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Chicagos Lakūnai 
Skrenda į Berlyną
Chicagos Tribūne hidro-aeroplanas ‘Untin’i 

Bowler išlėkė 5,000 mylių kelionėn per 
Grenlandiją j Berlyną v Į

Praeito trečiadienio rytą iš Jei Mihvaukeej, iš ten išskrido 
Chicagos išskrido kelionėn į [šiaurės linkui.
Berlyną didžiulio Chicago Tri-: Lakūnų nusistatyta kelionė 
bune dienraščio hidro-aeropla- etapais yra: Soo; Kemi Lake, 
nas ’l ntin’ Bowler. Jo pilotai Ont.; Great VVliale, Hudsono 
yra Robert Gast ir Parker įlankoj; Caix* Chidley, Laltra- 

Kartuįdore; iš ten į Mount Evans;
Angmasaliką, Grenlandijoj; 
ten į Reikjaviką, Islandijoj; 
ten į Berlyną.
Lakūnai tikėjos pirmą dieną 

pasiek t i Great Whale, 1000 my
lių į žierpius nuo Chicagos, ta
čiau vakare buvo priversti nu
sileisti Remi Lake, Kanadoj, 
700 mylių nuo Chicagos, ka
dangi pristigo gazolino. Ant 
rytojaus, (i valandą ryto, jie

į Į šiaurės
Lakūnų 

dienraščio hidro-aeropla- etapais yra:
T ntin’ Bosvler. .lo pilotai Ont.; Great 
Robert Gast ir 1 

(“Shorty”) Cramer. 
skrenda dar Robert Wood, Chi-[ į 
cago Tribūne aviacijos redak-[ 
torius.

Kelionės tikslas esąs 
geriausią prekybinei 
kelią per atšiames. Tuo 
žu 
tomą apie 5,00(1 mylių.

’l’ntin’ Bovvler, Sikorskio kon
strukcijos dviejų motorų lėk
tuvas, išlėkė iš Chicagos kaip iš Remi Lake išlėkė tolesnėn 
8:45 ryto. Staptelėjęs va landė- kelionėn.

> surasti 
aviacijai 

ruo- 
iš Chicagos į Berlyną skai-

Kominternas nutarė Pakorė 23 sugautus 
mesti savo “gręžimo Meksikos banditus 

iš vidaus” taktika 
i.

Federalai aštriai nubaudė ban
ditų gaują, puolusią miestą 
plėšimo' tikslu

MEKSIKOS lię

Užsienių darbininkų organiza-1 
ei joms “užkariauti” komuni
stai dabar vesią atvirą kam-

pOS 4 — Meksikos banditų gau-
J rz’ • I ja vakar puolė Atotonilco mielu (rA, liepos 4. — Komin-I’, ... , .. • • . .1 l I <1 lnlia/*A u o i« 1 1 1 ■ r9 1(1

temas
nalas |
žimo iš vidaus
riuo

. . , . . . jsta, Jahseo valstijoj, liet uz tąkomunistu internaeio- * v , ]V. . • 1-y l.savo žygį skaudžiai pasimokc-nutare mesti savo grę-1 . • . - , .. ' 10. hederahnes kariuomenesprogramą, ku-;: . V1. , , . .. , burvs, atmusęs puolikus, nusius siekė kontroliuoti už- . : . . . ,. gine juos j kalnus, sugavo trv-1 darbininkų organtzaci- , ... . . 1 - x.. , , .. • lika banditu ir visus pakorė te-diskredituoianl unijų va-1 , .. . rJ. . . legralo stulpuose,dus ir organizuojant mažas ko-1 
monistines grupes unijų vado-1 Sušaudė kunigą Pedrozą, 
vvbei pasigrobti.

Maskvos Pravda, būtent, 
skelbė, kad nuo šio laiko 
sienių komunistų partijos 
siunčios atvirą kampaniją nau-1 
jiems nariams gauti, ir komu
nistai turėsią veikti kaip pro
letariato avangardas.

Kampanija naujiems nariams 
medžioti prasidės rugpiučio 1, 
kominterno nustatytą kaip “rau
donąją dieną”. Vykdomasis ko- 
ininterno komitetas ateinančią 
savaitę susirinks Maskvoje nu
statyti taktikai, kurios užsieniui 
komunistai turės laikytis.

Pravda praneša, kad komin- 
ternas nutaręs neleisti nei de
šiniųjų nei kairiųjų grupėms 
kontroliuoti užsienių sekcijas, 
kurios turinčios griežtai klau
syti Maskvos ir laikytis komin
terno nustatyto programo.

pa- • 
uz-1

Ispanii lakūnai grįžta 
traukiniu į Madridą

, pi
sk ilbusį klerikalų maišti

ninkų vadą
M EKiS IKOS Mil 1<STAS, lie- 

. pos 4. — Telegramos iš Gua- 
' dala jaros praneša, kad suim- 
: tas andai katalikų kunigas Aris- 
teo Pedroza, paskilbęs “criste- 
ros’ų” (klerikalų) maištininkų 

: vadas, vakar tapo karo teismo 
pasmerktas mirties bausmei ir 
tuojau sušaudytas.

Kun. Pedroza buvo vienas 
žymiausių klerikalų maištinin
kų vadų, “cristeros’ų” judėji
me užėmęs antrą vietą po gen. 
Enricpie Goroz lieta, vyriausio 
klerikalų bandų vado, kuris 
prieš keletą savaičių buvo už
muštas kautynėse su federali- 
ne kariuomene.

Kun. Pedroza, sako, vadova
vęs ir tai klerikalų maištinin
kų bandai, kuri 1927 metais 
p u olė G u ada ta j a ros-M ek si kos 
Miesto traukinį ir išskerdė ke
letą dešimčių pasažierių ir trau
kinio sargybos narių.

ALGECIRAS, Ispanija, liepos 
4. — Britų laivo išgelbėti At
lanto vandenyne ispanų lakū
nai, maj. Franco ir trys jo kom
panionai, išvyko iš čia trauki
niu į Madridą.

Jungtinės Valstybės ir 
Peruvija panaikina 

vizas

ORR ..

LIMA, Peruvija, liepos 4. — 
Oficialiai praneša, kad Peru
vija ir Jungtinsė Valstybės pa
darė sutartį panaikinti vizas ke
leiviams (ne imigrantams) iš 
vieno krašto į antrą.
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New Haven, Conn. — Mary C. Griffin ir Maria Griffin 
Henderson, seniausios tos valstijos dvynukės. Spalių mėnesį 
jiemdviem sukako 90 metų amžiaus.

Ugniakalnis sunai-Į Tarptautinis C echų 
kino salą; žmonės i Vengrų geležinke-

išliko gyvi lis uždarytas
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Sena karo granata už
mušė keturis asmenis
VARŠUVA, liepos L — Du 

vaikai rado lauke, netoli nuo 
Lucko, seną karo laikų grana
tą ir parsinešė namo. Granata 
sprogo, sudraskė namus ir už
mušė keturis šeimos narius.

Anglijos darbie č i u 
valdžios planai ko

vai su nedarbu
Liberalų vadas, Lloyd George, 

pasižada remti MacDimaldą 
pastangose dėl valstybių nu
siginklavimo

Lietuvos Naujienos
Pademarklinijo gyven-| Nušautas žmogus bet

tojų vargai kaltininkas nesuimtas
KAUNAS. — Iš Ukmergės 

apskr., administracijos linijos 
pranešama, kad lenkai uždrau
dė Avižonių k. gyventojams kir
sti ir vežti, nuosavą mišką, es
antį anapus administracijos li
nijos. Musų piliečiai bandžiu
sieji savo mišką vežti, lenkų 
kareivių buvo sulaikyti, ir iš 
kelių buvo atimti leidimai per
eiti linija ir uždrausta dirbti 
laukus ir ganyti gyvulius savo 
laukuose.

ir pasistengė jo nusi- 
Pastojus naujam sek
ate jo naujas

Žmones

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai 
našauja:

Iš dalies debesį uotą 
žumą vėsiau; vidutiniai 
resni mainąsis vėjai.

Vakar temperatūros 
niškai buvo 79° F.

šiandie saulė teka 5:20, lekt- 
žiasi 8:27. Mėnuo teka 2:57 
ryto.

pra-

ir 
ir

ma- 
stip-

viduti-

MILANAS, Italija, liepos 4.
Biseari kunigaikštis Pater- 

no Castello praeitą pirmadienį 
tapo įšventintas į kunigus, ir 
dabar bus žinomas kaip tėvas 
Ighotas. Vakar gi jo žmona 
/nigela patapo vienuolė, pri
ėmus sesers Marijos vaidą. Juo
du buvo vedę prieš dvidešimt 
penkerius metus.

SYDNEY, Australija, liepos 
t. — Ugnkkalnio išsiveržimas 
Amlbrymo saloj, Naujų Hebri-liba 
dų archipelage, Pietų Ramiaja
me vandenyne, sunaikino be
veik visus namus ir misijų sin
tis. Gyventojai tačiau, kurių sa
loj buvo truputį daugiau kaip 
400, buvo iš anksto įspėti apie 
grėsūantį išsiveržimą, ir tuo 

budu išsigelbėjot Visi jie buvo 
išgabenti į Maleikulos salą, apie 
30 mylių tolumo.

Jugoslavai suėmė 
italų jurininkus

Belgradas,
leipos 4

Jugoslavija, 
Jugoslavijos vy

riausybė areštavo Račisto uo
ste, Korkulos saloj, vieno 
lų laivo kapitoną ir įgulą, kal
tinamus dėl šnipavimo Dalma- 
tijoje Italijos naudai.

ita-

Rado visą italu šešių 
narių šeimą išžudytą

DETOOIT, iMich., liepos 4. 
— Jų namuose St. Aubin avė. 
vakar rado čia išžudytą visą 
italų šeimą: Benjaminą Evan- 
gelistia, 43 metų amžiaus, jo 
žmoną ir jų ketvertą vaikų, ku
rių vyriausias buvo 8 metų, o 
jauniausias 1V2 nietų amžiaus.

Šiai baisiai galvažudylbei, ma
tyt, buvo pavartotas kirvis, nes 
šeimininko galva buvo visai 
nukirsta, o kitų šeimos narių 
galvos buvo sutriuškintos.

Vietos italų tarpe Evangelis- 
tia buvo žinomas kaip “užža
dėtojas,” kuris užžadėjimais ir 
maldomis gydydavęs ligonius.

Kinai panaikins ekstra- 
teritorialumą

Kinijos teisingumo mini.ste- 
ris pareilškė, kad' Kinija panai
kins svetimtaučiams jų ligi šiol 
turėtas ypatingas privilegijas 
Kinijoj, vadinamas ekstrateri- 
torialinėmis teisėmis. Su Jungi. 
Valstijomis tuo reikalu greit 
busianti daromai nauja sutar
tis.

RADO NEGYVUS KALĖJIMO 
SARGĄ IR MOTERIŠKĘ

ASHLAND, Ky., liepos 4. — 
Vieškely, netoli nuo čia, rado 
negyvus Henry Pyles, Boyd 
kauntes kalėjimo sargą, ir Mrs. 
Duke, vietos valgyklos savinin
ko žmoną.

Austrija, lieposVIENA,
Del to, kad Vengrų žvalgy- 
suėmė sienos mieste Hida- 

snemeti vieną čechoslovakų ge
ležinkelio stoties viršininką,

pa, tarptautinis susisiekimas 
tarp Vengrijos ir Čechoslovaki- 
j<xs geležinkelio linijoje tarp 
Kasau ir Miskolc tapo nutrauk
tas.

CECHAI PROTESTUOJA

PRAHA. Čechoslovakija, lie
poms 4. — čechoslovakija pada
re oficiali protestą Vengrijai dėl 
areštavimo čechoslovakų 
čio, Vencelio Pechos, kurį 
griii įtarė kaip šnipą.

pilie-
ven-

Iš Darbo Lauko

West Frankfurto kasyklos 
pradės dirbti

vėl

III.,WEST FRANKFORT, 
liepos 4. — Chicago, Wilming- 
ton & Franklin Oricnt kasy
klų No. 2 administracija pa
skelbė, kad tos kasyklos pra
dės vėl dirbti nuo ateinančio 
pirmadienio, liepos 8 dienos, 
priimdamos į darbą 1,500 dar
bininkų.

Orient No. 2 kasyklos — di
džiausios pasauly — buvo nuo 
praeito kovo mėnesio uždary
tos.

Buvęs darbo sekretorius — 
kasyklų arbitratorius

Illinois Coal Producers’ Labor 
asociacija, kuri atstovauja Illi
nois anglies kasyklų savinin
kams, ir United Mine Workers 
of America Distriktas No. 12, 
atstovaująs Illinois anglies ka
syklų darbininkams, bendrai 
pasiskyrė ginčų tarp angliaka
sių ir samdytojų arbitratorium 
WilMamą B- Wilsoną, buvusį 
darbo sekretorių prezidento 
Wilsono administracijoje.

LONDONAS, liepos 4.
H. Thornas, valstybės ant

spaudo lordas ir minipteris ne
darbo reikalams, vakar prane
šė parlamente, koki yra darbie- 
čių valdžios planai kovai su ne
darbu krašte.

Thornas pabrėžė, kad nedar
bo klausimui išspręsti, visų pir
ma, yra reikalinga visų krašto 
žmonių gera valia ir bendra
darbiavimas. Jis pranešė, kad 
valdžia tuojau pradės kelių sta
tybos darbus, kuriems bus iš
leista per ateinančius penkerius 
motus 181 milionas dolerių. 
Arti 31/) miliono dolerių gele
žinkelių pajamų bus suvartota 
naujų lokomotyvų statybai, sto
čių praplėtimui ir įrangos pa
gerinimui. Valdžia prašys par
lamentą tuojau paskirti 115 mi- 
lionų dolerių suvargusioms an
glies kasyklų sritims padėti. 
Apie 4,840 tūkstančių dolerių 
numatoma išleisti karūnos ko
lonijų išrutulojiinui; praplėsti 
eksporto kreditus; • įsteigti už
sieniuose prekybos komisaria
tus; ištirti medvilnės auginimo 
imperijos ribose 
i šru tūloti drena v imą, 
ginimą ir žvejybą.

Vėliau, debatuose 
liaus kalbos, buvo 
Anglijos Amerikos santykių ir 
nusiginklavimo klausimas. Lloyd 
George, liberalų partijos va
das, pareiškė, kad visi atsto
vų buto nariai linki premjero 
MacDonaldo valdžiai pasiseki
mo per t rak t arijose su Jungti
nėmis Valstybėmis. Jis [Lloyd 
Gleorge] tikįs, kad pasitarimai 
su Amerika ir kitomis juros 
valstybėmis privestą ne tik prie 
karo laivynų sumažinimo, 
pagaliau ir prie submarinų 
naikinimo.

Liberalų vadas pasakė, 
visi ligšiol buvę nusiginklavimo 
bandymai, buvę tik farsai. Jo
kių ginkluotės sumažinimų ne
buvę padaryta, ir niekas ne
norėjęs to daryti. Kontinento 
kraštai tebelaiko milžiniškas 
armijas, sakė Lloyd George, o 
todėl esą tuščia kalbėti apie pa
vedimą ginčų a-rbitražo teismui, 
kol valstybės laikysiančios mil
žiniškas armijas.

PASKENDO BESIMAU
DYDAMAS

KAUNAS. — Nery besimau
dydamas Vincas Pupkys nu
skendo, Lavonas išgriebtas ir 
padėtas miesto ligonines 
ninėn.

lavo

Nužudyta moteris x , »
Alytaus apsikr. Punioje 

žudyta peiliu Ona Čekovskie- 
ne. Ji gyveno viena.

nu-

Naujojoj Zelandijoj že
mės drebėjimai atsi

kartoja
WELLINiGT()NAS,

lie- 
va- 
že-

galimumus;
miškų a u-

dėl kara- 
paliestas

bet
pa-

kad

Kalnuose gaisras su
naikino viešbuti ir 

daug namų
SANTA CRUZ, Cal., lie|>os 4. 

— Santa Cruz kalnuose praei
tų naktį kilsę gaisras sunaiki
no Forde rezortą. Sudegė vieš
butis ir daug vasarnamių.

Pasmaugė senį jo 
ties ilga barzda

pa-
Meksikos studentai už

daro mokyklas

viršaitis 
bėgo nuo 
ant vilko, 
iš pirmų 
didelę ga-

butų su 
šauti.
iššovė
dešinę pusę krutinės.
jis ir

Po 
ir

Zelandija, liepos 4. — West- 
porte vėl atsikartojo žemės dre
bėjimas.

Drebėjimas Anglijoje
GILOUCESTER, Anglija, 

pos 4. Šioje apygardoj 
kar buvo jaustas lengvas
mes drebėjimas, lydimas kur
čių požeminių dundėjimų, ža
los regis niekur nepadaro.

Santa Barbara supurtyta
SANTA BARBARA, Cal., 

liepos 4. — Vakar rytą čia tu 
vo jausti du kartu žemės su- 
purtymai, jokios tačiau žalos 
nepadarę.

Olandijos ministerių ka
binetas pasitraukė

AMSTERDAMAS, Olandija, 
liepos 4. — Olandijos “cabinet 
d’affaire” vakar atsistatydino. 
Jis buvę sudarytas prieš dve
jus metus ir susidėjo 
svarbiausių Olandijos 
atstovų.

Vakar taipjau buvo
visuotiniai rinkimai, kurių re
zultatai dar nežinomi.

iš visų 
partijų

laikomi

TOLEDO, Ohio, liepos 4. — 
Netoli nuo čia vienoj grinte- 
lėj rado negyvą seną atsisky
rėlį, Sicottą Rouse, 80 metų am
žiaus, kuris nuo seniai vienų 
vienas toj lūšnoj gyveno. Se
niukas, kuris nešiojo labai il
gą barzdą, buvo savo barzda 
pasmaugtas. Policija sprendžia, 
kad jį pasmaugė plėšikai.

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
4. — Meksikos tautinis univer
sitetas streikuoja jau du mė
nesiai Debar susitreikavo tau-; 
tinę mokykla. Studentai pikie-1 
tuoj a, nieko neįleisdami, ir pa
tys neina, reikalaudami., kad 
butų panaikinta valdžios kon
trole. '

PAPILĖ. — Valsčiaus valdy
boje 10 melų išbuvo sekreto
rium St. Arbačisuskas ir tiek 
ilgą laiką bebūdamas įkyrėjo, 
kad save dažnai pasistatydavo 
“karaliuku” ir prieš jį valstie
tis turėdavo drebėti. Piliečiai 
ilgai uždėto 'jungo negali pakę
sti, tai 
kraity! i. 
retorini
ir sargas, 
meškos, bet užbėgo 
Naujas Sekretorius 
dienų pasirodė turįs 
lybę, o revolveris jam iš ran
kų maža kada iškrisdavo ir 
būdavo girdėta išsireiškimai, 
kad reikalinga esą visus iššau
dyti, kas ne jo nuomonės. Jau 
“L. Ž.” buvo rašyta, kaip Ta
ryboje* jis parodė savo galybę. 
Dabar, gegužės 31 d., sekreto
rius Klypštas, pol. Monkis, vir
šaitis Daunis nuėjo pas Kiminą 
į arbatinę užšilkąsti. Prie ją 
prisėdo ir Kiminas. Sekreto
rius su policininku ėmė žaisti 
revolveriais. Pastebėję (viršai
tis ir k.) įspėjo, kad atsargesni 

rinkinis, nes gali iš- 
to tuojau sekretorius 
peršovė Kiminui per 

Paleido
antrą šūvį, kuris pra

zvimbė pro šalį. Sužeistasis nu
gabentas į Šiaulių ligoninę. Ki
mino gyvybė pavojuje.

Aiškinamasi, kad netyčia iš
šovęs, bet kuo gali betikėti, nes 
vienas suvis galėjo netyčia iš
sišauti, 'bet kam tuojau ir ki
tas buvo paleisiąs. šovėjas li
gi šiol neareštuotas. Delko ne
lygiai žmonių gyvybė brangi
nama ir visi lygiai įstatymų žiū
rimi? .Jau buvo girdėti, kad 
Klypštas su revolveriu ranko
se buvo ir kitose arbatinėse 
(pas Juozapavičių) ir daužęs 
revolveriu sieninį kalendorių. 
Degtinę kitaip nenori gert, kaip 
stiklinėmis, daug išgeria, Iret 
nepavirsta, mat gera galva.

BLOGAS ĮPROTIS

. VILKAVIŠKIS. — čionai įvai
rios vertelgos įprato supirki
nėti prekes už miesto. Dėlto 
įvyksta daug visokių apgavi
mų. Paskutiniu laiiku jų tiek 
priviso, kad negalima pro šalį 
praeiti. Prekėms parduoti bei 
pirkti yra mieste prekyvietė. 
Jau prieš karą šitas nenorma
lus dalykas buvo sutvarkytas.

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 j 5 ar 10 dienų.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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Apsivedimo įstaty
mai Suv. Valstijose
Suv. Valstijose apsivedimAs 

yra civiliškas kontraktas. Tokiu 
budu tik tie, kurie gali 
ryti kontraktus, gali gauti 
mą apsivesti.

Pats leidirgas nesudaro 
vedimo kontraktą. c

pada- 
leidi-

apsi-
Leidimas

stijos pažymi kaip apsivedimo 
ceremonijos turi įvykti bet tik 
dvidešimts-keturios reikalauja 
tam tikros ceremonijos legali
zuoti apsivedimą. Kitose valsti
jose privatiškas sutikimas tar
pe vyro ir moters, be liudinin
kų ir be užrekorduoto prižaua, 
sudaro apsivedimą, jeigu nėr 
“kliūčių”. Tarpe valstijų, kur 
tie “common law” apsivedimaiTVMHUV nvu vi U<I. uviltlinao VIV VVllUUVU CVĮ/U1 T VUElimi

yra tik dokumentas, kuris pa- yra legališki, matome New Yor- 
rodo teisę užvardintų asmenų i ką, Pennsylvaniją ir Ohio. 
apsivesti, ir apsivesti asmenys! 
turi imti šliubą bažnyčioje ar
ba civilišką šliubą. Apsivedi
mo leidimus galima gauti nuo 
apskrities teismo raštininko to 
apskričio, kur apsivcciimas į- 
vyks.

Beveik visos valstijos —Ala- 
bama, Arkansas, Colorado. Ida- 
ho, Illinois, lowa, Kansas, Min
nesota, Nebraska, New York, 
Ohio, Texas, Utah ir kitos — 
leidžia asmenims tuoj apsivesti, 
kuomet tik išsiima leidimus. 
Bet New Yorke neturintieji 
dvidešimts-pirmų metų turi iš 
anksto, net penkioms dienoms, 
paduoti prašymą ir privalo pri
statyti gimimo certifikatus ar
ba kitus metų darodymus, ir 
gali apsivesti City Chapel, New 
Yorko mieste, tik prie rekordų- 
teismo teisdario. Connecticut, 
Georgia, Maine, Massachusetts, 
Michigan, New Hampshire, 
Rhode Island, Vermont, irWis- 
consin pareiškimas, kad asme
nys nori išsiimti apsivedimo 
leidimą turi būti paduotas pen
kioms dienoms prieš apsivedi
mą. Del nekuriu priežasčių lei
dimai greičiau 
randame beveik 
se.

išduodami. Tą 
visose valstijo-

V«ikų Apsivedimai. Kaslink 
senumo, komitetas rado daug 
skirtumų. Jeigu tėvai paveli
ja, mergaitė 12 metų amžiaus 
gali legališkai ištekėti Colora- 
doj, Floridoj, Idaho, Lousianoj, 
Maine, Marylande, Mississippi, 
Nevv Jersey, Rhode Island, Ten- 
nessee ir Virginijoj. Kitos vals
tijos paskiria jauniausius me
tus, paprastai nuo 14 iki 16 me
tų, kad nors dvylikos valstijų, 
kur metai yra 16 arba dauginus, 
teisdariai gali autorizuoti apsi
vedimą, reikalui kilant. New| 
Hampshire paskiria 18 metų. 
Bet kuomet asmenys yra nepil
namečiai beveik visos valstijos 
reikalauja tėvų pavelijimo.

“Jaunos nuotakos” randasi 
daugiausia tarpe svetimtaučių, 
ypatingai tarpe italų, tyrinėji- įAuanuc anų racutc puotoj

mai atsitikimų, kui meigaitės Chicago. — Fdward J. Fogarty, Cook pavieto kalėjimo už- 
priverstos aiba savo noru ište- vcjzcĮa, kuris prieš kiek laiko nusižudė mieste South Bend, Ind. 
ka per jaunos, parodė, kad toki __________________________
apsivedimai retai pasekmingi, 
tų jaunų,jų sveikatos dingsta, garsino, kad jis išgalįs apsive- 
gyvena nesutikime, nes jos ne- dinio leidimą už dyką, jeigu tik 
tinkamai išauklėtos ir mažai iv-1 aplikantai nuo jo pirks žiedus.

Sulig Russell Sage Organiza-
178,000 
samdo- 
Suvirs

leidimu

kinti, kad minimas skundas 
yra paduotas Tautų Sąjungos 
Tarybai Vilkaviškio apielinkių 
rusų kolonistų, kurie prieš ka
rų buvo rusų valdžios atsiųsti 
iš pietų Rusijos Lietuvon kolo
nizacijos tikslais ir kuriems 

rusų vyriausybe, su pagelba 
savo bankų, buvo įgijusi že
mių. Einant žemės reformos 
įstatymu panašios rųšies žemės 
nusavintos. Kalbamieji rusai- 
kolonistai dabar dedasi esą 
“ukrainiečių mažuma” ir nusi
skundė esą Lietuvos Vyriausy
be persekioja tautines mažu
mas.

Tautų Sąjunga persiuntė šį 
skundą Lietuvos Vyriausybei, 
kuri savo laiku paaiškino, kad 
tokios “ukrainiečių mažumos” 
Lietuvoje visiškai nėra ir kad 
todėl Lietuvos Vyriausybė vi
sai nemano duoti šioje byloje 
jokių formalių paaiškinimų.

—Lietuvos Pasiuntinybė
Amerikai.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.

paduoti
i10,000 yra apsivedimų

ra- darbininkai ir jų pagelbininkai, 
amžius 130,000 yra ministrai ir kiti,

žino apie jų atsakomybes, daug
iš tų atsitikimų užsibaigia per-Įcijos tyrinėjimų suvirs 
skyrų teismuose, šeimynų teis- žmonių Suv. Valstijose 
mai nuolat pilni tų nesusipra-1 ma apsivedimo reikalui, 
timų.

Organizacijos tyrinėto jai
leidiniui prašymą penkioms die-'do, kad apsivedimo

Delaware vai-1 maždaug priguli nuo klimato, ir| kurie autorizuoti duoti šliubus. 
valdininkai 

’ 7,650 nariai valstijų legisla- 
amžiaus j turų.

Savo re- 
tie tyrinėtojai Į š. 

Maryland I ragina tėvus, mokytojas ir ki

noms iš anksto.
stijos gyventojai turi laukti 24 I jie visi buvo pertikrinti, kad i 30,000 yra civiliai 
valandas ir negyvento jai 96 va- visos valstijos turėtų neleisti j ir 
landas prieš leidimo išdavimą.. | jaunesnėms 16 metų ; 'L _
Indianoj aplikantai turi laukti | mergaitėms apsivesti 
20 dienų jeigu moteris ne vai-i komendacijose, 
stijos gyventoja.
valstijoj leidimai nereikalauja-j tus stoti už įvedimą tokių rei- 
mi, kuomet užsakai bažnyčioj 
paskelbta per tris sekmadienius, 
jeigu 
West Virginijoj prašymas 
būti paduotas 
prieš išdavimą ir išgavus leidi- į sipažinę su 
mą reikia laukti dar septynias mais, nuomonę, kad apsivedimo

pora bažnyčioj

kala v imu.
To komiteto raportas kreipia 

apsives J ypatingą. domę į apsivedimo 
turi leidimus. Jie rado ypatingai 

net 30 dienų Į tarpe svetimtaučių, kurie neap- 
Amerikos įstaty-

leidimas yra apsivedimo ženk
las. Apsivedimo leidimas yra 
tik cficiališkas pavelijimas ap-Į 

Komitetas rekomenda- 
pavelijimo, yra 21 vyrams irlvo, kad kuomet leidimai išduo-'L 
18 metų merginoms. Connec- pi, tas faktas turėtų būti labai 
tieut, Florida, Kentucky, Mis- atsargiai paaiškinamas. Varto- 
souri, Montana, Ohio, Pennsyl- jant vertėjus, jeigu reikalinga, j 
vania, South Dakota, Rhode Is- Tie tyrinėtojai rado net 57 I 
land, Virginia, West Virginia ir “apsivedimų rinkos miestus” I 
Wyoming paskiria dvidešimts dvidešimts devyniose valstijose. Į 
pirmus metus vyrams ir mo- Vietiniai valdininkai, kurie at-|| 
terims. Pirm negu leidimas iš-1 Įteka apsivedimo apeigas, sam-l| 
duotas New Yorke, aplikantas do tam tikrus darbininkus pri- Ji 
turi padaryti pranešimą prie l kalbinti žmones vykti pas juos Į 
miesto raštininko, kad neserga ir pritraukti prie jų “apsivedi- I 
veneriška liga. Oregon reika- mu biznį”. Jie gatavi legali- II 
lauja sveikatos certifikatą tik zu°ti apsivedimus be jokių be- I 
nuo vyro. Nebraska reikalaujaI reikalingų klausimų. v II 
sveikatos certifikatus nuo abie- . Viename dideliame mieste ty- II 
jų I ri neto jas matė iškabintą plaka- II

Pietinėse ir pietvakarinėse• Dūšele, susieisime ketvirtą II 
valstijose ir Delavvare apsive-. valandą, tokioj ir tokioj vietoj II 
dimai tarpe baltų ir juodų drau- (adresas pažymėtas) ir ... (var- i 
džiama. Idaho įstatymas drau- daa\ suriš mazgą.” Kartais tie IĮ 
džia apsivedimą balto su neg-(v^ud pasidalino mokestį su še- | 
ru, maišyto juodo kraujo ir sup'iais, kurie atveža jiems pore-,Į| 
mongolu. Taipgi pusbroliai ii ' te's. Viename mieste leidimų || 
puseserės su viens kitu n-gali jofiso darbininkas išdavė leidi- || 
apsivesti. Montana turi pana-j mus’ lvUomet- ofisas jau buvo I 
šius aprūpinimus. Naujoj Mek- įdarytas, bet jam reikėjo už- || 
sikoj apsivedimas tarpe vyre! 
aštuoniolikos metų ir merginos, 
neturinčios penkiolikos metui

dienas pirm negu gali apsives
ti.

Kai
vedimo legališki metai, be tėvų i sivesti.

kuriose valstijose apsi-

mokėti $5.00.
Kitame mieste auksorius bu

vo notaras ir jis savo lange

Russel Sage Organizacija stu-i 
dijuoja apsivedimo problemą j

Ketyriasdešimts ašt u o n i o s I 
valstijos ir District of Colum-| 
bia turi apsivedimo įstatymus, j 
Russell Sage Organizacijos na
riai Mary E. Richmond, Fred. I 
S. Hali, ir Geoffrey May —per 
kiek laiko tyrinėjo 
tarpe tų įstatymą, 
įstatymai vykdomi 
valstijose, čionais paduosime! 
tik sątrauką ją tyrinėjimo re-! 
zultatą.

Pasirodo, kad nors visos vai- ’

skirtumus 
ir kaip tie 

įvairiose

Šame Price for Over
38 Years

2$ ounces for 25X
Pure—Economical 

Efūclent
MILLIONS OF POtTNDS 

USED BY OUK GOVEUNHENT

KAS MADE GOOD ivtth 
milltons!

Del skundo Tautos 
Sąjungoje

Kai kuriuose lietuvių laik
raščiuose Amerikoj, minint 
apie paskutinį 'rautų Sąjungos 
Tarybos posėdį, buvusį Madri
do šio mėnesio pradžioje, pasi- 
rodė komentarą, esą Lietuvos 
dvarininkėli skundėsi Tautų 
Sąjungai ir reikalavo grąžini
mo dvarų, būtent esą Tautų Są
jungai įteiktas skundas 31-riųl 
asmenų iš Lietuvos su protestu 
prieš nusavinimą jų žemių, re-Komitetas rekomendavo vie-

ty viliojimą apsivedimo įsta- miantis Žemes llel'ormos įsta
tymų. tymu.

Tikslumo delbi, lenkai paaiš-

Gražuolių

Kontestas
NAUJIENŲ PIKNIKE

RUGPIUČIO-AUGUST 4 D., 1929
Černausko Darže

Visos Chicagos ir kitų miestų lietuvaites gražuoles 
(nevedusios) yra kviečiamos dalyvauti konteste. Laimė
tojos gaus $100.

Kiekviena kontestantė yra prašoma išpildyti žemiau 
telpančią aplikaciją ir kartu su savo paveikslu prisiųsti 
ją Kontesto Komisijai. Paveikslas reikalingas tam, kad 
butų glilima padaryti “cut”.

APLIKACIJA
“NAUJIENŲ” KONTESTO KOMISIJAI

1739 South Halstcd Street 
Chicago, Illinois.

Aš sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuoliu

konteste. Esu metu amžiaus; pėdu

colių ūgio; sveriu svarų. Gimiau

(miestas). Užsiėmimas

Vardas pavardė

Adresas

2) RE AL ĖST ATE: Ttu-ią geri 
bargeni vi«oee Chicago* dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos 

1739 So. Halated 81 
Tel. Rooeevelt 8500

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

Penktadienis, liepos 5, 19LV

Kokybe
vis vyrauja - 

Kokybė vis varauja—Budweiser Mol
to pardavimas tai parodo! Į tris me
tus, didelis raudonas Budweiser kenas 
patapo mėgiamiausiu Amerikos šeimi- 
nos naminiu pakeliu. ... Jis parsida- 
vinėja visur.

ANHEUSER-BUSCH — ST. LOUIS"

Budweiser
Barley-Malt Syrup
Garantuotas, kad neturi jokių priemaišų, 
dirbtinių prieskonių, ar jokių dirbtinių spalvų 

Western Salės Corporation,
1525 Nevvbcrry Avė. Distributors, ‘Chicago, III. Phone Ganai 7051

Qpau
Su Ženkleliu

aos JLyaroai
reiškia gerumu

NAUJIENU SPAUSTUVE
Operuoja patyrę, gabus unijų darbinin
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur.

Cirkuliarai garsinimui bargenų. 
Bilos ir raštynės reikmenys.
Pranešimų ir pakvietimų laiškai 
Draugysčių konstitucijos. 
Plakatai parengimams garsinti. 
Visokie draugysčių reikmenys. 
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

Kai Jums ar jūsų draugystei reikės ką nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės j šią spaustuvę. 
Čia jums padarys geriausią.

IMPERFECT IN ORIGINAL



Penktadienis, liepos 5, 1929 NAUJIENOS, Chicago, III. 8

Frank W. Chernauckas - Advokatas vo atdari. Spėjama, kad nusi
žudė dėl ligos.

Dorothy Adams, 24 metų mo
delis, prieš kiek laiko netekusi 
darbo, bandė nusižudyti savo 
kambary 525 Cornelia Avė.

Uždraudė dėti methyl 
gaso refrigeratorius
George E. Nye, viršininkes 

garo boilerių ir šaldymo Įmonių 
departamento, uždraudė iki 
naujo patvarkymo, dėti Į namus 
refrigeratorius, kurie vartoja 
methyl chloride gasą. Iš kom
panijų gi pareikalauta priduoti 
sąrašą visų namų, kur tokie re
frižeratoriai yra Įdėti, kad juos 
butų galima apžiūrėti ir porą 
kartų išegzaminuoti. Tačiaus 
egzaminavimas ims nemažai lai
ko, nes departamentas tam dar
bui teturi tik 4 darbininki-s. 
Naujus refrigeratorius nebus 
galima dėti iki departamentas 
neįsitikins, kad jie nėra pavo
jingi žmonių gyvasčiai.

Einant Įstatymais, $5 reikia 
mokėti už permitą, įvesti mecha

nini refrigeratorių ir $5 už in
spekciją. Jie turi būti apžiūri
mi sykį i metus. Namuose gi, 
kur gyveno Mrs. Clark, mirusi 
nuo methyl gaso iš refrigerato- 
riaus, refrigeratoriai buvo sudė- 

, ti be departamento žinios ir to
dėl nebuvo apžiūrėti. Nye sa
ko, kad ten, kur refrigeratorius 
įdėta su leidimais ir kur juos 
peržiūrėta, ten nelaimių ikišiol 
nebuvo.

15557—Kaz. Ambramavičienei 
15544—Monikai Lukauskienei 
24893—Juliui Klikunui 
56567—Nikodemui Blėdžiui 
24938—Ignacui Ginčauskui 
25119 Marei Karauskienei 
15375—Justinui Mikalauskui 
25004—Onai Stomienei

25005—Antanui Survilai 
25006—Mikolui Kažemenui 
56594—Benediktui Kiuzgailai 
23606—Anuprui Daukšui 
15443—Adomui Giriackui 
15466 Mikolui Ivanauskui 
15446 Juozui Lileikiui 
15520—Jonui Smitui

15496—Elžbietai Skirgailienei
25160—Onai Paspirgienei
25147—Aleksandrui Jablonskiui 
15499—Antaninai Janionienei 
15532 Jokūbui Kigui 
15525—Antanui čeivinskui
15526—Vincui Birvidui
15533—Aleks. Pulienauskaitei

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo:

23628—Tamošiui Kesiunui

real estate

Kas sakė, kad tai 
Paikio Diena?

Nesenai gavo Aukščiausiojo 
Illinois Teismo leidimą prakti
kuoti advokatūrą Pranas W. 
Chernauckas, sūnūs gerai žino
mų Chernauckų, savininkų gar
siojo Chernaucko Daržo.

Advokatas Pranas W. Cher
nauckas yra mokinys Chicagos 
Universiteto ir Chicago Kent 
College of Lavv. Gavęs leidimą 
jaunas advokatas atidarė ofisą

didmiestyje su kitu advokatu — 
Arthur II. Jonės, 134 No. La 
Šalie St., kur praktikuoja dienos 
laiku ir 1900 S. Union Avė. na
mų ofisą, vakarais.'

Pranas Chernauckas yra gi
męs ir augęs Chicagoje, bet kai- 
ba gerai lietuviškai ir užbaigęs 
mokslą neketina nuo musų skir
tis. Linkime jaunam profesijo- 
nalui geriausio pasisekimo.

—Rep.

CHICAGOS ŽINIOS Mergaitė sudegė

Nušovė taksikabo 
šoferį

■ Nežinomas pasažierius t’es 
(2501 Burling St., nušovė Che- 
cker taksikabo šoferi Ernest 
.Hoffinan. Ji netik nušauta, bet i . . . , ...„ai p jau ir galva perskelta.

Spėjama, kad tai gal pasbKu 
atsinaujinusio karo tarp tos 
kompanijos šėrininkų. Nieku- 
rie šėrininkai, kurie kartu yra 
ir taksikabų savininkai ir opc- 
ruotojai, padavė teismui skun
dą prieš savo viršininkus, kai
po grafterius. Tas skundas ir 
iššaukė savitarpini karą.

Rose TinicŲ, 8 metų mergai
tė ,11526 AVailace St., prarado 
gyvastį bežaisdama su fejerkra- 
keriais antradieny. Ji bandė na
mų koridoriuje uždegti »fejcr- 
krakerį, nuo kurio užsidegė ir 
jos drabužiai. Keliomis valan
domis vėliau ji pasimirė Rost- 
land Community ligoninėj.

Nusižudė
Mrs. Veina Campbell, 26 me

tų, 2608 Rosebont Avė., rasta 
nutroškusi nuo gaso virtuvėje. 
Keturi gaso pečiaus kranai bu-

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Žemiausios Kainos Tiesiai j

KLAIPĖDA IR ATGAL

$107.00
181.00
129.50
216.00
147.50

BALTIC AMERICA LINIJOS laivų populiarumas 
Lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai 
eina tiesiai j KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, kad pasažie-

Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 
sučėdysite sau pinigų.

Trečia klasė ..............‘...........................
Trečia klasė j ten ir atgal, tiktai .......
Turistinė trečia klasė, Main Deck .......
Turistinė trečia klasė i ten ir atgal tik 
Cabin .....................................................

Del visų informacijų kreipkitės į vietos agentą 
arba

“LITUANIA” ........ July 20
“ESTONIA” ........... Auk. 10

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko i
“LITUANIA” ........ Aug. 31
“POLONIA” ............. Sept. 7

KELIAUK Į LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ
Laivais

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai.
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15 — o j Ameriką nuo Rugpjūčio 
1 iki Rugsėjo 22. visos kainos padidinamos $7.50 vienan 
galan, o $12.50 į abu galu.

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III

2608 W. 47th St.
4405 S. Fairfield Avė.

(Buvęs F. Stasiulio ofisas)

PILZENBAUR
MALT EXTRACT

Paklausk savo grocerio arba skambink
THE PII.ZENBAUR CO., HAYMARKET 5030

Pilna
Lubrikacija

, ir

GREITUMAS
Beabejo, norite turėti savo automo
bili nuvalyta ir lubrikuota kas 500 
mylių, bet taip tankiai valyti “ne
turite Liko”.

ALEMITE Musų giant Alemite gun, — va
romas suspaustu oru, — padeda 
mums lubrikuoti jūsų karą dusyk 
greičiau negu pirma. Tai yra di
delis laiko sutaupimas, ko jus ir 
norėjot), — ir padaro pilną darbą 
taipjau.

Užsukite ir leiskite musų vikriems atendantams parodyti jų \ 
greitumą. PADARĘ 500 MYLIŲ VĖL UŽVAŽIUOKITE )

MALONUS PATARNAVIMAS

J. F. SHAMET
3935 Archer Ave»

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Eighteeijth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatve
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

ELEKTRIŠKI Gelžkeliai yra saugiausias
kelias per didžiausias trafiko kamšas!

KAM važiuoti tuo nervus draskančiu, ausis kurtinančiu viso
kių triubų, fenderių, brekių riksmo, braškėjimo ir žviege- 

sio kęliu? Naudokis tikrai maloniu greitu elektros treinu važia
vimu,—70 mylių per valandą kur tik nori, j šiaurę, rytus, ar vąš
karus. Ilsėkis ir gėrūkis pralėkdamas ilgiausias vos pašliaužian
čias trafikų linijas. Ekonomija taip pat didelė,—ir daugiau lai
ko Jūsų naudai—kuomet nuvažiuoji ir grįžti patogiais elektros 
traukiniais.

Tvarkraščiams, ferams ir kitokioms informacijoms gauti 
dėl visų trijų linijų, skambinkite RANDOLPH 8200

CHICAGO NORTH SHORE CHICAGO SOUTH SHORE
& MILWAUKEE RA1LROAD & SOUTH BEND RAILROAD

CHICAGO AURORA AND ELGIN RAILROAD
(The Sunset Lines)

Naudokis musų Outing and Recreation Bureau. 72 West Adams 
St., Randolph 8200. Dykai informacijos išvažiavimams, tripams, 
piknikams, ir auklėjimo kelionėms po visą Chicago Metropolijos ploti

■ę/'CHiCA&oWi 
[AURORA and ęlgin] 
■jm gAjLRjDAP/Sį

JUST KIDS -- Time To hecide. By Ad Carter
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SOCIALISTO PARAŠYTA “KARALIAUS KALBA”

Antradienį Anglijos lordas kancleris perskaitė par
lamente “karaliaus kalbą”, kurioje išdėstyta bendrais 
ruožais naujos valdžios darbo programas. Joje MacDo- 
naldo kabinetas pasižada vykinti taikos politiką tarptau
tinėje srityje ir rūpintis nedarbo pašalinimu bei pramo
nės gaivinimu namie. Kadangi beveik kiekvienas to pro- 
gramo punktas buvo žinomas iš pirmesnių pranešimų 
spaudoje, tai kanclerio perskaityta kalba nesuteikė nie
ko, kas butų galėję nustebinti parlamentą arba platesnį 
pasaulį. Ji patvirtino tą faktą, kad, Darbo Partijai pa
ėmus valdžią į savo rankas, Anglijos vidaus ir užsienių 
politika stoja į naujas vėžes.

Dabar Anglija bus ne tarptautinės reakcijos stulpas, 
kaip buvo iki šiol, bet—progreso vadas pasaulyje. Ita
lijos fašizmas, Franci jos militarizmas ir Lenkijos plėši
kiškas nacionalizmas ras joje dabar ne draugą ir rėmė
ją, bet griežtą priešą,—kas tečiaus nereiškia, kad Anglija 
eis prie konfliktų su tomis atžagareivių valdomomis ša
limis. Jeigu darbiečių valdžia šitaip elgtųsi, tai ji pasi
tarnautų ne pasaulio taikai, bet tik paaštrintų tarptau
tinius santykius, kurie ir šiandie yra įtempti iki pavo
jingo laipsnio. Daug sėkmingesnis būdas priešintis re
akcijai svetimose šalyse yra vesti tokią politiką namie 
ir užsieniuose, kuri atatinka daugumos žmonių reikalus, 
skatinant tuo budu žmones atžagareiviškose šalyse versti 
savo valdžias, kad ir jos savo politiką pakeistų.

Kaipo kontrastą šitokiai linijai imkime Rusijos bol
ševikų politiką. Bolševikai sakosi esą griežčiausi impe
rializmo, militarizmo ir fašizmo priešai. Bet ar jie duo
da pavyzdį, kaip šitų nelemtųjų “izmų” išvengti? Visai 
ne. Kapitalistiškų valstybių imperializmu jie bando tik 
pasiteisinti, patys praktikuodami imperializmą (pav. 
Gruzijos užkariavimą ir pavergimą). Jie saku: jeigu 
mes nebūtume okupavę Kaukazo, tai jį butų pasigrobę 
Anglijos ar kurios^ kitos šalies imperialistai. Taip pat 
bolševikai elgiasi ir ginklavimosi klausimu. Jie kaltina 
kapitalistiškų šalių militaristus, kad jie didina armijas 
ir vis labiau tobulina žmonių žudymo pabūklus, iš ko an- 
ksčiaus ar vėliaus turėsiąs kilti naujas karas. Bet kar
tu bolševikai neatsilieka nuo kapitalistiškų militaristų ir 
net stengiasi juos pralenkti, skiepydami militarizmo dva
sią darbininkams ir jaunuomenei mokyklose.

Smerkdami fašistus už laisvės atėmimą žmonėms, 
už demokratinės tvarkos panaikinimą ir terorą, bolševi
kai patys nepripažįsta jokios laisvės žmonėms savo kraš
te ir terorizuoja juos kone aršiau, kaip visoki Mussoli- 
niai.

Aišku, kad šitokia savo politika Rusijos valdančio
ji partija nė kiek nepadeda kitų šalių žmonoms nusikra- 
.tyti imperializmo, militarizmo ir fašizmo jungo. Ir, be 
to, jie dar stengiasi tiesiog susilpninti tuos žmonių ju
dėjimus, kurie kovoja su imperializmu, militarizmu ir 
fašizmu. Savo spaudoje ir per savo apmokamus agen
tus svetimose šalyse bolševikai pikčiausiai atakuoja Ang
lijoje Darbo Partiją, Vokietijoje socialdemokratus, Fran
ci joje Jungtinę Socialistų Partiją ir 1.1. Rezultate to 
viso bolševizmas šiandie faktinai yra geriausias reakcijos 
talkininkas pasaulyje.

Naujoji Anglijos valdžia, jeigu ji norės patarnauti 
pasauliu taikai ir socialei pažangai, turės laikytis griež
tai priešingos taktikos, ir iš “karaliaus kalbos”, perskai
tytos parlamente, matyt, kad šitą savo uždavinį ji aiš
kiai supranta.

anot tos patarlės, negali tik iš vyro padaryti moterį arba 
iš moteries vyrą, o šiaip viską gali. Anglijos karaliaus 
teisės yra daug siauresnės, negu daugumos respublikų 
prezidentų. Palyginant su juo, Amerikos prezidentas 
tai—galingas valdovas, kadangi jisai skiria ir atstato mi- 
nisterius (“sekretorius”), kurie visai neatsako kongre
sui už savo darbus (kol jie nepapildo kriminalio nusidė
jimo); turi vyriausiojo armijos ir laivyno vado galią ir 
turi teisę išdalinti tūkstančius įvairių vietų federalėje 
tarnyboje. Tuo gi tarpu Anglijoje visos šitos teisės pri
klauso ministeriui pirmininkui. Karalius tik pasirašo 
tenai, kur jam ministeris pirmininkas nurodo. Ne Mac
Donaldas šiandie tarnauja karaliui, bet karalius Jurgis 
MacDonaldui.

Tečiaus oficialiai valstybiniai dokumentai—panašus 
į aukščiaus paminėtąją “karaliaus kalbą”—skamba prie
šingai. Jie skamba taip, kad atrodo, jogei tikras valdo
vas yra karalius, ir visa ką daro valdžia, tai daro kara
liaus vardu.

Tai yra užsilikusi iš senovės tradicija— iš tų laikų, 
kada Angliją dar valdė karaliai (kartu su didikais ba
jorais). Laikui bėgant, smulkioji bajorija ir buržuazija 
laipsniškai vis labinus ir labiaus siaurino karaliaus ga
lią, iki pagaliau iš jos beliko tik šešėlis, kuris dar ir šiam, 
die tebsidriekia per Anglijos istorijos lakštus. Anglijos 
žmonės kolkas nepaiso, kad jisai butų panaikintas. Jie 
mėgsta iškilmingas ceremonijas, kuriose dalyvauja ka
ralius, pasipuošęs savo karūna ir blizgančiais rūbais; 
ir jie žino, kad karaliaus pašalinimas pastatytų kraštą
prieš gana painų uždavinį—pasigaminti naują valstybės 
konstituciją, atatinkančią dabartines sąlygas. Rašant
tokią konstituciją, kiltų aštrių ginčų parlamente ir visuo
menėje, kurie, be abejonės, įneštų daug nerimo į krašto 
gyvenimą.

Reikia, be to, dar atsiminti, kad Anglija yra ne pa
prasta valstybė, bet milžiniškos pasaulio imperijos cent
ras. Daug kraštų, keletą kartų didesnių savo plotu ir 
gyventojų skaičium, sudaro tos imperijos dalis. Tuos 
visus kraštus formaliai jungia į daiktą karaliaus valdžia. 
Anglijos dominijos ir kolonijos yra laikomos britų kara
liaus dominijomis ir kolonijomis. Jeigu karalius išnyk
tų, tai kas tuomet jas rištų su Anglija? Turėtų būt nu
statyti visai nauji santykiai Didžiosios Britanijos impe
rijai, ir kadangi anglų valdomose teritorijose sąlygos 
yra labai nevienodos, tai ši problema butų be galo kebli.

Kada nors visi šitie keblus klausimai turės būt, ži
noma, išspręsti, bet nereikia stebėtis, kad anglai tuo tar
pu nesiskubina jų imtis, kuomet kitokių opių reikalų 
(nedarbas, nusiginklavimo klausimas, santykiai su sve
timomis valstybėmis ir t. t.) yra daugiaus, negu galima 
aprėpti. _ • 1

Taigi ir Anglijos socialistai kolkas nemato reikalo 
eikvoti savo energiją kovai su tradiciniais monarchijos 
formalumais. Į senas formas jie dėlto stengiasi įdėti nau
ją turinį.

Bet jeigu karalius bandytų pasipriešinti darbininkų 
valdžiai ir atsisakyti dėti savo parašą tenai, kur MacDo
naldas jam nurodo, tai tuomet prasidėtų kitokia giesmė.

Amerikos mokytojai
Visokie patvarkymai ir taisyk

lės mokytojams. — Dr. An
dersono tyrinėjimai. — Mo
kytoju dorovė. —Draudžiama 
puošnius drabužius dėvėti. — 
Prasikaltimai, už kuriuos mo
kytojui yra pašalinami.—Mo
kytoju pareigos.

Charakteringa dabartinei gadynei yra tai, kad savo 
programą Anglijos darbininkų valdžia paskelbė “kara
liaus kalbos” formoje. Žmonėms, kuriems yra svetimos 
anglų konstitucinės tradicijos, ta kalba skamba keistai. 
“Mano valdžia”, “mano ministeriai”, “mano santykiai 
su svetimomis valstybėmis”, “mano žmonių maldos Vi
sagaliam Viešpačiui” —tai vis žodžiai, kuriais neva ka
ralius Jurgis Penktasis kreipiasi į “savo” parlamentą, 
bet kiekvienam yra žinoma, kad juos parašė socialistas 
MacDonaldas (arba jo sekretorius), kuris anaiptol ne
mano, kad jo sudarytoji vyriausybė yra “Jo Didenybės” 
tarnai.

Anglijos valdžia yra tikresnė žmonių valdžia, negu 
daugumos kitų šalių valdžios, nes žmonių išrinktas par
lamentas Anglijoje turi visą galią savo rankose. Jisai,

Kad mokytojų būklė nėra pa
vydėtina, tai visiems žinomas 
faktas. Jokios kitos profesijos 
žmonės nėra taip suvaržyti vi
sokiais patvarkymais ir taisyk
lėmis, kaip mokytojai. Prieš 
kiek laiko vienas profesorius 
sumanė patirti visas tas sunke
nybes, su kuriomis tenka susi
durti mokytojams, ieškantiems 
darbo. Jis surinko daugybę 
žinių iš įvairių Amerikos vie
tų. Tos žinios nepaprastai į- 
domios.

Kai kuriose vietose mokyto
joms yra draudžiama šokti ir 
rūkyti. Jeigu jos apsiveda, tai 
tuo pačiu automatiškai praran
da vietą; vadinasi, nebegali 
mokytojauti. Jos turi pirkti 
tam tikrą skaičių knygų ir re
guliariai skaityti bibliją.

Visas tas žinias surinko Dr 
Earl Anderson Columbia uni
versitetui.

Viename atsitikime jis sura
do, kad mokytojams yra drau
džiama šokti ne tik namie, bet 
ir svetur išvažiavus. Tokius pa

tvarkymus turi Water Valley, 
Miss.

New Abany, Miss., kontrakte 
turi paragrafą, kuris nustato, 
kaip mokytojai turi sunaudoti 
liuoslaiki. Praleisti vakarus 
pasilinksminimams jiems drau
džiama, nes tai gali neigiamai 
atsiliepti i mokyklos darbą. Pa
našų patvarkymą turi ir Bis- 
marek, N. D.

Dauguma valstijų ypatingo 
dėmesio kreipia į mokytojų do
rovę. Jeigu vietos bendruome
nė suranda, kad mokytojas pra
sižengia prieš dorovę, tai jis be 
niekur nieko tampa paliuosuo- 
tas. Varžymas mokytojo lais
vės juo tolyn, tuo labiau didė
ja, nes abiejų lyčių davatkos 
kas metą sugalvoja ką nors 
nauja.

Kontraktai, kurie apibrėžia 
morales pareigas, yra itin įdo
mus. IlavervilL Mass., švieti
mo taryba reikalauja, kad mo
kytojai stengtųsi savo mokinius 
dorai auklėti, skiepyti '.jiems 
patriotizmą, blaivumą, darbštu
mą ir tiesos pamėgimą. Taip 
pat ugdyti juose švarumo, tiks
lumo ir tvarkingumo papročius.

Mokytojas privalo atsiminti, 
jog jos yra pavyzdys moki
niams. “Mokytojų nuodėmei yra 
mokytojai nuodėmių”. Grand 
Forks, N. D., švietimo taryba 
tad nusako, kokiu^ drabužius 
mokytojos privalo dėvėti. Girdi, 
mokyklai tinka švarus ir pa
prasti drabužiai. O kadangi

[Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Charles S’. Wharton (po kairei), buvusis kong- 
resmanas, tapo išgabentas i Leavenworth kalėjimą dviem me-
tam už susidėjimą su plėšikais.

pastaruoju laiku reiškiasi ten
dencija per daug puoštis, tad 
statymas, taip sakant, drabu
žių ant parodos negali būti to
leruojama. Taryba prašo mo
kytojų susilaikyti nuo dėvėji
mo tokių drabužių, kurie savo 
puošnumu galėtų atkreipti mo
kinių dėmesį. <

Mokytojai nėra liuosi nuo 
politiško suvaržymo. Aplikan- 
tas mokytojaus vietai nepriva
lo naudotis kurio nors žymaus 
asmens įtaka, nes tai priešina
si profesionalinei etikai. Jei 
mokytojas (tokį patvarkymą 
turi Fresno, Col.) per politi
kierius bando vietą gauti, tai 
jis tuo pančiu užkerta sau ke
lių. Tas pats miestas dar tu
ri ir kitą patvarkymą, kuris 
maždaug skamba taip: Moky
tojai gali vargonininkauti baž
nyčiose. Bet dirbti kokį kitą 
pašalinį darbą jie tegali tik su 
švietimo tarybos sutikimu.

1917 m. New Yorko legisla- 
tura priėmė įstatymą, kuriuo 
einant mokytojai gali būti pa
šalinti už “maištingus žodžius 
ir darbus”. Missouri turi įsta
tymą, kuris sako, jog mokyto
jai turi būti ištikimi. Jeigu 
jie viešai arba privačiai skel
bia tą nuomonę, kad šios vals
tijos piliečiai neprivalo ginti 
Jungtines Valstijas nuo išlau
kinio priešo, tai jie jokiu bu
du negali mokytojauti. Wis- 
consine mokytojas gali būti 
pašalintas dėl nesilaikymo pa
tvarkymų ryšyj su užkrečia
momis ligomis.

žemiau paduodama prasikal
timai, už kuriuos mokytojai 
gali būti pašalinti, ir skaičius 
valstijų, kurios už tuos prasi
kaltimus šalina mokytojus:

Nemorališkumas ............... 22
Nesugebėjimas mokyti .... 23
Apsileidimas ................... 23
Blogas elgesys ............... U
Girtavimas ...................... 2
žiaurumas ...................... 5
Nesilaikymas patvarkymų 5 
Džiova .............................. 9
Sulaužymas kontrakto —- 3
šališkumas ...................... 1

’ Išeikvojimas pinigų ....... 4
Legalė priežastis .........x.... 1
Neištikimybė ................... 1
Neskaitymas boblijos mo

kykloj ...-,.......................... 1
Nepridavimas raportų .... 1
Nusižengimas prieš įsta

tymus .....................i.... 1
Neskelbimas blaivybės .... 2 
Pasivėlinimas mokytojui ga

li brangiai atseiti. Už kiek
vieną - pavėlavimą mokytojui 
atskaitoma viena ketvirta da
lis dienos uždarbio. Tokį pa
tvarkymą turi Anderson, Ind.

Tik Massachusetts valstijoj 
mokytojams laiduojama politi
nė laisvė. Net kontrakte yra 
pasakyta, kad mokytojų politi

mokinių sveikatų, ištirtų jų re
gėjimą ir girdėjimų.

Dr. Anderson suranda, kad 
tie visokie patvarkymai ir mo
kytojų laisvės varžymai nuo
lat didėja. Ne be reikalo tad 
amerikiečiai ir naudoja posakį 
“Pity the poor schoolma’am”.

—K. A.

Dykai sergantiems 
Astma ir Šienlige

Laisvas metodu išbandymas, kuriuos 
kiekvienas Kali vartot nenusto

damas laiko bei patogirmij
Mes turime metodą astmai kontroliuoti, 

ir norime jj iAbandyti savo ekspenaais. Ne
svarbu. ar jūsų yra senas keiHas ar naujai 
prasidėjęs, ar yra kroniftka astma ar 6ten- 
ligė (hay faverj. Jus pareikalauki t mu- 
«n nemokamo metodo. Nesvarbu, kokiame 
klimate Jus gyvenate. taipgi kokio am
žiaus ir užsiėmimo esate. je< tik Jus kan
kina Asthnia ar Hay Fever, musų metodas 
Jus greit išgelbės.

Ypatingai norim pasiųsti tiems vadina
miems bevilties koisanis. kur nieko negel
bėjo visokį Įkvėpimai, garinimai. opiumus 
prieparatai. žvakutės, “patentuoti durnai” ir 
kt. Mes norime visiems savo ekspensais 
parodyti, kad musų metodas yra padarytas 
su tikslu padaryti liuosą kvėpavimų, panai
kinti karkimą, ir visus tuos baisius parok- 
sizmus.

Toks nemokamas pasiūlymas butų tikras 
apsileidimas neiftnaudoti. Parašykite tuojau 
ir pradėkit tą pat dieną metodą. Nesiųski
te pinigų. Tik pasiųskite žemai pridedamą 
kuponą. Padarykit tai šiandien.

niai ir religiniai įsitikinimai 
negali būti varžomi. Tai jų as
meniškas reikalas. Tačiau mo
kykloj vesti kokią nors propa
gandą yra draudžiama.

Apsivedimas sudaro daug 
keblumų mokyklų sistemoms. 
Daugelyj vietų vedusios moky
tojos negali mokytojauti. Jei
gu apsiveda, tai tuo pačiu su
laužo kontraktą ir netenka vie
tos. To patvarkymo ypač pri
silaikoma didesniuose miestuo
se. ■

Iš mokytojų reikalaujama 
ne tik eiti savo tiesiogines par
eigas, bet dar ir dirbti pašali
nį darbą.. Pavyzdžiui, Danvil- 
le, 111., reikalauja, kad moky
tojai padėtų pardavinėti moki
niams rankvedžius, lankytų 
mokytojų institutus ir vasari
nius mokytojams skiriamus 
kursus. Middletown, Conn., 
duoda mokytojams sekamus 
filosofiškus nurodymus. Švieti
mas dar neužsibaigia mokyk
loj. Mokiniai įgija daug nau
dingų žinių už mokyklos sienų. 
Todėl mokytojams yra svarbu 
palaikyit artimą kontaktą su 
savo auklėtiniais ne tik mo
kyklos kambariuose, bet ir už 
mokyklos sienų. Winston-Sa- 
lem, N. C., reikalauja, kad 
kiekvienas mokytojas įsigytų 
knygų ir žurnalų, kur gvilde
nama jo profesijos reikalai. Tą 
literatūrą nurodo mokyklos 
perdėtinis. Kad perdaug neap
sunkinus mokytojo, tai nusta
toma ir suma: išlaidos ryšyj 
su literatūra neprivalo būti di
desnės, kaip penki doleriai.

Raleigh, N. C., reikalauja, 
kad mokytoja aplankytų kiek
vieno savo mokinio namus. Tai 
ji turi padaryti bėgiu 60 dienų 
nuo mokslo metų prasidėjimo.

Beaumont, Tex., reikalauja 
iš mokytojų pirkti ir skaityti 
naujausias pedagoginio turinio 
knygas (minimumas, — viena 
knyga per metus) ir prenume
ruoti mokytojams skiriamą 
žurnalą.

Nepaprastų mokytojų reika
lauja Kevvanee, III. Kontrakte 
yra pasakyta: “Reikalui esant 
jus turėsite mokyti dainavi
mą, paišybą, fizišką pratimą ir 
kitus dalykus, kuriuos nurodys 
mokyklų perdėtinis.”

Daugelyj vietų reikalauja
ma, kad mokytojai skiepytų 
mokiniams patriotiškumą ir lo
jai iškurną.

Labai įdomių yra patvarky
mų kai dėl šeimos narių mir
ties. New Haven, Conn., sa
ko, jog dėdės, tetos ir švogeriai 
nėra artimi giminės. Todėl jų 
mirtis neprivalo sulaikyti mo
kytojų nuo ėjimo savo parei
gu.

Kai kuri© miestai reikalauja, 
kad mokytojai prižiūrėtų savo
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Stores

LIETUVIŲ KRAUTUVĖ 
FADA-HOWARD-PHILCO

MAJĘSTIC IR KITI
3856 Archer Avenue

Specialistas gydyme chroniškų ir aauju 
ry. Jei kili negalėjo jumis ifigydyti, atšilt 
kykit pas mano. Mano pilnas lAegzamina 
rnas atidengs justi tikra ligą ir jei aA ap 
imsiu jus gydyti, sveika.4 jums sugry#. J 
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus ju kur Ir kas jums nkauda. bet pat* paaaky. ) galutino Ifegjammavlmo—kai jumi yra. .

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blrd., netoli State S 

Kambary* 1016 
Imk elevatorių.

< CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 i 
pietų, nuo 5 iki ,7:30 vakaro. Nedlli< 

nuo 10 rr*? iki 1 po pieta.

Pure boiled Linseed Oil,
Galionas ................... 98c

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

Taipgi ant vi«ko nuže
mintos kainos.

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

žolei piaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Piaunant valandas. Tik
už ............................. 0.98

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS'.
4414 SO. HOCKWELL STREET!J / I

Chicago, Ui.
Telefonas I>afayette 4689

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

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką nugirdo Komisa
rų Švogeris

Gerbiamieji, šitą skaitykite 
pamaži, vieni sau ir niekam ne
pasakokit ką jums Komunistų 
Švogeris paporys, nes jeigu apie 
tai, ką aš čia pasakosiu, sužino
tų komisarai, tai daugiau Ko
misarų Švogerį į savo susirinki
mus nebeįsileistų.

Jus, piliečiai, matote, kad ko
misarų gazietos lentos jau nu
luptos. Jos gal ir ilgiau butų 
pasilikusios ir mes dar ilgiau 
būtumėm varę iš pelenų bizių, 
bet kad įsimaišė buržuazinė po-| 
licija ir visą gerą biznį mums 
sugadino. Ji mat visur kiša sa
vo nosį. TeČiaus visgi mes už 
pelenus surinkome apie $5,000 i 
aukų. Tai yra ne taip blogai, 
tečiaus vistiek visuomenei ne
tarsime ačiū, nes visgi dar per-

jome ir daugiau tavorščių, ku
rie už daug pigiau apsiėmė suo
dis numazgoti.

Bet man, Komunistų Švoge- 
riui, yra labai nesmagu praneš
ti, kad vieton džiaugtis, musų 
tavorščius kontraktorius yra ne
užganėdintas gavęs pantaplį į 
sėdynę ir reikalauja net $50 už 
sugaištą laiką, kad kelias dienas 
dėl musų biznio važinėjo. O 
jus jau žinote, kad mes niekam 
buržuazinių pinigų ne daiinam, 
bet tik norime nuo visų juos 
gauti, tai, žinoma, pinigų nega
vo ir kontraktorius.

Sako, kad gudriai apgautas 
kontraktorius nori į buržuazinį 
teismą eiti*. Te eina sau. Mums 
tada vėl bus proga biznį padary
ti ir vėl galėsime naują fondą 
tverti. Musų Durnionis jau da
bar šaukia, kad yra naujas pa
vojus ir reikės lopyti musų biz
nį. Reiškia, rengia dirvą nau
joms aukoms. Gal vėl vieną ki
tą sandvičių gausime. O tai 
mums vis į sveikatą eina.

Tai tiek šį karią Komisarų 
Švogeris jums paporino. Atei
tyje gal ir daugiau ką paporin
siu. —Komisar švogeris.

Roseland
Golden Star kliubas rengia iš

važiavimą Crete, Iii.

Golden Star kliubo išvažiavi
mas įvyks ateinantį sekmadieny 
liepos 7 d., Crete, III., toj pačioj 
vietoj, kur ir pereitais metais 
buvo išvažiavimas.

Golden Star kliubas, nuo pa: 
susitvėrimo, sale savo kitų įvai
rių pramogų — balių, vakarie
nių, basket bąli ir base bąli lo
siu, kasmet vieną kartą į me
tus yra rengęs po vieną, vasari
nį išvažiavimą į miškus, ar prie 
vandenų. Ta diena kliubui bū
na kaip ir metine vasaros šven
te. Tą dieną kliubo jaunuolių 
base bąli jauktas nelošia su ki
tais jauktais, kad visi galėtų 
dalyvauti kliubo šventėje ir jau 
nuo pat ryto būriai kliubiečių, 
kliubo busterių, biznierių ir 
pritarėjų renkasi prie Strumilo 
svetainės, kad visiems kartu va
žiuoti į išvažiavimo vietą, čia 
jau kliubo komitetas visus pasi
tinka ir patarnauja. Pereitais 
metais išvažiavime buvo apie

penki šimtai automobilių. Iš to 
galima spėti, kad šiame išvažia
vime bus dar daugiau svečių.

Golden Star kliubas, palygi
namai, yra dar jaunutis, bet jau 
spėjo išaugti į milžiniška kliu- 
bą, kurio vardas jau yra gerai 
žinomas Chicagoje ir svetimtau
čiams. Tad vietiniai biznieriai, 
profesionalai ir pritarėjai, kurie 
nors dar ir nepriklauso prie 
kliubo, bet visuomet dalyvauja 
parengimuose ir randa ten sau 
smagumo ir linksmumo. Todėl 
ir ateinantį sekmadienį skaitlin
gi būriai kliubiečių ir svečių vėl 
susirinks ant gražios pievos, 
ąžuolais apaugusiuose kalneliuo
se, prie mažo ežerėlio ir malo
niai praleis šią kliubo vasari
nės šventčįs dieną.

—J. Grybas, pirm.

strioku išsigandusi žilagalvė lie
tuvė moteris, bet su policistais 
nesusikalba. Pamatė ant šaly- 
gatvio stovinčius du vyru ir 
šaukia jiems: “Ar jus lietu
viai?” Jiems tai patvirtinus, ji 
šaukia: “Eikit čia ir man per- 
kalbekit su policija. Sakykit, 
tegul eina į mūšų auzą ir pa
gąsdina mano vyrų; tegul jį ge
rai papurto, tik tegul jo neve
ža į steišiną. Aš duosiu jiems 
po dolerį.”

Nueidamas dar ilgai girdėjau 
ją nuolatos kartojant: “Tegul 
papurtina, tik tegul neveža j 
steišiną, aš jiems duosiu po do
lerį.” — Žinius.

Lietuviai Gydytoj ai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, IU

Bridgeportas
Pereitą sekmadienį einant 

garsiojo Bridgeporto Halsted- 
stryčiu teko matyt tokią sceną. 
Prie vienos valgyklos stovi po
licijos automobilius, kuriame sė
di du policistai. Pribėga su

» ■
Universal Restaurant

Musų vir t i e n i a i.
dešros ir kopustaiL^ 7-T
primena mamytėfLjfif^GA^

valgius. • ju / i* -Ji
A.A. NORKUS, savB^>W

750 West

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street
-------- 0_-------

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
•

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas; ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

mažas sandvičius, kad už jį a- 
čiuoti.

Aukos yra musų grynas pv>- 
nas, nes mes ir inšiuriną turė
jome. Iš inšiurino gavome $2,- 
100. Gal tiek ir nebūtumėm ga
vę, bet mes visur esame su ra- 
zumu ir žinome kaip šimtinę, ki
tą daugiau gauti.

Nors mes diena iš dienos ir 
skelbiame, kad prie musų para
pijos niekas kitas nepriklauso, 
kaip vien alginiai vergai, tik
riausi proletarai, bet jus tam 
netikėkit, tai ne tiesa. Mes tu
rime ir kelis namų statymo 
kontraktorius, kitokius bizni >- 
rius. Vienam tokiam kontrakto- 
riui mes prižadėjome pavesti su- 
taisimo darbą, tai jis iš visų jė
gų faitavosi su inšiurinu. Mes 
jam prižadėjome mokėti už dar
bą $2,100, jeigu jis tiek gaus is 
inšiurino. Bet inšiurinas yra 
buržuazinė įstaiga ir pinigų vel
tui nemėto. Tečiaus, kad musų 
tavorščius kontraktorius smar
kiai faitavosi ir visaip raižėsi, 
kad jis jokiu budu pigiau nega
li suodžių nuplauti, tai inšiuiri- 
nas, pagalios' išmokėjo reikalau
jamą sumą.

Kaip jau minėti $2,400 buvo 
musų rankose, mes tuojaus pa
naudojome diktatūrą ir savo ta- 
vorščiui kontraktoriui pridėjo
me pantaplį prie sėdynės — iš- 
spyrėm jį lauk per duris. Pa
darėm tai dėlto, kad mes ture-

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

JULIJANA PETRILIENfi

_______ Graboriai_______
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Phone Grovehill 0264 
Valandos nuo 1 iki 8 P. M.

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPRAPATHĖ 

Laisniuota Akušere 
3215 W. 64th Place 

CrflCAGO

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunsvvick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietum

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

PRANEŠIMAI

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau- 

, nystės socialiu ligų, viduriu ir 
' nervinio pairimo 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 REIKSIĄ LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 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 pietą 

L ——........... — .-j

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 3 dieną, 3:30 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukus 41 me
tą amžiaus, gimus Kaltinėnų 
parapijoje, Tauragės apskr. 
Paliko dideliame nuliudime vy
rą Petrą ir 3 sūnūs — Antaną,. 
Stanislovą ir Juozapą, taipgi 
dukterį Julijoną Adomaičius. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
3310 So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
liepos 6 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Julijonos Petrilie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. ,

Nubudę liekame,
Vyras, Sunai, Duktė 
ir Giminėm.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Tel. 
Yards 1138.

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

Akių Gydytojai

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 021)7

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

■ Ofiso Tel. Victory G893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

MYKOLAS DIŠKEVIČIUS

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. II. LACHAViCZ

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį 
-- o--------

Kadangi Ben. Sigel, mano vyras 
yra miręs antras mūnesis, pertat 
nuoširdžiai prašau visų jam skoli
ninku, kurie yra kalti už tavorą tuoj 
pradėti mokėti man. Daugiausia jo 
koštu merių buvo So. Chicago, pertai 
esam tikri, kad geri velionio kostu- 
meriai rūpinsis tuoj pradėti mokėti 
skolą, kad nereiktų eiti pas kiekvie
ną ieškoti skolos. įraukiu.

MBS. 1REN SIGEL,
2817 E. 77 I’lace.

Harvey, III. S. L. A. 289 kp. pus
metinis susirinkimas jvyks liepos 5 
d., paprastoje svetainėje. Pradžia 7 
vai. vak. Iš priežasties šventės lie
pos 4 d., susirinkimas tampa perkel
tas i liepos 5 dieną. Taigi visi, na
riai ir narės būtinai dalyvaukite, 
nes turime daug svarbiu reikalu ap
tarti. A. L. Skirmontas, pirm.

ZIGMONTAS YUNAVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 3 dieną, 6:10 valanda 
vakare, 1929 m., sulaukės 43 
m. amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Nemakščių miestely. Paliko 
dideliame nuliudime moterį 
Marijoną. 2 sūnūs — Edvardą 
14 m.„ Genijušą 10 m. ir duk
terį Mildą 7 m. Kūnas pašar
votas, randasi 1307 — 139 St. 
Indiana Harbor, Ind.

Laidotuvės įvyks liepos 6 
dieną, 8:30 vai. ryto iš namą į 
Šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Zigmonto Yuna- 
vičiaus giminės, draugai ir pa- 
žistami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Simai, Duktė 
ir Giminės.

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
liepos 2 dieną, 6 valandą po 
piet, 1929 m., sulaukęs 49 m. 
amžiaus, gimęs Suvalkų rėd, 
Balbieriškio miestely, išgavę-, 
nęs Amerikoj 28 metus. Paliko 
dideliame nuliudime savo pa
žįstamus ir draugus. Kūnas 
pašarvotas, randasi 3238 So. 
Halsted St. Radžiaus koplyčioj.

Laidotuvės įvyks subatoj, lie
pos 6 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
koplyčios i Nekalto Prasidėji
mo Šv. Panelės parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Mykolo Diškevi- 
čiaus gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Pažįstami ir Draugai

Draugystė Tėvynės Mylėtojų No. 1 
ant Town o f Lake laikys savo pus
metini susirinkimą nedėlioj, 7 d. 
liepos, 1 vai. po pietų, .1. J. Ežerskio 
svet., 1600 So. Paulina St. Visi drau
gai yra kviečiami atsilankyti, nes 
bus daug svarbią dalykų apsvarsty
mui kas liiiK labo draugijos. Už ne
atsilankymą bausmė pagal įstabus.

L. Turskis, rast.

Laidotuvėmis rūpinasi aptie- 
korius p. S. Przechodskis.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Radžius, Tel. Victory 
4088.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys pusmetini susi
rinkimą penktadieny, liepos 5, 7:30 
vai. vak., Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Visi nariai malonė
kite laiku pribut, nes randasi daug 
svarbių reikalu aptarti.

S. Kunevičius, nut. rašt.

Brighton Park. S. L. A. 176 kp. 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, liepos 
b d., 7:30 v. v., 4138 Archer Avė. 
Gerbiami visi nariai esate kviečiami 
atsilankyti, yra daug svarbių reika
lu apsvarstymui ir užsimokėkite sa
vo užvilktus mokestis, taipgi atsive
skite ir naujų narių prisirašyti prie 
S. L. A. Sekr. A. Trejonis.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas 
laikys savo pusmetini susirinkimą, 
peiktadienv, liepos 5 d., 1929 m., 
Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 So. 
Hulsted St., 7:30 vai. vakare. Visi 
kliubiečiai kviečiami dalyvauti.

A. Kaulakis, rašt.

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse pa
tarnauju geriau 
ir pigiau, negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabą išdirbys- 
tės.
1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203
1327 So. 49 Ct.

Telefonus 
Cicero 3724

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to- 

' dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

B238 S. Halsted SU 
Tel. Victory 4088

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gu, draugiška 
patarnavimą. 
Patarnavimas 

yisqse Chica
gos dalyse ir 
prienbesčiuo;

se. Grabai pi
giai — net už 

$25.00.
OFISAS 

3238 S.Halsted 
Street 

Tel. Victory 
4088-89 

4424 Sc
Virginia 1290

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, 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. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Rooin 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

, Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjima's, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesnį kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 ..........
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukce Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.: 14-3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewor>d Avė.

Telefonas Republic 7868 
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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
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, Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telefonas.Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metAi

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku. Vyriškų ir Vaikų ligų ; 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Fran'klin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

Cor. W;ishington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.’ įlydė Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
> Advokatas

Jau 134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
I.ocal Office: 1900 S. Union Avė.

Tel. Roofievelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, liepos 5, 1929
A

Tarp Chicagos
Lietuvių

Bet pasilikęs gana toli;
Jei aš galėčiau, tai 

čiau,
Kad tik pabėgiui nors 

myn.
Sukasi, sukasi bėris/

pastūmė-

kiek pir-

sartoji

Lietuviai baigę aug 
slėsniąsias mo

kyklas '
(Tęsinys)

Lindbloom High School 
turiu metų kursą 'Laigė šie 
tuviai ir lietuvaitės:

Anria E, Balehunas 
Eteanore J. Bašinske 
Mildred F. Ceplinsky 
Clara S. Doktorsky 
Peter A. Krasauski 
Edna B. Pulsuoki 
Baymond Tumasonia 
Bernice Žukauskas 
James 
Editb 
I lenry

Kantais i priekį, kartais atgal.
Kiek ten vyručiai, pinigų žu- 

• vo —
Tūkstančiai verkia, tūkstančiai 

verks.
Sukasi, maišosi smagenys gal

voje, 
šimtinė žuvo 

ryt
Kiek tik turėjau, visus sudėjau, 
Gal iš proto greit išvaryt.
Suka ir kelia uodegą bėris — 
Jis man parodo kur pinigai.

— Pustapėdis.

ką reiks cla-

Lankėsi “Naujieno 
se” keliauninkas

I. Bdmba 
Brazas 
Briedis 
Demerickis

Stanley Jakubs 
Frank Kantenis 
Martin A. Javorsky 
A. Martin Kempinski 
Philip Konecky 
John Lakas 
John Luce 
\Valter iManeikis 
Bobert Marcus 
Stella Markus 
Steiki Motuzas 
Anthony Mosteika 
Vitold Muhovicz 

. Frances Nugent 
E leanor N u t o\vc 
Margaret Peikus 
Helen Petraitis 
Valerie H. Stransiky 
Frank J. Sylvesler 
Ben \Vodis 
Eleanor H. Zelnis

Dviejų melų kursą baigė: 
William G. Barkauski 
Edwin Bendoraitis 
iLorraine E. B. Bogulski 
Eva P. Budris 
Joseph Danauskas 
Grace Dėdina 
Adelphina Malisauskas 
Marceline M. Mikai 
Mary Paskųs 
Joanne 
Mamie 
Jennie 
Albina
Anne iM. Gust 
Helen P. Jablonskį 
Stella Jokuibauskas 
Anastasia Kiella 
Bernice M. Krasauski 
Vincentui Petrošius 
Nelik? F. Pikcunas 
Peter P. Ramaika

Pereitą trečiadieni “Naujie
nose” lankėsi Josit’ Miikulec, iš 
Jilgo-Slavijos, kuris 
1901 m. keliauja pėsčias 
pasaulį.

Ihįiar jis yra 51 metų

F. Paulinski
M. Pauls

M. Pažur
R. Gricus

Ann Shalnas
Josephine Sutull

Tiklen Technical High School
keturių metų kursą baigė: 

Tony B. Daresh 
William J. Dumke 
Jose j) b Kasai 
Louis Korpas 
Albert Konarski 
VVilliam A. Lobus 
Harry Mertes 
Ed\vard J. Perutis

James J. Skrabutis 
Samuel J. Walas 
įSiam Zabrin

Dviejų metų kursą baigė: 
Ed\vard 
Andrew
VVilliam 
luhvard 
Ted P.

Balch linas
Balis

Gribauskas 
Koycas

Peter C. Martinkus
Adam Mažeika 
Victor Mockus 
Echvard Nowicki 
William Urban

Niekurių North Sidės moky
klų sąrašų negavome ir nega
lime paduoti ten baigusių lie
tuvių pavardes.

Arklių reisinis 
valsas

Spardosi, šoka arkliai reisiniai, 
Žino kad bėgti reikės tuojaus. 
Aš paskutinę dėjau šimtinę — 
Bus pinigėlių, jei tik išbėgs. 
Bėga lieroji, liėga sartoji, 
Bėga ir juodis—visi pirmyn. 
Blaškosi, mėtosi uodega arklio,

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Financial

Finansai-Paskolos
Radios

Co.

“Siuntė mane motinėlė
“Į giraitę obuoliauti, 
“į giraitę obuoliauti, 
“Po giraitę riešutauti”. 
Sako, kad čia butų štiarpas, 

Baranauskas ir Preikšą, tai su
darytumėm vyrų kvartetą ir ta-^L.ME^., J \ , . cius. Eighteen Bond & Mortgageda dainos skambėtų per šią 1618 West 18th Street 
žalią girelę. I. F. Dankowski, prez.

Po 20 minučių musų kelio-1 c- T« I)»nkowski, ižd. 
nes pasiekėm smilčių kalnus ir 
Blow Beach maudyklas prie Mi
chigan ežero. Pirmą kartą te
ko aplankyti šią vietą, bet tai 
yra labai graži vieta. Augšti 
smilčių kalnai, ant viršūnių gi 
žaliuoja jauni klevai ir kitokie 
medeliai. Akvilė su Jadzia sma
giai po ežerą paplaukiojo, o mes 
į smiltis sulindę puikiai išsi-
miegojom. P-lė Ančių te pavai- I INTERNATIONAL 
ši n o mus skaniais piragaičiais.
Prisivalgę iki sočiai

ir

Paskolos suteikiamai 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INVESTMENTnusisne-
gryžoml CORPORATIONpinom pikčerius”

prie savo Brovvno.
Manėm aplankyti

S ukI Dums vielas, bet tas ne-|3gQ4 g0> Redzie Avė, 
» neleido. Vaka-jau nuo|vidonas lietus

apie riop sveiki ir 
žom j Chicago.

ir kitas

neleido.
linksmi sugry-

š.

Kapitalas $500,000.00

Tel. Lafayette 6738-6716

$55 už mano gražiausi J929 metų 
visą elektrikinį, riešuto medžio 
radio. Dynamic kalbėtuvas, kaina
vo $150, 3987 N. Long Avė. 2-ros 
lubos.

Business Chances
Pardavimai Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Žemč Pardavimui

Partners VVanted
Pusininkų Reikia

BEI KALINGAS partneris j mote
riškų drapanų krautuvės biznį — 
turi būt patyręs biznyje ir darbe. 
Biznis išdirbtas per 10 metų, ge
riausiame biznio stovyje. Partneris 
reikalingas su kiek kapitalo — gali 
būt vyras arba moteris. Asmeniškai 
plačiau pasikalbėsime. G. C. Burba, 
3214 So. Halsted St. Tel. Victory 
2477.

BUČERIAUS PROGA
Parsiduoda ant kampo 2 biznia- 

vų gatvių Storas su bučerne ir gro- 
serne ir 3 flatai po 4 kambarius, 
naujas muro namas, 2 karų gara
džius, garu šildomas. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant jnažo na
mo, loto ar ko kito.

Atsišaukite pas savininka
JUOZAPAS VILIMAS 
4556 So. Rockwell St. 

Tel. Virginia 2054

4 KAMBARIU cottage ant didelio 
loto arti Addison Bulvaro, greitai 
augančioj apygardoj. $2,400. Sąlygos 
$350 įmokėti, likusius kaip rendų. 
Box 1106.

v-

PARSIDUODA lunch room 
riai ir saliunas, abu už viena 
extra 2 ice bosai, 2 cigar 
galima pirkti po vieną arba 
kam reikalinga.

Atsišaukit

fikče- 
kainą, 
keisai, 
kartu,

LOGAN SQUARF

am
žiaus’ senukas, bet kai pradė
jo savo kelionę, 29 metai at
gal, jis buvo jaunuolis. Išvaikš-

meriką, Aus t radiją, neaplenk
damas nė vienos žymesnės val
stybės. Dabar arti pusantrų 
metų vaikštinėja po Jungt. 
Valstijas. Iš ten eis i Kanadą. 
Jo kelionių tikslas yra išvaikš
čioti visą pasauli ir praleisti ke
lionėse bent 50 metų. Kai už
baigsiąs ilgiausią 50 metu 
— kelionę, jis skaitysiąs tik
slą pasiektą ir tada galėsiąs pa
silsėti. Su savim jis vežasi ant 
tam tikrų ratukų didelę, 56 
svarų sunkumo (knygą, į kurią 
jis renka visų žymesnių žmo- 

autografus (parašus). Vie- 
kiek mažesnę knygą, jau 
užpildęs parašais. Už.pitdy-

nių
ną,.
turi
ta jau ir didesnė dalis didžio
sios knygos. Tarp parašų ga
lima rasti parašus visų prezi- 

premierų, gubernatorių 
augštų valdininkų ir po-

(lentą,

Ii tiku.

Joniškiečiai Indi
anoj

pasakoja įvairius įvy- 
kasdieninio gyvenimo,

Sekmadieny, birželio 30 d., 
ryte kaitina skaisti saulutė. 
Musų Brosvnas paskubėmis bė
ga lygiu cementiniu keliu. P-lė 
Gricaitė 
kius iš
o mes visi klausomės ir juo
kiamės.
man dar pirmą kartą teko gir
dėti taip gražiai lietuviškai kal
bant čia gimusią mergaitę. Už 
tą nuopelnas priklauso netik 
jai pačiai, bet ir jos tėveliams. 
Musų Brovvnas sušilo, ėmė rau
donuoti ir Gary privažiavę nu
tarėm sustoti ir atsivėdinti. Be
nis pražiodino Browną, atver
tė viršutinę lupą ir jį pagirdė, 
mes irgi atsivedinom ir vėl lei
domės kelionėn.

štai ir T remontas. Vieta gra-

Reikia pasakyti, kad

zi. Julius siūlo, Kao jonisKie- 
čiai čia savo išvažiavimą pada
rytų. Keliaujam per girelę. Oras 
kvėpia. Nors ir sunkoka žing
sniuoti smilčių taku, bet vis- 
tiek linksmi sau einam. Benis 
užtraukė:

FLIT
Užmuša muses 

uodus
Kitus Namų 

Vabzdžius

Mokyklos 
Educational

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI
' AUTOMOBILIŲ AMATO

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

1 i kaci jos
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 WaShington Blvd.

Business Service
Biznio Patarnavimas

“Im- 
1-mo

INVESTUOK SAVO TAURINIUS 
SAUGIAI

6% geruose Cicero miesto 
provement Bonds” pasirinkime 
morgičiaus.

Sumoįe $100.00, $200.00, $500.00 
ir $1000.05.

EDWARD J. DUBSKY, 
(Secretary of Board Local Improve- 

ments, Town of Cicero).
Ofisas

2135 So. 56th Avė., Cicero, III.
(Pasiklausk savo bankieriaus kas 

link Šitų bondsų).
—O——

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

arba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite i 12 valandų, 
(ndustrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Ava.o--- —

GENERALINIS I-------------------------- ----
KONTRAKTORIUS Morgičiai pirmi ir antri 

Statau namui matus ir didelius. 6 nuošimčiais padaromi i 24 
Taipgi taisau senus. Permufinu i __ ,X1 valandas
kit« vieta ir duodu patarimu, dy- Musų išlygos bus jums naudingos 
kai. Prirengiu morgičius ant namų i»/r^rTip

A. KAIRIS M- J- KIRAS.
3230 So. Union Avė. 3335 So- ”alsted St

Phone Victory 2740

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo

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

Phcne Renublic 7869

Zelvis Building Co
GENERALIS

Statom naujus 
porčius, 
k:iina.
2506 W. 69 St.

Tel. Prospect 9856

mus, 
m a

KONTRAKTORIUS 
ir taisom senus na- 

garadžius. Prieina- 
Darbas garantuotas.

MES ATLIEKAME VISOKĮ REMO- 
DELIAVIMO DARBĄ 

Nereikia įmokėti. Mokėkite 
rendų. Neieškokit flato. Pirmiau 
pamatykit. 
BLUE BELL CONSTRUCTION 
3912 Elston Avė. Keystone

kaip 
mus

CO.
1633

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
rinus darbą mieste. Kedzie 5111.

šildymo plentas, visais 
Vien ina- 

pilnam plentui, pigiau kaip 
$280. įrankius skolinam 
Taipgi plumbing reikmenos. 

Plumbing & Heating Supply

PILNAS 
atžvilgiais garantuotas, 
teriolas 
galima 
veltui. 
Abbott 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr. Bartunek.

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN 
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

* senus namus. 
Padirbant pienus pagal tamstų 

norą. 
Darom Pirmus ir Antrai 

Morgičius 
2433 West 69 St. 

Tel. Hemlock 5967

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais, 
valandas.

2231 West

Paskolas suteikiam į 24 
Be jokio komišo.
S. OSGOOD,
Division St., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

REIKALINGA ilgalaikinė paskola 
namų statymui. 
REAL ESTATE, 

NAMAI, FARMOS, 
LOTAI.

6134 Commonvvealth Avė.
Tel. Northway 4619-J 

Detroit, Mich.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-{taisai

GESO krosnys nuo $5. Lovos $2. 
Dresseris nuo $5. Divonai nuo $S. 
Kušetkos $10. Ice baksai $5. 2-3 par- 
lor setai nuo $15. Kėdės, korbai $1. 
Lempos. Virtuvių setai.
Lempos. Virtuvių setai. Gauger Fur- 
niture Co., 541-43 E. 61 st St., arti 
St. Lawrence Avė.

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir turime 

perleisti savo naujus ir padėvėtus 
furnišius negirdėtai pigiomis kaino
mis. Cash ar dalimis.
VICTOR FIREPROOF STORAGE 

4809 W. Lake St.

PARDAVIMUI 5 kambarių ra
kandai, nebrangiai. Nebelaikysime 
nuosavaus buto. 4440 So. Keating 
Avė., arti Cicero Avė.

Automobile**
’20
’27
’2K
'20

$150
$295
$400
$550
$150

DodKo Coupe
Chandler Coach
Pontlac Coupe
Essex
Dodge Sėdau ...
Ehhcx Sed&n—Didelis nuleidimas, naujas
Oakland Landeau Sedan
Ford — Tudor ...............
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

'71.3(1 So. Halsted St.
Triangle 9.330

PRANEŠIMAS

$395
$450

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

Automobiliu sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOP

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

PARDAVIMUI Fordo trokas; ge
riausiame stovyj.
jau. Parduosiu pigiai.
patirsit ant vietos.
3138 S. Wallace St.
4427.

Atsišaukite tuo- 
Priežastj 

J. J. Fabianas, 
Tel. Victory

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI visai nauji pianai 
ir tvpewriteris — visai pigiai. At- 
sišaukit JOHN URŠAS, 3933 South 
Tahnan Avenue.

PAJIEŠKAU partnerio į vištų 
biznį, turiu farmų 5 akrų su budin- 
kais, sodnas, upė bėga per farmų; 
fruktų visokiu, graži vieta čia pra
leisti vikeišenų, galima būti visų va
sarą, 4 ruimu auza, partneris singe- 
lis, kapitalas 500 dolerių butų gali
ma pasidaryti gerų pinigų, o kas 
nori pirkti, tai parduosiu už prier.a- 
1114 kainą. Didelis bargenas.

Platesnių žinių suteiksiu per laiškų 
R. URBAN,

P. O. Box 45 La Clėde, III

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

galiir 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 
Wabash 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 trumpų lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausią būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dienų nuo 10 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

iš

AŠ TURIU gera vieta dėl lietu
vio pardavėjo sekti laiškus nuo 
lietuvių apie namus. Musų $5,000,- 
000.00 išvystymų.

Kreipkitės tarpe 9:30—12:00
MR. SMITH 

Room 616, 
29 So. La Šalie St.

vai.

REIKALINGAS jaunas vyras 
plauti butelius ir abelnam darbui so
dos išdirbystėj, 306 W. 29 St. 

——o------

REIKALINGAS pasitikimus pas
tovus peėkurys, turi būt 
prižiūrėti žemo spaudimo 
14th St. Bath House, 908-10 
Street.

trezvas 
katilų. 
W. 14

669 W. 14 St.

PARDAVIMUI Hardware ir Paint 
Storas. Labai pelningas biznis, ar
ba mainysiu į lota arba bungalovv. 
Tel. Hemlock 1334.

PRIVATUS savininkas turi 
parduoti už mažai cash, mo
dernišką up-to-date 8 kambarių 
muro rezidenciją su dideliu 
yardu, 2 karams muro garad- v • Z1U, 
skiri 
mas, 
dys
gamasis porčius su skrinais, ge
riausia vieta. Didelis pirkinys. 
Skubus pardavimas. Sužinot: 
by appl. (kipitol 2326.

2125 N. Alba n y

koklinis shovveris, du at- 
batbrumiai, aliejaus šildy- 
kafivasinčs sienos, grin- 

kiaurai karpei uotos, mie-

o

REIKALINGAS, patyręs kriaučius 
prie moteriškų rūbų, 190 No. State 
St. Room 408.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia 

REIKALINGA patyrusi mergina 
prie lopymo maišų su mašina. At
sišaukite, Robins Bag Co., 1119 
Frank St.

REIKALINGOS 5 moterys su pa
tyrimu, skirstyti skudurus, gera 
mokestis. Harry Dray, 1447 Blue 
Island Avė.

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGI agentai vyrai ir mo
terys dėl senai išdirbtos naminių 
gyduolių įstaigos. Lengvas darbas, 
geras užmokestis. D. I)., 1526 W. 
21st St.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kamarys dėl 

vaikinu arba merginų. šiltu van
deniu apšildomas, su visais U2^o£u- 
mais. Pasirenduoja pigiai, 2f“3 W. 
71st St.

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
merginos arba moteries — švari 
vieta prie mažos šeimynos, 4401 So. 
Artesian Avė. Tel. Virginia 1326.

GRAŽUS kambarys dėl dviejų vai
kinų su valgiu arba be valgio, 5119 
Savvyer St., antros lubos.

PASIRENDUOJA kambarys ženo- 
tai porai, arba dėl dvieju vaikinų, 
arba dviejų merginų. Atsišaukite. 
3515 W. 59 Place.

For Rent
RENDON 3 švarus kambariai su 

toiletais, gazu ir elektra, rendos 
$10 mėnesiui, 913 W. 20th St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI moteriškų skrybė
lių krautuvė iš priežasties ligos. 
Parduosiu pigiai, 2430 W. 47th St.

PARDAVIMUI saldainių krautuvė, 
fikčeriai ir 5 kambarių rakandai, 
816 19th St.

DETROITE 
NEPAPRASTA PROGA!

Iš priežasties mano vyro mirties 
parduosiu puikų kampinį mūrinį 
namų, katrame randasi du bizniai — 
Restaurantas ir Soft Drink arba Sa
liunas, taipgi su puikiais rūmais 
viršum dėl pagyvenimo. Biznis iš
dirbtas per daugelį metų. Lietu
viais apgyventa kolionija.

Parduosiu už nužemintų kuinų ir 
ųnt lengvų išmokėjimų. Del plųtes- 
nių informacijų kreipkitės ypatiškai 
arba per laiškų pas

MRS T. VIGANAUSKIENI 
9801 Russell St., Detroit, Mich.

GARAŽAS ir taisymo — 40 karų 
vieta, puikiausia taisymo dirbtuvė — 
tavoras ir įrankiai priedai, 
lysas, parduosiu arba 
priežasties silpnos sveikatos, 
na $3,500. 5446 Wentworth
Phone Englewood 2000.

Ilgas 
mainysiu iš 

Kai- 
Ave.

8 KAMBARIŲ bungalovv — 4037 
Grace Street. Žema kaina, greitam 
pardavimui. Karštu vandeniu šil
doma, ledaunės, privatiŠka alėja. 
Garadžius, 25 pėdų lotas; krūmai 
uždangos ant langų.

D. J. O’CONNOR,
10 So. La Šalie St., 

Franklin 4465 ' o —

Exchange—Mainai
IŠMAINYSIU j grynų tuščių lotų, 

arba mažų farmų, 2štoru, naujas 
muro namas, susidedąs iš 6 flatų ir 
2 štorų. Moderniškas, 3G41-43 — 
55th St. Skambink Brunswick 8974.

MAINYSIU savo biznį-cottage, 
dviflatį arba trifiatj ant farmos, 
tuščio loto, biznio ar kitokios 
real estate savasties: 2031 West 
35th St. Lafayette 0909.

MAINYSIU bizniavę namų esanti 
Cicero lietuvių kolionijoje j privatiš- 
kų 1 arba 2 flatų, arba lotų. Simo
nas Kiela, 4843 W. 14th St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė i Pardavimui

1) MAŽIAU KAIP UŽ PUSE KAI
NOS parduosiu 2 bungalow, vienas 
muro, kitas medžio po 5 didelius 
kambarius, tvirtas ir gražus užbai
gimas ant kampinio loto 55x180 — 
tiktai $8,000. Tie bungalow randa
si Clinton, Indiana, arba mainysiu 
ant nedidelio namo Chicagoje, arba 
nedidelės farmos. Kam paranku 
nepraleiskite geros progos. Savi
ninkas nebegali dirbti mainose, per- 
senas ir todėl priverstas parduoti- 
taip pigiai. i

2) PIGIAI parsiduoda už $7,200, 2 
tiukštų muro namas, geras, cemen
tuotas beismentas, pečiais apšildo
mas. Štoras ir 3 flatai po 4 kam
barius. Rendų $90. Randasi ant 
Wallace St., tarp 34 ir 35 St.

3) SPEKULENTAMS PROGA.
5 bizniavi kampiniai lotai netoli 
Harlem Avė., ant Archer Avė., ga
lima gauti už $14,000. Tikimasi, 
kad ten kaina lotų greitu laiku ži
rniai pakils. Dabartinė kaina že
mesnė už “Blue Book”

4) BARGENAS ANT MORGAN 
St., netoli 38Čios, 2 flatų po 4 kamb. 
muro 
$500, 
mų.

$3,500, įmokėtinamas, tik 
daugiau ant lengvų išmokėji-

5) PARŪPINU PIRMUS IR ANT
RUS MORGIČIUS, PIGIOMIS KAI
NOMIS.

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

VISI AGENTAI Į DARBĄ
Lietuvio namas ant North West 

Sidės mainomas j Marųuette 
ant 2 
namas 
rius.

flatų arba bungalow, 
garu šildomas, po 4

J. K. KANIAUSKAS
4016 Cortland Avė.

TURIU PARDUOTI 
arti Belmont Avė. 
čioj apielinkėj, ant kurio 
sibudavoti mažų nameli, 
už $1100 jeigu įmokėsi 
sius į 3 metus.

Box 1105

Manor, 
8 flatų 
kamba-

dideli lota 
Greitai augan- 

galima pa- 
Parduosiu 

$250, liku-

PARSIDUODA dviejų flatų na
mas, su bučerne ir grosernę, ir dvie
ju kąra garažas. Du ruimai už
pakalyj Storo, septyni viršui. Ren
dos neša Šimtą dolerir Turiu par
duoti i trumpą laiką. Kas pirmes
nis, tas geresnis.

3225 Auburn Avė.

TURIU parduoti trijų storų gerai 
pastatyta maro narna 2-4’s ir 2-6’s 
ruimų flatus ir didelį štorų 25x125. 
Garo šildymas, tinka dėl vvholesale 
ar manufaktūros, prie 43rd St. ar
ti Union, frontas į Stock Yards. Nu
leidžiu už $8,000 terminais. Jums 
apsimokės pirkti ta narna.

G. F. MATTHEWS & CO. 
4501 Wentworth Avė. 

Tel. Yards 5762

TURIU rezidenciją—namą 12 rui
mų Chicagoj, Boselande, garu ap
šildomas, garažas dėl 2-jų karų, 
kampinis namas, labai graži vieta 
gyvenimui, tinkama didelei šeimy
nai arba laikymui daug burdingiė- 
rių. Noriu mainyti į farmą arba ne
brangų biznį. Mainant turės pridėti 
biskj cash. Morgičiai dar ant 4 me
tų nemokami, namo kaina apie 
$15,000. Kreipkitės laišku pas savi
ninką į knvgvną “Lietuva”. .1. M., 
Box 100, 321(i S. Halsted St., Chi
cago, III.

DIDELIS BARGENAS
Didelė šeimyna reikalauja dau

giau kambarių, parduos su nuosto
liu 2 flatų muro ir medžio 4 ir 4 
kambarių flatą, toiletai, elektra, ga- 
sas yra, arba mainysiu. Kaina 
$4600. Klauskit 2037 Canalport avė. 
bile vakarą po 6 vai., 2-ros lubos 
frontais.

DIDELIS BARGENAS. Savinin
kas išvyksta į Šveicarija, ir turi 
parduoti savo 6 ruimų muro namų 
prie 37 St. ir Normai Avė. Vonia, 
centralinis šildymas, pilnas forni- 
Šių: piano, radio, vietrola, parduoda
mi su dideliu pasiaukavimu.

T. W. HOUGH and SONS 
4213 So. Halsted St.

lotai 30x126 pė- 
Ave., ant ' 55tos 
ir šaligatviai su- 
Surpipės sudėtos 

nuo Archer Avė. 
Nupirksi už $650

PARSIDUODA 
das ant Kenneth 
gatvės. Vanduo 
dėti ir apmokėti, 
pernai. 3 blokai 
karų linijos. Nupirksi už 
kiekviena, $200 cash ir $10 mėne
siui.

Teisingas bargenas.
W. A. BURGESS 

5853 Kenmore Avė. 
Izmgbeach 6848

PARDAVIMUI 5 flatų budinkas 
arti Humboldt Parko. 
$142 į mėnesį, bargenas 
$3000, kaina $13,000, V. 
1624 N. California Avė.

Jplaukos 
įmokėt tik 

W. Feciura,

Tikras Bargenas
183 pėdos per 125 kampas biznia- 

vas lotas ant 95tos St. arti Western 
Avė., parsiduoda labai pigiai, spė
riai bargenas. Kaina $20,000, ge
ra vieta dėl gaso stoties. Kas nu
pirks, tai į metus laiko daug laimės.

Turime lotų prie pat 95th St., 
tiktai po $390. įmokėti $75 ir po 
$5 į mėnesį.

Kampinis lotas, 59 per 125 pė- 
Geradas, tik už $7500, ant 95th St. 

vieta dėl gasolino stoties.
Nepamiršk tamista pamatyt 

bargenus.
šiuos

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 615 

State 5048 ^*ba 7275

TURIU PARDUOT kampinį štc- 
ra ir flatą, 2 karų garažų ant 26t| 
Street ir Crawford Avė. apielinkė] 
Naujai dekoruota viskas. Kair 
$16,000, priimsiu jūsų lotų Chicag< 
kaipo pirmų įmokėjimą. 
kaip rendų. Matykit šį didelį ba: 
gena tuojaus. M r. Dalkus. Te
Central 3533.

i 
Likusiib

PARDAVIMUI mūrinis namas | 
flatų po 5 kamb. ir Storas, karšt i 
vandeniu apšildomas, 2558 W. 6911 
Sth. Savininkas ant vietos.

PARDAVIMUI 9-1 bizniavas kar 
pas priešais Pil.sen Parkų, Storas 
5 flatai po 4 kambarius, su 3 kam 
garažu. Kreipkitės 5401, W. 22nl 
PI. Cicero, arba šaukit Central 678 .

r

BARGENAS. Pigiai parduodan i 
nuosavybė. Pajamų $95 mėnesiu. 
Elektra, maudvnė ir porčius. Via 
gerame stovyje. Kaina $9750. M - 
žas įmokėjimas cash, o balansas a t 
morgičių. Pasiklausti frontnamuoJ’.

2213 W. 21 Street.
arti Leavitt St. i




