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Britų Submarinas 
paskendo su 21 žm.
H-47 nuėjo dugnan, 270 pėdų gilumoj, kito 

submarino užgautas - Nėra vilties pa
skendusius Įgulos žmones išgelbėti

Lietuvos Naujienos

LONDONAS, liepos 9. — vieno savo Įgulos žmonių, sig- 
St. George sąsiaury, lies Peni- nalininko Charleso Bull’o. Ma- 
broke krantais, šiandie pasken- noma, kad jis yra žuvęs ka- 
do britų submarinas 11-47 su tastrofoj. Be to jūreivis Ar- 
21 Įgulos žmogum. thur Sampson buvo pavojingai

Vieta, kur submarinas pa- sužalotas ir taip pat tur būt 
skendo, yra 270 pėdų gilumo. Į nebeišliks gyvas.

Submariną H-47 paskandino,! Submarinas H-47 paskendo, 
užgobęs jį, kitas, daug didės- į kaip sakyta, 270 pėdų gilu- 
nis, submarinaą L-12. Užgan-,1 moj, — beveik tris kartus gi- 
tasis taip greitai nuėjo dug- liau, nekaip vieta, kur 1927 
nan, kad iš dvidešimt trijų jo! metais paskendo Jungtinių Vai-
Įgulos žmonių tik du išnėrė Į stybių submarinas S-4. Tokioj 
paviršių ir- Imvo išgelbėt i, Bu- g-elmčj g-elbe.jiiuo operacijos 
tent, submarino komanduoto- bus labai sunkios.
jas Įeit. Gardner ir radio ope-i Pirmas admiraltijos lordas 
ruotojas Clebourne, kuriuodu 1 pranešė parlamente, kad nesą 

nelaimės metu buvo submari- nė mažiausios vilties išgelbėti 
no bokšte. įgulos žmones, nuėjusius dug-

Submarinas L-12 pasigenda j nan kartu su submarinu.

$1,000,000 opiumo su- . Pranešimai iš Mas- 
rado Kinų vicekon- kvos apie piovynes

sulienes bagaže
Mrs. Kao teisinas nežinojus, 

ką gabenanti iš Kinų, nes 
bagažas buvęs ne jos nuosa
vybė

SAN FRANCISCO, Cal., lie
pos 9. — Muitinės valdinin
kai, padarę kratą Mrs. Susie 
Ying Kao,’ Kinu vicekonsulo 
žmonos, atsigabentose iš Kinų 
bagažo skryniose, surado daug 
opiumo, vertės, kaip apskai
čiuoja, $1,000,000.

Bagažas buvo sulaikytas pra
eitą penktadienį, gavus prane
šimą iš Jungtinių Valstybių iž
do departamento atstovų Ki
nuose, kad Mrs. Kao gabenanti 
narkotikų. Krata buvo padary
ta palei Įsakymą iš Wasbing- 
tono.

Mrs. Kao pareiškė, kad opiu
mas nesąs jos nuosavybė. Ji nė 
nežinojus, kad skryniose esą 
narkotikai. Jos turtingi ir įta
kingi draugai Kinuose pripra
šę ją atgabenti skynias Į San 
Francisco ir atiduoti tam tik
riems asmenims. Ji apsiėmus 
tatai padaryti, manydama, kad 
skryniose esančios tik šiaip do
vanos siuntėjų draugams.

Klausiama, kas yra tie as
mens Kinuose, kurie jai įtei
kė skrynias atgabenti, Mrs. 
Kao pareiškė, kad ji to nega
linti padaryti, nes jos gyvy
bei grėstų pavojus.

NE\V YORKAS, liepos 9.
Rytų valstijose užėjo stiprios 
kaitros ir, kaip pranešimai pa
duoda, vakar nuo kaitrų Įvai
riose vietose mirė dešimt žmo
nių.

Chicagai ir apiclinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
vakarų ir žiemių vakarų vė
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 70° ir 81° F.

Šiandie saulė teka 5:23, lei
džiasi 8:27. Mėnuo leidžiasi 
11:43 vakaro.

Amerikos komu
nistuoseI

' Komunistų internacionalas tu
ri valgo išspręsti, kas turi 
Amerikos vvorkeriams vado
vauti

NE\V YORKAlS-, liepos 9. — 
! Iš Maskvos gauta naujų žinių 
I apie rietenas Amerikos komu
nistų partijoj.

United Press korespondentas 
Maskvoje praneša, būtent, kad 

Į klausimas* kas turįs kontroliuo
ti Amerikos komunistų parti
ją, esanti svarbiausia proble
ma, kurią komunistų interna
cionalo vykdomasis komitetas 
turęs spręsti dabar laikomoje 
savo konferencijoje.

United Press pranešimu, ko- 
minternas pareikalavęs, kad 
Amerikos komunistų vadai — 
Jay Lovestone, Bertram Wolfe 

I ir Be n Gitlovv — pasiliktų Mas- 
< kvoje, bet jie visi trys atsisa
kę įsakymo klausyti. Prievarta 
Maskva nenorėjus jų sulaiky
ti, bet manius galėsianti paveik
ti juos partijos disciplina.

Lovestone tačiau tiesiai ne- 
j paklausė Maskvos Įsakymo. Jis 
1 pareikalavo savo pasporto, kaip 
amerikietis, ir jo reikalavimas 

I pagaliau* buvo išpildytas. Love
stone parvyko namo.

New York Times korespon- 
! dentas, VValter Duranty, rašo, 
kad oficialios Maskvos komu
nistų sferos nugina pranešimus 
apie Amerikos komunistų vadų 
sulaikymą Rusijoje, bet kartu 
tos pačios Maskvos sferos pri
pažįsta, kad kominternas stip
riai išpėręs Amerikos komu n i? 
sius, išlojojęs juos už jų tar
pusavio peštynes ir skaldymą
si ir dagi norėjęs išsiųsti juos 
komunistinio darbo dirbti Į Įvai
rias kitas vietas, bet ne Ame
rikoje.

Kareivis nušovė kareivį 
armijos poste

TACOMA, Wash., liepos 9. 
— Fort Lewis armijos poste 
seržantas John Robinson nušo
vė kapralą Franką Ignatzą. 
Pats seržantas Robinson taip
jau buvo pavojingai pašautas. 
Kariuomenės vyriausybė veda 
tardymą.

[Atlantic and Pacific Photo)

South Ėend, Ind. — Lėktuvas, kuris nukrito nuo 2,000 pėdų aukštumos. Nelaimėj žuvo niecha- 
nikas Lei«-H Sellers iš Walkerton, Ind., ir sunkiai tapo sužalotas aviatorius J. F. Parkhill.

Nauji J. V. popieri
niai pinigai šiandie 

jau apyvartoje
Visuose bankuose galima jau 

gauti naujai išleistų, žymiai 
mažesnio formato, banknotų

Nauji popieriniai Jungtinių 
Valstybių pinigai šiandie pra
deda cirkuliuoti visame kraš
te.

Visuose krašto bankuose, kai 
tik jie šiandie rytą atsidarys, 
žmonės galės gauti naujut nau
jų “bumaškų,” — nebe tokių, 
kokios ligšiol buvo, bet visu 
trečdaliu mažesnių, patogesnių.

Be abejo, kiekvienas tuojau, 
dėl įdomumo, norės turėti nau
jų banknotų, ir dėl to bankai 
turės nemaža darbo ir, gal, ne 
visus norinčiuosius galės pa
tenkint.

Iždas, nors jau gausiai yra 
naujų banknotų prispausdinęs, 
vis dėl to dar ne tiek, kad jo
mis galėtų pakeisti visus se
nuosius popierinius pinigus, ir 
bankams išdalinta jų tik po ap
ribotą kiekį.

Senieji popieriniai pinigai ir 
toliau bus taip pat geri, kaip 
kad naujieji, ligi ilgainiui pa
starieji visai pakeis senuosius.

Policija išvijo britų 
komunistes iš par

lamento rūmų
I

LONDONAS, liepos 9. — 
Komunistų moterys vakar va
karą padarė sceną parlamento 
rūmuose. Demonstrantės buvo 
Tarptautinės Klasių Kovos Ka
linių pagalbos Londono sky
riaus moterų komiteto narės. 
Jos atvyko į parlamentą rei
kalauti pasimatymo su vidaus 
reikalų ministeriu Clyne, ku
ris atsisakė maišytis į teismo 
reikalus ir neleisti bausti an
gliakasių, kurie per visuotinį 
streiką bandė sudaužyti vieną 
traukinį. Moterys buvo polici
jos pašalintos iš parlamento 
rūmų.

Užgynė plikablauzdėms 
fleperkoms rodytis 

gatvėse
CIMBlLESTON, III., liepos 9. 

.— Vietos policijos viršininkas 
išleido įsakymą, kuriuo užgina 
merginoms! paikomis blauzdo
mis, be kojinių, rodytis gat
vėse. , 1 .

Perša Rockefellerį i 
New Yorko burmistrus

NEW YORKAS, liepos 9.
Alibert Ottinger, buvęs ge

neralinis prokuroras, kuris da
bar garlaiviu Ile de France grį
žta namo iš Europos, bevieliu 
pataria nominuoti Jobną 1). 
Rockefellerį Jr. kandidatu Į 
Niew Yorko merus:' Rockefelle- 
ris, sako Ottinger, butų “idea
liausias New Yorko burmis
tras.”

‘Pathfinder’ perskri
do per Atlantą?

SANTANDER, Ispanija, lie
pos 9. — Iš Llanes, pajūrio 
miesto sienoj tarp Oviedo ir 
Santander provincijų, praneša, 
kad ten šiandie 8:47 vakaro 
buvo pastebėtas aeroplanas, la
bai panašus Į Amerikos lakū
nų ‘Pathfinder’ aeroplaną, 
skrendantj rytų linkui.

Nuo laiko, kai ‘Pathfinder’ 
išskrido antradienį, 7:50 ryto, 
iš Okl Orchard, Maine, per At
lantą j Romą, iki vakar vaka
ro jokių kitokių žinių apie jo 
kelionę, negauta.

NĖR ŽINIŲ APIE BOVVLERĄ

0TTAWA, Ont.,'-Kanada, lie
pos 9. — Apie Chicagos hidro- 
aeroplaną ’Untin’ Bowler, skren
dantį iš Chicagos j Berlyną, 
jokių žinių nėra. ,

Bandė apiplėšti ameri
kiečio Dewey namus 

Varšuvoje

VARŠUVA, liepos 9. - Ban
ditai bandė apiplėšti amerikie
čio Charles S. Dewey, finan
sinio patarėjo Lenkijai, namus 
Varšuvoje. Dewey ir jo žmoną 
mat yra dabar Maskvoj, ir ban
ditai norėjo pasinaudoti pro
ga, bet nepavyko, kadangi na
mai buvo stropiai sergimi. Vie
nas plėšikų, paskilbęs Bernard 
Trzaska, buvo suimtas.

Gaisras sunaikino 1,000 
namų Rusijos mieste
MASKVA, liepos 9. — Pra

neša, kad Kutišvoj, nedidelia
me pramoningame mieste ne
toli nuo Sverdlovsko, siautė di
delis gaisras, sunaikinęs apie 
tūkstantį trobų, jų tarpe ir ad
ministracijos trobesius. Ugny 
£uvo ir keletas žmonių.

Rumanijos vyriausy
bė nugniaužė kari
ninkų konspiraciją

Spėjama, kad buvęs Rumani
jos kronprincas Karolis bu
vęs žinioj su sąmokslinin
kais

VIENA, Austrija, liepos 9. 
— Del griežtos cenzūros, arti
mesnių žinių apie susektą Ru
munijoj sąmokslą prieš dabar
tinę premjero Julio Maniu val
džia nėra. Gautas tik oficialus 
Bucharesto pranešimas, kuris 
sako, kad kai kurie civiliai agi
tatoriai, vyriausybei jau seniai 
žinomi kaip žmones be jokių 
skrupulų ir vertės, buvę su
organizavę juokingą sąmokslą 
prieš esamą valdžią. K onspi ro
torių galva buvęs pulk. Augusi 
Stojka. Jie negalėję nieko at
siekti, nors prie jų buvę prisi
dėję dar du karininkai, kap. 
Cambra ir Įeit. Gorgescu, taip
jau kai kurie fabrikų darbinin
kai. Visi jie tapę areštuoti.

Kai kas spėja, kad tas są
mokslas galėjęs būt ne be ži
nios buvusio Rumanijos kron- 
princo Karolio, kuris, kaip iš 
Paryžiaus praneša, esąs pasi
rengęs keliauti į Jugoslaviją, 
kame jis pasimatysiąs su savo 
motina, Rumanijos karaliene 
Marija, ir savo sumini, kara
lium Mykolu, kuris dar vaikas 
tėra.

Graikų vyriausybe 
priešinga visuoti
niam balsavimui

ATĖNAI, Graikija, liepos 9. 
— Vyriausybė, priešindamos 
opozicijos pasiūlytam visuoti
nio lygaus balsavimo įstatymo 
projektui, siūlo, kad moterims 
iki 35 metų nebūtų suteikta 
rinkimų į parlamentą teise, 
nors vietų rinkimuose vyriau
sybė sutinka leisti visuotinį bal
savimą.

Kalėjimas iki gyvos 
galvos už pačios 

nužudymą
JUNEA1U, Wis„ liepos 9. — 

Stanley Milės, kuris praeitą ge
gužės mėnesį nušovė, savo žmo
ną, teismo tapo pasmerktas 
baudžiamajam kalėjimui Ugi 
gyvos galvos. 

• —... —..... ...
WIStC()NISIN RAPIDS, Wis., 

liepos 9. — Keli nėr kaimely, 
netoli nuo čia, trenkęs perkū
nas užmušė tris vyrus ir ke
turis arklius.

AUTOBUSAI PRIDARO ŽMO
NĖMS tyĖDŲ

ROKIŠKIS. — Birželio 7 d. 
arkliui pasibaidžius sudaužyta 
pil. K. ratai ir daug prekių. 
Birželio 9 d. pasibaidžius ark
liui sunkiai sužeista Kurkliečių 
moteris V.

Ukmergės ap. Veprių vai. 
Pranių k. birželio 14 d. kilo 
gaisras, kuris sunaikino dvie
jų pasiturinčių ūkininkų visus 
trobesius, išskiriant klojimus. 
Nuostolių padaryta daug, tro
bos buvo neapdraustos. Mano
ma, kad tai pypkutės pada
ras.

Gali nevest mergi
nos, sužinojęs ją 

alų darančią

Rožė Akimaitė skundė Juozą 
Andriušką dėl vestuvių suar
dymą, bet teismas Juozą pa
gyrė

LANSING, Mieli., liepos 9.
Aukščiausias valstijos teis

mas čia išsprendė, kad jauni
kis gali be niekur nieko atsi
sakyti vesti merginą, nors ir 
buvo su ja susižadėjęs, jeigu 
jis sužino, kad ji daro namie 
alų ar munšainą.

Sprendimas buvo padarytas 
byloje Božės Akiniai lės priefc 
Juozą Andl’irišką, abiejų iš 
Grand Rapids.

Akimaitė skundė Andriušką 
dėl to, kad juodu buvę susiža
dėję ir jau besiruošę kelti ves- 
tu.ves, bet kone paskutinę die
ną jos jaunikis staiga suardęs 
vestuves ir atsisakęs ją vesti. 
Del prižadų sulaužymo, mer
gina reikalavo iš Andriuškos 
tam tikros sumos pinigų, kaip 
atlyginimo.

Andriušką prisipažino, kad 
visa taip buvę, kaip skundėja 
sakanti. Vestuves jis suardęs. 
Bet padaręs tai dėl to, kad prieš 
pat vestuves sužinojęs, jogei 
Rožė užsiimanti alaus darymu 
ir munšaino gaminimu.

Akimaitė užsigynė, kad mun
šaino negaminus, nors alų, tai 
tiesa, darius, — darius ji savo 
vestuvėms, ir tai su paties jau
nikio žinia.

Teismais savo sprendime sa
ko, kad Andriušką butų buvęs 
“paikšas”, jeigu jis, sužinojęs, 
kad jo sužadėtoji užsiima pro-
hibicijos įstatymo laužymu, bu- me sudegė Kazių Snapaičio 
tų ją vedęs ir ėmęsis atsako-1 trobos ir visas turtas. Buvo 
mybę už*.jos neteisėtus darbus, apdrausta 10,000 litų.

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. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, m.

Nuodijosi gimnazistė
KAUNAS. — Miesto sodne 

nuodijosi actu viena “Aušros” 
mergaičių gimnazijos VI kl. mo
kinė. Priežastys nežinomos.

Apvogė agentūrą
DEGUČIAI, Zarasų ap. — 

Degučių pašto .agentūros vedė
jui p. Visokinskui išvykus, ne
žinomi piktadariai parinktų 
rauktų pagalba išvogė iš ka
sos apie 80 litų pinigų.

UŽPUOLĖ PLĖŠIKAI

Kretingos apskr. Bubelių kai
me pas Gabrilaitienę įsilaužė 
du ginkluoti plėšikai, vienas 
peiliu, kitas revolveriu. Atėmė 
i'š jos 50 dol. 26 litus ir daik
tų už 300 litų. Vienas Buvo 
maskuotas. Pastarasis sulaiky

tas. Paaiškėjo, kad jis yra Sle- 
pas-Kantoras iš Darbėnų valse-

NUNUODIJO VAIKĄ

Kybartų valsč. Stanaičių kai
me šeštauskienė arseniku nu
nuodijo savo 3 metų kūdikį. 
Norėjo ir pati nusinuodyti, bet 
buvo sulaikyta.

MOTOCIKLO NELAIMĖ

KAUNAS. — Garliavos plen
te įvyko motociklo nelaimė. 
Važiavo ,iyia<,ijos mechanikas 
vyresnysis puskarininkas X. 
(/reit važiuojant Garliavos link, 
staiga motociklo ratas papuolė 
į duobę ir užsisuko, X paleido 
vairą, ir tapo nutrenktas po 
motociklu.

Važiavusiam smarkiai su
trenkta krutinę ir visas sudau
žytas. ‘ ’ j j

Paskendo 2 vaikai
Serijų valsč- Gudio vienk. 

ūkininko Masionio paskendo du 
vaikai, vienas 13, kitas 15 me
tų.

Lietuvos savivaldybėse 1929 
m. sausio 1 d. tarnavo viso 2,- 
883 žmonės — 2,290 vyrų ir 
593 moterys. Algoms jiems kas 
mėnuo išmokama 750,511 lt.

Nemunaičio gi ui niūk i joj 13 
kilometrų nuo Alytaus išdegė 
5 ha pušnyno jaunuolyno.

Gražiškių valsč., Kapenų kai-
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Beveik Numiriau
(Feljetonpalaikis)

Kas teisybė tai ne melas, o 
ką girdi ir jauti, tai ir-gi nei 
sapnas. Kad ir mano trys die
nos kovos su giltine—ką aš pa
tyriau, tai ot ir neiškenčiu ne
pasakęs.

Truputį gėriau, peršalau pas
kui vėjas suputė—žodžiu, susir
gau. Pradžioje guliu, ožiukus 
pjaunu ir vis laukiu bene per
eis. Bet galva svaigsta, iš bur
nos liepsnos eina, ausys ūžia, 
akys tokios sunkios ir karštos 
—reiškia, reikia daktaro.

Daktaras atėjo, apibarškiiio, 
po liežuviu termometrą pakišo, 
parašė receptą ir išėjo. Aš ne
žinojau ar mirsiu, ar ne. Išgė
riau kiek kūmutės vaistų man 
davė, bet nesupratau, ar čia ge
riau, ar ne... Tik akių jau be
veik negaliu atmerkti, bet au
syse jau nebeužia.- Matyti ne
matau, bet girdžiu geriau kaip 
pirmiaus.

Kūmutės pašaukė kitą dakta-! 
rą. Jis irgi apibarškino, pali
ko receptą ir išėjo. Jo vaistų j 
ėmiau kiek davė — jie buvo 
kiek skanesni. Gaspadinė, gir
džiu, šneka: Jau tur būt Džia- 
nas negis... Matai akys stikli
nės, o valgyt jau trečia diena 
nevalgo, siūliau kopusių, siū
liau kiaušiniu—neima.

I fesorių, mano mergaitė sirgo 
zapalenija, visi daktarai buvo 
ir nieko negelbėjo, o profeso
rius tik atėjo ir kai ranka at
ėmė... šauk, sakau, profesorių...

Aš girdžiu ir tyliu. Šaukite, 
mistinu, ir pati velnią, tik duo
kite man ramybę...

Girdžiu jau profesorius atėjo. 
Tuojaus suuodžiau cibulius — 
žydas, sakau, ir girdžiu žydiš
ką akcentą. Man vistiek, —bet 
jo vaistų kai supylė man šaukš
tuką, tai nusitariau kito nebe
gerti. .Jei mirsiu, tai mirsiu, 
bet tokio jovalo negersiu. Kant
rybės netekęs pareikalavau, kad j 
pašauktų lietuvį daktarą, manoj 
gerą pažįstamą, jam viską pa
sakiau, o jis ir sako: laikykis, 
Džianai, nepasiduok ir bus ge
rai. Tai, sakau, geras žmo
gus...

Ant rytojaus atėjo daktaras, 
vėl mane suramino, bet aš jau 
nežinojau nė ką manyti, nė ko 

| laukt, guliu, vadinasi, ir laukiu 
' pats nežinodamas ko. Giltine 
I gal ateis, gal pekla yrą, gal 
dangus yra—aš, pasakysiu, pra
dėjau kvailiot. Ir atvirai jums 
pasakysiu: žiopliai tie visi poe
tai. kurie aprašo mirštančio 
žmogaus padėtį. Mirštantis neme 
luos, mirštantis genijaus min
čių papila—ot sakau, durniai ir 
tiek: mirštantis šneka niekus, 
kaip aš kad šnekėjau. Sap
nuoji žmogus ir kvailieji, pri
simeni pergyventus įspūdžius ir 
kvatoji kokiu tai arklišku juo
ku. Ne, prieš mirtį žmogaus 
protas susimaišo su dumblais 
ir su mėšlais, jei taip galima 
išsireikšti.

Tris dienas aš šitokioj padė- 
šnekėjau niekus, 
labai aiškiai na
gi rdė jau ką kiti

Kita kumutė pašaukė dar ki
tą daktarą. Šis apžiurėjo, įdū
rė į ranką su kokia ten adata 
ir, receptą palikęs, išėjo. Išei
damas pasakė gaspadinci: Nebi
jok, ponia, duok jam vandens 
ir vaistų, kaip sakiau, ir bus 
gerai, o jei ne, tai duok žinot. 
Gaspadinė jam atkerta: Tur būt
jau iš jo nieko nebus... Vargi-j ty gulėdamas 
na mus be reikalo ir tiek. j bet girdėjau

Tai vis buvo lietuviai dakta-' miškių kalbą- 
rai, kurie man rodos darė ką kalbėjo, nors pats kalbėjau be 
galėjo, bet štai atbėga kaimin-1 senso, kaip jus kad sakote. Ir 
ka ir garsiai šaukia: Šauk pro-jot šios trys dienos man buvo

tikrai žingeidžios. Visų pirma 
gaspadinė sužinojo, kad aš tu
riu tūkstantį dolerių apdraudos 
kompanijoj—reiškia, užteks gra- 
boriui ir dar jai liks. Ir velnias 
žino iš kur graboriai sužinojo 
apie mano Jigą...

Aš guliu pusgyvis, daktaras 
mane kiek suramina, vaistų po 
oda įleidžia, o čia graboriai, 
kaip varnai, jau suka apie ma
no dar apyšiltį kūną. Viską, 
brolyčiai, girdžiu ką jie kalba. 
Vienas graborius pačiupinėjo 
mano ranką— oi, sakau, šalto 
kraujo žmogus. Jisai gaspadi- 
nei, girdžiu, jau sako: aš pi
giausias graborius. Kitas, drą
sesnis, 
išdirbu.

mano išganyta, o kūną dakta
ras prižiūri. Graboriai susikru
vinę išėjo...

Aš atsibudau. Žiuriu daktaras 
sėdi ir Cigaretą ruko, o man 
taip lengva...

Viskas laimingai praėjo, 
Džianai. Plaučių uždegimo jau 
nėra, už kelių dienų busi svei
kas.

O ko čia tie graboriai susi
rinko?

—Tai tavo klajojimas, Džia
nai, čia nebuvo graborių, buvo 
tavo draugai. Tu tris 
klajojai, bet dabar jau 
tvarkoj.

Daktaras išėjo, o aš

dienas 
viskas

sako: aš pats grabus 
Trečias išdidžiai pa

ką reiškia mano var- 
įdas laidotuvėse? Visi žino—pa
tarnavimas mandagus ir koply
čia dykai. Pasikark, manau, 
su savo koplyčia ir su savo var
du, tik duok man ramybę...

—Ko tie graboriai čia nori ?—■ 
paklausiau daktaro. Jisai mane 
suramino ir pasakė, kad viskas 
bus gerai, ir liepė miegot.

Ant rytojaus kūmutės 
graborius, girdžiu, perša:

—Jis mano vyrą palaidojo su 
muzika ir automobilių keturis 
davė. Jis mano mergaitę pa-1 
laidojo ir kalbėtoją surado. Jis i 
kvietkų atvežė ir jo žvakės ge
resnės. Ir taip toliaus. Kiek
viena kumutė giria savo gra
borių, o aš guliu ir velnius 
spjaudau, jei norite, kad atvi
rai pasakyčiau.

Telefonas skamba ir skamba. 
Vis graborius kalba ir vis klau-1 
šia ar nemirė... Kai mirs, tai 
pašauk, dvidešimts penkis duo
siu—-girdžiu vienas siūlo... Pa
sikarkit, manau, jus visi. Ma- 
no kailį jau parduoda, o da dū
šia kūne.

Ir trečioj dienoj susirinko vi
si graboriai ir kaip pradės peš
tis, kaip pradės muštis, tai man 
net koktu pasidarė. Tiktai ku
nigas juos kiek nuramino... Ku
nigas jiems pasakė, kad dūšia Į

vėl

papra
šiau gaspadines karšto pieno 
puoduką. Už trijų dienų nuėjau 
daktarui apsimokėt.

—lldeginis.

ĮVAIRENYBES
STEBUKLINGA ČIGONĖ

•Paryžiuje mdkąliniinkai da
bar stelbisi nepaprastos atmin
ties mergaite. Ji yra atvežta iš 
Amerikos, vadinasi Thea Alba,

čigonė, 17 metų amžiaus. Len
gvai ji vartoja žodžiu ir raš
tu 20 kalbų ir vienu ir tuo pa
čiu metu diktuojama gali abiem 
rankom rašyti 5 skirtingom 
kalbom. Į vieną ranką paima 
tris pieštukus, į kitą du ir ra
šo eilutėmis, viena po kitos- 
[žymieji mokslininkai, kaip Pi- 
randelo, Meterlink neatsistebi 
tokia nepaprasta mergaitė. Pa
klausta ji dėl nepaprastų ga
bumų pareiškė, kad nič nieko 
nepaprasto savy nematanti ir 
nejaučianti. Tai ką ji galinti, 
galįs ir kiekvienas gyvas žmo
gus, tik tegu pagimnastikuoja 
savo smegenis tiek laiko, kiek 
ji gimnastikavusi ir tegu su
stiprina ir išlavina valią. Tė
vai Thea Albos stebėjosi savo 
dukra iš pat mažens. Visiškai 
maža budama skaičiavusi ran
kų ir kojų pagalba įstabiai tik
sliai. Tėvai vienu metu abejo- 
ję, ar ji esanti tikra duktė, 
nes pažiūrint ūgio jie mate ją 
vyresnio amžiaus esant ir ar 
nepakeitė kas nors jos.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

CATHOLIC SALVAdE BUREAU
Naujoj Krautuvėj

3609-11 S. Halsted Si

Dabar eina specialis Liepos (July) mė
nesio išpardavimas rakandų, pečių, vy

riškų, moteriškų ir vaikų drabužių.

Mes turime pilniausi pasirinkimą 
rakandų srityje.

VATIKANAS TURĖS 
AVIACIJĄ

Šventojo Tėvo valstybėlė ata
tinkama proporcija turės visa, 
ką turi ir didesnės valstybes. 
Geležinkelių stotį stato italų

valdžia, automobilį dovanojo 
“Fiat” firma, toji pati firma 
dovanojo ir du lėktuvu. Jiems 
jau ruošiamas Vatikano žemėj 
aerodromas. Aeroplanai vežios 
paštą j užsienio valstybes ir bus 
naudojami kaip susisiekimo 
priemonė Vatikano keleiviams

Taupimo Sąskaitos
Perkeltos Į šį Banką iki

15-Liepos ir tą dieną

ir

Taupimui Depozitai
Padėti tuo pačiu laikotarpiu neš 

nuošimtį nuo

Liepos 1-mos dienos

CENTRAI”“ BANK
TRUSTINfi KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
Chicago .

VALSTIJINIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

ĮVYKS

RNAUSKO DARŽE
Visos Chicagos ir kitų miestų lietu

vaitės gražuolės (nevedusios) yra kvie
metų amžiaus Pėdų

čiamos dalyvauti konteste . Laimėtojos

gaus $100 vertės deimantinį žiedą ir $45
Vardas pavardė

Adresas

konteste. Esu

Kiekviena kontestantė yra prašoma 
išpildyti kampe telpančią aplikaciją ir 
kartu su savo paveikslu prisiųsti ją 
Kontesto Komisijai. Paveikslas reika
lingas tam, kad butų galima padaryti

(miestas). Užsiėmimas

svarų. Gimiaucolių ūgio; sveriu

APLIKACIJA
NAUJIENŲ" KONTESTO KOMISIJAI

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

Aš sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Pasaulio Vergo at
sakymas komisa

rams

Kaip matyt, mano žinutė “Ką 
nugirdo Pasaulio Vergas”, til
pusi liepos 3 d., “Naujienose” 
skaudžiai užmy^ ant korno 
komisarą gazidfai, kad iš skau
smo komisarai garsiai sudeja
vo ir bandė i mano straipsnelį 
atsakyti (liepos 5 d.).

Bet visa bėda su komisarais 
yra ta, kad jie apsimetę neiš
manėliais, bando lošti durne
lių rolę ir visą domę nuo tik
rojo dalyko nukreipti kur ki
tur. Jie, pavyzdžiui, visa ger
kle rėkia, kad buk Grigaitis 
rašąs, jog jie, komisarai, ga
vę žinią nuo kokio tai Gabrie
liaus ir tą dieną jų gazieta ne
išėjusi. Tuo tarpu po tuo straip
sniu stovi mano parašas. Net

0

NAUJIENOS, Chicago, UI.
ir straipsnio antgalvy mano 
vardas minimas. Savaimi todėl 
yra aišku, kad tą straipsnį ra
šė ne Grigaitis. Betgi komisa
rai durnelius nuduodami (ne
manyčiau, kad jie butų jau to
kie amžini žiopliai, kad nega
lėtų atskirti redakcijos raštų 
nuo bendradarbių rašinių) už 
mano straipsneli kaltina Gri
gaitį.

Pagalios, tai kad komisarų 
gazieta tą rytą neišėjo nėra 
ir mano prasimanymas. To aš 
nė netvirtinau. Pačioje žinioje 
buvo pasakyta, kad vienas ko
misarų darbininkas tą pasako
ja. Jis man porą kartų tai pa
sakojo. Tą girdėjo ir geras ko
munistų parapijomis. O jeigu 
jau pačių komisarų darbinin
kai vaikšto pas “Naujienų” ko
respondentus ir pasakoja, tai 
kodėl apie tai negalima para
šyti? Ir buvo parašyta tik tas, 
ką jis pasakojo, kartu aiškiai 
pasakant, kad tai yra ne ma
no žinia, bet kad taip pasa
koja komisarų dhrbininkas. Ar 
jau dabar komisarams bus aiš
ku?

Komisarams labai nepatinka, 
kad aš pavadinau jų įstaigą

Chicago. — Edwin Markows- 
ki, kurio visa šeima Užsinuodi
jo maistu. Trys vaikai nuo už- 
sinuodijimo mirė.

TheEnglishColumn

Marųuette Maroon 
Murmurs

TOO MUCH BALI.

Casey, c
Joe, 3 b
Joe, P. -2b
Walter, 2b
Lloyd, ss

4 o o o
2 0 0 0
2 0 0 1
3 0 10
2 0 0 0

56612—P. Venckui
56613—P. šublinskaitei
56615—K. Žaliui
15552—B. Macaitei 
15556—V. Šarkiui

23637----F. Tveri ir»«’x įjonienei
23641 B. Jakimaitei-Jankaus- •

kienei
15543 V. Paulauskiui
23642 I). Lukoševičiui

Tūkstančiai pagerinimų 
centralinio ofiso įrengime laike 5 metų

PASKUTINIAIS penkiais metais įvyko šimtai svarbesnės 
reikšmės pagerinimu telefonų centraliniame ofise Bell System, 
o mažesnių pagerinimų padaryta tūkstančiai. Pagerinimai 
padaryti svvitihBdard cabliui, relajuose, corduose, kondense- 
riuose, selektoriuose, ir ištobulinime naujesnio ir geresnio 
materiolo visokios rųšies įrengimams, vartojamiems centra
liniame ofise.

Tie pagerinimai netik pagelbėjo palengvinti nepaprastai au
gantį telefonų reikalavimo sudotiniškuma. Jie taip pat padaro 
galimu nepaprastai greita patarnavimų, kuris pašalina visokį 
užtęsimų, žmonėms norint susisiekti su United States gyvento
jais visose šalyse, ar jie bus atskirti trimis florais tame 
pačiame name, ar trimis tūkstančiais myliu krašte.

Bell Systemoj nėra sustojimo. Tikslas yra — geresnis ir 
geresnis telefono patarnavimas kuo pigiausiomis kainomis.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
BELL SYSTEM

One Policy - One System - Vniversal Service

Trečia Naujienų Ekskursija

Lietuvon

Laivu Lituania

Liepos 20,1929 
Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO 
Tuojaus kreipkitės į Naujienas su paveikslais, 
kad išpildyti aplikacijas sugryžimui, nes užima 
apie 30 dienų iki pareina permitas.
Naujienos aprūpins jus visais reikalingais doku
mentais ir visoje kelionėje neturėsite jokių ne
malonumų.
Naujienos atdaros nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 

vakare

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

skebaracija. Jie bažijasi, kad 
jie esą pripažinę uniją, Taip, 
esate pripažinę, bet lik dėl svie
to akių, nes uniją ant kiekvie
no žingsnio apgaudinėjate, ne- 
damokcdami darbininkams al
gų net iki $15, o gal ir dau
giau, į savaitę; taipjau ver
čiate juos dirbti ilgus viršlai
kius, bet už tą jiems nemokė
dami; arba verčiate dirbti ant 
daugiau mašinų, negu unija 
leidžia. Žinoma, darbininkai to 
nenori, bet nedarbui siaučiant 
bijosi pasipriešinti, kad ir to 
darbo netektų. Juk su nieku- 
riais darbininkais, kurie neno
rėjo pasiduoti tam išnaudoji
mui, jau apsidirbo!, išmesda
mi juos į bedarbių eiles už 
tai, kad jie nors ir po komu
nistų raudono pamokslo nesu
tiko patys prieš save streik- 
laužiauti. ♦

Antra, komunistai ir jų ga- 
zietos yra aršiausi griovėjai 
darbininkų organizacijų ir uni
jų. Prisiminkim tik pereitą an
gliakasių streiką. Pati komisa
rų gazieta viešai ragino an
gliakasius nemokėti duoklių į 
uniją, bet rašytis prie pačių 
anglių baronų sugalvotos ko
munistinės “unijos”, kurios 
tikslas buvo suardyti angliaka
siu vienybe ir sulaužyti strei
ką. »

Man pačiam teko dalyvauti 
lame angliakasių streike Penn- 
sylvanijos valstijoje ir stovė
ti pikietų linijoje žiemos šal
ty, kada siautė didžiausi šal
čiai ir sniego pūgos. Bet ne 
vien nuo šalčio ir sniego an
gliakasiai kentėjo. Raitieji val
stijos kazokai, ginkluoti ilgais 
ir trumpais šautuvais, jodinė
jo pikietuotojų li/tfja, daužy
dami slreikierių eįdvas ir pi- 
kietuotojus grusdanii į kalėji
mus. Tuo pačiu laiku komisa
rų gazietos gi dėjo visas pa
stangas, kad tik kaip nors su
ardyti angliakasių vienybę, kad 
lik kaip nors sulaužyti ang
liakasių streiką ir už tokį pa- 
sitarnavimą anglių baronams 
gauti iš jų riebių sanvičių. Už 
tą organizuoti angliakasiai da
bar visą centristinių komuni
stų spaudą ir vadina .skebara
cija. Ir jie ne klysta.

— Pasaulio Vergas.

Lašt Sunday, July 7, 1929, 
Ihe Marųuette iMarodns essayed 
to play tvvo games in the šame 
day. The net result was a sound 
Ihrashing at the liands of a 
picked nine of semipro play- 
ers who took our money in the 
moroing fraoas by a score of 
15 to 5 at lįst and Fairfield. 
The afternoon affair at Lin
coln Bark resulted in a vic- 
tory for the Maroons by a 
score of 6 to 3 against the re- 
vamped Bell’s A. C.

’Manager Lefty Schnukas, 
\v’bo pitehed tsix!leen innings 
of good baseball Sunday was 
credited with the afternoon 
win. Pronckctis, lašt year’s 
catcher, made a fine show.ing 
behjnd the plate in his initial 
game. The Maroons will rot irę 
from the spotlight imti! July 
28th whcn they tackle the 
Golden Stars. The reserves 
aren’t sufficient to replace the 
men leaving on vacations be^ 
cause practically half the team 
\vill leavč the city.

Summary:

Totais 32 3 4 3
Two Base hits: Macas, Ed- 

die, Schnukas.
Home Bun: Pele.
Struck-out by Schnukas (9);

Pete (14).

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo:

25017—A. Tribliauskui 
2.5019—-P. Berneckienei 
2.5020 J. Riaukui 
56597—D. Visockienei 
56.599—V. Aležienei 
25029— E. Jakimavičienei 
25030 O. Kuncevičienei 
95034—G. Jablauskaitei 
25036—I. Bartusevičiui 
25037—P. Guokui 
25039—S. Ruentienei 
25042—M. Palekaitei 
25043—B. Jamšauskienei 
25044—J. Vaupšui 
25045—O. Vaupšytei 
25056—A. Gudavičiui 
56603—J. Skerstoniui 
56604—B. Skerstonienei 
56608—Lenginui Volumui 
56609—P. Paseskevičaitei

Paklausk savo grocerio arba skambink
THE PILZENBAUR CO., HAYMARKET 5030

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į yyriausįjj paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui' su
naikina.

906 Dapkiene Antanina
910 Gardauskaite Rozalija 
914 Kisel Jozef
916 Laurinavcus Anton
921 Porplios Ernst
931 Vobriniui Mikolui
937 Wolter W

<

Marųuette Maroons
Player ’Pos ab r h e
Stang, 2b 4 111
Eddie, v c 3 1 1 0
iSiclintikas, p 5 2 1 0
Pronckctis, cf 3 12 0
Busgis, 1b 5 0 0 0
Brown, If 4 0 0 0
Boycp, ss 5 0 3 0
Trandell, 3b 4 0 0 0
Macas, rf 2 110

Totais 35 6 9 1
Bell’s A. C.

Player iPos ab r b e
Benn y, c f . 4 O O 0
Dutchy, ss 4 1 1 0
Eddie, If 3 1 0 0
Pete, j) 4 12 0
George, 1b 4 0 0 2

Parduodam
1-mus MORGIČIUS

mokam

6%
Galit atsiimti pinigus ant 

pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1G78

CONTRACTORS J

REAL ESTATE
2608 W. 47th St.

4405 S. Fairfield Avė.
(Buvęs F. Stasiulio ofisas)

AR JUMS REIKIA PINKŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

Broadway

RezultatHH

522

Totai 100%2,003

Keturi Kriauši cigaretal

ACCOUNTANTS AND AUDITOKS

30% 
26% 
23% 
21%

rektiškai nustato testo ko'mpletiškus 
rezultatus:

balsuoja už

užmaskuoti, kad pmtlfp«» J<J vardus

Certifikuoti publiški akaunteriai praneša 
2,003 New Yorkiečių pasirinkimą pada
rytame teste keturių gerausių cigaretų

OLD GOLD 
“Brand X” 
“Brand Y” 
“Brand Z”

šiuomi liudijame, kad ames prižiurę- 
joine ir patikrinome publiškų “užda
rytais vardais’* testų iš keturių ge
riausių cigaretų ženklų prie 1741 
Broadway, New York City, laikotar
pyje nuo Kovo 2 ligi Kovo 5 d. 1929 
m. imtinai. Testas buvo atviras 
bendrai publikai. Kiekvienas jėjusis 
į parodos kambarį buvo paprašytas 
parūkyti visų tų 4 “užmaskuotų” ci
garetų ir pasakyti, koks cigaretas 
labiau patiko, šiuomi mes liudijame, 
kad žemiau paduotas sumarijus ko-

Ant Jukų Radlo, OLD GOLD— PA1 L W HITE.VIA N 
VALANDA . . . Pati Whlteman, DienoK“™1’"?? 
nu vi«U aavo orkestru, hroadęaHtingH OLD GOLD 
valanda . . . kiekviena Antradieni, nuo O vai. lig 
10 vai. vak. Kytų dienon Taupymo Laiku, per vIhii 
Columbia BroadrahOng System tinklu. ,

ZenklaH GerlaiiHia patlkęn

y f' "*-. ]1
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ANGLIJOS UŽSIENIŲ REIKALŲ 
MINISTERIO KALBA RADIUMO MONOPOLIS.

Didžiosios Britanijos naujasis užsienių reikalų mi- 
nisteris Arthur Henderson yra vienas iš stambiausių 
figūrų ne tik naujajam MacDonaldo kabinete, bet ir vi
soj Anglijos politikoj. Iki pastodamas kabinetan, jis 
buvo Anglijos Darbo Partijos sekretorius ir Darbo ir 
Socialistų Internacionalo prezidentas. Jau 1917 m. jis 
buvo Anglijos karo ministeris, ir rezignavo dėl to, kad 
Lloyd George statė jam sunkumus, kada jis organizavo 
Stockholme Socialistų Taikos Kongresą. Su Hender- 
sono pasitraukimu, ir pati Darbo Partija pasiskelbė ne
priklausoma nuo dalyvavimo valdžioj, ir jau 1918 m. 
išėjo į rinkimų kontestą savistoviai prieš buržuazines 
partijas. 1919 m. tas kongresas pavyko sušaukti Ber
ne, Šveicarijoj. 1923 m. Hamburgo kongrese jis tapo 
išrinktas jo paties pastangomis sukurto Darbo ir So
cialisto Internacionalo prezidentu. Pirmąjam MacDo
naldo kabinete Hendersonas. buvo vidaus reikalų minis
teris. Pereitų metų, 1928, Socialistų kongrese Briusse- 
ly, Belgijoj, Hendersonas pasakė reikšmingą kalbą, ku
ri dabar spaudos plačiai komentuojama, kaipo Anglijos 
Darbo Partijos pasaulinės politikos programos dalis.

Šioj savo kalbos dalyje Arthur Hendersonas šitaip 
išsireiškė: .

“Mes auklėjame viltį, kad rinkimai visose šalyse, 
kur tik greitoj ateity jie turi įvykti/ parodys tokį pat 
pakrypimą kairėn, kaip ir rinkimai, kuriais mes šian
dien patys save galime pasveikinti. Toks tikras ir ne
sulaikomas darbo žmonių kilimas, jei darbininkai mokės 
palaikyti savo tarpe susipratimą ir vienybę, turės su
tverti nenugalimą pajėgą pasitikti kapitalizmui.

“Mes jaučiame, kad tas natūralūs ir mažiausia au
kų tereikalaująs kelias darbo žmonių pajėgai sustiprėti, 
nėra atviras visose šalyse. Vėl ir vėl kapitalizmo tvar
kos pasekėjai stengiasi smurto veiksmais sutrukdyti 
demokratijai ir įsteigti despotizmo sistemą, kuri nustu
mia darbo žmones į tokią padėtį, kur jiems išlpėšiamos 
visos teisės.

“Po Marseilles kongreso mes buvome liudininkais, 
kaip Lietuvoj, priešingai liaudies valiai, išreikštai rin
kimuose, įsikūrė kariška diktatūra ir nušlavė toje jau
noje šalyj visą demokratybės augimą. To krašto liki
mas lai bus perspėjimu visiems darbo žmonėms, kokie 
pavojai gresia jų pastangoms iš buržuazijos pusės, tu
rinčios palinkimą į smurtą.

“Tačiau iš tokio pavyzdžio mes neprivalome imti 
moralo, kad ir mes turime atsiteisti jiems tokiu pat 
budu,—mes nenorime, kad darbo klasė nugrimstų ligi 
barbariško smurto ir teroro laipsnio, kurio kapitalizmo 
atstovai nesivaržo naudoti ir pritaikyti. Priešingai, vi
sose šalyse, kur teisės yra nusilpnintos, musų programa 
visuomet bus atstatymas demokratijos, atstaymas tų 
pamatinių gyvavimo sąlygų darbo judėjime.

“Nebėra reikalo kartoti visą eilę tų diktatoriškų 
režimų, kurie buvo nušviesti Marsailles kongrese. Per 
tą laiką, pridedant prie Lietuvos atsitikimų, buvo tik 
vienas naujas įvykis, reikalaujantis ypatingo pažymėji
mo. Lenkijoj Pilsudskis vis tebesiramina viltimi pa- 
.tapti karišku diktatorių; jis, kaip neatsakomingas as
muo, žeidžia demokratizmo instituciją, ir Lenkijos dar
bininkai jau turėjo iškęsti įvairios rųšies smurto ir per
sekiojimo, kaipo pasekmę jo neatsakomingumo.

“Lietuvos ir Lenkijos pavyzdžiuose mes su dides
niu įsitikinimu galime matyti, kokių pavojų pasaulio 
taikai gali atnešti diktatūros sistema.

“Mes esame priversti išreikšti didžiausio nepasiti
kėjimo tokių Voldemaro ir Pilsudskio inteligentiškumui 
ir gerai valiai. Abudu arogantiškai pasigrobė diktato
rišką galią, kuri gali visuomet, dėl judviejų kerštingu
mo, padegti pasaulį. r

“Diktatūros iššaukia ne tilt priespaudą tuose kvaš- 
tuose, kur jos įsigali, bet lygia dalim ir sukelia karo pa
vojus, ir dėl to musų pirmiausias reikalavimas yra ne 
tik savo namų politikoje, bet ir užsienio politikoje at- 
statymas demokratijos.

“Aš tikiu,, kad ateina laikas, ir ateina labai greit, 
kada turėsime socialistines ir darbo žmonių valdžias 
daugumoj didžiųjų pasaulio kraštų. Tada mes bendrai 
eisime įvykinti tuos idealus, apie kuriuos dabar kal
bame.
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“Niekuomet, galbūt, moderniškame pasaulyj viešoji 
nuomonė nebuvo taip toli nuo galią turinčios valdžios. 
Niekuomet pirmiau liaudis nebuvo taip palinkusi į pro
gresą, kurio jai valdžia nenori duoti. Niekuomet pir
miau valdžios taip nesispyrė atbulos, kuomet jų valdo
mieji reikalauja tas Valdžias eiti pirmyn. Bet gi beky
lanti viešosios nuomonės banga nepajėgia dar sutriuš
kinti tų valdžių konservatyviškų ir biurokratiškų tra
dicijų ir idėjų. Tai reiškia, kad mes ir tik mes galime 
duoti pasauliui tikrą tarptautinio bendradarbiavimo 
dvasią. >

. “Mes galime pastatyti ant tų dar netvirtų pamatų 
tikrąją visų tautų sąjungą... Tačiau mes turime tęsti 
kovą prieš reakciją kiekvienoje formoje, kol tik pa
sieksime to, kad išnaudojimui ir klasių privilegijai ateis 
galas. Musų pareiga yra vesti darbo žmones į taikos ir 
laisvės plotus ir aiškius kelius i socializmo ir kopera- 
tyvinio gerbūvio įgyvendinimą.”

Kai kuriuose atsitikimuose su radiumo pagelba ga
lima lengvai pagydyti vėžio ligą. Bet dėl savo brangu
mo tas nepaprastas metalas daugeliui ligoninių nėra 
prieinamas. O tai dėl to, kad dabartiniu laiku belgų 
kompanija Union Miniere du Haut Katanga turi ra
diumo monopolį. Už radiumo gramą ji ima $70,000. 
Kompanijai radiumo gramas atsieina maždaug $10,000.

Kartą kompanija buvo pagaminusi 100 gramų ra
diumo daugiau, negu galėjo išparduoti. Kad palaikius 
kainas atitinkamoj aukštumoj, ji kai kuriam laikui už
darė radiumo kasyklas.

Vėžio liga vien tik Amerikoj per metus nuvaro į 
kapus šimtą suviršum tūkstančių žmonių. Daugeliui 
tų žmonių nereikėtų nuo vėžio mirti, jeigu jiems laiku 
butų suteikiama pagelba. Vėžio gydyme radiumas lo
šia labai svarbią rolę. Bet kadangi belgų kompanijai 
rupi padaryti milžinišką pelną, tai daktarai ir daugelis 
ligoninių neįstengia įsigyti to brangaus metalo; kitaip 
sakant, neįstengia tinkamai apsiginkluoti kovai su ta 
baisia liga. Vadinasi, ačiū privatiškos kompanijos gob
šumui kas metai tūkstančiai žmonių turi be laiko mirti.

LIETUVOS LEITE NANTU 
VALDŽIA KRITIKUOJA LEN

KIJOS PULKININKŲ 
VALDŽIĄ.

Ai-Lietuvos oficiozas “Liet, 
das” redakciniame straipsny, 
pavadintame “Pulkininkų val
džios žygiai”, tikro praktiko to
nu kritikuoja Lenkijos Pilsud
skio diktatūros žygius!

“Kai balandžio mėnesį p. 
Svitalskis su Pilsudskio pulki
ninkais susėdo į ministerių 
fotelius, visi lauke “Pilsud- 

, skio programos” vykdymo: 
konstitucijos suspendavimo, 
seimo išvaikymo, diktatūros 
paskelbimo ir “didelių žy
gių” išorėj, kažko panašaus į 
dvidešimtų metų “Kijevo žy
gį”. Nuo to laiko eina jau 
trečias mėnuo, bet apie “dide
lius žygius” nieko nesigirdi. 
Vieton “didelių žygių“ eina 
mažos intrigėlės ir mažumų 
smaugimas viduje, o užsie
niuose stiprėja kolioj imąsis 
su Maskva ir Berlynu. Len
kijos cirko žiūrovai jaučiasi 
nusivylę. Jiems buvo žadė
ta, kad naujam ansambliui 
arenoj pasirodžius, jie susi
lauks nepaprastai sensacingų 
numerių, o čia vieton to kar
tojami seniai nuvalkioti mo
tyvai ir rodomos seniai vi
siems žinomos “štukos”. Ne
patenkinti žiūrovai pradeda 
vis balsiau reikšti savo nusi
vylimą ansamblio vedėju Svi- 
talskiu ir vis labiau reikalau
ti jo pasitraukimo.” 
Pasiskaičius šitą straipsnio 

įžangą atrodo, kad Pilsudskio 
pulkininkai iš tikrųjų nėra ver
ti Voldemaro leitenantų batau- 
lio.

Ką ten besakyti! Lietuvos 
leitenantai nespėjo demokratinę 
valdžių, nuversti, kaip su šau- 
dyklemis isjjftiinioj o Seimų, ku- 

pleše konstituciją, sušaudė ke
lis tuzinus “bolševikų ir kontra- 
revoliučionierių”, ir dar, daug 
naujų “didelių žygių” padarė, o 
tie Lenkijos pulkininkai, — nei 
konstitucijos suspendavimo, nei 
seimo išvaikymo,, nei diktatūros 
paskelbimo, nors jau trečias mė
nuo eina! Kur gi nepradės reik- 

1 šti nusivylimo Lenkijos “štukų” 

mėgėjai, kad net Lietuvos leite
nantus apmaudas pradeda imti.

Tačiau padėtis nėra tokia jau 
“beviltiška”, ir Lenkijos pulki
ninkai jau šį tą paspėjo, o to
liau žada net Lietuvos leitenan
tus pasivyti! ’“L. Aidas” kiek 
linksmesniu tonu rašo:

“Betgi šitoks Svitalskio vy
riausybes vertinimas ne visai 
atatinka tikrenybę. Tiesa, pa
lys sensacingieji “Pilsudskio 
programos” numeriai dar ne
pradėti, bet prie jų ruošiama
si. O tuo tarpu sufanatizuo
tų minių simpatijos stengia
masi įgyti sustiprintu kita
taučių smaugimu. Lvove, 
Lucke vėl pradėtos didelės po
litinės bylos, kurios, žinoma, 
baigsis masiniu nuteisimu. 
Kratos ir areštai paplito po 
visą lenkų okupuotą Ukrainą.

Nauja dabartinės valdžios 
politikoj su kitataučiais — tai 
antisemistinė banga.

Tuo tarpu intisemitizmas ir 
žaidimas pogromais Lenkijai 
gali brangiai kaštuoti užsie
nių opinijoj.

Žydai tai ne ukrainiečiai, 
gudai ir lietuviai, kuriuos ga
lima smaugti kiek nori. Juos 
yra kam užtarti.”
Tikrai “broliškas” patarimas 

tiems Pilsudskio paikiems pul
kininkams. Jie kabinėjasi prie 
žydų, o žydai tai ne ukrainie
čiai, gudai ir, svarbiausia, ne 
letuviai. Leitenantai žino, ką 
daro. Jie žydų nei pirštu, jei 
“Baltieji žirgai” ir išdaužo lan
gus, tai nereiškia kad patys lei
tenantai! O lietuvius lupk gy
vus “juos nėra kam užtarti!”

Toliau “Liet. Aidas taip sako:
“Iki šiol Lenkijos kitatau

čiai turėjo bent vieną vietą, 
kur galėjo pasiskųsti pasau
liui; tai seimo tribūna. Len
kams šitai nedavė ramumo ir 
dabar pilsudskininkų vadas 
SkfVek pradėjo skelbti, jog ši
tam, esą, bus padaryta galas.

Tik dar nepasakė kuriuo 
budu jis ketina šitai įvykdy- 
ti.”

Ir čia pulkininkai darnesni už 
leitenaųtus. Kam jię.kabinėja- 
sį įpr|e ftų kitataučių, kada, tik
rai gali už juos kas užsistoti, 
pavyzdžiui, kad ir tokia Tautų 
Sąjungos tautinių mažumų ko
misija. Su savo tautiečiais vi
sai kitas reikalas, ir jiems la
bai lengvai galima padaryti ga
las.

Kuriuo budu tai įvykdyti? Na 
gi, atvedei j seimą leitenantų 
burj su šautuvais, granatomis ir 
bombomis, surikai “rankas auk
štyn”, ir seimo daugiau nėra, 
štai kaip “vikriai” padarė Lie
tuvos leitenantai. Todėl pilnai 
suprantama, kad šiandien jie ir 
gali ir turi praktiškų teisę pa
mokinti Lenkijos pulkininkus.

ORAKULO SUGIMURA 
PRANAŠAVIMAI.

Kaune ir Lietuvoį svečiavosi 
Voldemaro pakviestas Tautų Są
jungos antras sekretorius Sugi- 
mura su dar 4 valdininkais. 
Spaudos atstovams jis papasa
kojo tokių dalykų:

Laimę rasi susitvarkęs namie
Mes konstatavome ne tiktai 

jūsų gamtos gražumą, bet ir 
gyventojų turtingumą, turtingu
mą gyveningumo prasme.

Daug jus dar laukia kliūčių, 
bet pasiryžimas atves geresnėn 
ateitim

Jūsų laimė yra vidaus susi-

j Kelias i Laisvą Mokyklą
Į1 Rašo Juozas Pronskus

(Tęsinys)

Bet ne raštiškume yra žmo
niškumas, ir beraščiai toli dar 
nereiškia kad jie laukiniai, štai 
apie pačius primityviškiausius 
laukinius, Afrikos gotentotus, 
D-ras Neviu Whymantas nese
nai parašė, kad labai klaidingai 
baltieji žmonės suprato jų in- 
telektuališkus gabumus. Goten- 
totų kalba, moksliškai ištyrus, 
pasirodė besanti visų tobuliau
sia pasauly. Kada getontotas 

1 kalba, jis ne tik sako, ką jis 
mano, bet ir mano tai, ką sa
ko. Kitas pavyzdys: nesenai 
rasta tolimuose Sibiro Rytuose 
raudonųjų Indi jonų padermė, 
kurie pasirodė nežino, kas yra 
vagystė ir žmogžudystė. Arba 
paimkime Amerikos indijonus, 
kuriuos baltieji krikščionys lyg 
kokius žvėris skerdė. Pavyz
džiui, Logano Tagajute, Mingoe 
indijonų vado laiškas Virginijos 
gubernatoriui lordui Dunmore: 
“Aš atsišaukiu į bile baltą žmo
gų, lai pasako, ar kada kas išėjo 
iš Logano stubelės alkanas, ir 
ar jam nedavė mėsos; ar kada 
atėjęs sušalęs ir nuplyšęs jis 
nebuvo aprengtas. Per visą 
vėlesnįjį ilgą karą Loganas lai
kėsi taikiai savo stubelėj ir 
tarpininkavo už taiką. Tokia 
buvo mano meilė prie baltųjų, 
kad net mano vientaučiai eida
mi pro šalį rodė į mane saky
dami: '“Loganas yra baltųjų 
draugas.” Aš visuomet norėjau 
sugyventi su jumis, jei ne vieno 
žmogaus nuoskauda. Pulkinin
kas Cresap, pereitą pavasarį, be 
jokios priežasties šaltakraujiš
kai išžudė visą Logano giminę, 
nepasigailėdamas net mano žmo
nos ir vaikų. Mano kraujas ne
beteka daugiau nei vieno gyvo 
sutvėrimo gyslose. Tas žygis 
iššaukė mane į kerštą. Aš at
silyginau. Aš daug užmušiau. 
Aš pasotinau savo kerštą, 
savo kraštą, aš džiaugiuosi 
kos gandu. Bet nemanyk, 
mano džiaugsmas yra iš 
mės. Loganas niekuomet 
jautė baimės. Loganas 
kuomet nebėgs, kad išgelbėtų 
savo gyvybę. Kas pasiliko, kas 
Loganą apraudos? Nieko...” 

žmoniškumas ligi šiol toli 
gražu nebuvo apšviestųjų privi
legija. Priešingai gryno tyro 
žmoniškumo rasti labai dažnai 
tenka dar eiti pas tamsų varg
dienį. Iš tos priežasties kai kU- 
ii^ sentimentalistai tamsų pri- 

mityvų žmogų net į padanges 
iškėlė. Stevenson’as štai kaip 
poetiškai rašo: “Koks stebuk
lingas daiktas yra tas žmogus... 
Vargše siela, čionai dėl tiek ma
ža, pamestas tarp tiek daug 
sukenybių, laukiniais apsuptas, 
laukiniu kilęs, nepagydomai pa
smerktas draskyti savo bendrų 
gyvybes—kas gali jį kaltinti, sus

Už 
tai- 
kad 
bai- 
ne- 

nie-

tvarkyme, ramume ir siekime 
eiti su kultūringomis tautomis.
Bendrauk su kultūringais (ne 

despotais)
Man matos, kad Lietuva tu

rėtų glaudžiai bendradarbiauti 
su Tautų s-ga eiti kultūros ke
liais j artimesnį bendradarbiavi
mą su kitais kultūringais kraš
tais.
Del Vilniaus — nėra “stroko”

Reikia pasakyti, kad jx) karu 
ne viskas dar stabilizavosi ir ne 
vienas yra šis ginčas: yra ginčų 
tarp Belgijos ir Olandijos, tarp 
Šveicarijos ir Prancūzijos ir ki
tų.

Jų priežastys yra bendros ii1 
regionalės.

Lietuvos Lenkijos ginčą svar
stant tektų liesti bendras prie
žastis. Tatai platesnis klausi
mas. Manau, kad padėjus pa
stangų ir gero noro jis bus iš
spręstas patenkinamai. Svar
bu konstatuoti, kad dabar nėra 
karo pavojaus, o taikos kelias 
yra atviras.

jei jis butų patenkintas savo li
kimu ir dar labiau būdamas bar
bariškas?.. Nesvarbu, kur pa
žvelgsime, kokiame klimate jį 
tėmysime, kokįame draugijos 
laipsny, kokioj tamsumo gilu
moj, kokios klaidingos moraly
bės ir butų jis apsunkintas, ant 
laivo jūrėse žmogus pripratęs 
prie vargų ir laukinio pasisma
ginimo, jo šviesiausia viltis pa
ūžti karčiamoj, ir tačiau, ne
žiūrint į visą paprastas, nekal
tas, švelnus, malonus lyg kū
dikis, nuolat dirbdamas, atsida
vusiai pasišvęsdamas, už kitus... 
miestų purvynuose, krutėdamas 
tarp indifirentiškų milijonų 
mechaniškų užsiėmimų, be vil
ties į permainą ateity, su menku 
džiaugsmu dabarty ir tačiau iš
tikimas savo dorybėms, teisin
gas ligi kaulo, švelnus savo kai
mynams, galbūt veltui gundo
mas viliojančių karčiamų, daž
nai atmokantis patarnavimu 
pasaulio teikiamą panieką, daž
nai tvirtai stovintis už vieną 
grūdelį... ak, kad aš galėčiau 
parodyti jums tuos vyrus ir 
moteris, visuose istorijos lai
kuose, visose klaidų nuoskau
dose, visose nepasisekimų apy- 
stovose, be vilties, be pagelbos, 
be padėkos, nuolat obskuriškai 
kovojančius pražudytą kovą už 
dorybę, visuomet siekiančius ko
kio nors garbės kranto...”

Tačiau patys tie apdainuoja
mieji tamsus vargo žmonės tru
putį kitaip savo padėtį nušvie
čia. Koks tai Valteris Vykovas, 
dirbęs prie namų griovimo West 
Point šitaip aprašo: “Mes esa
me suaugę žmones, ir esame be 
amato. Darbo rinkoj stovime 
gatavi parduoti samdytojui sa
vo nuogą raumenų pajėgą il
goms darbo dienos valandoms. 
Ir parduodami savo raumenų 
pajėgas viešoj rinkoj už tai, ką 
galima gauti, mes parduodame 
jas ypatingomis sąlygomis. Tai 
yra visas musų kapitalas, kurį 
mes turime. Parduodame jį iš 
reikalo pasotinti neišvengiamą 
badą. Stačiai sakant, mes turi
me parduoti savo darbą arba 
badėti... Musų darbdavis perka 
darbą brangioje rinkoj, ir todėl 
jis noti gauti iš musų tiek daug 
darbo, kiek tik jis gali išspausti 
už tą kainą. Tam tikslui pasi
kviečia gengės bosą, kurs gerai 
žino savo biznį. Jis turi vicą 
valdžią ant musų. Jis niekuo
met musų pirma nematė, ir jis 
bematant mus paliuosuos, vos 
tik tas balas išvalysime. Tuo 
tarpu jis turi gauti iš musų, 
jei tik gali, kuodaugiausia fiziš
ko darbo, kokį mes pavieniai ir 
kartu pajėgiame. Jei jis kuri iš 
musų ir negyvai nuvaro, ne jo 
nuostolis; nes rinkas bematant 
jam naujus raumenis patiekia 
į musų vietą... Mes esame tam-

žmonės... Ir būdami kas 

esame, darbo rinkos išmatos, ir 
neturime tikro pastovaus užsi
ėmimo, nei savo organizacijos, 
turime dirbti po saugių boso 
akių, ir būti gainiojami lyg ver
gai, kokie mes esame... Visa tai 
yra, reikia pasakyti, kad musų 
gyvenimas yra sunkus, nenau
dingas, beviltingas gyveni
mas...”

Švietimas švietimui nelygu
žmonių švietimą ligi šiol dau

gumoj turi savo rankose ne pa
ti visuomene, bet valdžia arba 
bažnyčia, arba abidvi kartu, ir, 
žinoma, mokyklą ir mokslo si
stemą suka ne šviečiamųjų, bet 
švietėjų naudai. Valstybinių mo
kyklų sistemos ligi šiol buvo ži
nomos: kinietiška, japoniška, 
angliška, prūsiška ir ameriko
niška, dabar dar prisidėjo bol
ševikiška ir fašistiška. Iš baž
nytiškų kaipo sistema žinomiau
sia yra jėzuitiška. *

Kinietiška mokykla stengėsi 
iš mokinių padaryti tingius es
tetiškus skeptikus; buvo moki
nama kelis tūkstančius metų 
sena filosofija ir prieinama vien 
mandarinų kastai; liaudis pasi
likdavo tamsi; ta sistema ir pa
čioj Kinijoj naikinama.

Japoniška mokykla visa yra 
paremta aukščiausio laipsnio 
monarchizmu, Mikado dievini
mu ir teologiška Shinto religi
jos tiranija; siauras, bet gyvy
bę aukojantis nacionalizmas, fi
liale labdarybe ir imperatoriaus 
garbinimas, tai visas japonų 
mokyklos etikos kodeksas.

Angliška mokykla auklėja 
aristokratiškus valdininkus, kad 
tiktų kolonijoms valdyti, tad 
etikos kodas yra anglus padary
ti fiziškai 
stoikiškus, 
keičiamais 
kūrimais, 
įsitikinimu, kad anglams skirta 
didelė misija pasauly; išmintis, 
simpatija, malonumas ir fan
tazija konservatingiems aristo
kratams kuomažiausia reikalin
ga, tad ir neauklėjama. *

(Bus daugiau)

stiprius, energingus, 
su tam tikrais netfi- 
konservatyviais įsiti- 
aukštu teisėtumu ir

Ten ir ii

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

i«newyor- 
7111 KO iki kau- LUU NO IR ATGAL

Trečia Klesa
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai

Kelioni greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitu informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American line
177 N. Michigan Av. Chicago

Taipgi ant visko nuže
mintos kainos.

PRISTATOM VISUR.

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

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

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

Žolei pjaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Plaunant valandas. Tik 
už ............................. 6.98

JOHN DERINGIS
Chicago, III.

Telefonas Ijafayctte 4689

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai praŽomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.
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Prašo atsišaukti
Juozas Daud vaisas, 1827 

Ruble St., yra sunkiai susirgęs. 
Jis randasi Cook pavieto ligoni
nėj. Chicagoj gyvena jo mote
ris, bet nežinia jos adreso. O 
su ligoniu sunku susikalbėti ir 
gauti iš jo aiškesniu informaci
jų. 'rodei meldžiame yra atsiA 
šaukti ligonio moteris ir drau-' 
gai j Cook pavieto ligoninę, prie 
Wood ir Polk gatvių.

Juozas Beliackas,
6435 Harper Avė.

Mirė chicagietė 
Scotijoj

Šiandie bus parvesta gerai ži
noma Chicagos lietuviams brid- 
geportietė Marijona Mitkienė, 
kuri išvyko atostogoms pas sa
vo tėvuką, su dviem dukrelėm, j 
Mossend, Scotland. Marijona 
Mitkienė apleido Ameriką gegu
žės 10 d. I Angliją nuvažiavo 
gegužės 18 d. Tiktai po trumpo 
aplankymo tėvuko, ji pradėjo 
jaustis neveika. Kreipėsi prie 
gydytojų greičiausia ir turėjo 
sunkią operaciją. Devyniom 
dienom po operacijos mirė. Tai
gi jos mylimas vyras, Vladas 
Mitkus, šiandieną pasitiko jos 
kūną New Yorke, taip pat ir dvi 
mylimas dukreles, Marthą 16 m. 
ir Prancišką 13 metų.

Kūnas bus pašarvotas Masals
kio koplyčioj, 3307 Auburn Avė.

Užbaigė kelionę
Vienas keliaunininkų, kuris 

važiuoja apie pasauli, bent lai
kinai užbaigė savo kelionę nė 
Chicagos nepasidkęsl alsidur- 
damas “daboklėje” už nepri
derančius šposus pas vieną far- 
merj. Kokio likimo jis susi
lauks, dar nežinia.

Kuo kartais mainai 
užsibaigia

-
Sulenkėjęs lietuvis Jonas Mle

czko turėjo 200” akrų farmą 
Wisconsine, vertą $19,000. Mor- 
gičiaus turėjo $4,000. Tečiaus, 
kad pats farmos nedirbo, tai 
jis sumanė farmą išmainyti ant 
namo Chicagoj e. Atsirado lie
tuviai tarpininkai, atsirado ir 
patinkamas namas, kurio sa
vininku buvo tūlas lenkas i'eal- 
estatininkas. Sulygta namo ver
tė buvo $25,000. Morgičiaus 
$14,500.

Sumainė. Dokumentus darė 
lenko reales t alininko advo!ka<- 
tas, irgi lenkas. Viskas išro
dė gerai. Tik jau gerokam lai
kui praėjus ir prisiėjęs išnau- 
jo dokumentus egzaminuoti, 
pasirodė, kad ant namo yra 
užtraukti dar du morgičiai, 
apie kuriuos pirmiau nieko ne
žinota. Visų morgičių vertė pa
siekė visos namo vertės.

Pajutęs, kad jis neteko savo 
farmos ir namo, Mleczko bė
ga atgal i realestalininko ofi
są. Ten jis susitinka kitą len
ką, kuris prisistato irgi real- 
estatininku ir pasisiūlo lietu
vio namą išmainyti ant išmo- 
ketos farmos Floridoj ir dar 
$9,000 priedo duoti-

Tokioj keblioj padėty atsi
dūrę lietuviai su džiaugsmu 
šoko mainyti namą ant farmos 
ir vyras tuojaus išvažiavo i 
Floridą apžiūrėti tą farmą.

Kely į Floridą Mleczko ta
po apvogtas ir atsidūrė ten be 
skaliko. Pasirodė, taipjau, kad 
Floridos farmos savininkai no
ri farmą parduoti, bet visai 
nenori mainyti. Vyras apie tai 
rašo savo moterei, bet nesusi
laukia nuo jos atsakymo. Tuo 
tarpu moteris gauna dvi tele
gramas, neva nuo savo vyro, 
kad farma patinka, kad vis
kas yra gterai ir kad ji, pali
kusi rakandus, k negreičiausia 
vyktų j Floridą.

Moteris nusitaria važiuoti 
kartu su stilium ir išsiunčia 
vaiką nupirkti geležinkelio ti- 
kietus, įdavusi tam dalykui $85. 
Pagelbėti tikietus nupirkti va
žiuoja ir tariamasis rcalestati- 
ninkas, pasiūlęs jiems farmą

Floridoj. Nuvažiuoja į stotį, 
ncalestatininkas paima pinigus 
ir — dingsta.

Pajuto lietuviai, kad jie an
tru kartu tapo apgauti. Krei
pėsi tada prie lietuvių. Išsiaiš
kino, kad abi telegramos neva 
nuo vyro buvo siųstos iš Chi
cagos; pasirodė taipjau, kad 
moteries laiškai buvo Floridoj 
cenzūruojami ir todėl vyras tų 
laiškų negaudavo. . Prigavikas 
gi pasiėmęs $85 pasislėpė.

Tapo atsikreipta prie polici
jos. Surasti prigaviką apsiėmė 
lietuvis Joe Mitehell, kuris tar
nauja detektyvų biure ir ku
ris ne vieną ir didesnį priga
viką yra susekęs ir pagavęs. 
Jis ir šį prigaviką greitai su
rado ir atidavė teismui. Tei
smas prigaviką nuteisė 3 me
nesiams kalėjimai! ir sugrąžin
ti tuos $85. Veikiai po to mo
teris gavo iš Floridos žinią, 
kad tie pinigai sumokėti jos 
vyrui. Mat prigavikui pagelbon 
atėjo jo tėvas, kių’is ir pasiun
tė pinigus.

Sugryžo Mleczko iš Floridos 
biednesnis, bet gudresnis. Jis

jau žino, kad nepažystamų žmo
nių reikia apsisaugoti ir kad 
biznio reikalais geriausia yra 
kreiptis į savuosius. Taipjau 
žino, kad prie kiekvieno svar
besnio pirkimo' yra reikalinga 
turėti savo advokatą ir kad vi
same kame reikia būti akylam, 
taip sakant, žiūrėti per abi 
akis. — D.

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.

DR. HENRY 
___ ___ DENTISTAS _ 

Danties įfr j
Ištraukimas r
BE ISKAUSMO______1 

6319 So. Halsted St.
Vienos durys j šiaurę nuo elevutorio. 
Atdara nuo 8:30 ryto iki 0 vakaro. 

Nedaliomis iki 12 valandai dienos.
PHONE NORMAL 6100

O—T

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

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPRAPATHE 

Laisniuota Akušerė 
3215 W. 64th Place , 

CHICAGO

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III 
—■ o ■ —

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

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

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metu; ypač sifilio, jau
nystes socialiu ligų, viduriu ir 
nervinio paįrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tįkras 
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 pietų

>, .J

________Graboriai________
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 

ir Balsamuotojas
Automobiliu 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 31G1

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunsvvick 0624

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

valandai po pietų

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

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

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.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
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 dieną

Advokatai

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---------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta , 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: nuo G iki 8 vai. kiekvieną 

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

Naujienos dalyvavo 
naujojo Daily News 
trobesio atidaryme
Užvakar, kaip 3 vai. po piet, 

buvo švenčiamas atidarymas i 
naujojo didelio Daily News 
dienraščio trobesio prie Canal 
ir Madison gatvių. Svečių pla- 
ze, priešais trobesį, prisirinko 
virš tuksiančio. Kaip 3:30 vai. 
po piet, prezidentui Hooveriui 
Washingtone paspaudus knyp- 
kį, pradėjo ūžti visi presai. 
Pranešėjas pareiškė, kad jų 
naujieji presai gali atspausdin
ti į valandą laiko 630,000 ko
pijų 40 puslapių didumo laik
raščio. Tai yra daugiau pana
šu į pasaką, negu į tiesą, bet 
prie dabartinės technikos ir pa
saka kartais virsta tiesa.

Muzikalę atidarymo progra
mų dalį išpildo didelis Daily 
Nc\vs koncertinis orkestras ir 
Chicagos operos dainininkė 
Irene Pavlovska. Kalbėjo Wil- 
liam Allen White, bankininkas 
Kutus C.. Davves ir Daily News 
leidėjas Walter A. Strong. Per 
radio iš Washingtono kalbėjo 
prekybos sekretorius Robert P. 
Lamont, kuris perdavė savo ir 
prezidento llooverio linkėjimus 
dienraščiui. Žinoma, buvo ir 
pamaldų bei laiminimų.

- Po atidarymo programo pla- 
zoje buvo pokilis pačiame Daily 
News name.

Atidarymo iškilmėse ir po- 
kilv kartu su kitais Chicagos 
laikraštininkais dalyvavo ir 
“Nau j ienos”.

PRANEŠIMAI

PADĖKAVONĖ
A. A. JULIJONA 

PETRILIENĖ, S. D. LACHAVICZ
Kensington Lietuvių Bendrovės šė- 

rininkų pusmetinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį liepos 10 d., 7:30 

1 vai. vak., F. Shedvell svet., 341 
Kensington Avė. Nariai esat kvie
čiami visi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių dalyku aptarti.

Direkcija.

Bridgeportas. — Draugystės Pa
laimintos Lietuvos pusmetinis susi
rinkimas bus liepos 10 d., 8 vai. vak. 
Lietuviu Auditorium. Yra miręs 
narys, P. Greviškas, turime užsimo
kėti. Valdyba.

Vyskupo Valančausko Pašalpos 
Draugija laikys pusmetini susirinki
mą liepos 11 d., 7:30 v. vak.. Liet. 
Auditorijos svet., 3133 So. Halsted 
St. Visi nariai kviečiami būti. Yra 
keletas svarbiu reikalu apsvarstyti. 
Bus perskaityta nauja konstitucija. 
Kiekvienas narvs malonėkite užsimo
kėti užsivilkusius mokesčius. Perei
tame susirinkime K. Urniežis pasi
traukė iš nutarimu rašt. vietos, s Jo 
vieton liko paskirtas P. Samaška. 
Su reikalais kreipkitės į P. Samaška 
6914 So. Maplevvood Avė.

kuri mirė liepos 3 dienų, 1929 
ir palaidota tapo liepos G, o 
dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse*, amžinai nutilus ir ne
galėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimų ir palydėjo ja į tų 
neišvengiamų amžinybės vie
tų.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimų iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausių 
padėkų dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja- 
me musų dvasiškam tėvui, 
Kun. Pral. Krušui, Kun. šiau- 
linskui ir Kun. Marcinkui, kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas už 
jos sielų; dėkavojame grabo- 
riui S. P. Mažeikai kurs savu 
geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jų į amži- 
nastį, o mums palengviao per- 
kęsti nuliūdimų ir rūpesčius, 
ir pagalios dėkavojame vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau musu 
mylima Julijona sakome: ilsė
kis šaltoj žemėje.

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, 111,

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

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

JUOZAPAS PUGZLIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 7 dienų, 9:15 valandų 
vak., 1929 m., sulaukės 49 me
tu amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Rokiškio apskr., Panemunės 
parap., Naujasėdžiu kaime. 
Amerikoj išgyveno 20 metu. 
Paliko dideliame nubudime 
moterį Aleksandrų, po tėvais 
Dargužaitė, 2 brolius — Kazi
mierų ir Silvestrų, seserį Ka
rolina Kesiunienę, 3 švogerius
— Jonų ir Adolfų Dargužius, 
ir Antanų Spytilą, 3 švogerkas
— Barbora, Leonora ir Zofija 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 7036 S. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
liepos 11 dienų, 8:00 vai. ryte 
iš namu į Gimimo Pan. šv. 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Juozapo Pugzlio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Broliai, Sesuo, 
švogeriai, švogerkos ir 
Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Laidotuvėse pa
tarnauju geriau 
ir pigiau, negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabų išdirbys- 
tės.

1646 W. 46th St.
Telefonas

Boulevard 5203
1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

J. F. KADŽIUS -
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:

1238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą. 
Patarnavimas 

Msobe Chica
gos dalyse ir 
priemiesčiuo

se. Grabai pi
giai — net už 

$25.00. 
OFISAS 

3238 S.Halsted
Street

Tel. Victory 
4088-89

4424 So.vRockwell St 
Virginia 1290

yra taip dalikatnas sudėjimas, 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 G487 ..........
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Phone Kenwood 1752

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Westcrn 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.

25 Mėty Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

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 Subatoš vakarais.

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Mihvaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

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
222L W. 22nd St.

‘ Arti Leavitt St.
* Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Sercdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedaliomis nėra skirta 

valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

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, G-8, Nedėlioj 10-12

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washing;ton Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Įvairu

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 ncatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

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 9G00

v7w. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525.

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

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 3200

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

Phone, Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 I
CHICAGO, ILL.

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 uietu ir nuo 7 iki 8;30 vai. Į 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną i

Phone Midway 2880

Telephone Central 692G

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Roosevelt 8710 t
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Planuoja' 670 pėdų 
bokštą

Pasimirė
Thomas II. Byrne, 52 m., žy

mus politikierius ir superinten
dentas gatvių biuro, pasimirė 
savo namuose 2652 Logan Blvd., 
po ilgos ligos.

John Cuneo, galva Cuneo 
Press, planuoja kertėj Michigan 
ir Randolph gatvių pastatyti di
delį 60 aukštų ofisų namą.. Na
mas — bokštas, kurio visas auk
štis siektų 
$8,000,000. 
ir leidimas 
gautas.

670 pėdų, kainuotų 
Pienai jau padaryti 
statyti tą namą jau

buvo išteisintas. Pernai tapo 
areštuotas kaipo savininkas san- 
krovėlčs 610 Liberty St., kur 
policija rado munšaino. Tuo 
laiku Meyer tarnavo už bailiffą 
Maxwell stoties teisme. Pasta- 
taruoju laiku jis dirbo centrali- 
nės stoties teisme prie 11 
State gatvių.

šeši chicagiečiai 
sužeisti

ir

Gaus $10,000

Statys didelį teatrą
West

Sulaikė pardavimą mo
kyklų žemės

A i
Trečiadienis, liepos 10, 1929

■ • t -—a" —

CLASSIFIED ADVERTISEMEN

New Yorke užbaigtos derybos 
tarp Chicagos realestatininkų ir 
teatrininkų apie nupirkimą, ar 
išnuomavimą 324 pėdų žemės 
prie Wacker Drive, tarp State 
ir Dearborn gatvių.

Kiek žinoma, toje vietoje Ba- 
laban and Katz, kurie turi di
džiausius krutamųjų paveikslų 
teatrus Chicagoje, rengiasi sta
tyti didelį 35 aukštų namą, kur 
tilptų ofisai ir du dideli teatrai. 
Vienas 5,000 sėdynių teatras 
butų pavestas krutamiesiems 
paveikslams, o kitas, mažesnis, 
gyvajai scenai.

Visas šis projektas kainuotų 
$16,500,000. Vien namas
nuotų $9,000,000. Manoma, kad 
darbas bus pradėtas apie lap
kričio 1 diena. \ •

kai

Grabnešis išmėtė gra
bą, susižeidė ir mirė
Gus Buzonos, 49 metų, 1018 

Erie St., birželio 1 dieną bu
vo grabnešiu laidotuvėse savo 
sesers Mrs. Thomas Kosulis, 
900 W. Grand Avė. Benešant 
grabą iš namų, ^grabas iškrito 
iš grabnešio rankų ir nukrito 
ant Buzonos kojos. Pasidarė 
žaizdos įdegimas ir užvakar 
Buzonos pasimirė pavieto ligo
ninėj.

2860

2860 — Mažam ponaičiui siutelis. 
Galima siūdinti iš paparastos vienos 
spalvos materijos, 
lengvo šilko, o kelnaites 
arba šilko.

Sukirptos mieros 1, 2 
amžiaus bernaičiams.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
Iš csntų. Galima priaiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

arba, bliuzką iš 
iš aksomo
ir 4 metų

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ........ —
Mieros ......---- ----- ---- per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
* - — - —

Mrs. Helen Dūda, 1631
19 St., gaus $10,000 atlygnimo 
už troko suvažinėjimą jos sū
naus Walter, 7 metų. Nelaimė 
ištiko metai atgal, kai Interna
tional Dairy Co. trokas važiuo
damas atbulas elėj suvažinėjo 
ir užmušė elej žaidžiusį jos sū
nų. Nuosprendį dėl atlyginimo 
išnešė jury teisėjo Lewis teis
me.

šeši chicagiečiai liko sužeisti, 
vienas jų gal mirtinai, ties Deep 
River, Ind., kai i juos jvažiavo 
Walter Brickman iš Hammondo. 
Pastarasis tapo areštuotas ir 
kaltinamas už greitą važiavimą 
girtu esant.

Sunkiausia sužalotas yra Fr. 
Bebilas, 31 m., 1935 Superior 
St. Valparaiso ligoninės gydy
tojai sako, kad jis veikiausia 
mirs. Kiti sužeisti yra jo žmo
na, taipjau John Kobela ir 
žmona ir du jų vaikai.

jo

Tarantula įkando vaik
Didelis nuodingas Gentrali- 

nės Amerikos voras tarantula, 
atvežtas į Chicago su bananais, 
įkando į pirštą Gerald McNa- 
mara, 14 m., 6636 So. Hermita- 
ge Avė. Vaikas gelbėjo savo 
tėvui, vaisių pedlioriui, parda
vinėti vaisius iš vežimo prie 64 
ir Damen gatvių, kuomet ski
nant bananus, iš bananų krū
vos išlindo voras ir įkando 
vaikui. Tėvas sugavo vorą, o 
vaikas tapo skubiai išgaben
tas į pavieto ligoninę. Tiki- 
mąsi, kad vaikas pasveiks.

Bailiffo padėjėjas gavo
• kalėjimo
Sam Meyer, suspenduotas mu- 

nicipalio teismo bailiffo padėjė
jas, federalinio teisėjo Lindley 
liko nuteistas 30 dienų kalėjimo 
ir užsimokėti $500 pabaudos už 
peržengimą prohibicijos įstaty
mų. Jo sėbras Isadore Fox ga
vo 3() dienų ir $300 pabaudos.

Meyer buvo žymus politikie
rius, Morris Eller pagelbinin- 
kas. Jis buvo teistas už sukty
bes rinkimuose 20 varde, bet

DVI KNYGOS
šios dvi knygos reikalinga tu

rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rą atneš; prisisapnavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.25

MĮSLIŲ KNYGA
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mjslių
Jei nori būt mėgiamas drau

gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mjslių ir anekdotų, o 
į tave tuojaus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mjslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviai.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

Chicago, UI.

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku

riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

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

Atidarys Clark St 
tiltą

šiandie didelėmis iškilmėmis 
atidarys Clark gatvės tiltą per 
šiaurinę šaką upės, vidurmiesty.

Kasyklų arbitratorius 
Chicagoje

Į Chicago vakar atvyko Wm. 
B. Wilson, buvęs darbo sekreto
rius prezidento Wilsono admi- 
nistracijoję. Jis eis pareigas 
arbitratoriaus visuose ginčiuose 
tarp Illinois kasyklų savininkų 
ir angliakasių. Jis jau turėjo 
pasitarimus kaip su kasyklų at
stovais, taip ir su angliakasių 
unijos viršininkais apie taisyk
les ir procedūrą arbitracijos. 
Jis riš visus iškilančius ginčus 
delei dabartinės sutarties ir jo 
sprendimas bus galutinas.

Jis, kaip ir kasyklų savinin
kai, tikisi, kad tuo budu bus la
bai sustiprinta anglies pramonė 
Illinois valstijoje, nes bus iš
vengta bereikalingi streikų, ku
rie trukdo pramonei ir pasireikš 
pastovumas, kuris prielankiai 
atsilieps ir j kasyklų biznį.

HALSTED TIRE SHOP 
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019 
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

reju taisymas*

BIZNIO 
Rodykle
Jūsų patogumui, žemiau tel

pa vardai ir adresai firmų, ku
rios suteiks jums gerą patar
navimą.

FURNITURE
COHEN BROS.

1401—9 So. Halsted St. 
Canal 0300

Visokeriopi namų rakandai; mes 
parduodame pigiausia.

GARAGES
2 KARŲ GARAŽAS 18x18 su ce

mentinėmis grindimis $285. Porčiai, 
cemento darbai.

CHAS KOENIG, 
Spaulding 5158

PATENT ATTORNEYS
B. PELĖČHOWiCZ

2300 W. Chicago Avė. 
Brunswick 7187

i ’a te n t ai, copyrights, išradimai
visokios rūšies.

PHONOGRAPHS
kozl6wski MUŠIČ SHOP

914 Milwaukee Avė. 
Haymarket 2121 

Mes parduodame, taisome fonogra
fus; paimame, pristatome

REAL ESTATE
J. H. ŠCHAFFER and CO.
803 Ridge Avė. — Wilmette

Tel. Wilmette 364
Sforth Shore fanuos, lotai, akrai 

ir namai.

SASH AND DOORS
ALBERT jT^ANTHONY 

3129 W. 39th Place 
Lafayette 4789

' )ury3, stonu, sash, garažiai, siete
liai, etc.

SEWING MACHINES
WM. ROCHE

4251 Cottage Grove 
Oakland 1367

Senos ir naujos siuvamos mašinos; 
jūsų priimamos mainui.

T I R E S

Chicagos mokyklų taryba Au
stine, tarp Madison ir fįjtrrison 
gatvių turi didelį plotą žemės— 
200 akrų. Tarybos valdyba bu
vo pasiūliusi tą žemę parduoti 
už $8,000,000 ir tuos pinigus su
naudoti mokyklų reikalams. Bu
vo manyta, kad taryba su tuo 
sutiks, bet atsiradus ūmiam pa
sipriešinimui pačioje taryboje, 
pardavimas liko atidėtas.

Business Service,
Biznio Patarnavimas

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Business Chances
Pardavimai Bizniai

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, 
ma

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Prieina- 
Darbas garantuotas.

porčius, garadžius. 
kaina.
2506 W. 69 St.

Tel. Prospect 9856---- o----

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

gali

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė. Parsiduoda pigiai, kadangi part
neriai nesutinka. Pigi renda, 6530 
So. Damen Avė.

Specialistai gydyme chroniškų ir ■aujn Il
gų. Jei kiti negalSjo jumla išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas igegzaminavl- 
tnas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aS apsl- 
Itnslu Jus gydyti, sveikata jums sugryt. Ei
kit pas tikrų specialistų, kurie neklaus Jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino ISegzaminavimo—kas Jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarya 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 iki 1 po pieta.

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

šildymo plentas, visais 
Vien ma- 

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

Plumbing & Heating Supply

Financial
Finanaai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokesti mis.

Mes taipjau ^perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

ir

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie VVacker 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 trumpą lai
ka lavinami dykai konstrukcijos Šių 
karų ir geriausiu 
vinčti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

PARDAVIMUI soft drink parloris 
ir lunch ruimis. Gera vieta, iš
dirbta per 9 metus. Pardavimo 
priežastis, esu našlė, sunku apsi
dirbti. 1858 W. 14 St.

būdų juos parda-
diena nuo 10 iš

NEPAPRASTAS CASH 
BARGENAS

Bučernė ir grosernė, per 15 me
tų išdirbtas cash biznis, geroj vie
toj. Esu nepratęs prie to darbo, 
vienam sunku. Parduosiu cash už 
J kas man kainavo.

1833 So. Halsted St.

ČĖVERYKŲ taisymo dirbtuvė 
parsiduoda pigiai. Labai gera vie
ta, svarbi priežastis verčia parduoti, 
atėję persitikrinsite. 2820 W. 43 St.

PARDtAVIMUI Meat Market ant 
bizniavos gatvės. Daroma cash 
bizhis. Parduosiu labai pigiai. Mes 
turim du bizniu, 4550 S. Kedzie Avė.

St.

po

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Turtų gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St 
Tek Rooeevelt 8500

/•

CLASSIFIEDM^]i

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 
aplikacijos 
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

ATOSTOGOS
nuo birželio 28 dienos iki rugpiučio 

1 dienai.

PAMOKOS
prasidės rugpiučio 1 diena
Bus mokinama dienomis ir 

vakarais.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Business Service
Biznio Patarnavimas

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS 

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

A. KAIRIS 
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo

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

Phone Renublic 7869

MES ATLIEKAME VISOKĮ REMO- 
DELIAVIMO DARBĄ 

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

kaip 
mus

CO.
Keystone 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
naus darbų mieste. Kedzie 5111.

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

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

arba $800, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Ava. 
Kampas Hermitage Avė.

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

Kreipkitės tarpe 9:30—12:00
M R. SMITH 

Room 616, 
29 So. La Šalie St.

vai.

PARSIDUODA kriaučiaus pusė 
biznio. Reikalingas geras kriau- 
čius — aš pats nesu kriaučius. Del 
platesniu informacijų kreipkitės pa
duotu antrašu, 10920 So. Michigan 
Avė., Roseland.

--------o----- —

REIKALINGAS patyręs “baileris” 
skarmalų dirbtuvėj. Kreipkitės i 
Miller & Dray, 2455 So. Loomis St

PARDAVIMUI grosernė — par
duodam gana pigiai, 3155 S. Wallace 
Street.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

REIKALINGAS vyras amžiuje 25 
iki 45 metų lankytis pas žmones. 
Algos garantuota $25 savaitei ir 
daugiau. Atsišaukit, Thos A. Stencel, 
A. G. Briggs & Co.. 1209 W. 79 St.
------------------------------------- ...........

REIKALINGA patyrusių pasažieri- 
niu karų valytojų. Kreipkitės i Penn- 
sylvania Railroad, 328 W. 12 St. For- 
manas DOYLE.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI farma, Woodstock, 
111., 116 aknj; javai, komai ii* ga
nykla dėl 40 karvių. Cemento šilo 
(sailas). 
torius ir 
tuojau, 
kėjimas.

Cemento šilo
Fumišiuotas namas, trak- 

mašinos. Paimti galima 
Bargenas. Lengvas išmo- 
Telefonas Stewart 2148.

Exchange—Mainai

P’ASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
nuošimčio ir lengvais išmo- 

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

Tel. Armitage 1199

REIKALAUJAMA 100
už 2 !<» 
kėjimais. 
valandas.

2231 West

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

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

Paskolos suteikiamą 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

PARDUODU PIRMUS MORGI- 
ČIUS sumoj $2,300. Atmokėti bus 
j 1 metus ir 4 mėnesius. Komišeno 
duodu $60. Morgičiai neša 6 nuo
šimti. Padaryti ant 2 f lutų 
prie 35-tos ir Union Avė.

Kreipkitės i
Naujienas, 
Box 1108

Automobile^

namo

AGENTŲ
Atsišaukit kuo greičiausia, 

rime, labai gera ir pelninga 
ziciją. Kreipkitės nuo 10 iki 
vakare.

SI P. KAZWELL & CO.,
2839 W. 63rd St., 

Republic 8899

Tu- 
propo- 

val.6

REIKALINGI
Elektriftonai ... ........ .. $35.00
1’einterial dirblnvei .. ... .5 ...................... 65c
Kui'pentei'iai ........... ...........   75e
Inžinieriai ....................... ....... ,................. $40.00
Mašinistai ...................... KOe
Fajernionai .................. ........................... $35.00
1 virėjas . $35.00
Kalviai ....................... ______ . 75<-
Parbininkai . ________ ..................... 50c
prie namų vyras . . ..... $60.00

kam baris ir valgis
Pžianilorius ................... .............................. $25.00

SOUTH PARK EMPLOYMENT AGENCY
4191 So. Halsted St., 2 U., kampas 42 SI.

Help Wanted—Female
Darbininkių ■Reikia

REIKALINGA mergina arba mo
teris apžiurčtį stubą ir viena mer
gaite 6 metu. Atsišaukite laišku, 
V. .1, S. 193 Grand St. Brooklyn, 
N. Y.

REIKALINGA patyrusiu skarma
lų sortuotojų (skirstytojų). Kreipki
tės — Peoples Iron & Metai Co.. 
5835 So. Loomis St. 4

REIKALINGOS
Voitcrkos .............................    $18.00
Sodinu pardavėjom ... . $15.00
Dirbtuvėms merginos .............................. $15.00
Moteliams merginos . .... . $(10.00
2 skalbinių prosylojos . .... .................   $18.00
Grindžių plovėjos ...... $55.00
Klerkai $18.00
DimU plovėjos .........     $16.00
Virtuvėj padėjėjos ... ... . $16.00
Merginos namų darbui .. $15.00

savaitei, kambarys ir valgys.

SOUTH PARK EMPLOYMENT AGENCY.
4101 So. Halsted St.. 2 U., kampas 4*4 St.

For Rent
’26
’27
’28
'29
’25
’20

$lfiO
$!P»5
$400
$550
$150

Podge Coupe 
Chandler Coaeh 
Pontiac Coupe 
Eesex ..............
Dodge Sedan .. .
Esnex Sedan—PldebH nuleidimas, naujas 
Oakland Landeau Sodan 
Ford — Tudor _______ __________
McDERMOTT MOTOR SALES CO. 

7136 So. Halsted St. 
Trianglo (1330

$395
$450

Fumiture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

GESO krosnys nuo $5. Lovos $2. 
Dresseris nuo $5. Divonai nuo $8. 
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. 61st St., arti 
St. Lavvrence Avė.

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir turime 

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

4809 W. Lake St.

PARDAVIMUI pigiai parloro se
tas, 9x12 karpetas, apskritas virtu
vės stalas, mažas virtuvės stalas, 
Singerio siuvamoji mašina ir viri
mui pečius, 909 W. 19 Place.

Personai
Ašmena Ieško

PAJIEŠKAU Juozapo Šukio, gy
veno Chicagoj nuo pat atvažiavimo 
iš Lietuvos,.dabar nežinau kur. Pa
eina iš Kvėdarnos parapijos, Dro
būkščių kaimo, Raseinių apskr. Pra
šau atsišaukti arba kas žinote mel
džiu pranešti. Aš atvažiavau iš Se- 
atlle, Wash. Polionija Šukienė, 907 
W. 20th Place, Chicago, III*

PASIRENDU0JA 3 ruimai dėl ve
dusiu arba singelių, renda visai pi
gi. 946 W. 31 PI. (1-mos lubos). 

■ i ii —i.... .
Business Chances

Pardavimui Bizniai
PARDAVIMUI moterišku skrybė

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

DETROITE 
NEPAPRASTA PROGA!

Iš priežasties mano vyro mirties 
parduosiu puikų kampini murini 
namą, katrame randasi du bizniai — 
Restauranta^s ir Soft Drink arba Sa- 
liunas, taipgi su puikiais rūmais 
viršum dėl pagyvenimo. Biznis iš
dirbtas per daugeli metų. Lietu
viais apgyventa kolionija.

Parduosiu už nužeminta kaina ir 
ant lengvų išmokėjimų. Del plates
nių informacijų kreipkitės ypatiškai 
arba per laišką pas

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

PARDAVIMUI arba mainysiu ant 
bile ko GASOLINE STATION WHTTE 
TERRA C0TTA plytų, geras kam
pas ant Archer Avė. Lotas apie 
62x128 pėdos, pilnai Įrengtas. Extra 
vietos dėl barbecue budelės.

Atsišaukite
2031 W. 35th St.

arba telefonuokite Lafayette 0909

PARSIDUODA Barber Shop trijų 
baltų krėslų. Verta $1000. Parduo
siu už $500. Priežastis: apleidžiu 
miestą. 4355 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI saldainių, cigarų, 
ice cream, smulkmenų, žaislų krau
tuvė, 1860 W. .59 St,

MAINAU savo nauja murini bun- 
galow, 6 kambarių, 2-jų karų mūri
nis garažas — mainysiu i cottage, 
lotus arba automobiliaus.

Išsimaino 2-jų flatų mūrinis na
mas Brighton Park, namo kaina 
$7,500 — mainysiu j bučerne, ,gro- 
sernę arba restaurantą.

Mainau bizniavą namą, storas su 
4 flatais — mainysiu i farma neat
sižvelgiant kokioje valstijoje.

Kreipkitės
F. G. LUCAS & CO. 

4108 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5107 *

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui .

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

R KAMBARIŲ bungalow — 4037 
Grace Street. Žema kaina, greitam 
pardavimui. Karštu vandeniu šil
doma, ledaunes, privatiška alėja. 
Garadžius, 25 pėdu lotas; krūmai 
uždangos ant lanjrų.

D. J. O’CONNOR,
10 So. La Šalie St., 

Franklin 4465

DIDELIS BARGENAS. Savinin
kas išvyksta i Šveicarija, ir turi 
parduoti savo 6 ruimų muro namą 
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.■ o-------

Tikras Bargenas
183 pėdos per 125 kampas biznia

vus lotas ant 95tos St. arti Western 
Avė., parsiduoda labai pigiai, spe- 
cial bargenas. Kaina $20,000, ge
ra vieta dėl gaso stoties. Kas nu
pirks, tai i metus laiko daug laimės.

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

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

Nepamiršk tamista pamatyt šiuos 
bargenus.

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275

TURIU PARDUOTI dideli lota 
arti Belmont Avė. Greitai augan
čioj apielinkėj, ant kurio galima pa- 
sibudavoti mažų nameli. Parduosiu 
už $1100 jeigu įmokėsi $250, liku
sius i 3 metus.

Box 1105

5 KAMBARIŲ modemiška mūrinė 
bungalow, 2 karų garažas, stikliniai 
gonkai. Bargens $8,700. 7718 So.
Damen Avė., arti 77to St.

PARDAVIMUI 8 lotai ir 4 kam
bariu namelis, suros, elektriką ir 
vanduo. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant bile ko. Rašykite i Naujie
nas, Box 1107.

PARDAVIMUI
Dviejų aukštų medinis namas, kon- 
rėto pamatas, plytų besmentas, du 5 
kambarių flatai, garu šildomas, 
elektra, maudynė, dviem karam me
dinis garažas, kampas 52 St. ir 
Princeton Avė., visi asesmentai už
dėti ir išmokėti; savininkas turi par
duoti paaukodamas už $7,200 — la
bai geras pirkinis.

G. F. MATTHEWS & CO. 
4501 Wentworth Avė. 
Tel. Yards 5762-5763




