtaką nepartyviuose nariuose. 
Kritikuojant remtis faktais. Ne
gali būt nei kalbos apie S. skal
dymą. Draustina tą mintį skleis
ti. Negali būt nei kalbos apie 
veikimo sumažinimą S. Rašyti 
savo pritarėjus, organizuoti 
naujas kuopas. Vesti atatinka
mą politinę kovą prieš S. virši
ninkus.

“Kur S. komitetų dar nėra, 
ten reikia tuojaus juos suorga
nizuoti.

7 ŠMOTŲ RIEŠUTO KOMBINACIJOS 
VALGOMO KAMBARIO SETAS

Šio seto vertė liudija ir užtikrina, kad geresnes vertės valgomojo 
setų negalima niekur kitur rasti 
namas stalas, 5 kėdės ir 1 kejdė su alkūnėm 
su Mocųuette. Kas pirks per 
gyvenimų. Kaina, kaip parodyta 
7 šmotai už ,.................................

nariai, ku
kliuoju, būtinai 
Tai yra Centro 
Įsakymas. Jus, 
kaip yra svar- 
Jeigu centras

da ne
Kakim

“Kiekvienas narys privalo 
pildyti frakcijų nutarimus, 
kuomet tokie nutarimai būna 
didžiumos užgirti, nepaisant, 
kad kuriam gal ir nepatiktų 
tarimas. Pašalinių organiza
cijų susirinkimuose Partijos 
nariai neprivalo išeiti vienas 
prieš kitą. Svarbesniais klau
simais išanksto turi frakci
jų nariai pasitarti ir susitai
kyti. Kiekvienas narys pri
valo lankyti 
kimus.’*

’ “Visi Partijos 
riems tik nėra 
turi rašytis i S 
Biuro griežtas 
draugai, žinote, 
bu darbuotis S 
nepriimtų, tuojaus apie tai pra
neškite Progresyvių Komitetui, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. Jis duos patarimą ką tokiam 
atsitikime daryti. Taipgi vistiis 
S. reikalais kreipkitės prie \tc 
komiteto. Frakcijos turi prižjh- 
rėti, kad jų kolonijose gerai 
veiktų S. komitetai. Svarbes
nius, polemikinio turinio raštus 
S. reikale pirmiausia reikia pa
siųsti Progresyvių Komitetui 
peržiūrėti. Peržiūrėjęs ir pertai
sęs komitetas prisius juos atgal, 
ir tuomet juos bus galima siųs
ti j organą. Jei organas netal
pintų, tuomet juos talpinti mu
sų spaudoj. Tas reikalinga dėl 
to, kad nedavus progos sakyti, 
jog pirma nuėjo Į svetimą spau
dą. Tas nepaliečia paprastas 
korespondencijas, bet kurios

rakandų dirbėjus, turime progą savo pir- 
dailiausios ir puikiausios mados 

niekur 
sutau-

Mieslo tarybos finansų ko
misija leido policijos komisio- 
nieriui Russell iš jau jam pa
skirtų pinigų pasiimti $153,000 
ir sunaudot juos įsteigimui ra- 
dio stoties dėl policijos, iš ku
rios policijos skvadai gautų rei
kalingus pranešimus.v Dabar 
tam tikslui buvo naudojamos 
privatinės stotys.

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, SausgSle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes "skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

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

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Hahted Street 

CHICAGO, ILU

Bankas parduoda 2 namus po

$8995.00

2536-40 W. 63rd Street 
and Maplewood Avė.

MARQUETTE I’A«K 
Hemlock 8400

J. NAKROŠIS, Vedėjai

SUBATA, PANEDĖLIS IR ANTRADIENIS, BIRŽELIO 15-ta, 17-ta ir 18-ta 
Ir 40 musų kostumerių bus apdovanota su dovanomis nuo $10.00 iki $300.00 
vertės prekėmis kiekvienas — Kode! ne Tamista? Dar y?a laiko— atsilan
kyk i PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS KRAUTUVES virš minė
tomis dienomis, pamatyk naujas didžiausias ir su gražiausiomis prekėmis 
pripildytas krautuves, pasirink kas tik yra reikaling'a dėl jūsų namų, nes 
šiame pardavime VISKAS PARSIDUODA Už LABAI NUŽEMINTĄ KAI
NĄ. Ir prie to turėsi progų dalyvauti viršminėtam dovanų laimėjime. Del 
Tamstų parankamo krautuvės atviros: Antradienio, Ketvirtadienio ir šešta
dienio vakarais.—Lengvus išmokėjimai suteikiami

Peoples Furniture Kompa
nija yra pilnai autorizuota 
pardavinėti KIMBALL pia
nus už tų pačių kainų, kaip 
ir patys išdirbėjai parduo
da. Mes turime labai platų 
KIMBALL grojiklių pianų 
pasirinkimų už negirdėtai 
žemas kainas, po

SPECIALIAI
DEL

4392 Archer Avė., Chicago
Telefonas Virgiifia 0055

Pusė bloko i vakarus nuo Kedzie Avenue.
Ofisas atdaras: Kasdie iki 8 vakaro. Nedėlioj nuo 9 ryto iki 3 p.

DAUG PIGIAU NEGU BUNGAL0W
Kurie namai du metu 
riai, ąžuolo trimiugai 
grindys mn , 
mas pirmas pagyvenimas; augštas, cementuotas 
įrengtas skiepas, plieno konstrukcijos apačia 
šalygatvhi; kiemai ištaisyti ir žole užsieti, 
žine tvora. Randasi lietuvių kolionijoje arti gatvekarių 
krautuvių. Tai yra reta proga gyvenime.

—atvažiuok su rankpinigiais.
Namas bus Jūsų.

Įnešti reikia $2,000.00 ar daugiau.

“Jau nuo dabar reikia būtinai 
pradėti rinkti S. reikalui pini
gus. Biuras nutarė neturėt at
skiro fondo. Visos-kolonijos tu
ri S., reikalams surinktus pini
gus siųsti dabartiniam Biuro 
fondui. Reikia siųsti visus pini
gus j Centrą, pasiliekant tik 
kiek svarbesniems reikalams 
ant vietos. Frakcijos neturi ap
leisti pinigų rinkimo darbo; pri
valo išnaudoti visus galimus 
budus sukėlimui pinigų tam 
tikslui, nes pinigai yra (ir bus) 
labai reikalingi; reikalingi da
bartiniam veikimui, leidimūi la
pelių, ir bus reikalingi suvažia
vimui. Jeigu gerai prisirengsi
me, tai galėsime laimėti. Dabar 
nelaimėjome dėl to, kad nebu
vome gerai prisirengę — tik už 
kelių savaičių prieš suvažiavi
mą pradėjome ištikrųjų reng
tis. žinokite, draugai, kad be 
darbo nieko negalima atsiekti.

“Frakcijos turi pasidarbuoti 
gavime kuodaugiausia S. antra
šų. Siųskite juos Prog. Komite
tui. Tasai komitetas rengiasi iš
leisti lapelius.“ «

(“Naujienų“ pirmadienio nu
mery šis slaptas komunistų biu
ro laiškas bus Įdėtas ištisai.]

PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS seklyčioms setų įvairiausias 
pasirinkimas užžingeidauja kiekvienų. Turėdami nuosavų d1"1 ‘ “ 
ve, užlaikydami 
kėjams teikti tvirtai padarytus, __
setus už daug žemesnes kainas negu kiti. Nepirkite seto i 
kitur, pakol nepamatysite ir nepalyginsite kiek daug galite 
pyti pirkdami pas mus.

ŠTAI KELETAS PAVYZDŽIŲ:
2-jų šmotų setai, apdengti su augštos rųšies Jacųuard, pasi 
rinkimas skirtingų 'spalvų ir piešimų, $64.00
3-jų šmotų setai, apdengti su vėliausios mados ir spalvos 
Ulbai augštos rūšies Mocąuette. Visas vvebbed CQ*7 CO 
konstrukcijos. Kaina tik ............................... l
Dailiausiai apdengti su šilko Mocąuette, Mohair arba Frie- 
ze. Puikiausios konstrukcijos su dailiausiais <P < A A
i.špidustytais romais. Kaina tik ................. 4* I *tObUU

Rhinelander apielinkė, Wis- 
consine, kur daugelis Chicagos 
lietuvių mėgsta praleisti atos
togas, pamatė pavyzdi Chica
gos gangsterių savitarpinės ko
vos. Ten miškuose tapo suras
tas nušauto ir paskui sudegin
to žmogaus lavonas. Lavonas 
buvo vielomis pririštas prie 
medžio, žmogžudyste, kaij) spė
jama, papildyta apie porą sa
vaičių atgal.

Distrikto prokuroras Kenne- 
dy iš Rhinelander, spėja, kad 
nužudytasis veikiausia yra chi- 
cagietis, kuris kuo nors nusi
dėjo gangsteriams ir kad jo žu
dytojai taipjau yra Chicagos 
gangsteriai. Lavonas yra. taip 
apdegintas, kad jį identifikuo
ti bus labai sunku.

Viena Rhinelander užeigos 
savininkė sako, kad apie porą 
savaičių pas ją buvę užvažiavę 
šeši gangsteriai iš Chicagos. 
Spėjama, kad jie tada ir nužu
dė tą žmogų. Kaip galima ma
nyti, jie nusivežė savo auką j 
mišką, paskui nusivedė pusę 
mylios nuo kelio i miško tanku
myną, pririšo prie medžio ir 
tada ji nušovė. Nušovę jie už
degė lavoną, kad paslėpti žmog
žudystės pėdsakas. Po kelių 
dienų jie vėl sugryžo pažiūrė
ti, ar liepsna sunaikino lavoną 
ir radę lavoną der nepilnai su
degusį, antru kartu jį uždegė. 
Lavoną užliko medžiotojas, ku
ris buvo įsi vijęs stirną i miško 
gilumą. Jei pasisektų nužudy
tąjį žmogų identifikuoti, tai 
vien iš krūvos raktų, kuriuos 
rasta pelenuose.

Už keliu deselku mylių nuo 
žmogžudystės vietos randasi 
Chicagos butlegerių Šaltis ir

DIDŽIAUSIA RAD1O VER
TYBĖ CHICAGOJE

Pilnas naujausios mados 
Atwater Kent radio įrengi
mas, puikiausiame kailinėlė, 
$137.50 vertes. Viskas įreng
ta tik už

$98.50
Lengvi išmokėjimai 

Be palukų ir be carrying 
charge 

Pamatykite ir išgirskite mu
su krautuvėse naujų RIM
BAI.L Radio, naujų R. C. A. 
Radiolų. Naujų ZENITH 
Radio. Naujų ATVVATER 
KENT Radio, FADA ir ki
tus. Del pdno saugumo 
pirkite jUos iš pilnai atsa
kančių krautuvių THE 
PEOPLES FURNITURE

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

Tel. Hemlock 1881
Baigės Naprapatijos Kolegijų
I Ilinojuje. Jau 8 metai kaip 

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

goiteri.
Tik šeštadieniais pasitarimai vel

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

CEDAR MEDŽIO DĖŽĖ 
Del apsaugojimo vilnonių 
drabužių nuo kandžių. Rie
šuto medžio baigimo, kaip 
parodyta. Specialė kaina 
šiame išpardavime

$13.95

MIEGAMO KAMBARIO 
SETAS

taip pigiai pasiūlyta 3 šmotai; padaryti 
kombinacijos riešuto ir parinkto gUin medžio, tvirti ir dailiai 
nubaigti; pilnos mieros kamoda, lova ir šeforetas. Tikrai verti du 
sykiu šios kainos. Išpardavimo specialė kaina — CČA Kft 
3 šmotai, kaip parodyta, už .............,................. *pOO«UU

Ar jau buvai musų
buvai, tai kviečiame atsilankyti ir pamatyti didžiausią ir puikiausiai aprūpintą 
dų, Radio, Pianų ir t.t. Krautuvę Visame m ieste.

Sulig instrukcijomis, duoto
mis šitam slaptam Centro Biu
ro laiške, komunistai tur-but 
jau seniai “darbuojasi“, nes 
laiškas, kurio kopiją dabar ga
vo “Naujienos“, laivo išsiunti
nėtas dar pernai melais. Tarp 
kitko jame apgailestaujama, 
kad komunistai pralaimėjo SLA. 
“suvažiavime“ (seime) Balti- 
morėje, kadangi jie, anot Si ul
inis, “nebuvo gerai prisirengę“, 
nes, girdi — “tik už kelių sa>- 
vaičių prieš suvažiavimą (SLA- 
seimą) pradėjome ištikrųjų 
rengtis. Taigi dabar reikalau
jame, kad frakcijos imtų luo- 
jaus darbuotis.

Joms įsakoma rinkti pinigus 
“S. reikalams“ (I. y. Susivieni
jimo užkariavimo reikalams) 
ir taip pat “pasidarbuoti gavime 

kuodaugiausia S. adresų“.
Tame komunistų Centro Biu

ro laiške kalbama taip pat ir 
apie visą eilę kitų reikalų, bet 
dalis, pašvęstoji Susivienijimui 
(po antgalviu “S- KLAUSI
MAS“), yra ilgiausia ir sudaro i 
beveik pusę laiško turinio. Ji i 
skamba taip:

Edward
BAKŠEVICIUS

•^eRYTHiNG ForThe hOmes

CHICAGOS 
ŽINIOS

ŽEMIAUSIOS KAINOS 
ANT LEDAUNIV 

3-jų dinų ledannė. Gibson 
išdirbyslės, šeimyniškos 
mieros, kaina

$17.65
2-jų durų ledaunė
nfedžio, gerai 
ti. Kaina tiktai

$9.80

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

Jus esate kviečiamas pasitarti su 
Dr. Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.

7 šmotai: pilnos mieros padidi- 
sėdynės apmilštifs 

šį išpardavimą, gėrėsis per visą 
$64.75

TOKS DŽIAUGSMAS 
BIRŽELY

Kodėl nesilinksminti kiekvienų šio 
gražaus mėnesio miliutą? Jei vidu
riai trubeliuoja, tai imk

Trinerio Kartaus Vyno 
kurs švelniai apvalo jūsų sistemų 
nuo visų atmatų, atnaujina apetitų 
ir pakelia ūpų. Visose aptiekose. 
“No. Industry. O. kovo 30. Tririerio 
Kartusis Vynas yra toks, kokiu skel
biate. Jaučiuosi geriau ir miegu sal
džiai. Jenniė Kartinau.”

5 iki 8 kambarių Namo

Crllly Building. Im- 
penkto augšto, kam- 

kambarys SOS dėl

ŠIAME
NAME
10 iki 5, Nedė- 
po piet. Panedė- 

Subatomis valandos 
10 ryto iki 8 va-

Vėliausi ir (ceriaust J&ŠMA
Amerikos ir Europos? 
metodai yra vartoja-? SS&SK®
ml gydyme Chroni-Ų .■:& ..:-&a£Š3§888HW 
6ku. Nervų. Krau* V >aėįji 
jo. Odos. Inkstų, 
Puslčs. Šlapimosi ir i 
visų Privatinių Ll- V 
gų. Specialia gydy- v y 
mas dėl vyrų, ku- V. 
rio kenčia nuo lyti- \ 
nio silpnumo.
Dr. Ross 30 metų 
sėkminga prakti k a S: 
ir tūkstančiai iftgy- 
dytų pacientų yra/ JHLpg 
užtikrinimas, kad f „ . 
pacientai bus gydo- Specialistas
mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi išmokėjimai. Iš prie
žasties jo imamos žemos mokesties, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių “J 
sės prievolių. Neatidėliokit. bet atsi- 
kreipkit šiandie pasitarti apie sveikatų. 

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

kertėj Monroe 
kit elevatorių 
bar.vs 5OU dėl vyrų, 
moterų.

25 METAI 
PAČIAME

Ofiso valandos: Kasdie 
liomis 10 iki 1 vai. 
liais, 8eredotnis ir 
yra prailgintos nuo 
karo.

Dr. P. P. Šimaitis
NAPRAPATAS

Phone Virg'inia 20 5.-4
I^SEPH VILIMAS

Namu Statymo . 
'<* KONTRAKTORIUS 
aifrMk . -Ak-.. ■
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Tarp Chicagos 

Lietuvių

Roseland
^Svarbus Imbo spičių.s

! jūsų viešpats. O dabar drau-
• gai, musų mokyčiausias ir kit-
1 riausias draugas kalbės apie I *
daug dalykų, apie kuriuos mes 
neturim mažiausio supratimo”.

Visi viernieji žemai nulenkė
; galvas, ištempė ausis, o drau- 
gas Imba išėjo į prieki ir taip 
Į juos prabilo:

“Draugai, mano ištikimas 
klapčiukas kilbasninkas pavadi
no mane kitriausiu komunistu, 
tečiaus jus negalite taip sakyti'Feljetonėlis)

Kaip tik į Chicago 
draugas Imba tarp visų viernų- 
jų pakilo didžiausias džiaugs-; svarbiausią klaidą sakydamies . . _ ! —----------------—____

atvyko iki neužgirsit ką pasakysiu.
Draugai, mes darome vieną

mas, nes visi manė, kad jis kad mes esame progresyviai, 
daugiau stebuklų padarys, negu1 Tai yra buržujų išmislas ir mes 
net Lenino plaukai. Kilbasnin-į to žodžio neturime daugiau var- 
kas, kaipo vyriausias komisą-^es turime vadintis re- 
ras, 
sų save/viernųjų schodą pasitik 
t i ir pagerbti 
draugą Imba.

Kai jau visi 
susirinkę ir visi 
liko uždarinėti, 
koks svolačius menševikas ne- j gresuoja. 
nugirstų svarbaus pamokslo ir tas negali eiti kartu su buržu- 
nepamatytų kokie stebuklai dė- jum ir ta pačia linkme, kur ei-

tuojaus sušaukė slaptą vi-| gresyviais. Kad plačiau išaiš
kinti kodėl mes turime vadintis 

savo mokytoją regresyviais, o ne progresyviais, 
aš čia pasakysiu visai trumpoj 

viernieji buvo formoj. Duokim sau, eina gat- 
langai ir durys ve buržujus ir komunistas. Bur- 

kad kartais! žujus eina priekyn, vadinasi pro- 
Bet ščyras komunis-

na 
jus

buržujus. Taigi jei buržu- 
eina priekyn, tai komunis- 
turi eiti atgal. Jei buržu-

sis ir tuo nesugadintų visų' 
vienių jų poterių, atvyko ir 
draugas Imba ir atsisėdo po de- tas

I jus padaro vieną žingsnį į prie- 
kilbasninkasl kį, komunistas turi padaryti du 

Taigai kuomet 
! buržujus progresuoja, tai komu
nistas turi regresuoti, eiti at
gal. Tokiu budu, jei buržujus 
nueis dešimti žingsnių į priekį, 
komunistas tuo pačiu laiku pa
darys dvidešimt žingsnių atgal. 
Tokiu budu buržujus jokiu budu 
negalės komunistą pasivyti. Da
bar, manau, kad draugams, kaip 
diena yra aišku, kodėl mes tu
rim vadintis regresyviais.

“Kitas labai svarbus, draugai, 
dalykas yra, kad buržujai sa-

i ko, jog pagal užsakymą nega
lima įvykdinti komunizmą, ži- 

i noma, bemoksliams nieko nega- 
legalis patarimas visuo-1 Įima. Bet man viskas yra ga- 

ren- bma ’r a*’ draugai, pagal bibli- 
: ją darodysiu, kad galima ko- 

ren’ monizmą įvykinti ir pagal užsa- 
ren-ikymą. Krikščionys pagal bib

i Ii ją darodė, kad pasaulis liko 
' sutvertas 9 vai. ryte, spalio 23 
dieną, 4004 metais prieš Kris
tų. Leninas gi, draugai, įvyk
dė Rusijoj komunizmą 17 mor- 
čiaus 1917 metais po Kristaus 

Matot, draugai, kaip 
sutinka su 

Manau, kad šis pavyz-

šinei kilbasninko.
Tada atsistojo __________

ir graudžiu balsu prabilo: “Do-1 žingsniu atgal, 
minus vobiseum. Taip

liaudy Store

hardvvare, malevos, varnlšiai, 
stiklai, elektros ir plumbingo 
reikmenės ir abelnas taisymo 
darbas. Pigios kainos, geras 
patarnavimas.

224 W. 47th Street

2.

3.

4.

{stokit Dabar
Veltui 
se reikaluose.
Veltui 5 dienu
dauninkams.
Veltui 30 dienų
dauninkams.
Veltui G0 dienų 
dauninkams.

perspė.jimai

perspėjimai

perspėjimai

5. Veltui Notaras.
6. Gaukit 

kaina.
sau paskolas pigesne

7. Gaukit 
kaina.

sau , apdraudą pigesne

8. Gaukit 
na.

sau anglis pigesne kai-

9. Grupė advokatu visuomet patar-
nauja nuo 9 iki 9 valandos patar- į . 

ti jums. K I nmimo.
$3 METAMS $3 METAMS

City of Chicago
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland Av
K U PONĄ S’

Visi savininkai patiekiantys šiuos 
kuponus The Landlords Association 
office pirm liepos 15, 1929, gaus 
narystės
Vardas
Adresas

City 
Association

4650-52 So. Ashland Avė.

liepos 1 
teises už $2.

of Chicago Landlords

Markso kapitalas 
nblija.

dis yęa aiškus visiems.
“Labai svarbų, draugai, jus 

darbą atlikot sugriaudami Auš
ros knygyną. Jau vien dėlto 
mums tinka vadintis 
viais. Juk, draugai, 

; ateidavo Izvestiją. O 
draugai, komunistams, 
ra skaityti Izvestiją. 
draugai, buržujai badė 
pamatė Izvestijoj 
kaip draugas Stalinas klūpojo 
prieš Afganistano carą Mask
voj. Buržujai pavydėjo, kam 
Afganistano caras aplankė Le
nino karstą, čia vėl mes, 
draugai, susiduriam su biblija. 
Biblija parodo, kad Kristui 
mus iš rytų šalies atėjo jį 
sveikinti ir aplankyti trys 
raliai. Taigi dabar iš rytų 
ėjo karalius net su karaliene, 
draugai, atlankyti draugą. Leni
ną. Taigi matot, draugai, kaip 

; Markso kapitalas stovi arti bib
lijos ir sutinka savo mokslu.

“Tolinus, buržujai jums, 
draugai, išmetinėjo, kad drau-

regresy- 
i Aušra » c

1 mums, 
nepride-

Jums, 
akis kai 

paveikslą

gi- 
pa- 
ka- 
at-

"•pevfaltMa* ■D'lvm'- chroniškų n nauju U . v. ...
ru J>l k)U n.-traHo lumi* iigydyU. »tatlan gUS StallIlUS ISkele PUIKIUS piG- 
B.vkit t>as mane Mano pilnas lAeifzaminavl ,

aildenn-- Jueu tikra I1<r^ Ir jei a« apal AfganiStaUO CaKUl IK Carie-
IniK'u jue gydyti. nveikAta junta augryš.

Sako buržujai: žiūrėkit, 
k- komisarai mokėjo l>o 75 rub. už 

j torielk.}, kad tik gavus progos 
St- pietauti su caru ir cariene. Na

gi kai Judesius pardavė Kristų 
už 30 grašių, tai kur jis tuos 

p< pinigus gavo? Be abejo, mo- 
J> kūjo už vakarienę. Kitaip Ju-

Itnn’u jus —, —. _________ .____ _______  __
kit pa« tikti) Rpecialistą, karia neklaus jūsų noj 
kur ir kas junta akauda. bet pati paaakya p< ‘ 
galutino (Aižanti na virno—kaa lama jrr

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jaclraon Rlvd« netoli State 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių. 

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

nūn 10 iki t do pietų.

1

Tėmykite
t) APDRAUDA (Inaurancei Nuo 
Ugnies, I>angų, Automobilių; Gy
vasties (Life) b* kitokią atlieku 
per dideliai ir perinusia* kompa
nijas.
2) REAL ĖST ATE: Tūrių gers 
bargenų visose Chicagos dalyse

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. HaUted St.
T«L Hooeevelt 8500

I .

DRESflJ DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
inokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

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

1U auffštas
JOS. F. KASNICKA, principalas 

iasss—:------- . |||>M J

jis nieko nesibijo. Jo drąsumą 
paliudija rekordai, kad jis 
kumščia vanodavo savo buvusią v • « «pačią .

Tokiam drąsuoliui reikėjo su
rasti tinkamą jo drąsumui dar
bą. Todėl bolševikai rengiasi 
sutverti bolševikių (moterų) 
kontrolės skyrių ir visas bolše- 
vikes pavesti to drąsuolio kon
trolei. Dabar bolševikės išne
šioja ir išbarsto visus bolševi
kų sekretus ir delei 
biznis serga džiovos 
tekusios gi į lokio 
kontrolę bolševikės
gerai suvaldytos ir 
siančios daugiau tai daryti.

—Kumutč.

Mokytojai susiorgani
zavo J uniją

pridurti, draugai, 
plaukus,” tęsė 

“Kai draugas Le-

došius nebūtų gavęs pinigų. Ma
tot draugai, kaip biblija su 
Markso kapitalu stovi vienoj 
vietoj.

“Bemoksliams, draugai, tokie 
dalykai yra sunku suprasti. 
Bet tai visai lengva.

“Aš noriu, draugai, kad jus 
visi šių principų prisilaikytu- 
mėt, nes buržujai . jokiu budu 
negali j juos atsakyti”.

Draugas Imba sustojo ir ap
sidairė apie stalą. Klapčius 
tuoj suprato ko reikia, skubiai 
atnešė stiklą surūgusios, kurią 
išgėręs draugas Imba tęsė savo 
pamokslą.

“Da turiu 
apie Lenino

I draugas Imba.
ninas važiavo į Rusiją, tai Vo
kietijos kaizeris davė speciali 
traukinį, kad tik draugas Leni
nas saugiai nuvažiuotų j ma- 
tušką Kasėją. Už tą draugas 
Leninas davė gniūžtę plaukų. 
Taigi tie plaukai ir apsaugojo 
kaizerį nuo mirties. Jei ne Le
nino plaukai, tai kaizerį butų 
užmušę.

“Kitas, draugai, svarbus da
lykas, tai biblija sako, kad Kris
tus iš aklų padarė matančius. 
Bet, draugai, Lenino plaukai dar 
stebuklingesni, nes jie iš ma
tančių padaro aklus.

“Jums buržujai kišo į akis 
Izvestiją, kur buvo parašyta, 
kad Maskvoj darbininkai gyve
na urvuose. Bet jus, draugai, 
vistiek tikit, kad Rusijos darbi
ninkai gyvena caro rūmuose. 
Jus tam tikrai tikit ir jus ne
pertikrins nė buržujų, nė Izves- 
tija raštai. Tai matot, draugai, 
kad su Lenino plaukais galima 
padaryti daugiau stebuklų, negu 
padarė Kristus.

“Jeigu jus, draugai, taip stu- 
dijuojat, kaip aš studijuoju bib
liją ir Markso kapitalą, tai jus 
rasite, kad tie du raštai yr(a vi
sai arti vienas kito.

“Bet draugai, kiek teko gir
dėt, tai ir draugas žalpis pra
dėjo eiti buržujaus Kupreišio 
keliais. Todėl dar nežinome, 
draugai, ar jis parveš mums Le
nino plaukų.

“Kadangi jau vėlus laikas, 
tai aš užbaigiu kalbą- Kitą kar
tą aš papasakosiu 
kaip aš susitikau 
v • 9 9šią .

Komunistai labai
šia draugo Imbos prakalba. Jie 
sako, kad prakalba buvo labai 
aiški, paremta nesugriaunamais 
iš pačios biblijos paimtais fak
tais, viskas joje kuoaiškiausiai 
buvo išdėstyta, tik kad nieko 
negalima buvo suprasti.

—Komisaras.

jums kaip
Lenino du-

džiaugėsi

Pereitame Roselando bolševi
kų cirke vienas raudongalvis 
parode didelį savo drąsumą, 
kaip išmanydamas šmeišdamas 
rimtus roselandiečius. Besiklau
sydamas \ j o šmeižtų vienas ir 
klausia savo suolo kaimino: “Ir 
iš kur pas ji tiek drąsumo?”. 
Suolo kaiminas paaiškino: “O,

Bronislavos
MUZIKOS

Mokinama Piano,' 
phone, Mandolinos, 
kos, ant v i s o- 
kių styginių in
strumentų, balsas 
lavinama, e t c. 
Kaina labai pri
einama. Del pla
tesnių informaci
jų kreipkitės:

BRONISLAVA 
POšKAITfi

4262 Archer Avė.
Telefonas 

I-afayette 4787

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

St. Louis “Dutch Boy” 
White Lead, 100 sv. 11.50

Pure boiled Linseed Oil, 
Galionas ................... 9§c

Žolei piaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Plaunant galandas. Tik 
už ............................. 5.98

to raudon- 
liga. Pa- 
drąsuolio 

busiančios 
nebedry-

Nuteisė kalėjinian

Federaliniame teisme 
nee turtingas Chicagos 
\va nee reales t a t i n i n kas, 

arklių

Kewa- 
ir Ke
tai p jau 

lenktyninių arklių savininkas 
John P. įBrady liko nuleistas 18 
mėnesių kalėjimai! ir užsimo
kėti $5,000 pabaudos už per
žengimą prohibicijos įstatymų. 

Brady, kaip valdžia įrodė, 
buvo savininkas namų, kuriuo
se buvo pardavinėjami svaiga
lai. Du kiti, kurie buvo kartu 
teisti, Alonis Deneyser ir Pe- 
ter Vanheck, taipjau tapo nu
leisti. Deneyser gavo tą pačių 
bausmę ką ir Brady, o Van
heck gavo 1 metus galėjimo ir 
$1,000 pabaudos.

Žiaism aviečių mokytojai su
darė naują darbininkų uniją ir 
prisidėjo prie Chicagos Moky
tojų Federacijos. Pastaroji pri
klauso prie Chicagos Darbo Fe
deracijos.

žaismaviečių mokytojų unija 
bus žinoma kaipo Playground 
Teačhers Union, Local 209. Uni
jos stoką mokytojai ypač pa
jautė kai, delei lėšų stokos, grę- 
sė uždarymas visų žaismaviečių 
ir pašalinimas mokytojų iš dar-

Uždarys atmatų naiki
nimo dirbtuvę

Mirsto tarybos finansų komi
sija nutarė uždaryti didelę at
matų naikinimo dirbtuvę prie 
Pershing ir Iron latvių. Bus 
uždaryta dėlto, kad perdaug 
brangiai kainuoja jos opera v i- 
mas. Dirbtuvės pastatymas 
miestui kainavo $1,500,000. .lo
jo dirbo 200 darbininkų, kurie 
dabar liks be darbo.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Dr. G. Serner
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ 

SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILU

Perfcct Satisfaction
Guaranteed

Apsaugok regėjimą, pri
žiūrėk gerai akis, o ne
reikės niekuomet gailėtis.

Prarastąjį regėjimą, silpnas ir 
akis galima dažnai atitaisyti su

kreivas 
naujai 

’Šrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
Jie apsaugos justi akis, prašalins akių 

nuovargi ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaityti mažas raides, 
siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Šlifuoti Akiniai

Sustiprins regėjimą

Puikus 
Zylo-Shell 
rėmai pagra

žina veidą

Poškaitės
STUDIA

Smuikos, Saxa-
Gitaros, Balalai-

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos. 

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS 
4414 SO. R0CKWELL STREET 

Chicago, III. 
Telefonas Lafayette 4689 ii* n <

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

geriausia laikas pirkti ANGLĮ

Mes panaikinome LEDO “biznį” todėl, kad atkreipus daugiau 
atydos ant ANGLIŲ ir visiškai užganėdinus savus kostumerius. 
Esame prisirengę su didžiausiu atsidavimu patarnauti savo tautos 
žmonėms.

Laukiam, Su tikra pagarba, Jums.

THE VILIJA CO.
(Coal, Wood and Coke)

3700 S. Spaulding A ve. Tel. Lafayette 2584

3265

Taksai! MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Jei dar neatidėjot fondų 1928 metų taksams mokėti, 
tai pradėkit taupimą dabar. Taksų bilą jum atsiųs vei
kiausia laikotarpy nuo rugpiučio 1-mos iki metų galo. Ją 
reikės sumokėti tuoj, kai tik gausit. Todėl bukit prisiruo- 
šę šiam mokėjimui.

Kadangi 1928 metų taksai teks mokėti apie pabaigą 
šių metų, o 1929 metų taksai priseis mokėti 1-mą gegužės 
1930 metų, tai šių dvejų taksų mokėjimas prisiartins vie
nas prie kito, o tai bus labai sunki jums našta tuo laiku.

Kad pagelbėti taksų mokėtojams tuo opiu jiems lai
ku, mes padarėme specialį parėdymą musų taupimų de
partamente mokėti po $3 metinių palukų ant visų depozitų 
dedamų 1928 metų taksų reikalams. O 1929 metų tak
sam mes patariama pasinaudoti Definite Purpose Account, 
kuri mokės jums tokį pat palūkanų nuošimtį.

Atsilankykit i musų banką ir atidarykit atskaitas, 
reikalingas sudarymui fondų, idant apmokėti taksus, kai 
ateis laikas jiems mokėti.

CENTRALTSI'r BANK
TRUSTINfi KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
Chicago

VALSTIJINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIG'O
arba

r2!! Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per 

telhj Dr.B.McNicholas

FxTrJWaLI

Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDER1CK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.
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Chicago. III.

Telephone Roosevelt 8500
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Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
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KOMUNISTŲ SĄMOKSLAS PRIEŠ SLA.

Į musų rankas, nors vėlokai, pateko slaptas lietuvių 
komunistų Centro Biuro cirkuliorius komunistų frak
cijoms, kuris aiškiai parodo, kas yra tie “progresyviai”, 
kurie per metų metus kelia triukšmą Susivienijime Lie
tuvių Amerikoje, kas jiems diriguoja ir kokiu budu jie 
veikia. Jei komunistų apmulkinti “nepartiniai” kartais 
netikėtų, kad tai yra tikras dokumentas, tai tegu jie 
ateina į “Naujienų” Redakciją ir mes jiems mielai tą 
“draugo” J. Šiurbos pasirašytą laišką parodysime.

Jš jo laiško matome, kad vadinamas “Progresyvių 
Komitetas” tai tik priedanga, už kurios yra pasislėpę 
komisarai iš “46 Ten Eyck” gatvės. Komunistų Centro 
Biuras yra tą komitetą sutvėręs, jisai juo komandavoja 
ir jam renka per savo “frakcijas” pinigus. Apie pinigus, 
kurie reikalingi “gręžimo” darbui Susivienijime, tas 
slaptas komunistų cirkuliorius kalba ypatingai aiškiai. 
Sako:

“Jau nuo dabar reikia būtinai pradėti rinkti S. 
(Susivienijimo) reikalui pinigus. Biuras nutarė ne
turėt atskiro fondo. Visos kolonijos turi S. reika
lams surinktus pinigus siųsti dabartiniam Biuro 
fondui. Reikia siųsti visus pinigus i Centrą, pasilie
kant tik kiek svarbesniems reikalams ant vietos. 
Frakcijos neturi apleisti pinigų rinkimo darbo; pri
valo išnaudoti visus galimus budus sukėlimui pini
gų tam tikslui, nes pinigai yra (ir bus) labai reika
lingi; reikalingi dabartiniam veikimui, leidimui la
pelių, ir bus reikalingi suvažiavimui (t. y. SLA. sei
mui. “N.” Red.). Jeigu gerai prisirengsime, tai ga
lėsime laimtėi.”
Vadinasi, iš to paties fondo, kuris yra vartojamas 

Komunistų Partijos agitacijai, yra skiriama pinigai ir 
Susivienijimo “užkariavimo” darbui.

Šis dokumentas yra svarbus tuo, kad jisai galutinai 
nuplėšia maską “progresyviems” triukšmo kėlikams 
Susivienijime. Dabar visi Susivienijimo nariai žinos, 
kad remti “progresyvius” tai reiškia remti komunistų 
“skymerius”, užsimojusius pasigrobt į savo nagus SLA.; 
kad vadinamųjų “progresyvių” kandidatai įai komunis
tiško Centro Biuro statomi ir finansuojami žmonės. Da
bar tokie “bepartyviški” ponai, kaip Gerdauskas, dau
giau nebegalės veidmainiauti ir dumti akis SLA. na
riams !

Mes galime pasakyti tiek, kad visą tą komunistų 
“gręžimo” taktiką, kuri yra išdėstyta šitam slaptam 
Centro Biuro pranešime, mes seniai žinome. Šituo at
žvilgiu jisai mums nepasako nieko naujo. Mes seniai 
žinojome, kad sulig komunistų centro įsakymu yra stei
giami kiekvienoje SLA. kuopoje slapti komunistų bran
duoliai (komitetai), kad jie kolektuoja pinigus agitaci
jai prieš SLA. viršininkus, kad jie žvejoja SLA. narių 
adresus ir t. t. Bet bus gerai, kad apie šituos dalykus 
cltibčtr patirs iš oficialio komunistų dokumento ir tie 

žmones, kurie iki šiol nepermatydavo komunistų “sky- 
mų”.

Mums rodosi, kad SLA. nariai į šitą pasalingą ko
munistų sąmokslą atsakys tinkamu budu. Jie dabar ma
to, iš kur grasina pavojus Susivienijimui, ir jie sukrus 
jį atremti!

J. VILEIŠIS PASITRAUKĖ Iš LIAUDININKŲ?

Kauno oficiozas “L. Aidas” praneša patyręs, kad 
Jonas Vileišis, kuris šių metų vai. liaudininkų sąjungos 
konferencijoje buvo išrinktas tos sąjungos pirmininku, 
išeinąs iš vai. liaudininkų organizacijos. Priežastis 
esanti ta, kad “L. Žinios” nepritarusios p. Vileišio žink- 
sniui, kuomet pastarasis išreiškęs užuojautą Voldema
rui po pasikėsinimo.

Bet dabartinis Lietuvos valdžios laikraštis, rašyda
mas apie opozicines partijas, dažnai pameluoja, todėl 
nežinia, ar galima tuo jo pranešimu tikėti.

SKAUDUS ANGLIJOS KOMUNISTŲ ĮSIŠOKIMAS

Per rinkimus į Anglijos parlamentą komunistai 
statė 26 kandidatus, iš kurių tečiaug nė vienas nebuvo 
išrinktas. Dviejuose distriktuose, Greenwich ir Bethnal 
Green, komunistams pasisekė atitraukti nuo Darbo 
Partijos tiek balsų, kad tenai laimėjo konservatorius ir 
liberalas. Bet už tai patys komunistai save nubaudė dar

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ............. $8.00
Pusei metų __________  4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiam ________- 1.50
Vienam mėnesiui_________ , .75

Chicagoj per išnešiotojui!
Viena kopija 3c
Savaitei ...... - - , 18c
Mėnesiui_____________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pašiy:

Metams ' $7.00
Pusei mėty ...... 3.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams_______ 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta].

Metams__________________ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS, Chicago, III,

skaudžiau. Tik keturi komunistų kandidatai gavo ne 
mažiau, kaip aštuntą dalį visų paduotų balsų. O kiti 22 
kandidatai to balsų skaičiaus nesurinko, todėl pagal 
įstatymą jie visi pražudė savo užsistatytas kaucijas, po 
$750 kiekvienas.

Už savo kvailą darbininkų skaldymo taktiką Ang
lijos komunistai tuo budu užmokėjo daugiau kaip šešio
lika tūkstančių dolerių pražudytomis kaucijomis!

Iš Sandaros Seimo
NAUJIENŲ” KORESPON

DENTAS PERDEDA

“Naujienų” N. 135, iš birže
lio 8 d. tilpo pranešimas, buk 
“Sandaros seimą kontroliuoja 
fašistai”. Tas neatatinka tik
renybei. Seime, kuriam aš sek
retoriavau, nebuvo jokios fa
šistines kontrolės ir bent nejau
čiau, kad kas butų mėginęs ją 
uždėti. Jeigu p. Mikalauskas, 
“vienybininkas”, buvo seimo 
pirmininku, p. korespondentui 
to nereikėjo išsigąsti.

Jokių fašistų ar anti-fašistų 
susiorganizavimų nebuvo. Nors 
atstovų buvo tik 14, bet visi 
buvo ištikimi Sandaros princi
pams, demokratijos šalininkai, 
o ne kokie ten izmų vaikytojai. 
Ką kuris savyje manė link fa
šizmo ar anti-fašizmo, nežinau, 
bet įvairiuose svarstymuose ne
pasirodė.

Taipgi p. korespondentas šį 
seimą vadina mirernu. Gi aš, 
kaipo dalyvavęs daugelyje San
daros seimų, į šj dedu daugiau 
svarbos, negu į buvusius, ^is 
seimas buvo pirmas Sandaros 
istorijoj tame, kad jame visų 
buvo rimtai atkreipta domė į 
namų darbą, t. y. į organizaci
jos reikalus, į Amerikos lietuvių 
reikalus. Esu įsitikinęs, kad 
šis seimas organizacijai duos 
daugiau naudos, negu pirmesni 
seimai davė. Geriau mažam 
būreliui rimtai susitarti ir pasi
rengti darbui, negu skaitlingam 
buriui išsibarti ir pagiežos pil
niems išsiskirstyti. Korespon
dentai, darydami pranešimus, 
turėtų ištirti tikrą dalykų sto
vį ,o ne vadovautis savo jaus
mu, kas dažnai klaidina visuo
menę.—K. J. Paulauskas.

(Korespondentas, kurio tele
grama tilpo “Naujienose”, pats 
dalyvavo A. L. T. Sandaros sei
me, todėl jisai galėjo patirti 
dalykus ne blogiau, kaip p. Pau
lauskas. Red.)

ĮSPŪDŽIAI Iš sandaros 
SEIMO

Sandariečių Seimas prasidėjo 
birž. 6 d., pasibaigė 8 d. be 
entuziazmo.

Pastarasis ALTS. Seimas be
ne bus vienas iš prasčiausių 
šios organizacijos istorijoj, šis 
Seimas buvo skelbiamas neva 
jubiliejinis, t. y. iš eilės-XV, 
bet iš Seimo darbų ir jo progra- 
mo atrodė paprasta konferenci
ja, delegatais neskaitlingas ir 

be jokio entuziazmo; galima 
sakyti, labai nervingas. Iš apie 
šimto ALTS. kuopų tik devy
nios kuopos prisiuntė delegatus 
ir tie buvo didžiumoje vadinami 
fašistiški. Be kuopų delegatų 
dalyvavo po vieną delegatą nuo 
4 ALTS apskričių, — viso 16, 
gi seniau (išskiriant Baltimo- 
rės Seimą 1928 m.) būdavo bent 
po 35 ir 40 delegatų.
Organizacija apmirus, centrali- 

nis sekretoriatas, matomai, 
neveiklus.

Del Seimo nepavykimo visais 
atžvilgiais yra kelios priežas
tys: 1) būtent, kad ALTS. or
ganizacijos nariai kuopose yra 
indiferentiški-neveiklųs, kuopos 
apmirę, taipgi tūlose kuopose 
•eina kova dėl politikos taktikos 
arba kova su f asistuojančiais 
nariais, gi tokiai padėčiai esant, 
solidarįngo veikimo kuopose nė
ra; 2) tūli kuopų delegatai iš
sireiškė buk centralinė valdyba, 
ypatingai sekretoriatas neveik
lus, nepalaiko kontakto su kuo
pų nariais, 3) ir gal svarbiausia 
priežastis ALTS kuopų apmiri
mo yra tame, kad rimtesnieji,

demokratiškai nusistatę sanda-
riečiai, nepasitenkindami savo 
vadų taktika pasitraukė iš ak- 
tualio veikimo. Tokią opiniją 
pareiškė tūli delegatai. Del to 
šiame Seime gyvumo nebuvo, 
joki. svarbesni tautinės proble
mos reikalai nebuvo pajudinti; 
delegatai, išklausę raportų iš 
centro sekretoriaus, apsvarstę 
keletą kuopų įnešimų, pasigin- 
činę dėl įsivyravusios nesantai
kos vadinamoj “tautininkų” 
srovėj, išsiskirstė.
Fašistiniai delegatai norėjo iš
naudoti Seimą savd užgaidoms

Gyviausia arba trukšmingiau- 
sia buvo IV sesija, kurioje iški
lo klausimas konsoliduoti vidu
rinę srovę, sutaikinant sanda
riečių organą su “Vienybe” ir 
“Dirva”, kitais žodžiais sakant, 
fašistai ir jiems simpatizuojan
tys sandariečiai, iškeldami šį 
klausimą, norėjo prieiti prie 
Modus vivendi — susitaikymo, 
bet tam buvo kliūtys. “Vieny
bės” štabo pirm, ir dabartinis 
manageris, p. Mikalauskas, nors 
jis yra vienas rimtesnių “vieny- 
bininkų”, tačiau prisilaikyda
mas savo kolegų nusistatymo, 
savo kalboje pabrėžė, kad'nesu
tikimai “tautininkų” arba ski
limas sandariečių tarpe įvyko 
dėl to, kad pastarieji pradėjo 
linkti j kairę ir bendradarbiau
ti su liaudininkais ir social-de- 
mokratais Lietuvoje, kad jie bu
vo simpatikai socialistiškam ju
dėjimui ($ėrai daro! išsitarė 
vienas delegatas). “Gi po per
versmo”, sako p. Mikalauskas, 
“nuvertus liaudininkų ir social
demokratų partijų pastatytą vy
riausybę Lietuvoje, kilo didelio 
nepasitenkinimo sentimentas 
tarpe sandariečių. ‘Sandara’, 
neigdama perversmininkus,” sa
ko p. Mikalauskas, “neatsižvel
gė j esamas priežastis, kurios 
pagamino tą perversmą, pradėjo 
atakuoti naują vyriausybę ir 
kartu neigti viską nepaisant to, 
kad diktatūra yra padarius daug 
gero, jvesdama geresnę tvarką 
Lietuvoje.” Toliau p. Mikalaus
kas nurodinėjo, kad “vienybi
ninkai” susilaikė nuo bile žygių 
užgyrimui perversmo tol, kol 
gavo patikrinančių teisingų ži
nių apie perversmą”. “Vieny
bės” redakt. p. J. O. Sirvydas, 
gavęs patenkinančių ir padėtį 
nušviečiančių faktų apie per
versmą, negalėjo bendrai su 
“Sandara” laikyti vienodą tak- 
tikij, neigiančių diktatūrų. “Mes 
(vienybininkai), remdamiesi 
gautais faktais, nenoroms, bet 
faktų ir dokumentų verčiami, 
pasmerkėme sandariečių organo 
taktiką linkui politinio pervers
mo Lietuvoje ir tikime, kad mes 
neklydome musų nusistatyme.”

Panašiai kalbėjo ir kiti “Vie
nybės” simpatikai, ypatingai p. 
A. Tulys. Tačiau nei vienam jų 
nepasisekė įtikinti Seimo dele
gatų, kad “Vienybės” politiška 
taktika linkui Lietuvos po' nu
vertimui Seimo ir liaudininkų- 
socialistų vyriausybės buvo ge-, 
ra, o sandariečių organo takti
ka buvo bloga, šį faktą įrodė 
Seimo dalyvių pasielgimas, ku- 
riuomi tapo atmesta rezoliuci
jos ir įnešimai, užginantys da
bartinį rėžimą, ir sumanymas 
pasiųsti pasveikinimą Voldema
rui. ALTS Seime pasireiškė aiš
kios dvi frakcijos, dešinioji ir 
kairioji. (Nors delegatų t; didžiu
mą sudarė fašistų kolegos, bet 
kairieji rimtai laikėsi. Po ilgų 
ginčų-debatų, po kalbų V. M. 
Čekanausko ir A. Buinio, ku- 
riedu šiame klausime ir, galima 
sakyti, visą laiką buvo kairių
jų “floor leaders”, sugebėjo įro

dyti, kad įvykęs konspiracijos 
keliu perversmas Lietuvoje yra 
nenuginčinamai labai žalingas 
Lietuvos valstybei, ir kad tą 
perversmą įvykdė Kun. Krupa
vičius su savo kolegoms krikš
čionims demokratais, gi prie 
jų prisidėjo vadinami “tautinin
kai”, kad tas perversmas nebu
vo padarytas be žinios Smeto
nos ir Voldemaro, kad pastarie
ji prisidėjo prie tos konspiraci-
jos, ir todėl dėl šiandieninio po
litiško teroro, dėl abelnos sun-^savo nusistatymo — demokrati- 
kios ekonomines būklės Lietu
vos atsakomingi yra “tautinin
kai” ir “kademai”.

Ypatingai p. A. Buinis savo 
kalba apie vadinamus “tautinin
kus” papasakojo įdomių dalykų. 
Jis priminė įvykusius inciden
tus laike pastarųjų rinkimų j 
Seimą Lietuvoje. “Tuo laiku aš 
buvau Lietuvoje,” sako p. Bui
nis, “mačiau ne tik žmonių nu
sistatymą linkui politiškų parti
jų, bet girdėjau kalbas partijų 
vadų ir agitatorių. Teko man 
susidurti su tūlais visų partijų 
veikėjais ir išsikalbėti su jais 
įvairiais Lietuvos politiškais ir 
ekonominiais reikalais, tatai ga
liu drąsiai pasakyti, kad jeigu 
mes kalbame apie valstybingu
mą ir demokratingumą, jei dėl 
šių klausimų čia ginčijamės, tai 
liaudininkai ir social-demokra- 
tai yra valstybingiausi žmonės 
Lietuvoje, ir Lietuvos piliečiai 
juos kitokiais nelaiko, dėl to lai
ke rinkimų žmonės balsavo, ne
paisydami net to, kad kunigai 
grąsino jiems pragaru, jeigu jie 
nebalsuos už kunigų partijų są
rašus, gi tautininkai gąsdino 
piliečius, kad jei jie nebalsuos 
už' tautininkus, tai Lietuvoje 
atsitiks tas pat, kas atsitiko 
Rusijoj ir t. t. O lįaudininkai 
tokių grąsinimų nepasakojo, jie 
tik nurodinėjo pareigas Seimo 
narių ir vyriausybės linkui val
stybės ir piliečių ekonominio ir 
kultūrinio gerbūvio ir progreso, 
demagogijos metodų nevartojo, 
dėlto pats savo akimis mačiau, 
kaip žmdnės,. ištiesę rankas, su
tikdavo liaudininkus ir socialde
mokratus, kuomet šie atvykda
vo mitinguoti; mačiau, kaip 
švilpė prieš krikšč. demokr. ir 
tautininkų partijų demagogus. 
Tautininkai tūlose vietose nega
vo nei vieno balso ir dar pirm 
negu pasibaigė balsavimai iš
traukė savo sąrašą No. 1-mą. 
Tas parodo, kaip buvo nusistatę 
Lietuvos žmonės laike pastarų
jų rinkimų ir neabejoju, kad 
jų nusistatymas bus tokis ir 
ateity.” Toliau jis sako: “Lietu
vos žmonės žino, kas yra jų va
dai.”

Po tokios p. Buinio kalbos, 
Seimo delegatų ginčas atvėšo 
ir p. Tūlio siūloma rezoliucija 
užgyrimui diktatūros Lietuvoje 
ir pasveikinimas esamai vyriau
sybei tapo likviduoti. Diktatū
ros simpatikai, pagaliau, apri
mo ir tūli -pasisakė, kad dėl la
bo Amerikos lietuvių pažangaus 
tautinio elemento privalome lik
viduoti- barnius sąryšy su politi
ne padėtimi Lietuvoje. Tuomet 

“Vienybės” šalininkai, nors ir 
turėdami didžiumą Seime, atsi
sakė savo atkaklaus užsimoji
mo nukreipti sandariečių takti
ką linkui savo, nes aiškiai ma
tė, kad jų tikslas bus nepasiek
tas, sandariečiai nesilaikys Sei
mo tarimų, jei butų pakeista 
“Sandaros” taktika. Taip baigė
si ši trukšminga sesija be jo
kios rimtos išvados. Tiesa, buvo 
neva priimta rezoliucija, kuri 
reiškia pageidavimą, idant tau
tinės srovės organai nesiginčy
tų dėl politinės taktikos ir dėl 
•esamo režimo Lietuvoje, kad 
atgaivinus bendradarbiavimą ir 
tautišką bendrą veikimą Ame
rikoje. Toji rezoliucija neva siū
lo ignoruoti esamą padėtį Lie
tuvoje, o labiau rūpintis Ameri
kos lietuvių bendrais reikalais, 
bet ta rezoliucija konkretiškai 
neduoda jokio pagrindo tokiai 
vienybei Amerikos lietuvių tau
tininkų srovėj, todėl apie širdin
gą bendradarbiavimą tenka abe
joti, nes didžiuma sandariečių 
yra nusistatę demokratiškai; 
juos patraukti į dešinę nebus 
galima, gi tuom kart “vienybi

ninkai” be abejonės laikysis sa
vo nusistatymo, rems diktatūrą.

Taigi išvada iš ALTS. Seimo 
darbų ir tarimų dėl konsolida
vimo tautinės srovės yra tokia: 
jei “vienybininkai” atsisakys 
savo reakcionieriškų idealų, jei 
jie taps šalininkais demokrati
jos ir parlamentarizmo, tuomet 
galima tikėtis, kad Amerikos 
lietuvių tautininkų srovė vieny
sis; gi sandariečiai, nors ir pa
geidauja vienybės, bet laikysis 

jos ir parlamentarizmo.
Tiesa, sekamiems dvejiems 

metams ALTS. centro valdyba 
susideda didžiumoje iš dešinių
jų tautininkų, ypatingai ALTS. 
pirm. p. Bukšnaitis, yra dešiny
sis; nuo jo vadovybes priklau
sys organizacijos politiška tak
tika. Bet, turint omenėje, kad 
jis yra rimtas ir patriotingas 
žmogus, galima tikėtis, kad jis 
mokės orientuotis ir nesidangs- 
tys tuščiais patriotizmo žo
džiais, nemaskuos patriotizmą 
Smetonos-Plechavičiaus tautiš
koms spalvoms. Bet jei jis pa
liktų šalininku širvydinių, tai, 
suprantama, tarpe jo ir Sanda
riečių susitarimo nebus, ALTS. 
organizacija paliks stagnacijoj, 
nes jos veikliausi nariai yra de
mokratiško nusistatymo ir ne
bendradarbiaus su diktatūros 
šalininkais. Jei bus einama prie 
vienybės, tai tik tokiu keliu, 
kuri nurodo “Sandara” — taip 
išsireiškė p. Jurgeliunas, buvęs 
ALTS. vice-pirmininkas.

Reikia pastebėti ir tą faktą, 
kad nors p. Mikalauskas Seimo 
nurodinėjo, jog jo kolegos jau
čiasi neklaidingais, bet ant ga
lo jis pripažino, kad diktatūrą 
reikia pakeisti parlamentu. Jei 
tokią idealogiją paseks ir kiti 
ultra-tautininkai, tai, be abejo
nės, Sandariečiai ir vadinami 
vienybininkai vėl susigiminiuos. 
Tokius įspūdžius gavau iš A. L. 
T. S. Seimo. —Delegatas.

PASTABĖLĖS *

Tavorščiai reiškia neva pasi
piktinimą, kad socialistas Mac- 
Donaldas pabučiavo Anglijos 
Jurgiui į ranką. Į ranką tai į 
ranką, — čia nieko tokio. Bet 
juk komunistas čičerinas pabu
čiavo popiežiui į pantapli. Ko
dėl tavorščiai tada tylėjo?

Ant galo, pats Stalinas pabu
čiuotų Hoover’ui į tą vietą, kur 
niekas nebučiuoja, jeigu tik 
Hooveris pažadėtų barbarišką 
bolševikų valdžią pripažinti.

* ❖ *
“Vilnies” ignorantai prikai

šioja “Naujienoms”, kad jų pik
nike kokie ten vaikezai apsi
stumdė.

Didelis čia daiktas. New 
Yorke juk stalincai su trockis- 
tais mušėsi tol, kol galvose sky
lės atsirado ir kraujas pradėjo 
varvėti.

♦ # ♦
Rytinėse valstijose Vanagai

tis su savo dzimdziais juokina 
žmones, o Pilka su “nepilname- 

čiu” Skinderiu renka centus 
laivokartei i Lietuvą. Babravi
čius išvažiavo į Wisconsiną slie
kų rinkti, kad su jų pagalba pa
gauti žuvų.

Kaip matote, visi nesnaudžia.
* * *

Aš jokiu budu negaliu su
prasti, kodėl “Draugas” nieko 
nesako apie kun. Miežvinį?

Jeigu jis mieko nesako, tai aš 
pasakysiu. Kun. Miežvinis yra 
nekaltas. Jis tik gynėsi nuo 
piktos pakusos. Bekovodamas 
apalpo ir numirė.

Visi juk galite suprasti, kad 
jeigu nebūtų buvę tos mergi
nos, tai nebūtų įvykusi ir tra
gedija. 

* « ♦
Ponas Balutis, kada redagavo 

a. a. “Lietuvą”, labai gerbdavo 
demokratiją. Dabar jis aklai 
įsimylėjo j diktatūrą.

Mat, Rusijoj monarchistai jau 
pradeda nykti, o Lietuvoj jų 
vis daugiau atsiranda. Tiems 
ponams nedaro skirtumo, kas 
šalį valdo. Duok jiems gerą 
“džiabą” ir jie tuoj užtrauks: 
“Bože, caria chrani...”

šeštadienis, birželio 15, 1929

Sako, kad Lietuvoj žmonės 
badu miršta. Aš tik vieno daly
ko nesuprantu: kodėl ten val
dininkai nė sėja, nė piauja, o 
sočiai gyvena? Gal jie į Vokie
tiją važiuoja valgyti?

Pusfcapėdis.

V. Lieponis.

Baudžiauninko rytas
Ties juoduojančiais papievių 

kemsynais, ties beržais pakeliu 
svirduliuojančiais pakilo saulė.

Sulinkusios, apkamši o t a i s, 
skarmaluotais langais, parudu- 
sios, sukrypusios, išsidraikiu
sios papieviais lūšnelės, kėlė, 
tiesė žilas, kuprotas naštas. 
Kurdus, tingus mieguisti žing
sniai, šviesos veriamos akys 
sutinka rytą.

Išėjo Ratilas. Veidas—tar
tum kerpėmis tėvo dengta lūš
na, — nuvargęs, išblyškęs ty- 
sta saulėn... Traškanotos akys 
raibsta...

Veidas — toks varganas — 
žino, ne jam saulė pakilo ties 
beržynu, ne jam klegena tėvo 
iškeltam garnalizdy gandras... 
Klumpės žvanga, raktas varsto 

itvarto duris.
— Ei, širmeli, valio per die

nelę!..
širmis praplečia mieguistas 

akis, — klausosi, — atmetęs 
kojas pasiražo; ūkai stulpuo- 
jas tarpdury.

Dar kartą atsidusta, atmeta 
galvą — arklidė vilioja širmį.

— Ęi, širmelį, per dienelę...
— sušvokščia Ratilas, klumpė
mis sutauškina ryto apglėbtą 
žemę.

Traukia širmis, braška veži
maitis, papieviais gandras žio
vauja...

Tėvo rankos įsodino ąžuolai
tį, jauną, tvirtą, — sužaliavo, 
sulapojo ąžuoląitis pavasary... 
Tėvas senstantis įtraukė, ratą,
— gandraitis jaunas susikrovė 
lizdą, — todėl ir stipinėti ga
li jis papieviais — ne ponui su
kaustyti jam baltus sparnus.

Širmis traukia, jis našlaitis. 
Pernai jo motiną pardavė tur
guje, — širmis velka egles mė- 
lyngalves — Raulas ponui rū
mus stato...

Traška vežimas, liuoksi nau
jos drobynaitės gandras papie
viais vežioja...

Miškas. Pagiry tarp dviejų 
kelmų, šaly beržo suskeldėju
sio guli dvi tiesiais liemeni
mis pušys; Pernai dvi jaunos 
pušaitės pakilo pagiry — dvi 
jaunos pušaitės apdejavo jas 
nuvertus nuo kelmo.

Nužėrė Raulas spyglius pa
juodavusius ir gelstančias sku
jas, — priglaudė pušis šalta že
me — čiulpia, tartum, moti
nos krūtis.

Sutvisko kirvis — kirto ža
lią liemenį — suklyko pušaitė 
pagiry, trokštelėjo:

. — Ach motin! motin! — ne 
sau — juk ponui..;

Tyliai, tyliai pušys gaudžia 
skujomis, — tartum meldžias, 
tartum, šaukia žydrą dangų —■ 
bet dangus našiai tis, palankiais 

baluojantis...
Traukia širmis, gyslos tysta, 

kraujas tvaska — juk ne sau, 
tik ponui rumus stato...

— Na, širmeli, dar...
širmis stena, gyslos treška, 

galva linksta.
— Dar, širmeli, trauki. —• 

Juk ne sau — tik ponui.
Širmis nevalioja, krinta.
Grubios rankos juodoj duo

bėj šalta žeme užpila. Varnos 
kranksi, sukasi aplink.

— Broli mano, šiandien tau
— rytoj man.

Rytas klega, rūmai tviska
— gandras stipinėja papie
viais...

Raulo rankos raumeningos 
trukčoja, akys degančios ryti
ne saule žiuri baltų rūmų link.

— Dar gyvensim, nors pa
siutiška našta ir slegia, dar 
gyvensim, pamatysim, kaip ry
toj tekės.

Saulė raudona uždegs pasau
lį. “S-tas”.

ATĖJO žurnalas “Kultuvą” 
No. 5. Galima gauti “Nau
jienose”. Kaina 45c.
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(The above article is -pre- 
sented to the public with apolo- 
gies)

Editor. (V. C. C.)

Stranger: “Nice town”.
Native: “Yeh.”
Stranager: “Any 

bandits here?”
Mike M.: “Payroll bandits? 

Heh! Heh! Sure. Why I married 
one.6 -----------

payroll

LAUGHS AND GROANS
A Column by, for, and of the members of the 

Universal Lodge S. L. A. No. 344.

It’s the giri who is shy
That you’ll find when you try, 
Who sunggles up olose ‘nsoys, 

“Yep”.
(Am I right?).

WHAT WOULD HAPPEN?

Well, nothing much has hap- 
pened in the past week. We 
haven’t heard of anybody else 
getting married or becoming 
engaged. Do you know that 
since the beginning of the 
Universal Lodge, eight mem
bers are either married or en
gaged. The Lodge started in 
Feb. of 1928.

Oh! Yes. Our girls are go- 
ing to have a track and tennis 
team. At our lašt meeting, Mr. 
Stevens and Mr. Gedwill were 
appointed to coach and manage 
both teams. The girls seemed 
to be enthused over the idea 
and most all of them are going 
to participate. At a recent 
meeting of only the two coaches 
and two girls, Mr. Stevens was 
apppointed to take charge of 
the tennis players and Mr. Ged- 
will the track team. Besides 
that, Tony has to keep track 
of a certain sweet thing. What? 
Sūrely you heard that M. T. 
Gedvvill and Miss S. Norway 
are engaged to be united as one 
by the mysterious ties of matri- 
mony when the preacher so- 
lemnly quotes: “Do you promise 
to love, honor and shoot if ne- 
cessary?” Come, come we’re 
off of the subject. Anyway, 
we wish both teams the best of 
hick and hope they will be suc- 
cessful in all their enterprises. 
lt is believed that if all the 
girls appear for practice, Tony 
and Wallie will not 
their progress, much.

The other day 
fellows asked me why 
Fourth July always falls 
holiday. Gu-ess who?

one of the 
the 

on a

Don’t forget 
Outing’ to the 
Don’t make any 

22nd, get to bed
bright and full of pep

Put on you r

our 
Sand 
dates 
early

haveNow that the Norvvays 
sold their Ice Cream Parlor, 
wonder what we fellows are go- 
ing to do evenings? Since the 
daughters are not included with 
the Parlor and it’s fixtures 
there will not be an attraction 
there anymore. (One who will 
be awful lonesome).

Ode To M. M.
Margaret is a mama

I sure love to buzz 
She doesn’t neck much

Būt, boy when she Soes.
She’s my

And I’m
She* would

Miss the

flint
her spark 
make Noah 
ark.

A Word to thc Wise

isn’t thc giri with a rep, 
Who turns out to have lots

pep,

It
of

If Jos. Thomas stopped writ- 
ing for our column?

If Tony Bunis took to danc
ing?

If Walter Stevens stopped 
jumping around?

If Auna Norway quit argue- 
ing with the boys, especially 
Joe Rebokaš?

If Ann 
let her go 
youth ?

If Jonh 
room ?

At the Naujienos Picnic—•
Marge Maskolunas was Been 

dancing with a fellow by the 
name of Frank Jechovich. Is 
he a gpod dancer or is it some- 
thing else, Midge?

Anna Norway was with a. 
tall handsome fellow namod 
‘Danny’. Ann tell us if it means 
anything. Please say '‘Nę.’

Adolph are you i n you r sc- 
cond childhood or are you golf 

shirtgoofy? Saw you with 
pants lašt Sunday.

1

Guess what? Mr. J. Rebokas 
has been appointed ‘Cub Re- 
porter’ for the U. C. C. Boy, 
and he’s a glutton for news. 
Watch him go. W« will have 
ooddles and ooddles of material 
jmmv. J wish all the members 
would appoint themselves re- 
porters and get to work.

We play the Kit Carsons at 
Washington Park, eleven ’oclock 
on diamond No. 2, this Sunday, 
June 16. We have suffered 
straight defeats būt watch us 
this game.

J. T.

Alexander’s moth’er 
out and enjoy' her

Lakas danced ball- 
NOSEY.

Mario L. and Marie D.,z how 
did you enjoy dancing at the 
Pershing 
evening?

lašt Saturday

NOSEYER.

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

hinder

BI1II1IIII11IIIIIBM

Orthophonic Victrola

oh what goodies there 
to eat. You’ll be “sru-

meetings, 
the first 

month at

In order to become a mem- 
ber come 
which are

June 23, 1929, that’s next 
Sunday. What does that day 
mean to you? Nothjng? Oh! 
Yes it does. , That’s the day

Reader: 
not believe in the old

to our 
held on

Monday of every
Gage Park located at fifty
fifth and south Western Avė. 
at eight o’clock.

Mr. J. Kaulas.

9x12

Axminsttrs, be siūlių9x12

Wilton Karpetai su kitais9x12

50 sv. vailoko kom
binacijos matrasai 
Apdengti dailiu artistiniu 
apvirtku, ankštai prikimšti 
ir persiūti. Imperini apva
li briauna. $9.98

KARPETAI
Puikus Aksominiai Karpetai

you are going to have a barrel 
of fun.
‘Truck 
Du nes. 
for the 
and be
Sunday morning. 
old clothes and bring a bathing 
suit, because if weather per- 
mits there will be plenty of 
svvimming for everyone.

The truck we are going to 
ūse is almost new, has plenty 
of room and can average thirty 
five miles an hour.

And, 
will be 
prised.

Dear
I do

idea of young men for action 
and old men for counsel. The 
younger men mušt be given 
full opportunity and charged 
with full responsibility. The old 
men mušt step out of the pie
tų re. Tai k to you r son or
daughter about sočiai activities 
and what they (mean i n life) 
and influence them to become 
members of this great organ- 
ization, The Lithuanian Alliance 
of America.

You probably-have been read- 
ing our ‘Chatler Column’, and 
know what the members of the 
Universal Lodge in the past few 
weeks have encountered.

Su elektros motoru, pati sustoja. Model 
835, tikra kaina $325.00. Trumpam lai- 
kui už........ ....... $89.00

--------------------- r v

O

i

fl i
X -
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Visai nauja, su dirbtuvės originaliais 
baksais. BUDRIKO milžiniškas pirki
mas daleidžia dabar įsigyti tą gražią, 
naują Victrolą už ketvirtą dalį vertės. 
$5.00 tereikia įmokėti. $89.00

Jos. F. Budrik Ine
3417-21 So. Halsted Street

Tcl. Boulevard 4705

Visi Tikri Bargenai
2417-19 W. 43rd Street, lotas 50 pėdų iš 
fronto, 1 aukšto muro trobėsis, trys krau
tuvės.

4815 S. Ada Street, lotas 25 pėdų iš fronto, 
2 aukštų medinis gyvenamas namas, du 
flatai po 4 kambarius; muro garažas vie
nam karui.

3015 Archer Avenue, lotas 25 pėdų iš fron
to,^ aukštų medinis bizniavus trobėsis, 
krautuvė ir 4 kambarių flatas užpakaly, 
devynių kambarių flatas antrame aukšte; 
didelė mūrinė daržinė.

4843 So. Justine Street,’ lotas 25 pėdų iš 
fronto, dviejų aukštų medinis gyvenamas 
namas; 4 flatai po 4 kambarius, dviem ka
ram medinis garažas.

2441 W. 46 Piace, lotas 50 pėdų iš fronto, 
2 aukštų medinis gyvenamas namas, 2 fla
tai po 5 kambarius.

Šie trobesiai visi bus parduoti labai pigiai 
ir parankiais pirkėjui išmokėjimais. Del 
platesnių informacijų kreipkitės į Peoples 
Real Estate Investment and Loan Co., 2 
floor, Peoples National Bank Buildihg, 
47th ir Ashland Avė., klauskit p. Nylin.

Perspėjimas
Mes aptaikeme informacijų, kad kai kurie 

agentai vaikštinėja pas lietuvius ir mėgina pri
kalbinti juos investuoti savo pinigus į stakus ir 
bonus, prižadėdami aukštus nuošimčius. Ncku- 
rie tų pasiūlymų yra visiškai beverčiai, ir todėl 
mes patariame Tamstom atsilankyti į musų 
banką ir leisti milm išekzaminuoti. tuos pasiu
timus—tatai Tamstom nieko nekaštuos.
Ponai Sedeinka, Jagminas, Rimkiewicz, Žabelio 
ir Mickiewi’cz, visi lietuviai, dirbantys musų 
Banke, yra pasirengę Tamstoms visuomet ^uo
si rdžiai patarnauti.

Peoples -Tfational Bank 
and ‘Bfrust Company 

of Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

DIDELIS BANKAS A 
ant

JUNE RRIK
if amiture Šate

3-Šmotų Seklyčios Setas

98.00
Visas Riešuto Valgomojo Kambario 

Setas—Ką Tik Gautas!
Stylius yra parinkti n iii, turtingas, aiškios spalvos rie

šuto užbaigimas yra begalo delikatnas. Astuonias pėdas iš
tiesiamas stalas ir keturi apmuštomis sėdynėmis krėslai.

49.98
Lovos

Su dviejų colių storumo lenktais stulpais, riešuto 
medžio baigimas, puikiai nudailinta ffE "7 C 
vidurio lenta, visos standardo mieros I w

3-Smotų Miegruimiui Riešuto Setas 98,98

$19.50
$29.75
$79.50

Duosim puikias dovanas kiekvienai 
jaunavedžių porai (June Bride).kampo

Ashland Avė
bankas tarpe lie

47th
) 
Gerai

Mūviu visoj Amerikoj savo stipru
mu ir geru patarnavimu.

žinomas

Narys l'ederal Keserve Syste'm 
Keguliaris Narys Chicago Clearing Houae Association

Peter Barskis Furnitūra House
“THE HOME OF FINE FURNITURE”

1748-50 West 47th Street Telefonas Yards 5069
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NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, birželio 15, 1929

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Taigi visi bukimo ir savo aki
mis matykime, kad paskui ne
reiktų 
kl tūbas

kitų klausynėt, kuris 
laimėjo.. Z.

North Side
Bridgeport

Rytoj, nOrthsidiečiy išvažiavimas
j Graži Central Manufacturing 

District banko iškaba.

jiedu 'Halsted gatve. Privažia
vę arti 123 gatvę jie pamatė ei
nant skersai gatvę žmogų. Juk- 
tonis automobilių biskį sulai
kė ir žmogus spėjo gatvę perei
ti. Tečiaiks visai arti prie jo pri
važiavus, žmogus staiga susime
tė, puolė gatvėn ir sudribo prieš 
pat atbėgantį automobilių. Juk- 
tonis tečiaus spėjo pasukti au
tomobilių į šalį, neužkliudyda
mas pardribusio gatvėje žmo
gaus. Žmogus tečiaus nesike
lia. Juktonis greitai sustabdė 
automobilių ir žiuri į gulintį 
gatvėje žmogų ir savo akimis 
.netiki: nors tikrai matė, kad 
jis nepakliudė žmogaus, tečiaus 
jis nesikelia ir guli kaip negy
vas. Išlipo. Juktonis su Pala- 
niu ir nuėjo prie gulinčio žmo
gaus. Tasis nė krust. Nusitarė 
jiedu vežti jį liogninėn, įvilko 
i automobilių ir pasuko linkui 
Roseland Comunity llospital. 
Kely “užmuštasis” ėmė atgyt, 
bet tik kojų nevaldąs. Ligoni
nėj daktaras išegza minavo ir 
neradęs jokio sužeidimo, pašau
kė policiją. Atvykusi policija 
ėmė “suvažinėtąjį” kamantinė
ti, kodėl jis lindo po automobi
liu^
ras, kokių 21 metų amžiaus at
sakė, kad jis negalys darbo ras
ti, neturys ką valgyti, tad ir 
norėjęs nusižudyti.

Dalykams paaiškėjus, “negy
vėlis” su policija pasiliko ligo
ninėj, o Juktonis su Palaniu nu
važiavo j darbą. Juktonis gai
lisi, kad važiuodamas pats ne
gyvėlį neišėgzaminavo, o gal ir 
negyvėlis irgi yra nepatenkintas, 
kad automobilis nusisluko ir 
nesutrynė jo sunkiais 
tais.

iš WBBM

pabarių radio stočių. Kiekvie
noj stoty koncertai tęsis 15 mi- 
nutų. Dainuos dainininkai Kay 
Davidson ir Nubs Allen.

Šiandie tie koncertai 'bus iš 
KYW stoties 6:30 v
stoties 8:15 v. ir iš WLS sto
ties 7:30 v. v.

Sekmadieny KYW —• 9:15,
Antradieny KYW 6:30 v. 

va., WBBM — 7:30 v. v.
Trečiadieny KYW — 10:15 

v. v., WBBM — 8 v. v., WLS 
— 6:30 v. v.

Central Manufacturing Dis- 
[trict bankas įsitaisė naują di
delę ir gražią elektra operuoja
mą neon gaso iškabą. Uždegta 
iškaba iš vienos pusės yra mato
ma iki Wallace gatvės, o iš ki
tos pusės iki Ashland Avė. Ji 
naktimis skaisčiai nušviečia vi
są gatvę, kadangi 35 gatvėj 
tarp Halsted ir Ashland gatvių 

(nėra kitų skaisčių šviesų. O ir 
kai bankas būna atdaras tre- 

... .. čiadienių ir šeštadienių vaka-išvaziavime Morning . . .. .rais, depozi toriam smagu yra 
įeiti į banką, kai juos ištolo pa
sitinka tokis malonus kelrodis 
ir gražiai jiems nušviečia visą 

i kelią. —R-
Į

Neteko vienų, atsirado kitos.
Bridgeporto gatvių kampai 

* tildavo nustoti tam tikrų “džen- 
telmanų.” Ypač nuo jų kentė 

J33 PI. Tečiaus kiek laiko atgal 
c tie “džentelmanai” nuo kampų 

(išnyko. Betgi išrodo, kad jų 
’ vielas pradeda užimti panelės, 

kurios mėgsta naktimis su au- 
... , i tomobiliais daužytis ir paskui kliubo v . . ..■ sugryzusios, dagi po svetimais 

Jangais, nepadorius šposus kre- 
Ičia. Tėvai turėtų savo vaikus 
suvaldyti, nes nebus gražu, kai 

Ikiti pradės juos valdyti, kaip 
jau suvaldė tuos “džentelma- 
nus.” —L.

Byloj, birželio 16 d., Morning 
Star kliubas drauge su savo ba
se bolo jauktu ir visi North Si-, 

respublikos lietuviai pilie-j 
išvažiuoja j Jefferson gi- 
praleisti nedėldienį tyrame

dės

rias
ore.

Town of Lake
Namų savininkai susivienijo i 

didelę organizaciją.Iš \Vest Sidės gi atvažiuoja į 
svečius VVbite Star kliubas irgi 
su 'savo base bolo jauktu ir di
deliu buriu pritarėjų saviškiam 
jaukini.

Šiame
Star ir White Star kliubų jauk
tai turės lošį. Kaip vieno, taip ; 
ir kito kliubo jaukiai, matyt, 
deda visas pastangas, kad tik 
kaip nors savo priešą apgalėjus! 
ir laimėjus lošį.

White Star kliubo naris pil. • 
P. Kilda sako: “Jeigu musų1 
kliubas praloš, tai aš visiems į 
North Sidės respublikos lietu
viams skųsiu barzdas per pusę 
metų veltui I”

Gi pil. A. Sabeckis, Morning | 
Star kliubo jaukto manadžeris, j 
štai ką sako: “Jeigu dievui ne 
mylint Morning Star 
jauktas praloštų, tai aš savoj J 
praėjusių metų šiaudinę skrybė
lę atiduodu jums ir su ja pa- 
sielgkit taip, kaip jums patin- i 
ka...”

Kaip matyt iš išsireiškimų tai j 
tarpe abiejų kliubų lošis bus, 
tikras mušis kaip po Žalgiriu- Roseland

jaunas vy-

The City of Chicago Land- 
lords Association, inkorporuota 
pagal Illinois valstijos teisių, 
šios organizacijos ofisas dabar 
randasi, 4650-52 So. Ashland 
Avę. Viršininkai sako, kad na
rių skaitlius labai paaugo, kaip 
jie atsikraustė čionai.

Prigulinti prie šios organiza
cijos nariai, visuomet greitai 
gauna iš ofiso visus reikalin
gus patarnavimus ir nurody
mus: kaip iškolektuoti rendas, 
kaip iškraustyti netinkamus 
rendauninkus ir kitus reikalin- 
kus legalius patarimus. —ž.

“Birutės” susirin 
kimas

Biržclio 18 d., 8 vai. vakaro, 
Gage Park svetainėj (551 h St. 

savo ra- *r Western Avė.) įvyksta “Bi.ru-
—Vietinis, lės” 

mas.

PRANEŠIMAI Golden Star susiims su
Femwood

Byloj, birželio 16 <1., GoldenŠerno paminklo statymo komite
tas kviečia Draugijų ir S. L. A. . . v
kuopų valdybas, arba jų išrinktus i Star kliubo jauktas los bascbo- 
atstovus dalyvauti paminklo staty-lj Fernwood jauktu, Etrn- 
mo bendrame susirinkime, kuris * ’ .
iwks 21-mą d. birželio, 8 v. v., \vood parke, prie 104 ir vValaee 
s"<IOS STri>;SiVondi%S.^i"?«!e<,'^'vi'I- Pra<'*i;i 2 vaL P" Piel'

----------- Tai bus didelis Boselando su-
Lietuvių Teatr. Draugystė Šv. siėmimas SU FerilWOOd. Abu 

Martino laikys mėnesinį susirinki-' geri besbolo jauktai. Beiš- 
mą sekmadieny, birželio 16 dieną,; ■ . ° \ . . .
1-mą vai. dienos, Šv. Jurgio parap. kia susigrums lygus Vienas kl- 
svetainėj, 32nd PI. ir Auburn Avė. 
Nariai, būtinai malonėkite laiku pri
būti, nes turime naujų reikalų svar- j 
stymui. P. K., nut. rašt.

narių ir rėmėjų susirinki- 
__  Bus renkama nauja val- 

i.dyba.
Visi nariai ir rėmėjai yra 

kviečiami atvykti į susirinki- 
Majestic Kadi o per ateinan- mą;

čias keturias dienas vakarais, 
duos radio koncertus iš trijų po-

Majestic Radio

—N.tam jauktai.

Alkanas bedarbis puolė po 
automobiliu.

North Side.—Morning Star kliu
bas rengia draugiška išvažiavimą i 
Jefferson girias neuėldienyj, birže
lio 16 d. Šis išvažiavimas tapo per
keltas is L----- -----------------------
Be to, šiame išvažiavime bus ir basėjįr b esi sau godamas kartais 
bolo lošis Morning Star su White|. 
Star kliubo jauktu, 
yra širdingai kviečiami

Su tais automobiliais yra 
ra bėda. Visur saugokis jų, 

birželio 2 d. dėl šalto oroj nesulamdytų, nesuvažinėtų.
girias

Visi lietuviai 
atsilankyt.
Valdyba.

lik- 
kad 
Bet 
vos 
no-

ant Bridge-I 
visiem na- j 

draugijos, kad 
kuris atsibu- j

šneši sveikus kaulus. Bet 
rėk, kad automobilius ant tavęs 
užbėgtų, tai tada kaip tyčia su
kasi tolyn ir kad ir norėtum, 
negali po juo palysti.

štai kokis atsitikimas buvo

G. D. L. K. Vytauto 
porto. šiuo pranešam 
riam viršminėtos 
praeitam susirinkime, 
vo^ gegužės 19 dieną, buvo nutarta pirmadienio ryte, birž. 10 d.

*° birže- Povilas Juktonis važiavo į dar-
. Kartu su juo 

įvažiavo ir J. Palams. Važiavo

nelaikyti susirinkimu birželio
nesi, kuris pripuola nedėlioj,
lio 16. Sekantis susirinkimas įvyks bą automobiliu.
liepos 21 d. Jis bus pusmetinis.

V. Kaceviče, nut. rašt.

Jūsų

Atdara

805 W.

GĖLĖS
lis Parinkimas Dailiu Rožių, Bijūnų 

ir kitokiu Gėlių
Mokyklų Užbaigimui
Prieinamos Kainos

Patogumui Musų Krautuvė Randas
Šioj Apielinkėj

Remkit Savo Kaimynus
Nedėlioj nuo 8:30 iki 5 vai. po piet.

Gėlės šviežiai Nuskintos.

Halsted Florist
18th St. Kampas Halsted

Telefonas Canal 6559

MES M OK A ATE CASH

S67.00
Už Lietuvos 5% Bonus

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

KAUFMAN STATE BANK
124 N. La Šalie St., Chicago, III.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3M0RGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Ar Sustojote Kada Pagalvot, jog
Už Trijų Mėnesių nuo šio Laiko

Jums Reikės Šilumos Namuose
r

patys, tai musų

Tiktai Keliom

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

CHICAGO. ILL.

mielu noru 
lengvai Jus ga- 
kasdieninio savo 
net 24 mėnesius

—Nora G ūgis, 
“Birutės” sekretorius.

ZiureKit!

Dienom
£ i

M. LEVY & COMPANY
2117 South State Street

nors, o
Kai 

das ant

Muku South Chicago Skyrius randasi prie
Telefonas j visus departamentus 9300 Commercial A ve.

Saginaw 4847 arti New York Central geležinkelio

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

Mes Kalbame Lietuviškai

METINIS PIKNIKAS
Arba Išvažiavimas

DRAUGYSTĖS SUSIVIENIJIMO BROLIŲ LIETUVIŲ

Nedėlioj, Birželio (Jane) 16 d., 1929
SAVICKO NAUJAME DARŽE, prieš Tautiškas Kapines

Pradžia 12 vai. vidurdienio
Bus duodamos dovanos nariams, kurie nesirgo per 12 metų. Taip
gi gera proga norintiems įstoti į šią draugystę, nes bus priimami 
veltui. Kviečiame visus chicagiečius ir apielinkės lietuvius daly
vauti šiame Piknike. VALDYBA ir KOMITETAI.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Tiems, kurie atsineš ar suminės šį garsinimą, mes 
parduosim No. 1 Plaster Board.

4X6 iki 4X16 Po 3% centus ketvirtainę pėdą; 1000 
pėdų lotus už $29.50.

No. 1 Slate Roofing (stogams lentos), Raudonos ar
ba Žalios, Cviekai (vinys) ir Cementas kartu — 108 ket
virtainės pėdos ritiny $2.35.

No. 2 Bušies $1.15 iki $1.75.
Poečių Rėmų 5 šibom stiklai $1.75 ir brangiau.
Mes laikom pilną eilę statybai materiolo, garažam 

lentų ir kitokios apdirbtos medžiagos.
Jeigu jus manote statyti ar pertaisyti savo namus, 

tai nelaukit kol turėsit visus pinigus. NJes galim padaryti 
mėnesinius išmokėjimus. Pavelykit mum duoti jums nu
rodymus, kaip modernizuoti jūsų namus. Jums tai nieko 
nekaštuos ir jokių privalumų nepadarys.

Veikite tuojau —

South-West LumberCo
3456-60 Archer Avenue

Lafayette 0115-0116 Arti 35th Street
Atdara nedeliomis Iki Pietų

Kam laukti paskutinės minutės ir tada skubėt ir mokėt 
daugiau pinigų, kuomet jus galit padaryti tai dabar su ma
žiau pinigų ir mažesniu vargu, ir turėti šilumą laiku.

Pašaukit mus telefonu, o musų inžinieriai 
atlankys jūsų namus ir išaiškins jums, kaip 
lit jsitaisyt šilumos įrengimą, netrukdydami 
darbo. Mes duosim jums galimybės mokėti 
laiko—kiekvieną mėnesį paskirtą sumą.

Jeigu norit įsitaisyti šilumos įrengimą 
inžinieriai padarys jum braižinius; mes suteiksim jums dykai 
visas tulšes darbui atlikti. Neatidėliokit ilgiau. Leiskit mums 
aprokuoti, kiek kaštuos įtaisymas šilumos, pirm negu rokuo- 
šit su kitais. Tai apsimokės jum.

Devynios dešimtys nuošimčių musų biznio sudaro pasikar- 
totini kostumeriai, kuriem mes jvedėm šilumą pirmesniais me
tais, kurie atveda pas mus savo draugus, kad ir jiems pa
tarnautume™.

Musų obalsis bizny yra Fair and Sųuare Deal—sąžinin
gas patarnavimas. Del to tai musų biznis ir išaugo iš mažos 
krautuvės į vieną didžiausių šilumos įvedimui ir plumbingui 
firmų Chieagoj.

eilę plumbingui reikmenų labai prieinamomis kainomis.Mes taipjau laikom pilniausią
Musų materiolas garantuotas ilgiausiam laikui. Jeigu nepatiktų, tai mes arba apmainysim, 

arba mielai grąžinsim jum įmokėtus pinigus. Todėl atlankykit 'mus, jeigu jum reikia Šioj eilėj ko 
mes darodysim, jog teisybė yra kiekvienas žodis, kurį pasakėm šiame dienrašty.
nusitarsit aplankyti mus, tai pasižiūrėkit, kad užeitumėt tikron vieton. Musų vieta ran- 
STATE STREET arti 22nd St. Didelis geltonas muro trobėsis su užrašu:
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ŽINIOS
“Per virvutę”

šiandie ryte, 10 v., Garfield 
parko šokių salėj įvyks šdkimo 
per virvutę, rungtynės. Daly
vauja apie 00 mergaičių, po 6 
iš kiekvieno vakarinės Chicagos 
parko ir apie tiek pat berniukų

Kamantinės automobi 
lįstų persekiotojus

gatvėje, ar tuščiuose lotuose 
stovinčių automobilių, kad tuo 
priversti automobilių savinin* 
kus statytis savo automobilius 
į jų garažą. Taipjau gauti biz
nio taisyti subadytas šinas.

Policistas tuos du garažinin
kus sugavo einant iš loto, ku
riame minėtos šinos fcuvp su
badytas. Jų kišeniuose rasta 
ylos ledui trupinti. Jie teisino
si, «ad jie norėję sutrupinti le
dą, kad prisidėti ledo prie geros: 
degtinės, kurią jie turėję gara-’

‘kojiniui neįtikėjo: girdi, 
laikais niekas nededa ledo į ge-

“ rą degtinę.

šiais

Vaikščiotoj ų kontrolių 
vimas nesėkmingas

Prieš keletą dienų pradėtas 
kontroliavimas pėsčiųjų ir ver
tintas jų eiti su šviesomis, ne
duoda geistinų pasekmių. Tie
sa, automobilių važinėjimas la
bai pagreitėjo, bet užtąi susi- 
trukdė pėsčiųjų judėjimas. O 
kad gatvės pirm visko priklau
so pėstiemsiems, tai to patvar
kymo virinimas susilaukė 
mažai protestų.

Aldcrmanas Coughlin jau 
reikalavo iš miesto tarybos
šaukti dali to patvarkimo, bū
tent tą, kuri draudžia eiti sker
sai 
ko, 
bai 
ko.

būriai pėsčiųjų turi stovėti gal
vių kampuose ir laukti iki švie
sos persimainys, nors tuo laiku 
niekas' nevažiuoja gatve, apie 
lai aldermanas i galvoja, nes 
jam rupi vien biįni.ų interesai.

JOE Sft GIS

nė

pa- 
at-

Valstijos prokuroro įsakymu 
liko užgriebti visi rekordai au
tomobilistų areštavimų ir bau
dimų Norwood Parke. Iš ten 
gauta pranešimų' apie masinius 
automobilistų areštus, ypač 
prie Mariem ir Irving Park bul
varų, kur į dieną kartais areš- , 
tuojama apie 100 žmonių už 
mažiausius prasižengimus prieš i 
visokiausius patvarkymus. Pas
kui areštuotieji automobilistai 
būdavo gabenami į taikos teisė
jo LaKock namus, kur jie turė
davo sumokėti pabaudą. Areš-: 
tais daugiausia pasižymėjo kon- 
slabcliai Dolatowski ir Kruger.1 
Nužiūrima yra, kar konstabeliai 
irgi gaudavo dali pabaudų. Abu 
konstabeliai ir teisėjas liko pa
šaukti pas prokurorą pasiaiškin-

Rogers Park, o ir niekurių 
kitų apielinkių gyventojai jau 
senai skundėsi ant vandalų, ku
rie subado šinas nakčiai palik
tų gatvėje ar lotuose automo
bilių.

gatvę vidury bloko. Jis sa- 
kad delei šio draudimo la- 
kenčia esantys vidury blo- 
bizmiai. Bet kad didžiausi

Pirmos^ Pirmos klesos Duco Malevo- 
jitnas. * Geriausias automobilių taisy
mas. Musų pataisytas jūsų automo
bilius išrodys kaip naujas.

4642 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4501

Lietuves Akušerės

Tas pats busią padaryta ir i 
su kitų miestelių policija, kur! 
lik policija pasižymėjo automo
bilistų persekiojimu.

Turi padėti ginklą, jei 
nori šokti

komitetas padaTani
rė tyrimus visų šokių salių Chi- 
cagoje ir rado įdomių dalykų. 
Vienoj salėj West Side, 
lanko daugelis gangsterių, 
vienas vyras einant į salę 
iškratomas ir turi sudėti 
ginklus, jei nori salėti
Mat savininkas nenori, kad pa
čioj salėj įvykių šaudimasis, tai 
ir apsirūpina, kad jo kostunie- 
riai ginklų neturėtų.

kurią 
kiek
ini na 
savo

Šinu badytojai gavo 
metus kalėjimo

Du šinų (tairų) badytojai, 
kurie Rogers parke sirbadė 57 
šinas, gavo po vienus metus ka
lėjimo ir turės užsimokėti dar 
po $50(1 pabaudos. Tos baus
mės susilaukę yra Krank Steele 
ir Eugene Ryan, savininkai ga- 
ražiaus, kurie badydavo šinas

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenvood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 ild 11 valandai ryte;
nuo 0 iki 8 valandai vakare 

apari ivantadlenio ir ketvirtadienio 
------ 0——

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3421 Sp. Halsted St.
Valandos: nud 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare. 
Sekmadieniai* nuo 10 iki 12. _ n

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

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

Netoli 46th St. Chicago. III.
-------o►_

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH 
3464 Soeth Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietą 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rea. 82B1 South Wallace Street.-------O——

Pbone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedilioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashlaud Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL. • _______________  _______________

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedilioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS 
X-RAY 

4193 Archer Avė. 
CHICAGO. ILL.

Tel. Bi-unswick 0624

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

1579 Milwaiikee Avė. 
kambarys 206 

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

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

įvairus Gydytojai

Įvairus Gydytojai

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
itas ligas vyrų ir moterų se 
nas žaizdas, ligas rečiai

. 1W. Beaudette
ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė
VALAHDOSi

Nuo 2 iki 4:8t ir nuo 7 iki 10 
dilioj nuo 2:80 Iki 4:80 p. po piei

Telefonas Canal 0464

DR. CHARLES SEGAL

įcLftSSIFIED APS.
Mokyklos v

Educatioaal

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, aintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą į devynis mėne
sius; aukštesni mokslą i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime isigyti abelną moks
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla a

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

Praktikuoja 20 matai
OFISAS 

South Ashland Ave^ 2 1 
CHICAGO, ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 

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

Phone Midway 2880 
•- ■ o--------

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

4729 labot

UniversrJ Restaurant
Musų vir t i e n i a i. 
dešros ir kopūstai 
primena mamytei 

valdus
A. A. NORKUS, ssr
750 West

31st St.

Dr. C. C. Singley patars

Pilna Fizinė 
ir Analitinė 

Egzaminacija

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

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrisoa 0150

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

Graboriai
Phone Boulevard 4139

lius* patarnavimai 
<aidotuv6se ir kokia-’ 
me reikale yisuomet 
esti sąžiningas ir n*" 
brangus tbdėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Povilą 
Louise, 
Sirbin-

J. Lulevich 
Lietuvis graborius 

ir balsamuotojaa 
Automobilių patarna
vimai teikiami vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3193 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tol. Victory 1115

Pbone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
maiiagt, eleetrie 
treatment ir m*g- 
netic blanksta ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari* 
mai dovanai.

Akių Gydytojai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1724 So. Loomis Street 

Kampas 18th St
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vaL vakar* 

Telefonas Canal 1912 
Residence TeL Fairfax 6852

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotb- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedilioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South,Ashland Avč. 

Phone Boulevard 7589 
---------o---------

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tai. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriški, 
vaikų ir -visų chronišką Ii

Ofisas: 3102 S. Halsted SL.
arti 31 st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7
Nedaliomis ir šventad, 1

Advokatai

csgs

vak
12 diena

JBusiness Service
Biznio Patarnavimas

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

Kreipkitės
S. ZENKUS, 

4038 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6719 

- O------- • f
‘ Iš

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS 

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namą

A. KAIRIS 
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
-—o----- « į

ONA GILIENk
(Po tėvais Kaminskaite)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Ijirželio 14 dieną, 11:30 vai. 
iš ryto, 1929 m., sulaukus apie 
53 metus amžiaus, gimus Lie
tuvoj. Šiaulių apskr., Mešku
čių parap., Pryšgyniu kaimas. 
Paliko dideliame nubudime vy
ra Juozapa, du sūnūs: 
ir Aleksandra ir marčią 
dvi dukteres: Rozalija _____
skiene ir Marijoną Frey ir žen
tus, pusbroli Povilą Gili, ir vie
ną sesers dukterį Clarentiną 
Sabaliauskiene Amerikoj. Lie
tuvoj paliko dvi seseris, Bar
bora Juškuvicne ir Uršule Na- 
starienę. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3709 So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, birželio 17 dieną, 8 vai. iš 
ryto, iš namų į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Onos Gilienės gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. •

Nuliudc liekame,
Vyras, Šonai. Dukters, žentai 

ir visi Gimines.

Laidotuvėse , patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

riNDERTAKING COi
P. B. Hadley Idc. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

S. B. LACHAVICZ
’-.<x .''orz-K

Jot

Lietuvle Graborlua Ir 
Balaamuotojaa 

1314 W. 23rd PI 
Chicago. m.

Patarnauja laidotu
vėse Uuopigiausiai 
Reikale meldžiu at 
atšaukti, o mano dar 
bu busite užgančdin 
ti.
Roosovalt 2515-25U

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALIS

M

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

3265 So. Halsted St.

K.GUG
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 Street 

Tel. Boulevard 1810
Vai.: puo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliom’e r.MO 9 iki 12 ryto

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardware Co.» 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261 
--- O------- * k

A. A. OUS
ADVOKATAS

S'. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 ‘

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

11

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE ’

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS. 
4309 West 63rd Street 

Phone Republic 7869 
-------O-------

Plug in

dailių Telechronų, tin- 
kiekvienam jūsų karn-

— visi prieinama kai- 
Atsilankykit ir išsirinkit

3201

PETRAS G R E v IŠKIS

galit pasitikėti.

Yra 
kančių 
ha riti i 
na.
šiandie.

South 
kurioje atsi- 
pamaldos už 

iš ten bus nu- 
Kazimiero ka-

Observatory

Be užsukimo, aliejavimo ir 
reguliavimo, Telcchron, elek
trinis laikrodis be sprintų, 
parodys jums Observatorijos 
Laiką; tik reikia sujungti 
plug’ę su elektra ir nustatyti 
rodykles teisingai. Plonutis, 
tykus clektrikinis motoras va
rys rodykles ir užtikrins laiką, 
kuriuo

Jos. F. Budrik
Ine.

Krautuvė Radio
Pianų

1417—21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 13 dieną, 12:30 valan
dą po pietų, 1929 m., sulau
kęs apie 21 metus amžiaus, 
gimęs C’”-?agoje, birželio 22 d. 
1907 m. Paliko dideliame nu
liūdimą motinėle Kostanciją ir 
patėvi Raymond Dugnas, se
serį Elinora ir žentą Bob 
Moore ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3206 South 
Emerald Avė.

Laidotuvės jvyks pirmadie
nyje, birželio 17 d.. 9:30 vai. 
ryte, iš namu i St. David’s pa
rapijos bažnyčią, 3200 
Emerald Avė., 
bus gedulingos 
velionio siela, o 
lydėtas j šv. 
pines.

Visi A. A. Petro Greviškio 
giminės, draugai ir pažjstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Motina, Patėvis, Sesuo, 
žentas ir Giminės.

Laidotbvėse patarnauja gra- 
b.orius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

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

J. F. Eudeikis Komp.
X PAGRABU VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield A vena* 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So, 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Anburn Avė, Tel. Blvd. 320)

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jop 
maža dalis žmonių supranta apie jo.< 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintai* 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kai 
da siuto už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siuto akiniu* 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me 
tų praktikos.

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

t . OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

464# S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St
Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam 
mandagų, drau
gišką patarnavi
mą. Patarnavi
mas visose Chi
cagos dalyse ir 

priemiesčiuose.
Grabai pigiai 

net už $25. 
OFISAS

3238 S. Halsted 
Street

Victory 4088-89
4443 So. Talman Avc.

Vriginia 1290

A. PRABISH
Lietuvis Grabelius

Sąžiningai 
pigiai 1 
nauju dieną 
na ' 
miesto dalyse. 
Motelis pageL 
bininkū.

i ir 
patar

to 
visose

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Park 797

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastcbėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

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

—m......................... ..... ........... ....... ■ i-r ---------------—

Lietuviai (gydytojai

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

, j Tel; Calumet 8294
Nuo 9 ‘ iki 12 vai. dieno* ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

— Iš RUSIJOS —
Gerai lietuviam* iinornaa por 

metu* kaipo patyrei gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškai liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1128 W. 18th St„ netoli Morgan St 

Valandos: nuo 10—12 pietą ii 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakarė 

Tel. Cnnaf 3110
Jeigu neatsišauks, tai tuuk 

South Shnre 2288 ar Randolph 6810

26

A. MONTVID, M. R
1579 Milvaukee Avenue, Room
Kampas North Avė. ir Robcy

Vai.: 1 ild 3 po piątn 6 iki 8 
Tel. Bmns^ick 4983

Namų telefonas Brunewick 0597 
Ultravioletinė SVitss ir diathermia

209 
St. 
vak.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po piet. i
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 121

Rez. Telephone Plaza 8201

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullmnn 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 Wcst Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. Šalie SL Room 7JK 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. TaJman Al
Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Salia Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
K315 So. Halsted Street

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

.------ o--------

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Stątom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius. Prieina

ma kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prospect 9856

AUTU DALYS, TAISYMAS
Chevrolet Specialis Pasiūlymas 

Nutekina valves, brekius pataiso ir 
klutčius pertaiso; 2 ratų brekiai pri
taikoma veltui.

TIK Už $20
Kiekviena pataisą atskirai $7.— 
5,000 myliu jęarantija.

HAYES AUTO REPAIR 
6241 So. Pcoria ' Tel. Normai 2635

MES ATLIEKAME VISOKĮ REMO- 
DELIAVIMO DARBĄ

Nereikia įmokėti. Mokėkite kaip 
rendą. Neieškokit flato. Pirmiau mus 
pamatykit.
BLUE BELL CONSTRUCTION cd.
3912 Elston Avė. Keystone 1633

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN 
General Contractors 

and Builders
Statom naujus ir taisom

senus namus.
Padirbant pienus pagal tamstų

norą.
Darom Pirmus ir Antrus

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

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

REX CONSTRUCTION CO.
1608 W. 35th St.. Lafayette 7150

Financial
Finaniai-Paskoln*

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2Va nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandai. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Dfvisinn St.. "upsLiirs'’ 

TcL Armitago 1199
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£xchange—MainaiBusiness Chances 
Pardavimai Bizniai

Financial 
Finansai-Paskolos

Help Wantęd—Female
Darbininkių Reikia_____

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

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

REIKALINGA 
dirbti vakarais, 
pastovus darbas. 
So. Halsted St.

patyrusi virėja 
Geras mokesnis, 
Kreipkitės 1745

o

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

REIKALINGA moteris paduškų 
(cushion) siuvėja; trumpos valandos, 
gera mokestis, šaukit Victory 1657.

-------- O----- —

$100
Nupirks mano Starck grojiklį pi

aną, kuris yra visai kaip naujas. 
Kreipkitės šiandie arba ryto nuo 4 
vai. iki 9 vakare, arba nedėlioj visą 
dieną iki 5 valandos.

342 So. Cicero Avė.,
1 floor

PARDAVIMUI grosernė ir bbčer- 
nė, geras cash biznis. Gražus 5 kam-, 
bariai užpakalį, fornisu šildoma. 
5306 S. Union Avė. Tel. Yards 1321

—----O-------

IŠSIMAINO naujas 6 kambariu 
kampinis muro bungalovv su 2-jų ka
rų muro garažu. Mainysiu ant cot- 
tages, lotų, restauranto, bučernės, 
automobilio.

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real K^tžite kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

ir
MERGINA reikalinga dirbti dra

bužiu (ploščiu) dirbtuvėj. Nuolati
nis darbas tinkamai ypatai. Fąshion 
Cloak Shop. 3234 So. Halsted St.

PARDUOSIU savo $2,000 Repro- 
dueing Grand pianą už $850. A. J. 
Kuhn, 125 East 80th St. 

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

PARDAVIMUI bučernė—visas ar
ba puse biznio. Priežastis, savinin
kas nėra bučeris. Taipgi galiu mai
nyti bile i ką. 1733 W. 47th St. 
Tel. Boulevard 7073.

Pašaukit
Lafayette 5107

RETAI PASITAIKO TOKS 
PASIULIMAS

Bungalow 5 kambarių iš priežas
ties ligos parduosiu už $7000, taip- 
pat ir lotą ant kurio randasi 2 ka
rų mūrinis garažas už $1,400. Ran
dasi geroj apylinkėje. Parduosiu sy
kiu arba atskirai. Kas pirmas, tas

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

Tel. Pensacola 8501.

Personai
Asmenų ieško

$900 r*lavpr Pianas su poliais 
lėliu ir kabinetu už $115. Cash’ 
išmokėjimais. Julius Bohace, 
So. Halsted St.

suo- tirbri 
6136

DELIKATES13EN, saldainiu ir 
smulkmenų krautuvė. Parduosiu už 
prieinajną kainą, turiu išvažiuoti 
ant formos. 3820 So. Wallace St. 
Tel. Boulevar'd 6093.

kiu arba atskirai. Kas pirmas, 
laimės.

3624 W. 65th Place
-------- o--------

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

arba $300, imame legali nuolimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampa* Hermitage Avė.

PAIEŠKAU merginos arba naš
lės apsivedimui nuo 30 iki 40 metų 
amžiaus, be skirtumo tikėjimo. Del 
platesniu žinių rašyk. Box 1095, 
Naujienos, 1739 So. Halsted St. 

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

BARGENAS. Parsiduoda pianas, 
3 metų senumo. Buvo mokėta $900. 
Parduosiu už $175. Priežastis par
davimo—važiuoju ant farmos.

1411 So. 50th Avė., Cicero, 111.

PARDAVIMUI krautuvė pigiai— 
saldainiai, ice cream, smulkmenos, 
mėsos; arti mokyklos. 2741 W. 38th 
Place. Tel. Virginia 1136.

MAINYSIU savo biznį, cot- 
tage, 2 arba 3 flatų i farmą, 
tuščią lotą, biznį ar kitokią real 
estate savastį. 2031 W. 35th 

St., tel, Lafayette 0909.

BUČERNĖ IŠSIMAINO ANT NAMO

MAINAI
5 kambarių muro bungalow, mie

gamas porčius, furnace šilima, 2 ka
ram medinis garažas. Morgičių $6.- 
300, mokėti po $60 mėnesiui kartu 
ru nuoši mčiais. 2 metu Henvimo. Gra
ži vieta. 6311 VVest Bradley PI., 
North Side. Atlyginimui paimsiu lo
tą, automobilių, morgičių ar mažą 
bizni. Matykit ar pašaukit savinin
ką—.lohn.Pakel, 2621 West 71 St., 
tel. Hemlock 0369.

$250 ĮMOKĖTI
5 kambarių muro bungalow pa

statom ant jūsų loto už $5475 — 
pilnai įrengta, karštu vandeniu šil
domą, uždarytu porčiu, artistiniais 
stiklais; pašaukit mus šiandie. Pe- 
kara Constr. Co., 5947 Mihvaukee 
avė., tel. New 3136.

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

Paskolos suteikiama; 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

UNTERNATDONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai >

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotu rie
šuto medžio valgomojo kambario 
setas $45. 3 šmotų riešuto miegrui-' 
mio setas $59. 5 šmotų aržuolo bet- 
rice setas $15, taipgi geri forničiai 
išmokėjimais. Victor Fireproof Buil- 
ding, 4809 W. Lake St. Atdara va
karais iki 19 v. v., nedėliomis iki 
6 vai. v.

PARDAVIMUI 4 ruimu rakandai. 
Parduosiu visai pigiai. Priežastis—• 
apleidžiu Chicagą. A. Juodis, 3600 
Union Avė., 3-čios lubos priekis.

PAIEŠKAU brolio Mykolo Petrau
sko. Paeina iš Rietavos miesto, Tau- 
pėnų sodžiaus. Prašomas pats atsi
šaukti arba kas žinote jį pranešti. 
Aš busiu labai dėkingas. Turiu di
dele žinia iš Afrikos nuo motinos. 
JONAS PETRAUSKAS, Box 455, 
Westaburg, Pa.

Radios

PARDAVIMUI smulkmenų, ice 
cream, tabokos, cigarų ir mokyklos 
reikmenų krautuvė, 1444 So. 50 Ct., 
Cicero, III.

KAM TROTYTI PINIGAI 
jus galit permainyti savo 
setą ant moderniško elek- 
Radio Crosley Show 
įrengto $95.00 su A.

Box 
C.

PARDAVIMUI grosernė — tarp 
dvieju mokyklų. Biznis išdirbtas. 
Priežasti pardavimo patirsite vieto
je. 919 W. 33 St.

Bučemė ir grosernė išsimaino ant 
nebrangaus namo. Mano biznis ge
ras ir gėroj vietoj. Man jau nusi
bodo "per daug metų. Kreipkitės į 

NAUJIENAS, Box 1091 
1739 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

ANTANAS BRUSKIS prašomas 
yra atsiliepti, ar kas jį žino malo
nėkite pranešti. Pirm 10 metų gy
veno ant 115 gatvės, Kensington, 
III. M. A. Shakus, General Delivery, 
Los Angeles, Cal.

PAIEŠKAU savo brolienės Evos 
Sherpitienės. Turiu svarbu reikalą. 
Kas žinote apie ja arba ji pati ma
lonėkit prisiųsti jos antrašą. Busiu 
labai dėkinga. A. Ivvanauskienė. 
R. 1, Box 54, Carney, Mich.

PAIEŠKAU pusseserės Karusės 
Jankuniutės. Dabar ženota. Paeiną 
iš Liepkalnio kaimo, šidlavos para
pijos. Ji pati ar kas kitas meldžiu 
pranešti. .1. Jankūnas. .1822 Canal- 
port Avė.

Amatas Apsimoka
'Aš, VILIMAS GRIŠKUS, kai ap- 

leidžiau Waterbury, Conn., 7 metai 
atgal, tai prasimokinau gero ama
to. Ir šiandien uždirbu po $300 mė
nesiui. Kompanija apmoka visus ma
no expensus. Taip kad man lieka 
grynų pinigų $300 mėnesiui. Taigi 
norėčiau patarti ir kitiems lietu
viams mokintis amato, kad nerei
kėtų dirbti už 45 centus balandai. 
Aš, būdamas 40 metų amžiaus, iš- j 
simokinau amato. To gali atsiekti I 
ir kiti.

Lošt and Found
Rasta Pamesta

Kad 
battery 
trikinio 
pilnai 
Tūbais.

$2.00 ‘ į savaitę $2.00 
FROST RADIO STUDIO

4184 Elston Avė. Ind. 0329

Automobiies

PARDAVIMUI soft drinks par- 
lor, Chile ir sendvičių. 2125 West 
63rd St., Republic 1711.

’28 
-27 
’2B 
’28 
'27 
•2J) 
•25

Hu'laon UrouKhatn—austom ouilt 
Chundlor coftch _____ __________
luto Hudson coaeh --------------------- !
Pontiac coaeh ..... ................. a........... I

HudBun bruugrham, geram Htovy 
Buex ----------- i
Dodge Sedan ---------------------------- !
Pontiac sedan .................................  I
McDEKMO'LT MOTUR SALES CO.

7130 So. Halsted St.. Trlausfln 03.30

PRANEŠIMAS

$7es
$39»
$205 
$42,5 
$496
$660 
$175 
$450

PARDAVIMUI grosernė. Gera vie
ta ir biznis. Renda pigi, su 6 pra
gyvenimui kambariais, už puse kai
nos. 4429 So. Marshfield Avė.

PARDUOSIU arba išrenduosiu Sto
rą su 5 kambariais, bargenas, va
žiuoju j Lietuvą.

4426 So. Western Avė.

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

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

PARDAVIMUI hemstitehing (pri- 
adytos), kvartukij siuvimo šapa, taip
gi kitu įvairiu dalykėlių, geras ly- 
sas, garu apšildoma vietą, 

4440 Archer Avenue

PARDAVIMUI bekerne su dide
liu plytų pečium, 18x20, gera vie
ta dideliam išvežiojimo bizniui. Par
duosim labai pigiai.

1407 W. Huron Street

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 2082

PARDAVIMUI delicatessen, sal
dainių, cigarų, tabako ir kitokių 
smulkmenų krautuvė. Priežastis— 
savininkas turi kitą biznį.

4418 Wentworth Avė.

PARDUOSIU Sterling Knight au
tomobilį, 1926, geriausiam stovy. 5 
mėnesiai kaip darytas pilnas over- 

į hauling. Savininkas išvažiavo Lie
tuvon. 1512 Eik Groye Avė. arti 
Girard Street.

PARSIDUODA restaurantas ir rui
ming hauzė, pirmos klesos įrengi
mai. pigi renda, ilgas lyšas.

, 2304 Blue Island Avė.

KAS grąžinsite išlėkusią ląukan 
sekmadienio rytą kanarką gausite 
gerą atlyginimą.

3238 Union Avė., II fl.

Furnished Rooms

PRIVATIS SAVININKAS
Chandler Sedanas, vėliausio' mo

delio, visai kaip naujas. Turiu par
duoti tuojau. Man reikia cash. Pa
imsiu tik $250. Kaštavo man ^1,800. 
Naudojau vos 7 mėnesius. Namie 
visą dieną nedėlioj.

3645 W Polk St., 2nd fl.

GREITAM pardavimui mažas gro- 
seris dėl ligos. Labai gera vieta. 
Panašaus biznio arti nėra. Atsišau
kite greit. 3253 Normai Avė.

PARSIDUODA ruiming hauzė 15 
kambarių. Biznis išdirbtas per ilga 
laiką. 2953 So. Michigan Avė. Tel. 
Calumet 3982.

4 kambariu rakandai ant parda- J'adio,
vimo. 3301 So. Halsted St.. 3-čios 
lubos. Matykit savininką.

FRANCES BAGINSKAS

RENDON švarus kambarys, že- 
notiems arba singeliams, prie ma
žos šeimynos 
mais; maudynė, 

, gera 
karų linijų.

su visais paranku- 
telefonas, pianas, 

transportacija tarp 3
Stebėtina Proga

So. Troy Street 
2-ros lubos.

PARDAVIMUI pigiai g-rocernė, 
arba mainysiu į mažą namą, lotą, 
automobilį. Kreipkitės greitai.

4612 So. Wells Street

PARSIDUODA namų rakandai 5 
kambariu, gerame stovyje. Parduo
siu pigiai. Priežasti patirsite . ant 
vietos. Galima matyti po 6 vai. va
kare. 4125 So. Sacramento Avė., tel. 
Virginia 1087.

RENDAI fornišiuotas kambarys, 
vienam ar dviem >vyram, Marųuette 
Manor apielinkėj. A. Grigaitis, 
6733 So. Rockvvell St.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

PASIRENDUOJA kambarys, švie
sus. 3240 So. Emerald Avė., 2-ros 
lubos.

REIKALAS cash verčia mane pa
aukauti vėliausio modelio STUDE- 
BAKERJ, “COMMANDER SEDAN ’ 
Karas puikiausiam stovy ir prak
tiškai naujas, ba naudojau ji labai 
mažai. Originaliai Balloon tajerai 
kaip nauji, užbaigimas tobulas-—ne 
bruoželio nepastebėsit. Visais žvilg
sniais karas kaip ką tik jį nupir
kau. Priimsiu $350. Kreipkitės ne
dėlioj 2231 North Kedzie Avė., 1 fl.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PARSIDUODA pigiai rašomoji 
mašinėlė (typewriter). Kreipkitės 

2*856 W. 39th Place

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Farmos ir Namai

4 FLATŲ medinis, gerame padė
jime namas, elektra, vanos, beisinen- 
tas ir garažas. Randasi geriausioje 
vietoje Bridgeporte, 3141 So. Erne- 
rnld Avė. Rendos neša i mėnesi 
$85.00. Pirmi morgičiai $3,000. Sa
vininką nelaimė verčia atiduoti tik 
už $5.800; jmokėt $1,500. Naudoki
tės proga.

8 FLATŲ naujas vėliausios ma
dos muro namas, elektrikinės ma
šinos ledams dirbti, tilo sienos mau
dynėse ir kiti moderniški įrengi
mai. Randasi gražiausioj Marųuette 
Parko apielinkėj. Neša gerą rendą 
ir gerai finansuotas. Pigiai parduo
sime arba mainysime į jūsų seną 
namą.

2 FLATAI po 5 kamb., medinis 
namas, 
tuotas 
ir kiti 
vietoj, 
na tik

NAUJA muro moderniška 5 kamb. 
“bungalovv”, karštu vandeniu apšil
doma, ir kiti vėliausios mados įren
gimai. Randasi arti Marquette Par
ko. Kaina tik $7,800; jmokėt $1,000.

6 KAMBARIŲ mūrinė rezidenci
ja, fornisu apšildoma ir kiti paran
kamai. Randasi pietų dalyje mie
sto, geroje vietoje. Kaina tik $4,500; 
imokėt $500. .

2 FLATŲ medinis namas, ant ce
mentinio pamato, viškos, maudynės, 
garažas ir kiti parankumai. Randa
si Brighton Parke arti Western Ay. 
karų. Savininką svarbi priežastis 
Verčia atiduoti tik už $5.400; imo
kėt $1,000. Darbo žmogaus kąsnis?

4 FLATŲ naujas muro namas, 
su vėliausios mados įrengimai*?, ga
ru apšildomas, ledaunės, pečiai, viš
kos ir 3 karų garažas. Randasi ar
ti Marųuette Parko. Kaina greitam 
pardavimui tik $26,000; jmokėt 
$5,000. Taipgi priįmsime į mainus 
jūsų seną namą arba lotus.

BIZNIAVAS kampinis lotas 72x 
127. Randasi ant Archer Avė. ir 
54th Ct. Vieta tinkanti dėl 
Station”, arba garažo, 
morgičius $4,000. Mokamas 
metus. Kaina tik $10,500. 
sime į mažą namą.

REZIDENCIJOS lotas 
Randasi Beverly Hills apielinkėje. 
Gatvės ištaisytos. Kaina tik $1600. 
Imokėt $400. Proga spekulantams.

Kreipkitės pas •

K. J. 'Macke & Co. '
(MAČIUKAS)

2436 W. 59th Street
Tel. Prospect 3140

PARDAVIMUI
Puikus bungalovv, 5 dideli kamba

riai. Dengtas porčius. Furnace ap
šildymas. Gasas ir elektra. Didelės 
viškos. Dailiai aptvertas kiemas. 2 
karam garažas. Turi būti parduo
tas, kadangi esu perkeliamas į ry
tus. Kaina $6,500. Tai reiškia pa- 
aukavimą $2,200. Mažas {mokėjimas. 
Kreipkitės pas savininką 3620 No. 
77th Avė., 5 blokai į vakarus nuo 
Harlem Avė.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui namas mūrinis 2 po 4, visi tin
kami įrengimai, kaina tik $3,300, 
cash reikia $800. Namas randasi 
3649 So. Union Avė. Atsišaukite pas 
savininką.

C. K. VALAITIS-
919 W. 35th St. Tel. Yards 1571

PARSIDUODA tarber shop. 
nas bizniavus lotas ant Archer 
ir kampas keturi nebizniavi 
Važiuoju j Lietuvą. Kreipkitės 
tai, gausit didelį bargeną.

4100 Archer Avenue

Vie- 
Ave. 

lotai, 
grei-

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

PASIRENDUOJA ruimas dėl vie
no arba 2-jų vaikinų, galima ir vir
tuve vartoti. 827 W. 34th PI. (1-mos 
lubos užpakalyje).

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

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
VVabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausiu 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building
► Room 301 

Rush and Ohio Sts.

RENDAI švarus kambarys, ženo- 
tieins arba vaikinams ar merginoms, 
prie mažos šeimynos, su visais pa
lankumais: maudynė, telefonas, ra,- 
dio, gera transportacija prie karu 
linijų. 7034 So. Rockvvell St.

RENDAI kambarys moderniška
me name, prie mažos šeimynos?, ge
ra transportacija. 5610 So. Sawyer 
Avė.. Republic 3610.

budu juos parda-

diena nuo 10 
pietų.

iš

RENDON didelis švarus kamba
rys vaikinui, gali vartoti virtuve. 
Prie mažos šeimynos.

5616 So. Mozart Street

RENDON kambarys vyrui su ar
ba be valgio.

Tel. Englevvood 3982

RENDON frontinis? kambarys vai
kinui. 3205 So. Aubum Avė., 2nd fl. 
Kreipkitės po 6 vai, vak.

For Rent

ant mūrinio pamato, cemen- 
beismentas, 2 karų garažas 
parankamai. Randasi geroj 

5133 So.' Turner Avė. Kai- 
$7,800; jmokėt $1,500.

Randasi ant Archer Avė. 
Ct. Vieta tinkanti dėl “Gas

Pirmas 
per 6 
Mainy-

48x125.

MURO namas pardavimui arba 
mainymui į storą—Storas turi bū
ti Indiana Harbor arba East Chi
cago, Ind. 3427 So. Wallace St.

3 FLATŲ MŪRAS, $19,900
1 metų senumo, arti Stony Island 

ir L C., 5-5-6 kambariai, elektriki- 
nė ledaunė, 35 pėdų lotas, grista 
alėja; mainų nepriims. Savininkas 

Tel. Saginaw 2154

PARDAVIMUI 5 kambariu rezi
dencija su dviem lotais, dvieju ka
ru garažu, krūmais, vaisiniais med
žiais; puiki apielinkė. 118 S. Prairie 
Avė., Brookfield, III., arti Ogden av.

ŽIŪRĖK — ŽIŪRĖK — ŽIŪRĖK 
GERIAUSIAS BARGENAS 

SOUTH SIDĖJE 
Pardavimui dviejų aukštų 
5-5 kambarių; miegamas 
visi modemiški įrengimai, 
nia Palm Plaster parlory;
nish plaster valgomajam kambary. 
Trobėsis atidarytas apžiūrėjimui. A. 
Sanstrom, 5951 So. Sacramento 
Avc., tel. Republic 0461.

trobėsis 
porčius, 
Califor- 

sand fi-

REIKALINGI Selsmanai. Patyri
mu nereikia. Mes turime dalyku, 
kuriuos žmonės mėgia ir perka. Ne 
real estate. Gera mokestis. Pasto
vus darbas. Kreipkitės dieną ar va
kare iki 9 valandos. Room 22-23.

UNION STATE BANK BLDG. 
3026 E. 92nd Street

RENDAI 3 kambariai ir kičine- 
tas ir 4 kambariai. Ekstra dideli. 
Naujas apartmentų trobėsis. 7251 
VVashtenavv Avė.

PASIRENDUOJA mažas Storas 
tinkamas dėl barbernės; garu ap
šildomas. Renda pigi.

2709 W. 71st Street
REIKALINGAS stako selsmanas.

7534 VVest Madison Street. Forest 
Park, III.

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

KRAUTUVĖ rendai, 2646 W. 68rd 
St. Gera vieta kriaučiui arba Men’s 
Furnishing krautuvei. Pigi renda. 
Telefonuokit savininkui Yards 0801.

VYRAI ir Moterys. Jus galit 
padaryti $50 ir daugiau kas savaite 
sunaudodami truputį savo liuoso 
laiko. Jums apsimokės patyrinėti. 
Kreipkitės adresu, 4555-59 So. 
Marshfield Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PIANAI $25 ir augščiau — gro- 
jikliai ir upright.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st SL Midway 0733

NAŠLĖ priversta yra paaukauti 
vėliausio modelio PAGE SEDANĄ. 
Karas aktualiai naujas, važiuotas 
vos keletą tūkstančių mylių. Moto
ras, užbaigimas ir Balloon tajerai 
absoliučiai kaip nauji. Keturiu ratų 
stabdžiai (brekiai). Paims $325. Ka
ras kaštavo $2,900 trumpas laikas 
atgal. 2538 North California Avė. 
1-mas flatas.

TURIU paaukoti savo vėliausio 
modelio BUI'CK “MASTER SIX”, 4 
durimis Sedaną, ba reikia sukelti 
cash. Karą naudojau tik trumpą 
laiką ir jis yra absoliučiai tobulas 
ir visai lyg naujas. Aprūpintas 4 
ratų brekiais, brand nauji Balloon 
tajerai ir visi galimi įrengimai, 
aukosiu tik už $350. Kreipkitės 
dėlioj tiktai. 3349 W. Division 
2 flat, arti Homan Avė.

73 AKRAI žemės ant upės kran
to, cementinis kelias eina per far
mą. Visi gražus įtaisymai. Savinin
kas mainys ant namo arba lotų 
Perkant, reikia įmokėti $1,000.

5 KAMBARIŲ mūrinis naujas 
jungalow. Savininkas mainys ant 
)ile kokio biznio arba lotų.

4 PAGYVENIMŲ mūrinis biznia
vas namas, tinka bile kokiam biz
niui. Išsimaino ant farmos arba lo
tų.

PARDAVIMUI vasaros resortas, 
Sodus, Michigan, ant St. Joseph upės, 
2 mylios nuo Tabor Farmos. Puiki 
apielinkė. Pilnai įrengti moderniš
ki 24 kambariai. Valgomasis kam
barys ir virtuvė atskirai. 12 akrų 
žemės. Kreipkitės Englewood Resort, 
Shapiro Bros., Sodus, Mich.

4 FLATŲ n'aujas muro namas ir 
karų muro garadžius. 2 flatai po 
kamb. su miegamais kambariais 

ir 2 flatai po 3 kamb., ąžuolu tri- 
muotas, guru šildomas, 
Marųuette Parko ir gatvekarių. Pui
kiausia vieta šioje apygardoje.

Parduosiu pigiai.
Priimsiu mažą mainą.

S. Paszkewicz 
6345 So. California Av.

Hemlock 4555

2
4

prie pat

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Pa
ne
št.,

PARSIDUODA Barber Shop tri
jų baltų krėslų už pusę kainos. 
4355 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI delicatessen ir 
grosernė. Keturi metai kaip gy
vuoja. Geras biznis, 3855 North 
Western Avė. '

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosernė ir Meat Market ant South 
Ashland Avenue. Tel. Hemlock 3130

PARSIDUODA Malt and Kops ir 
groserio Storas. Geras biznis. Tokio 
biznio nėra per penkias mylias. 5 
ruimai 
dens šilima. Pigi renda. Ilgas ly- 
sas. Priežastis—greitai nori važiuo
ti Lietuvon. Del to parduosiu pigiai 
ir greitai. 3234 W. lllth St.

pagyvenimui. Karšto van-

PARSIDUODA pigiai notions, ice 
PARDAVIMUI užeigos visas ar

ba pusė biznio. Niekas nevaržo. Ge
ra proga Chicagos biznieriams. Prie
žastis—turiu du bizniu. 4 Western 
Avė., Blue Island, III.

C. P. SUROMSKIS 
3352 So. Halsted St. 

Tel. Yards 6761

PARDAVIMUI 2 flatų mūras, 5 
ir 6 kambariu, stiklinis užpakalinis 
porčius, * 2 šilimai įrengimai, 2 ka
ram garažas, 1-mos klesos padėty. 
$10,800.

5617 So. Aberdeen St. 
Tel. Wąntworth 4084

PARDAVIMUI lotas 50x125 pė
dų. Kampas 69th ir Talman^ Avė. 
Parduosiu labai pigiai. Priežastis, 
važiuoju į Lietuvą.

MURO namas 4 fl. po 4 kamb.. 
Bridgeporto anielinkėj. Parduosiu la
bai pigiai. Priežastis, išvažiavimas 
į Lietuvą. Savininkas 3127 Lowe 
Ave„ tel. Canal 7473.

TURIU parduoti pigiai 6 kam
bariu cottage, naujai dekoruotą, 
karštu vandeniu šildomą. Lotas 48x 
125 pėdas. Galima tuoj apsigyven- 
ti. 4214 So. Artesian Avė. Savinin
ko tel. Prospect 2045.

UKĖS-FARMOS BARGENAS
Kurie ieškote ūkių pirkti, matykit 

mane. Gausit ūke dykai su mažu 
atlyginimu. Taipgi turiu 2 geras 
ukes mainams. Tikrai gausit ką no
rit. Matykit mane birželio-June 15— 
16. P. D. ANDREKUS, 3052 West 
54th St., Chicago.

NAUDOKIS ŠIA PROGA
Matykit greitai nepaprastus bar- 

genus. 2 flatų namas 5-6 kamba
riu ir mūrinis 6 kambarių bunga- 
low su 2 karų garadžiu.

8041 So. VVood Street 
Tel. Vineennes 4944

Bargenas
80 akrų farma Allegan paviete, 

Michigan; 150 mylių nuo Chicagos. 
Gera žemė ir trobesiai, 11 karvių, 
2 veršiukai, 2 arkliai, vištos, kala
kutai, visos mašinos. Visas der
lus. Prie gero kelio į marketą. 

Prospektas rasti aliejaus. Nesusi
pratimai šeimynoj. Savininkas par
duos pigiai, jei kreipsitės greitai. 
Del daugiau informacijų rašykit:u informacijų 

T. Drozd, 
Bravo, Mich.

Exchange—Mainai
PARDAVIMUI arba MAINAMS. 

Prie Washtenaw ir Marųuette Road 
campinis lotas — pakankamai dide- 
is aptartmentiniam trobesiui; tel.

Tepublic 7613.

ŠTAI KUR DIDŽIAUSIA 
BIZNIERIAMS PROGA 

Parsiduoda geriausias bizniavas 
namas ant Archer Avė. arba mainy
siu ant mažesnio, ar loto; taipgi ir 
kriaučiauš šapa sykiu ar atskirai. 
Atsišaukite pas savininką

5094 Archer Avenue

TRYS TROBESIAI, 4728-30 ir 34 
So. Keeler Avė., du flatai po 
barius, beismentąs, viškos, 
trimas, plasteriuoti plytų 
karšto vandens apšildymas 
me aukšte, laiptai antrame 
wall brackets gyvenamajam 
ry, aštuonių kampų (octagon) fron
tas.

TRYS TROBESIAI, 4812-14-21 So. 
Kolin Avė., 2 flatfj po 4 kamba
rius, beismentąs ir viškos, bunga- 
low stogas, ąžuolo trimas, plaste
riuoti plytų porčiai. Wall brackets 
gyvenamam kambary. Aštuonių kam
pu (octagon) frontas.

T)U TROBESIAI, 2534-40 W. 40tb 
St., du flatai po 4 kambarius. 
galow stogas. Ąžuolo trimas. 
steriuoti plytų porčiai.

Atsilankykit pamatyti mus, 
negu eisit pamatyt kitus.

Parduodame ir mainome, 
padarome savo morgičius.

JACK DALEO

5 kam- 
ąžuolo 

porčiai, 
pirma- 
aukšte, 
kamba-

Bun- 
Pla-

pirm

Patys

4345 So. Troy St.
Tel. Lafayette 7479

DIDELIS BARGENAS—Marpuette 
Parko kolonijoje. Pardavimui 5-kių 
ruimų naujas marinis bungalovv su 
užpakaliniais miegojimui porčiais, 
karštu vandeniu apšildomas, skie
pas plasteruotas, visi naujausios 
mados įrengimai.

Taipgi parduodu 2-jų flatų mūri
nį namą 5 ir 6 kambarių, 2-jų karų 
garažas, prieinamiausią kaina. Kreip
kitės pas savininką, namu budavo- 
toją JOHN JONIKAS, 6628 South 
Maplewood Avė.

PARDAVIMUI kampinis biznia- 
vas lotas priešais busiančia naują 
bažnyčia Brighton Parke. Del toli
mesniu informacijų kreipkitės i sa
vininkų C. J. PANCIRNĄ, 1901 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI 2 lotai, grocernė 
ir saldainių krautuvė, gera vieta 
Važiuotu Europon. Parduosiu pigiai.

1722 VVest 18th Place

PARDAVIMUI rezidencija 8 kam
barių. Kaina $3,800.

2100 So. St. Louis Avė.

PARDAVIMUI 3 aukštų mūras, 
6 flatai, 2 garažai užpakaly, $6750. 
Kreipkitės, 1635 So. Jefferson St., 
2 floor rear.

PARDUODU mūrinį namą 
kambariai ir 3 karų garažas. 
So. Sangamon St. Savininkas 
na, 3220 Union Avė.

6-7
6643
Put-

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

J. H. SCHAEFER & Co 
803 Ridge Avė. 

WilYnette, III. 
Telephonei 364

ĮSIVAIZDUOKIT — 2 flatai, 6 
pėdų akmens beismahtas; tik $3,900; 
5 kambariai ir maudynė kiekviena
me flate; geriausiam stovy; išmokė
jimais jei norima; parenduota; 48th 
Place arti Union. Jos. W. Hough & 
Son, 4213 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS

Turiu parduoti greitai, 
pigiausia kaina, 10 pra
gyvenimų apartmentą.

2500 W. Marguette Rd. 
Hemlock 2111

Tikras Bargenas
2 pagyvenimų medinis namas 5 ir 
ka'mbarių Lotas 50 per 125 pė-6 

das; 2 karų garažas; gražus me
džiai aplinkui, 
tik už $5500. 
kusius $35 per 
negu renda.

Turime lotų 
tiktai po $390. 
$5 į mėnesi.

Kampinis lotas, 59 per 125 pė
das, tik už $7500, ant 95th St. Gera 
vieta dėl gąsdino stoties.

Nepamiršk tamista pamatyt šiuos 
bargenas.

krūmai Parduosiu
Įmokėti tik $500, 11- 

mėnesj — mažiau

prie pat 95th St., 
įmokėti $75 ir po

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275

PARDAVIMUI namas ir bučemė 
arba parduosiu atskirai —- galima 
pirkti vieną namą arba vieną bu- 
černę. Parduosiu viską prieinamą 
kainą. 4530 So. VVood St.

PARDUODA savininkas 2 aukštu 
medini namą. 6-6 kambariu, naujai 
dekoruota, pečium šildoma, 2 karam 
garažas. 7431 Engleside Avė.

SEPTYNIŲ kambarių medžio re
zidencija. Galima lengvai padaryti 
dviejų flatų. Arti North Westem 
Jefferson stotis ir Milwaukee Avė. 
karai. Naujai dekoruota. Elekt
ros fikčeriai. Karštu vandeniu šil
doma. Visi pagerinimai. Gatvės 
ir alėjos išgrįstos ir išmokėtos. 
Kaina $8,500; įmokėti $1,000. Liku
sius lengvais mėnesiniais išmokė
jimais. Lotas 37V6xl25 pėdų.

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

DOWNERS GROVE, 1 akras2) 
žemės, 3 kambarių naujas medinis 
namas, elektra, gasas. Aukšta vie- 

Kaina tik $2,300.00. Galima 
kelius šimtus įmokėjus.

ta. 
gauti

HALSTED St., tarp 32-os ir3).
33-čios, geram stovyje kaip naujas 
muro namas, karštu vandeniu šildo
mas, apačioj didelis Storas ir 2 kam
bariai pagyvenimui. Viršum 7 kamb. 
flatas. Rendų neša $200 j mėnesį. 
Tik $18,000. Argi nepigiai ?

4) PRIE 35 ir Ashland, 3 muro 
namai po 2 flatu, 5 ir 6 kambarių. 
Pečiais šildomi. Visi trys parsi
duoda už $7,500. Rendų $104 j 
mėnesį. Stebėtinai pigiai.

V. MISZEIKA, 
1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

TURIU parduoti pigiai 7 kamba
rių residenciją. Karštu vandeniu 
šildoma, garadžius. Savininkas ant 
vietos visa dieną nedėlioj. 7121 So. 
Talman Avė.




