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Briand žada pasiūlyti kurt 
Europos Valstybių Uniją

Francijos užsienio reikalų ministeris 
sprendžia, kad jau atėjęs laikas Euro
pos valstybėms susijungti, pirma eko
nominėj o vėliau ir politinei! sąjungon

PARYŽIUS, liepos 11. —j minė Europos valstybių uni ja, 
Francijos užsienio refkalų mi- 0 vėliau ir politinė.
nisteris, Aristidas Briand, ku- Pranešimai iš Amsterdamo, 

, .... kur dabar laikomas Parptai!tiri s per ilgus metus auklėjo | . . .1 * i uis prekybos rūmų kongresas,
"Jungtinių Europos Valsty- Į kad visos Kuropos t.iz. 
bių” idėją ir tai idėjai dirbo, njo sferos yra linkusios remti

[Atlantic and Pacific Photo]

Neyf York. — Francijos grafas Maxence Thomas Marie 
Joseph Michael de Polignac (sėdi) ir jo advokatas Thomas 
Gallagher. Grafas tapo apkaltintas butlegeriavimu ir turėjo 
užsistatyti $25,000 kaucijos.

dabar mano, kad jau atėjęs lai
kas bandyti ją praktikoj įgy
vendinti. Jis žada ateinančiame 
Tautų Sąjungos susirinkime 
rugsėjo mėnesį pasiūlyti savo 
planą kitoms Europos valsty
bėms, Tautų Sąjungos nariams, 
ir kviesti jas dalyvauti pan- 
Eu ropos konferencijoje, kuri 
turėtų įvykti dar šiems me
tams nepasibaigus.

Briand meno, kad pirmiau
sia turėtų būt įsteigta ekono-

Briando projektą, kuriam, kaip 
yra žinoma, pritaria ir Vokie
tijos užsienio reikalų ministe
ris Stresemannas.

Francijos radikalų socialistų j 
laikraštis Oeuvre sako, kad. 
Briand’as esąs gavęs tiek daugi 
palankių nuomonių iš atstovau-j 
jamų Tautų Sąjungoje Euro
pos valstybių, jogei nutaręs sa
vo “Jungtinių Europos Valsty
bių’’ projektą pristatyti atei-| 
nančium Tautų Sąjungos susi- j 
rinkimui.

Kinai pašalina sovie- Daro pastangų New 
ty valdininkus iš { Orleans gatvekarių

Mandžurijos I streiką baigti | 
----  ' i —. ~ .

171 sovietų valdininkai ir tar- Visuotinio streiko mitingas at-i 
nautojai suimti; Kinai per-; šauktas; kompanija kalbėsis j 
ima Rytų Kinų geležinkelį I su tarpininkų komitetu

Amerikietis Dewey 
, džiaugiasi Rusija

Bet jis matė tik ką komisarai 
jam redė

HARIBINAS, Mandžurija, lie
pos 11. — Kinų vyriausybė pa
ėmė į savo rankas Centro Te
legrafo liniją, taipjau Bylų Te
legrafo ir Telefono linijas.

Gauta žinių, kad Kinai pla
nuoja atimti iš Bušų Bylų Kinų 
geležinkelį.

Kinu vvriausybė uždarė so
vietų geležinkelio komisijos bu
sti ir prekybos komisijos, pro- 
ftsinių sąjungų tarybos ir naf
tos sindikato įstaigas.

SUĖMĖ 171 SOVIETŲ SĄ
JUNGOS VALDININKUS

TOKIO, Japonija, liepos 11. 
— Iš Barbino praneša, kad 
Kinų vvriausybė areštavo 171 
sovietų valdininkus ir Rytų Ki
nų Geležinkelio tarnautojus. 
Pranešimas sako, kad Kinai sie
kia visai pašalinti rusus iš ben
dro geležinkelio linijos kontro
liavimo.

Iš 171 suimtų sovietų valdi
ninkų ir tarnautojų, 37 tapo 
deportuoti į Sibirą.

RYTŲ KINŲ GELEŽINKELIS 
KINŲ RANKOSE

TOKIO, Japonija, liepos 11.
Bengo telegrama iš Darbi

no praneša, kad praeitą vidur
naktį Kinų vyriausybė paėmė 
Bylų Kinų geležinkelį pilnon 
savo kontrolei!.

kORRS.,
Clncagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; mažumą šilčiau; vidu
tiniai, daugiausia pietų kryp
ties, vėjai. ’

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 66° ir 72° F.

Šiandie saulė teka 5:24, lei
džiasi 8:26. Mėnuo leidžiasi 
12:37 ryto.

NEW ORLEANS, La., liepos 
11. — Darbo unijų vykdoma
sis komitetas, atstovaująs ben-1 

I drai 15,00(1 darbininkų, atšau-j 
kė masinį susirinkimą, kuris 
buvo šaukiamas šiandie vakarą 
išspręsti klausimui dėl paskel- 

I binto visuotinio streiko strei- 
i kuojantiems gatvekarių darbi- 
• pinkams paremti.

IMasintis milingas buvo at-J 
{šauktas po lo, kai gatvekarių1 
! kompanija — Nmv Orleans Pu-j 
1 blic Service, Ltd., — paske'.-
j be, kad kompanijos direktorių 
komisija sutiko kalbėtis su pi-1 
liečiu tarpininkavimo komite-1 
tu.

Piliečių tarpininkavimo ko
mitetas turi vilties, kad gatve- • 
karių kompanija pagaliau pa-1 
keis savo griežtą nusistatymą | 
prieš uniją ir sutiks ginčą su 
darbininkais pavešti arbitražo į 

' teismui.
Darbo unijų egzekutyvas pa-j 

tarė streikuojantiems gatveka- 
i riu darbininkams laikytis ra
miai ir dabotis neperžengti fe
deralinio teismo išleisto “in- 

' džonkšeno.”
Tuo tarpu United Statėsi 

maršalas Loisel patarė gatve- 
I karių kompanijai, kad ji dar 
[palauktų ir nebandytų gatve- 
i karių operuoti su streiklaužių 
i pagalba.

Katastrofinffas sprogi
mas Velžių kasyklose

' ■■1 ■■

BLAENANON, Velšiai, Ang
lija, liepos H. — Milfraen an
glies kasyklose vakar įvyko 
smarkus sprogimas, kurio ke-l 

i turi angliakasiai buvo užmuš
ei, daugelis kitų sužaloti.

Sprogimo metu kasyklose bu-| 
vo daug darbininkų ir daugu- 

1 ma jų liko uždaryti urvuo- 
I se. Be gelbėtojų brigados, į ka
syklas nuleista daug gydytojų 
suteikti reikalingiems ūmios 
pagalbos.

VARŠUVA, liepos 11. — Va
kar iš Maskvos grįžo į Var
šuva amerikietis Charles S. 
i)o\vey, finansinis patarėjas 
Lenkijai.

De\vey sakosi apkeliavęs Ru
sijoj 4,000 mylių, buvęs Kije
ve, Odesoj, Sevastopoly, Kri- 
me, Charkove, Leningrade ir 
Minske; visur matęs gerą der
lių, gerus gok žiu kelius, šva
rius traukinius, švarius viešbu
čius, aplankęs apie dvejetą de
šimčių didelių Įmonių ir fabri
kų ir viešėjęs pas žymiausius 
įvairių sovietų respublikų ko
misarus, o jo žmonai tai be 
galo patikę rusų meno turtai ir 
galerijos.

-Iš autoritetingų versmių yra 
žinių, kad Dewey važinėjo į 
Rusiją Lenkijos reikalais, bū
tent, kalbelis su sovietų vald
žia dėl padarymo prekybos su
tarties tarp Lenkijos ir sovie
tų Rusijos. Lenkijai šiandie, 
dėl jos sunkios ekonomines bū
klės, ypačiai rupi padaryti pre
kybos sutartį su Rusija, juo 
kad su Vokietija susikalbėti ji 
niekaip nepajėgia.

Komunistų fašistų 
skandalas Prūsų 

landtage
BERLYNAS, liepos 11. — 

Prūsų landtago (seimo) posė
dy vakar komunistai su fašis
tais padarė skandalą, pasibai
gusį muštynėmis tarp skanda
listu ir socialdemokratų atsto
vų.

Skandalas kilo kai posėdy 
buvo debatuojama komunistų 
bendrai su fašistais įnešta ne
pasitikėjimo Prūsų vyriausybe 
rezoliucija dėl to, kad vyriau
sybė neleido demonstracijų, ku
rias fašistai ir monarchistai 
bandė surengti protestui prieš 
Youngo reparacijų planą.

MILWAUKEE, Wis. — Gat- 
vekariui susidūrus čia su sun
kių krovinių vežimu, buvo su
žaloti 20 asmenų.

Rusai šiemet tikis 
geresnio deriaus

BET DUONOS KORTOS PA
SILIKS IKI KITŲ METŲ

I
RYGA, liepos 11. — Sovietų 

prekybos delegacija Rygoj sa
ko, kad šiemet Rusija tikis su
rinkti tarp 4 ir 6 milionų tonų 
javų daugiau, nekaip praeitais 
metais ir kad sovietų valdžia 
galėsianti ateinančią žiemą eks
portuoti apie 4 milionų tonų 
grudų.

Komisaras Mikojan Maskvos 
Izviestijos skelbia, kad nors šie
met laukiama gero derliaus, ta
čiau maisto korių sistema pa* 
siliksianti iki ateinančių metų, 
nes įsteigti po 1921 metų ba
do miliono tonų atsargos ma
gazinai esą visi tušti ir jie tu
rėsią būt pripildyti pirmiau nei 
busiąs pradėtas eksportas.

Rabočaja Moskva praneša, 
kad nuo liepos 6 dienos val
džios krautuvės jdu pradėju
sios pardavinėti pieną, ryžius, 
sviestą, cukrų ir miltus, bet tik 
vaikams komunistų, kurie tu
ri tam tikras neseniai išleistas 
kortas. “Buržujų,“ tai yra ne 
komunistų vaikai neturi teisės 
pirktis maisto valdžios krau
tuvėse. v \

Ex-kaizeris — tu r t i il
giausias žmogus

Vokietijoj
BERLYNAS, liepos 11. — 

Ką tik paskelbtais oficialiais 
skaitmenimis, turtingiausias as
muo Vokietijoje vis dar tebe
ik buvęs kaizeris Vilhelmas pa
skutinysis, gyvenąs ištrėmime 
Olandijoj. Jo asmens turtas 
siekia 500 milionų aukso mar
kių.

Ta pati oficiali stajistika pa
rodo, kad šiandie Vokietijoje 
yra septyni žmones, kurių tur
tas prašoka 100 milionų mar
kių. I , |

MADRIDAS, Indija, liepos 11.
Del smarkių liūčių vakarų 

pajūrio srityse kilo potvyniai, 
darydami daug žalos. Daug na
mų vandens nunešta.

Daug žmonių žuvo per 
potvynį Persijoje

TEiHiElRANAS, Persija, lie
pos 11. — Del smarkių liūčių 
kilus potvyniai ir upei išėjus 
iš krantų, Tt brizo miestas ta
po užlietas. Du tūkstančiai na
mu sunaikinta. Pranešimai sa- *■

i ko, kad žmonių taipjau daug’ 
į žuvę.

y — -

Britai rengias kviest 
Rusus atsteigti nor

maliais santykius
• -—■--------

j Derybos u sovietų atstovais 
gal būt prasidės dar šiam 
mėnesiui nepasibaigus ___ *
LONDONAS, liepos 11. — 

Praneša, kad Anglijos darbie- 
čių valdžia rengiasi netrukus 
pasiūlyti Maskvai pradėti de
rybas dėl atsteigimo norma
lių diplomatinių santykių tarp 
Anglijos ir sovietų Rusijos.

Manoma, kad pasiūlymas bus 
padarytas tokioj formoj, jo- 
gei deryboms • pradėti sovietų 
atstovai bus Londone dar apie 
šio mėnesio pabaigą.

• Rumanijoj areštuoti 
38 sąmokslininkai

L

BUCU A RIESTAS, Rumunija, 
liepos 11. — Ryšy su pasta
ruoju karininkų sąmokslu prieš 
valdžią, praeitą naktį Bucha- 
reste buvo suimti dar dešimt 

i koųspiratorių, taip kad skai
sčius suimtu dabar siekia 38.

Pasikalbėjime su užsienio 
spaudos korespondentąįs prem
jeras Maniu pasakė, kad tas 
sąmokslas buvęs menkos reik
šmes. Visame krašte esąs pil
niausias ramumas.

30 japonų žuvo že
mės nugriuvime

TOKIO, Japonija, liepos 11. 
— Iš Kiagošimos prefektūros 
praneša, kad nakties metų ten 
nugriuvusios nuo kalno žemės 
ir uolos užmušė trisdešimt žmo
nių. Visas japonų žvejų kaimas 
buvo griuvimo nušluotas į jurą.

Rusų dokumentų fabri- 
kuotojai nubausti 

kalėjimu
BERiLYNAiS, liąpos 11.

Vladimir Orlov ir M. Pavlonov- 
sky, rusų kontrrevoliucininkai, 
kurie buvo suimti kaip/ sovie
tų dokumentų fabrikuoto jai, ta
po teismo nubausti keturiais 
menesiais kalėjimo.

Jie buvo sufabrikavę taip
jau dokumentą, kuris turėjo 
parodyti, buk Jungtinių Val
stybių, senatoriai Borah ir Nor- 
ris buvę sovietų valdžios pa
pirkti, idant jie gautų sovie
tams Jungtinių Valstybių pri
pažinimą.

5 aktoriai pašalinti iš 
aktorių sąjungos\ ,

HOLLYWO()D, Gal., liepos 
11. Aclors’ Eųuity Asocia
cija pašalino iš organizacijos 
penkis savo narius, kurie be 
jos pritarimo padare kontrak
tus su garsinių filmų gamin
tojais. Pašalinti yra aktoriai: 
T'ully Marshall, Anders Ran- 
dolph, Raymond Hat ton ir 
Henry Otto.

NEVY YORKAS; liepos 11. 
— Kaitros rytų valstijos tebe- 
spirgina. Vakar nuo ^kaitrų Nexv 
Yorke mirė dar septyni as
mens.

Anglijos darbi erių 
valdžia atsisakė isi- 

leisti Trockį
LONDONAS, liepos 11. — 

Vidaus reikalu ministeris Cly- 
nes šiandie pranešė parlamen
te, kad ministerių kabinetas nu
tarė duoti 'Trockini leidimo at
vykti į Angliją.

Sovietų valdžios ištremtasis į 
Turkiją buvęs Kaudonosics ar
mijos galva tuojau, kai tik An
glijoje valdžia pateko į Darbo 
partijos rankas, buvo kreipęsis 
į ją, prašydamas, kad jam lei
stų atvykt? į Angliją gyventi.

Meksikos maištinin
kų bandos pasiduoda

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
11. — Jalisco valstijos kariuo
menes vadas pranešė karo de
partamentui, kad per pastaras 
kelias dienas įvairiose valstijos 
dalyse pasidavė federalinei ka- 

(bt?>l mnčnnp as R?.ipGjq 
riucmenei maištininkų bandų 
vyrų.

Pranešimai iš Guddalajaros 
sako, kad 15(1 maištininkų ban
da puolė nedidelį Cocula mies
tą, Jalisco valstijoj, bet buvo 
policijos ir savanorių atmušta. 
Susikirtime keletas banditų bu
vo nukauti, taipjau keli paim
ti į nelaisvę.

40 žmonių sužaloti 
pasažierių trauki

niui susikūlus 
f

ROCKY MOUNT, N. C., lie
pos 11. — Atlantic C.oasl ge
ležinkelio linijoje, netoli nuo 
Enfield, N. (?., susikūlė ištru
kęs iš bėgių pasažieriniš E. si 
Florida-New York traukinys 
No. 84. Keturiašdešinit ar dau
giau asmenų buvo sužaloti, jų 
tarpe keturiolika pavojingai. 
'Tarp pavojingai sužalotų yra 
vi'C-nuolika moterų ir trys vai
kai.

ISIAL'T LAKE CITY, Utab, 
liepos 11. — Orovo kanjonai) 
nukritęs su aeroplanu užsimu
šė aviatorius Masaslii Goto, ja
ponių lis.

MASKVA, liepos 11. Pra
neša, kad Amūro upes potvy
nis padaręs didžiausios žalos 
rytų Sibiro ir Mongolijos sri
tyse. Daug kinų miestų mies
telių apsemti. Žuvo nemaža 
žmonių ir gyvulių.

Ir--- ------ ~~

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.

LIETUVOS ŽINIOS
Vieną žmogų užmušė, 

antrą primušė
TRYŠKIAI, Šiaulių apskr. —- 

Dirmeikių kaime birželio 16 d. 
užmušė stalių Antanavičių ir 
jo padėjėją — primušė. Už
mušime dalyvavo 16 vyrų. Po
licija veda tardymą.

Skerdyklos byla
MABIAMiPOLŪ. Birželio 

11 dieną. Mariampolės Apygar
dos Teismas nagrinėjo skerdy
klos statymo bylą. Mariampo- 
lieČiai tąja byla buvo labai su
interesuoti, tad tą dieną Teis
mo salė taip buvo prisikimšus 
žmonių, kad uodas snapo lie
tui įkišęs.

Kaltinamųjų suole figūravo 
pagarsėjęs federacininkas bur
mistras Antanas Staugaitis, 
Valdybos narys Goldengcimas 
ir buv. IMariamp. inžin. Viten- 
bergas.

Valstybėj Gynėjas, turėda
mas omenyje, netiksliai išaik- 
yctą visuomenes turtą, reikala
vo atatinkamos bausmes ir kal
tinamiems patarė geriau už
siimti savaisiais amatais, o ne
užimti tokių vietų, kuriose ne
sugebėdami tinkamai šeiminin
kauti, tik gedą daro miestui ir 
nuostoli visuomenei.

Išsiaiškino, kad skerdyklai 
kuogreičiausiai vėl reikalingas 
remontas, nes Vėjui pučiant, 
kas gyvas iš jos bėga, kad ne
užgriūtų.

Po 12 vai. nakties Teisrpas 
išnešė sprendimą: A. Staugai
čiui ir Galdengeimui ix> 2 sa
vaites r.rešto, o inžinieriui Vi- 
tenbergui — 3 paras arešto... 
su sąlyga, jei per metus ne
prasikals tai nuo l/ausmės kal
tininkai liks liuosi.

NUSIŠOVĖ DEL BLOGO 
GYVENIMO

KAUNAS. — Birželio iš 15 
i 16 naktį 11 kom išari jalo I 
rajone Smalininkuose buvęs 
svečiuose pas vachmistrą l)en- 
ski jo brolis Kmilijus nužiūrė
jo gerą progą, pasiėmęs brolio 
levolverį, kai kambary nieko 
nebebuvo, nusišovė. Paliko raš
tely, kuriami nurodo žudymo- 
si priežastį. Nusižudęs dėl blo
go gyvenimo. įvykis tiriamas.

Birželio 16 d. Šešupėj, prie 
Degučių kaimo,’ Šumsku vals
čiuj, prigėrė Jonas Sarapinskas, 
28 midų vyras. Jis gyveno Ma- 
riaiYipolės mieste, Laisvės aik
štėj. Skenduolis atiduotas gimi
nėms palaidoti.

-----------—------------------------------------------ -
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Kelias į Laisvą Mokyklą
Rašo Juozas Pfonskus

(Tęsinys)
Kai nuo 1359 m. ligi veik pa

baigai aštuoniolikto šimtmečio Į 
katalikiškosios “šventos inkvi-l sau.sl_e 0 
zicijos kankinimo masinos J

dieniais meškerioja; vienoj pu- 
; sėj avys, kitoj pusėj ožiai; vie- 

limonados gėrėjai 
kitoj pusėj vyno

girgždėjo, laužai padanges švie-| jje gafc0. _  K.^ jie sako?__
Lai jie sako

Giuseppe Mazzini sako: “Be 
laisvės negali būti dorybės, nes 
jei nėra laisvės pasirinkti tarp 

i gero ir pikto, tarp pasišventi
mo bendrai žmonių pažangai 
ir saumylystės dvasios, nėra 
ir atsakomybės. Be laisvės ne-

t ė ir zokoninkų domininkonų, 
pulkai zujo po visą krikščionis-' 
ką pasaulį, anot Torųuemados 
pasakymo “surasti ir atgabenti 
į teismą heretikus, besislapstan- į 
čius miestuose, namuose, ru-' 
siuose, miškuose, urvuose ir 
laukuose”... tai tas pats protes
tantizmo įkūrėjas Martinas Liu
teris šaukė: “Perkūnas lai tren-; 
kia tuos, kurie galvoja... Tas; 
durnas, mažas kvailys, tas vėl- j 
nio nuotaka, tas protas, pik-! 
čiausias Dievo priešas’*.. Moky- ; 
lūs žmones jis pats iškeikė sa-j 
rančiais, kirminais, varlėmis ir 
utėlėmis, o Aristotelį, kurs bu-j 
vo vienintelis atgimstančio pro
to vadovas, jis išdirbo tokiais 
terminais, kokių į lietuvių kai-1 
bą jokiu budu ir išversti nega-I 
Įima, nes mes, laimei, nemoka-1 
me taip bjauriai keikti.

Ta dviejų tūkstančių metų 
klaida padarė tai, kad jokia ki
ta religija taip žiauriai neka
riavo savo tarpe ir su kitais,; 
niekas tiek neišžudė nekaltųjų,' 
kaip krikščionys, niekur nėra! 
taip agresingi neapykanta, pa-l

jūsų apšvietimas užsibaigia tuo- čios biznį... Niekas kitas negali 
mi, kad jus išmokinama skaity- už jus melstis, niekas kitas ne- 
ti, rašyti ir skaitliuoti, šitoks gali už jus l ' _ .
lavinimas vadinama pamokini-; klausimuose, niekas kitas nega
niu (instrukcija) ir skiriasi nuo; Ii patiekti • jums gatavai išrištą 
apšvietos taip, kaip musų sąna-j sprendimą jūsų moralėse pro- 
riai skiriasj nuo musų gyvybės.” i blomose;. jūsų gyvenimas ligi

Kur gi tikros apšvietos rak- pat paskiausio analizo yra jūsų 
tas? Jį rado vienas pedagogas, pačių, tad ir jo kursas turi būti 
apsilankęs pas garsųjį Bernardą jūsų pačių nusistatytas pagal 
Shaw. Bėrnard Shaw kambary 
prie pečiaus buvo pakabinta len
ta su užrašu: “They say — 
What they say? — Let th-em 
say it.” (Jie sako — Ką jie sa
ko? — Lai jie sau sako). Tai 
buvo raktas į modernišką lais-

galvoti religijos

jūsų pačių valios.”
Naujoji tendencija stato žmo

gų ant savo kojų. Ligi šiol 
žmogus, dėl tos pražūtingos 
puolimo doktrinos, iš pat kūdi
kystės buvo paverstas “nuodė
mingo” molio gabalu, iš kurio

>'v

r«’

V-1 <

vą mokyklą, kuri kad ir lėtais, j kas norėjo ir kas galią turėjo 
bet tvirtais žinksniais pareina 'lipdė, kas jam patiko, bet ne 
— žmogų ne vesti, bet žmogui 
padėti. Abraomas Linkolnas pa
sakė: “Niekas nėra tiek tobulas,

nėra 
kaip 

visus 
dar

per- 
pa- 
ne 

arba

tarai, kaip krikščioniškose šaly
se, ir tai kad tokie indi jonai, 
kiniečiai ir net gotentotai pasi
rodė daug humaniškesni, kaip 
dauguma civilizuotųjų tautų, ir 
tik tame priežastis, kad šian
dien, anot teisėjo Lindsay, “vie
noj pusėj stovi bažnyčias lan
kantieji ir Viešpaties Subatos 
mėlynųjų įstatymų prisilaikan-1 žmonės, kurie atstovauja tiktai 
tieji, kitoj pusėj bezdžioniniai j ___ ____ _
žmones ir žmones, kurie sekma- į kio prakilnaus principo.

■ I
BlueRibbon
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koma su pasityčiojimu, arba 
nieko neatsakoma. Tuo labiau 
mažas, nes juo mažesnis juo 
yra jausmingesnis. Jautrumą 
užmuša nusivylimai. Bet 
skaudesnio nusivylimo, 
jauno vaiko, kada į jo 
klausimus atsakoma: tu 
per jaunas žinot, tu dar 
kvailas, arba kada vaikas 
mato, kad suaugusieji jam 
tai atisako, ko klausiama,
meluoja. Tokiu budu “palenk
tas medelis” ir paaugęs sunkiai 
beatsitiesia.

Todėl moderniškoji gadyne 
žmogų skaito aukščiausiaja ver
tybe, ir ne lik nuo tada kada 
jis jau “suauga į žmogų”, bet 
dar nuo tada, kada tik jis pra
deda rodyti pirmuosius mąsty-, 
mo požymius. Amžių gyvenk, 
amžių mokinkis, —turėtų būti i 
naujosios gadynės obalsis, ir 
ne tiek buk mokinamas kitų, 
kiek mokinkis pats. Kas gi yra 
mokslas, Tai yra galvojimas 
ir patirtis. Tai reiškia, niekas 
negali už kitą galvoti ir patir
ti,’ bet kiekvienas pats už save, 
pasinaudojant kitų patyrimus; 
ir mintis. \

Prof. Naomi Nosworthy kny
goje “Vaikų psyhologcija” sa
ko: vaiku moraliniai standar- 
dai (suprantamai apie gera ir 
bloga) “susikristalizuoja arba' 
iš jų asmeniniai patirtų smagu-; 
mų ir nesmagumų, skausmų ir 
malonumų, arba iš paimtų pa
vyzdžių iš suaugusiųjų, kurių 
grupei tie vaikai priklauso. Tad 
gi vaikų “sąžinė” paeina visiš
kai nuo suaugusiųjų autoriteto 
ir jų moralinių savybių. Vaikai 
pasidaro tokiais, kokiais būda
mi jie mato sau geresnį išroka- 
vimą. Teisingu jie skaito tai, 
kas jiems užpelno jų tėvų ir 
kitų suaugusių pagyrimą, arba 
kas patenkina jų geismus. Per 
gyvenimų atminimas ir vaiz-Į 
duotė juos padaro tokiais, kad, 
visas jų elgesys susideda iš | 
vilties pagyrimo, baimės pajuo-i 
kimo ir išsisukimo bausmės.

(Bus daugiau)

America’s
kas pačiam žmogui patiko, ir 
darė iš žmųgaus tikras plokšte
les, į kurias paskui rašinėjo 
simbolus, kas kokius išmanė. 
Naujoji sistema stato žmogaus 
origlnalio gerumo doktriną.
žmogus pats yra sau mokykla

Senovės pasakymas, kad 
“lenk medelį, kol jaunas”, yra 
labai teisingas, lygiai ir labai 
kenksmingas. Per amžius žmo
gus, pradedant nuo ankstybos 
kūdikystės, buvo lenkiamas, ir 
dėlto žmonės žymiausioj dau
gumoj tokie sukumpę, sulinkę 
ir neliesus.

žmogus atsineša pats su sa
vim didžiausį
galvoti ir pats, ištirti savo ap
linkumą; kiek 
bėjęs, kaip vis 
kai interesuoja^
suaugusiųjų šimtus butų ir ne
būtų klausimų, kaip jie suga
dina savo žaislus, pridaro viso
kių “zbitkų”. Laimingi tie vai
kai, kurie auga tokiose aplin
kybėse, kur jiems plačiai ir 
rimtai atsakoma į jų klausi-

^Ounos

gali egzistuoti tikroji draugija, | kad£ valdyti kitą be jo
nes negali būti jokio susidrau-|*Paties sutikimo.” TaS pasaky-

I gavimo tarp laisvų žmonių irima« tinka taip jau ir mokyklai. 
' vergų, o tik gali būti vienų ant 
J kitų viešpatavimas. Laisvė yra 
taip šventa, kaip ir asmuo, ku- • • • • .no gyvastį ji atstovauja. Jūsų 
laisvė, jūsų teisės, jūsų išsiliuo- 
savimas iš neteisingų socialių 

i sąlygų, jūsų viso ^gyvenimo dar- 
; bas, kurį privalote čia ant že- 
; mės atlikti, priklauso nuo to i 
apšvietos laipsnio, kokio galite

I pasiekti. Be apšvietos jus nega
lite pasirinkti teisingo kelio; 
negalite pažinti savo pareigų; 
negalite atsiekti to dalyvumo 
politikos gyvenime, be kurio 

| niekuomet negalėsite išsivaduo
ti; jus pagaliau negalite teisin
gai pasirinkti sau savo gyveni
mo tikslo. Apšvieta lai jūsų 
dvasios maistas. Be apšvietos 
visi jūsų gabumai liekasi neiš- dimas, 
naudoti ir bevaisiai, lygiai kaip i kunigo, 
glūdinčioje sėkloje gyvybės pa-! priimama, veda natūraliai ir 
jėga, jei ta sėkla yra patekusi! praktiškai prie nuolaidaus atsi- 
į neišdirbtą žemę... Šiandien jus įdavimo jiems patiems nuspręsti | mus, kur jų kiekvieną žingeidu

mą. patenkinama. Bet tokių

Profesorius Little šiemet iš-j 
: leisdamas studentus, patarė 
jiems patiems skinti savo gy
venimo kelius, galvoti patiems 
už save ir tarnauti žmonijai. 
“Jei jus esate interesuoti paim
ti už elektrinės ir elektrizuojan
čios gyvenimo tiesos srovės, jei 

i nesibijote ir jau esate kvėpavę 
kjlančiu prietykių vėju lygiai 
kaip sutroškusiu civilizacijos 
gazolino garu, — užmirškite, 
kokią nuomonę apie jus pasau
lis turės, užmirškite jo kritikas 
ir ‘ atsimokėjimus — ir eikite 
tiesiai ieškoti prietikių ir to pa
saulio, kurs nešiojasi 
kaipo visokių padėčių 
moji vieta.

“Nuodėmių išrišimas 
atleidimas apmokamo 
kuomet tai yra aklai 

veda

Sd,er! £«,
\°Oucrs CO k . .v

I

gyvena-

ir atlei-

palinkimų pats

as yra paste- 
naži dar vai- 
ir klausinėja

ir tai, kas yra teisinga ir klai
dinga, išmintinga ir neišmintin- laimingų dar labai nedaug tėra, 
ga, gera ir bloga... Perdaug dar Daugiausia suaugusieji vaikąms 
yra jausmingų ir silpnų natūrų,
ir jų tur būt dar pakaks ilgiems mo ir tyrinėjimo, bet visai jį 

patys save ir kurie neturi jo- metams, kurio savo atsidavimu j užmuša. Ir suaugę labai įsi- 
. Tasai i palaikys organizuotos 1 bažny-'žeidžia, jei į jų klausimą atsa-

• 1 H '‘ledu d i ‘

esate arba visiškai neapsišvie- 
tę, arba esate klaidingai ir ne
gerai mokinami, o ta. klaidinga 
mokinimą jums suteikia tokie ne tik nepaskatina jų galvoji-
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A page whose purpose is to dispense joy, to serve as an inspiration, 
and to serve as a forum for stpdent-opinions, ideas and activities.

“If you have knowledge, let others light their candles at it”.
— Fuller.

Grandma at the 
Theatre

th3

When you go to the library 
to look for something to read 
next time, you might, just 
for euriosity, call for some 
book of British drama of the 
•eighteenth century.
time vvhen Goldsmith wrote his 
“She Stoops to Conquer”, and 
Sheridan wrote “The Rivals”, 
many others authors of varying 
ability also vvrote plays and to 
read them to-day is a pleasant 
and interesting way to spend 
one’s leisure hours.

As a reader you will be taken into 
land, made 

vvhere to 
vvhere the 
vvhere the
the gambling dens are — 
short you will be a sort of Con- 
neetieut Yankee in eighteenth 
century England.

You will especially delight in 
the morals presented by these 
authors for your betterment. 
They are presented in a short 
poem or couplet 
main characters.

an aristoerat, shown 

spend your time, 
coffee houses are, 
theatres are, vvher?

in

bv one of the 
hor instance,

generous mina

p rovės

more 
sėnse

of
potential hus-

the has his

to this truth

happiness 
home.”

“What ‘er the 
itself denies,

“The secret care of provi 
dence supplies.”

‘Tis a very generous moral 
indeed, būt rather impractical.

Most or the morals, hovvever, 
deal vvith married life.

“Sure joys for ever vvait each 
happy pair,

When sense the man, and 
virtue crovvns the fair,

And kind compliance 
th-eir mutual care.”

To make that moral 
modern vve vvould vvant
and virtue to crovvn fhem both.

lt scems that the duty of a 
vvoman as vvife vvas the subject 
most complained about and per- 
haps that is because the play- 
vvrights vvere 
bands. One 
character say;

“A convert 
come

That . married 
never found from

And again, further empha- 
sizing that vvoman’s place is in 
the home, a character is made 
to say;

“in the marriage-state, the 
vvorld mušt ovvn

Divided happiness vvas ne'ver 
knovvn.

To make it mutual, nature 
points the vvay:

I/et husbands govern; gentie 
vvives obey.”

Another author places the 
responsibility of love betvveen 
the husband and vvife only up- 
on her. “After the marriage 
rites are performed,” he says, 
“Ladies ought not to suffer 
their povvers of pleasing to lan- 
guish avvay. To vvin a man 
vvhen all pains succeed, the vvay 
to keep him is a task indeed.”

Štili another author vvould 
have a “good vvife” svveet. 
pleasant, and submissive, vvith 
“her diversions and inclinations 
at home.” She is to ūse all her 
arts to please her husband 
vvhile the husband, if he vvishes, 
may be angry, at vvhich time,

she is to be “sad, not sullen.”
Litftle moral Jectures to the 

ladies—that is what the lašt 
tvvo Ii nes of these play s con- 
sist of.

The wit and humour of the 
eighteenth century British com
edy also deals with vvomen and 
marriage. A gentleman says 
to his servant, “I hope thou 
hast not told Abigail anything 
of the secret,” ahd the servant 
replies that “Miss Abigail is a 
woman; there are many reasons 
why she should not be acquaint- 
ed vvith it, I shall only mention 
six—.”

Iri another play, Miranda the 
heroine has hidden her lover be- 
neath the chimney board to 
conceal him from her guardian. 

The ignorant būt well meaning 
servant discovers that the^e is 
something beneath the board 
and Miranda seeks to keep him 
f from lifting the cover declares 
that it is her pet monkey vvhich 
she has imprisoned so he would 
not escape. The servant wants 
to knovv vvhether it has a chain 
or not and Miranda replies;

“Not yet, būt I design it one 
shall lašt its lifetime”.

In another play a reeruiting 
officer yields to marriage vvith 
this rhyme;

“VVith some regret I quit the 
active field,

Where glory full revvard ibi 
life does yield

Būt the reeruiting trade, 
vvith all its train

Of endless plague, fatigue, 
and endless pain,

I gladly quit, vvith my f ai r 
spouse to stay,

And raiše reeruits the matri- 
monial vvay.”

In such a class are the major- 
ity of witty sayings — vvomen 
and marriage.

Būt the eighteenth century 
comedy is old in years only. 
H i story repeats itself, and 
people of one century repeat 
after those of another. A mere 
servant first used the expres- 
sion “sour grapes”. A loving 
stevvard called his love, his 
“duck”, his “turtle”, and his 
“chicken”. It was the clown oi 
“She Stoops to Conquer” who 
first said, “Ask me no ques- 
tions and 1’11 tell you no lies.” 

And’ far back in the
eighteenth century someone
said, “I tell you, a wife is 
of date.”

Gallop apace, you fiery-footed steeds, 
Tovvard Phoebus’ logding: such a vvaggoner 
As Phaethon vvould whip you to the west, 
And bring in eloudy night immediately. 
Spread thy close eurtain, love-performing night, 
That runavvays’ eyes may wink, and Romeo 
Leap to these arms, untalk’d of and unseen. 
Lovers can see to do their amorous rites 
By their own beauties; or, if love be blind, 
It best agrees vvith night. Come, civil night, 
Thou sbber-suited matron, all in black, 
And learn me how to lose a vvinning mateh, 
Play’d for a pair of stainless maidenhoods/: 
Hood my unmann’d blood, bating in my cheeks, 
With thy black mantle; till strange love, grovvn bold, 
Think true love acted simple modesty.
Come night; come, Romeo; come, thou day in night: 
For thou vvilt lie Ųpon the wings of night 
Whiter than new snovv on a raven’s back.
Come, gentie night, come, loving, black-brovvned night, 
Gi ve me my Romeo; and when he shall die, 
Take him and eut him out in little stars, 
And he will make the face of heaven so fine 
That all the vvorld will be in love vvith night 
And pay no vvorship to the garish sun.

—Shakespeare.
(Romeo and Juliet; Act 3 scene 2)

A New Game

out

and
is

For literary pleasure 
unique enjoyment there 
nothing so easy to secure so 
easy to read as the British 
comedy of the eighteenth cent
ury.

A certain man was iii ahd 
vvished to consult a celebrated 
specialist vvho vvas known to a 
friend of his. He went to the 
friend and said:

“Hovv much does that doctor 
charge ?”

Fifteen dollars for 
visit būt after 
three dollars.”

“Come on. come on.” cried Ed 
immpatiently to his roomate, 

“we’ve got to have our game 
of chess to-day. We missed it 
yesterday.’

His roomate,
busily engaged in fixing his tie 
at the mirror.

“Just a
right vvith

“Is that my blue tie you’re' Really Ed, 
vvearing ?
vvhere it vvent to.”

“You don’t mind, do you?
Yesterday vvas quite 
portant occasion you 
and he laughed softly. 

“Yes ?” 
“And my ties, are so, 

less, if you knovv vvhat I mean. 
I knevv you vvouldn’t mind Ed.” 
He continued to look at 
vvaiting for him to agree.

“Well, are you through 
ing it?”

“Yes, right avvay.”
Jim novv proceeded to comb 

his hair būt it insisted on curl- 
ing up again after each stroke. 
When it vvas quite vvet the 
curl vvould dissappear for a 
vvhile to reappear vvith the first 
hint of dryness.

‘You don’t knovv your tactics,
Jim, giris likę curly hair.”

“Būt it’s so effiminate—hovv 
did you guess that she liked 
it?”

“I suppose she liked my tie 
too. What’s her name?”

“Elaine! She didn’t say any
thing about your tie.”

Ed opened the box contain- 
ing the chess men.

“Will you take the vvhite or 
black?”

“Black. She had black hair. 
J t was likę šilk. And she’s 
Spanish.”

’lhey each sėt up their men 
and after Ed had looked over 
Jim’s side to see that each black 
man vvas in his right square 
the game started.

“After a fevv skillful movės 
gavę Ed something to 
about Jimmy again re
to Elaine. 
the end of the fourth 

she said she vvas vvarm 
asked her vvhether she 
likę to me to get her

that
the first 
it’s only

Next day the 
the doctor. As

called on
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man
spon as the 

door was opened and the doctor 
appeared, he said:

“Well, Doc, here I am again.”

“So/ you think the vveather 
vvas responsible?”

•‘Yes. don’t you?”
“You may be the chess 

Champion of the class, Jim, būt 
a vvoman will have you check- 
mated before you realize that

hovvever, vvas a game has been started.” 
“Perhaps my green tie vvould 

be more becoming.”
“No, this one is all right.” 
“Elaine dances very vvell.

she’s as light as

minute Ed, 1’1} be 
you.”

I was( wondering|'a leather.

an im- 
know,”

so life-

Ed,

fix-

\vh ich 
ponder 
ferred

“At 
dance 
and I 
would
some ice vvaber būt she said 
she prefered to go out into the 
garden. You can’t make that 
movė, Ed, I’ve got this square 
covered.

“You know, Ed, Elaine is 
really different. Of all the 
giris I’ve danced vvith—”

”Six, including Mrs. Carter.”
“Oh, go on, būt really she 

dances very well. And in the 
garden — I’m 
was a vvarm

certainly glad 
night.”

it

“We didn’t play yesterday, 
and you won’t finish today, and 
novv—”

“Is my hat on straight? See, 
here’s the movė I would make 
next—Oh I’m sorry, Ed! Really 
I am. No, don’t bother to pick 
them up, 1’11 do it vvhen I get 
back. Are you sure this tie is 
all right? I don’t want to be 
late for the vvorld.”

“Farevvell, Adonis,” wes Ed’s 
parting shot, “and watch your 
movės, you chess Champion!”

Of all of men’s increasing 
powers, not one i s so important 

’as the power to dwell in peacc 
vvith one another, and that is 
in a way a product of tne 
others. It comes as the result 
of increasing domination of the 
material vvorld and increasing 
communication and co-operation 
between the inhabitants of 
earth, which between them are 
bringing mankind to realize 
that if life and progress are 
to continue, wars mušt cease.

—Edvvard S. Martin.

On all sides. are we not dviv
ėri to the conclusion that, oi 

the things which man can do 
or make here below, by far the 
most momentous, vvonderful and 
worthy are the things we call 
books.—Thomas Carlyle.

ADDRESS ALL CORRESPONDENCE RELATING TO THE 
L S A A TO

EUGENIE ROGES .... CORRESPONDENT SEC’Y
3308 EVERGREEN AVĖ., CHICAGO, ILL...

Pop’s Vacation

“And she’s, pretty too, 1 
suppose.”

“Of course. She just reaches, 
my shoulder.”

“Your movė.”
“Did you movė that bishop 

out there novv?”
“No. He’s been there for the 

lašt three movės.”
“It’s funny that I did’nt 

notice it. What did you do vvith 
that pawn that 
your king?”

“I killed your
it.” ■

“You shoudn’t 
that movė.”

“Why?”
“Your pawn vvas valuable be- 

cause of his position. Novv you 
have an opening in your de- 
fence.”

“Būt your knight’s next movė 
vvould have been here and then 
vvhere vvould I have been.”

“Your bishop vvas in that file 
then and I coudn’t have moved 
my knight there.”

“Oh.”
“So you see, you sacrificed 

an important pavvn. We spent 
most of the time talking—”

“We? vvho — Oh yes, you 
spent the evening talking — 
yes.”

“She looked very beautifvtl 111 
the moonlight.”

“They all do.”
“She said she liked my curly 

hair.”
“Can she play chess?”
“I didn’t ask her.”
“Didn’t you mention chess to 

her at all?”
“No, vve talked about some

th ing else.”
“About your curly hair?”
“That vvas a good movė, Ed. 

Really, I think you’re improv- 
ing.”

“Thanks.”
“1’11 have your king in check 

in precisely four movės more.”
“Let me see you do it.”
“Oh, no. You figure it out, 

Ed. It’s time to go.”
“It won’t take you long to 

make four more movės.”

Full many a gem, of purest ray 
serene,

The dark unfathomed waves 
of ocean bear:

Full many a flovver is born to 
blush unseen,

And vvaste its sweetness on 
the desert air.

—Thomas. G ray.

Vacation time is here at lašt,
The family’s all astir,
I step into a trunk or grip
Wherever I may turn.

With fancy tvveeds Mom paeks her trunk 
She’ll to the mountains hie.
She.says she likęs to elimb those things, 
I cannot fathom why.

She doesn’t likę to elimb the stairs 
That lead to rooms o’orhead.
(I vvouldn’t vvant to elimb a thing
If I were that vvell fed)

And sister paeks a tiny grip, 
She wants a make-up neew.
She plans to get it from the sun
And meet some boy friends too.

And Sonny for the camps is strong.
He likęs to cook and fry,
He’ll even dry the platės at camp, 
At k»om-e he would not try.

The dog and I, we stay at home,
It’s nice and quiet now,
The vvife is gone, the kids are gone,
So freedom neigns—and how!

And Jack and George and Bill and Joe,
When all their wives are gone, 
They all drop over for a game 
And then vve play till dawn.

The dishes pilė up in the sink,
The weeds untrammelled grovv, 
And there are ashes on the rūgs 
Wherever there’s a glovv.

And vvhen at times we think of it,
We send this little poem
And say, “I’m lonesome for you, dear, 
Būt do not hurry home.”

vvas guarding

knight vvith

have made

A happy man or woman is 
better thing to find than a 

five-pound note. He or she is 
a radiating focus of good will 
and their entrance into a room 
is as though another candle 
had been lighted. ,We need not 
care whether they could prove 
the firty-seventh proposition: 
they do a better thing than 
that, they practically demon- 
strate the great Theorem of the 
Liveableness of Life. Con- 
sequently, if a person cannot 
be happy vvithout remaining 
idle, idle he should remain.

—R. L. Stevenson.

a

It should seem that indolence 
itself vvould. incline a person to 
be honest, as it requires in- 
finitely greater pains and con- 
trivance to be a knave.
* —Shenstone.

The only disadvantage of 
honest hėart is credulity.

—Sir P. Sidney.

a

Laws are generally found to 
be nets of such a texture, as 
the little creep through, the 
great break through, and the 
middle size are alone entangled 
in.—Shenstone.

Ali 'the world is perpetually 
at work about nothing else, būt 
only that our poor mortal lives 
shoulčl pass the easier and hap- 
pier for that little time we 
possess them.—Sir. W. Temple.

It is vvith narrow-souled 
people as with narrow necked 
bottles; the less they have in 
them, the more noise they. make 
in pouring it out.—Pope.

the trout bite“Do
there?”

“Do they?
to hide behind a tree to 
a hook.”

Why, a man

out

has 
bait

“Which is the first and most 
important saerament?” asked a 
Sunday School teacher of a 
giri preparing for confirmation.

“Marriage,” vvas the prompt 
response.

“No, baptism is the first and 
most important saerament,” the 
teacher corrected.

“Not in our family,’ 
pupil haughtily, “we 
spectable.”

said one day: “Ah, Doctor, we 
have known each ather such a 
long time, I don’t intend to in- 
sult you by settling your ac- 
count in cash; būt I hs^ve put 
you dovvn for a handsome leg- 
acy in my vvill.”

The doctor looked thought- 
ful. “Allovv me,” he said, “to 
look at that prescription again, 
I wish to make a slight altera- 
tion in it.”

said the
are re-

“Where’s 
queried the 
lawyer.

“Yoti told

the prisoner?”
magistrate of the

We 
when 
lutely 
come

happens

“Say Ed”, came Jim’s voice 
from the bedroom, “Would it be 
too much to ask her for a date 
tomorrow night too?” x

Men will vvrangle for religion; 
write for it; fight for it; die 
for it; anything būt live for it.

—Colton.

vvonder what 
the giri vvho has “abso- 
nothing to vvear”- does 

to the party.

me to give Him 
the best advice I could, your 
vvorship, and—”

“Of course I did.”
“Well, I did so; the culprit 
gone.”is

“H’lo there, I’m sh-shearchin’ | “Mama, 
for a frenz house in shish i 
neighbe’hood. Do you 
Sham Shmith ?”

“Whash ’is name?”
“Who?”

knovv

smallA lawyer died in a 
and his fellow-lawyers 

over his grave: “Here 
lawyer and an honest

long after, the governor

Tommy had been punished.
” he sobbed, “did your 

mama liek you when you were 
little?”

“Yes, when I vvas naughty.”
“And did her mama liek her 

when she was little?”
“Yes, Tommy.”
“And was she licked 

she was little?”
“Yes.”
“Well, who started the 

ed thing anyhovv?”

when

darn-

tovvn, 
vvrote 
lies a 
man.”

Not
of the province visited the town, 
and among other places in- 
spected the cemetery. When he 
came to the lavvyer’p grave he 
stopped, read the inscription 
once or tvvice, and Turning to 
the head insjjector said:

“Look here, my friend. We 
wink at a good many things,in 
this province būt I do object 
to your burying two men in 
one grave.”

The fifth day drevv to its 
close with the twelfth juryman 
štili unconvinced. The court 
was impatient.

“Wel, gentlemen”, said the 
court officer entering the jury 
room, “shall I, as usual, order 
twelve dinners?”

“Make
“eleven 
hay.”

it,” said the foreman, 
dinners and a bale of

is the thing which
’ An old miser hated to part 

with money and to the physi- 
cian who was just bringing him 
around from

Habit
makes a man blow off the foam 
from an ice cream soda.

a long illness he Ode on a wild night—$32.50.
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SOCIALĖ APDRAUDA KANADOJ

LENKIJOS DARBININKAI PRIEŠ DIKTATŪRĄ.

Lenkijoj įvyko eilė masinių demonstracijų, ypatin
gai Varšuvoj ir Lodzėj, kur buvo pakviesti kalbėti žy
miausi socialistų vadai iš vakarų/Europos: Vandervel- 
de, Loebe, Cramp, Crispien ir kt. Mitinguose reika
lauta pilnos ^demokratinės tvarkos, pašalinimo diktatu- 
riškų despotų ir pareikšta, kad Lenkijos darbininkai 
solidariai su kitų šalių darbininkais stovi už tarptauti
nį susipratimų ir taikų.

Vakarų valstybėse darbininkų valia jau pasiekė to,

Socialė apdrauda Kanadoj vis labiau pradeda įsi- 
galėti. Einant federaliu įstatymu trys provincijos jau 
moka senatvės pensijas. Trumpoj ateityj tų pavyzdį 
paseks ir kitos dvi provincijos. Be to, neseniai parla
mento komisija svarstė nedarbo apdraudų ir rekomen
davo jų priimti.

Kanada yra retai apgyventa šalis. Ji turi didelių 
gamtos turtų, kurie iki šiol mažai dar tebuvo išnaudoti. 
Žemės ten yra apsčiai, ir kiekvienas gali jos įsigyti. To
dėl Kanadoj nemažai įtakos turi amerikoniškas indi
vidualizmas ir “laissez-faire” doktrina.

Iš kitos pusės, dėka tam, kad Kanada turi artimų 
ryšių su Europos šalimis, ypač Anglija, ten vis labiau 
pradeda pasireikšti progresyvės idėjos socialė j srity j. 
Pastaruoju laiku taip pat žymiai sumažėjo imigrantų 
skaičius iš Anglijos. Todėl Kanada dabar ir stengiasi 
sudaryti tokias sųlygas, kurios galėtų labiau patraukti 
anglus.

Senatvės pensijų įstatymas susilaukė nemažo pasi
priešinimo. Bilius pirmų kartų parlamente buvo svars
tomas 1926 m. Jį įnešė dabartinis premjeras King, ku
ris tuo laiku buvo darbo ministeriu. To biliaus kritikai 
nurodinėjo, kad jis, girdi, atneš daug blėdies, nes atpra-
tins žmones nuo taupumo. Tačiau, nežiūrint opozici
jos, bilius visvien buvo priimtas. Senatas pasirodė 
daug konservatyviškesnis ir bilių priėmė tik 1927 m.

Einant tuo įstatymu pensijų gali gauti tik žmonės 
sulaukę 70 metų amžiaus. Jie turi būti Anglijos pilie
čiai ir išgyventi Kanadoj ne mažiau, 20 metų. Pensi
jos didumas pamatuojama tuo, kad už dolerį galima 
pragyventi vienų dienų. Todėl asmuo, turintis $200 pa
šalinių įplaukų per metus, pensijos tegauna $165. Mak- 
simalę pensijų, kurių gali gauti asmuo, yra $240, jeigu 
to asmens įplaukos per metus tesudaro 125 dolerius ar
ba mažiau. Tas įstatymas skaitoma eksperimentaliu. 
Numatoma, kad ateityj sentvės amžius bus sumžintas 
iki 65 metų, o pati pensija žymiai padidinta.

Federalis įstatymas dabartinėj savo formoj reika
lauja, kad kiekviena provincija padengtų pusę išlaidų 
ryšyj su pensijomis. Pensijos išduodama tik tose pro
vincijose, kurios sutinka pildyti tų patvarkymų. Pir- 

,, miausiai atsiliepė vakarai. Pensijas dabar jau moka 
British Columbia, Manitoba ir Saskatchewan. Alber- 
tos ir Ontario provincijos šiais metais taip pat nutarė 
priimti senatvės pensijas. Bet Quebec ir kitos trys pro
vincijos kol kas dar spiriasi.

Pensijos dabar yra skiriamos toj Kanados dalyj, 
kur jos mažiausiai tėra reikalingos. Vakarinė Kanada 
yra žemidrbystės kraštas, kur daugiau ar mažaiu žmo
nės senatvėj yra aprūpinti.

Nova Scotia susilaikė nuo priėmimo įstatymo, ka
dangi ji bijosi, kad nepasidarytų, perdaug išlaidų. Ko- 
rnisionieriaus raportas rodo, kad ten keturi iš penkių 
žmonių, sulaukusių 70 metų amžiaus, yra reikalingi pa
šalpos. Tokiame atvėjyj provincijai pensijomis tektų 
išmokėti apie penkis milionus dolerių per metus. Tai 
labai apsunkintų biudžetų. Tačiau daugelis komisio- 
nieriaus raportų skaito netiksliu. Jie sako, jog tik 36 
nuošimčiai visų žmonių, turinčių 70 metų ar daugiau 
tegalėtų reikalauti pensijos.

Tačiau pensijomis labiausiai yra priešinga Quebec 
provincija, kur daugumų gyventojų sudaro franeuzai. 
Tai labai konservatyviškas elementas. Quebec turi įsta
tymų, kuris verčia vaikus aprūpinti tėvus senatvėj. Se
natvės pensijų priėmimas, girdi, gali labai neigiamai 

' atsiliepti į šeimos gyvenimų,—gali ištvirkinti vaikus, 
kurie nebenorės pildyti savo pareigų, t. y. užlaikyti sa
vo senus tėvus.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams __________________ $8.00
Pusei metų___ _____________ 4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiam __ 1.50
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kad karo pavojai vis labiau pašalinami ir nesusiprati
mai stengiamasi išrišti taikiu keliu. Tik rytuose tebepa- 
silieka visa eilė neišspręstų komplikuotų klausimų, ūkio 
ir politiškų.

Tie nesusipratimai dar labiau komplikuojami tie
sioginiu ir netiesioginiu kiršinimu įvairių fašistinių 
valdžių, kaip tai Lietuvoj ir Lenkijoj. Todėl rytų Eu
ropos socialistų partijoms tenka dvejopų pareigų at
likti: demokratybę atstatyti ir tada taikiai nesusiprati
mus išrišti. Dabar labiau negu kada nors vienos tau
tos likimas paeina nuo kitos tautos likimo. Todėl atsi
šaukiama, kad Vakarų Europos socialistinės partijos 
gelbėtų rytų Europos darbo žmonėms atstatyti pas sa
ve demokratijų ir taikų.

Apžvalga
AR LIETUVA ARTĖJA Į 

PABALTIJO SĄJUNGĄ

Birželio mėn. įvyko eilinis 
Lietuviu Latviu Vienybės kon
gresas, kur priimta tokios 
Lietuvių Latvių vienybės kon
greso rezoliucijos.

Lietuvių latvių vienybės drąu- 
gijų kongresas baigdamas dar
bus, 22. VI. priėmė šias rezo
liucijas:

1) Vilniaus klausimu—kon
gresas pasisako už lietuvių rei
kalavimą atgauti Vilnių ir vi
sos Lietuvos susivienijimą.

2) Kongresas randa reikalin
gu bendradarbiavimą studentų, 
kuris vykdintinas, ekskursijų, 
draugavimo keliu, apsikeičiant 
profesoriais, klausytojais, lei- 
leidžiant atostogų, laiką yi>eni 
kitų šalyse.

3) Ūkio srity kongresas pa
sisako už greitą sudarymą pre
kybos sutarties, panaikinimą vi
zų ir k.

4) Susiartinimo pagreitini
mui pasisakoma už mokymąsi 
abiejų kalbų, pažinimą literatū
rų ir kita.

Be to, sudaryta komisija, ku
ri iki sekančio kongreso turi 
paruošti Lietuvos Latvijos są
jungos projektu.

Laukta Lietuvoj pabaigoj 
rugsėju mėn. Latvijos preziden
to apsilankymo. Net pats Vol
demaras prašęs, ir Latvių pre
zidentas jam žadėjęs, bet dėl 
neskelbiamų Lietuvos laikraš
čiuose priežasčių, Latvijos pre
zidentas savo vizitą atidėjęs vė
lesniam laikui. Galime už Lie
tuvos cenzorių pasakyti— kol 
Lietuvoj bus žmonių valdžia.

VOLDEMARAS Iš VARNIŲ 
PADARĖ ELLIS ISLAND

Adv. Bulota “deportuojamas”
Teko sužinoti, kad pas Vol

demarą buvo apsilankiusi Ad
vokatų tarybos delegacija, kuri 
darė žygių dėl p. Bulotos išlei
dimo iš Varnių koncentracijos 
stovyklos. Min. Pirm, pareiš
kęs, kad p. Bulota gali būti iš
leistas, jei sutiktų išvykti už- 
siehin. Del p. Bulotienės p. 
Voldemaras pasakė, kad jos pa
dėjimas Varnių koncentracijos 
stovyklon esąs nesusipratimas 
ir ji busianti išleista. Min. 
Pirm, manęs, kad ji Varniuos- 
na nuvykusi lydėdama vyrą. 
Advokatų taryba apie delegaci
jos lankymąsi rezultatus prane
šusi p. Bulotaij Tolimesnė by
los eiga dar n$inoma.

KIEK LIETUVIŲ ATVYKO 
AMERIKON t

Jungtinių Valstybių darbo de
partamento imigracijos biuro 
žiniomis, per 1928 metus iš Lie
tuvos į Jungtines Valstybes bu
vo legaliai įsileista 667 žmonės, 
jų tarpe 4 valdininkai, 57 lai
kini svečiai biznio ar pramogos 
tkslais, 26 tranzito keliaunin
kai, 163 eiliniai emigrantai ir 
417 ne kvotos (ne eilinių) imi
grantų. Paskutiniųjų tarpe bu
vo 81 Amerikos piliečių žmona, 
50 ‘Amerikos piliečių vaikų, 
252 grįžtantieji Amerikos gy
ventojai, 20 gimusių nekvotinė- 
se šalyse, 8 studentai ir 6 dva
sininkai. Iš 595 žmonių, dariu
sių pastangas atvykti iš Lietu
vos Amerikon, buvo sulaikyti ir 

neįsileisti: 54 išilgai Kanados 
sienos ir 8 Atlanto uostuos.

Iki šiol veikusiomis imigraci
jos normomis Lietuvai buvo 
skirta 344 imigrantai. Dabar 
prezidentas Hooveris, eidamas 
juridiniais sumetimais, paskel
bė naujas imigracijos normas, 
paremtas Amerikos gyventojų 
“tautine kilme”, kurios bus tai
komos nuo liepos mėn. 1 dienos. 
Tomis normomis Lietuvos imi
grantų skaičius iš 344 iki 386, 
nors bendrai imant, tos normos 
sumažina ateivių skaičių iš 
164,667 iki 153,714.

ĮVAIRENYBĖS
VIŠTALAKČIAI

Arba matymo susilpnėjimas, 
kuris pasireiškia tik vakarais 
ir prie dirbtinos šviesos tuo, 
kad labai blogai matoma. Ži
noma, kad ši liga atsiranda 
badmečiais ir dėl blogo maiti
nimosi. Austras Dr. Bimba? 
cheris, tyrinėjęs šios ligos prie
žastis Įdomių dalykų pastebė
jo. Iš 330 šios rųšies susirgi
mų tik 38 moterims teko, visi 
kiti 292 vyrams; Tyrinėtojas 
maho, kad ligos priežastis esan
ti vitaminų išsekimas taukuo
se. Moterys mažiau kaip vyrai 
vištalakčiais serga, nes jos dau? 
giau kaip vyrai tur taukinių 
audinių ir dėka tai aplinkybei 
netaip greit pas jas išsenka tos 
rųšies vitaminai. Viištalakčių 
gydymas paprastas. Maisto pa- 
gryninimas" vartojant žuvų rie
balus ir kepenis.

SIAUČIA RAUPLIŲ EPIDE
MIJA ANGLIJOJ

Iš Indijos atvežta Anglijau 
pradėjo smarkiai platintis rau
plių liga. Rauplės seniau bu
vo tokia pat žmonijos rykštė, 
kaip džiova. Žmonės dešimti
mis tūkstančių ir net milijo
nais mirdavo. Išmirdavo išti
sos apylinkes, miesteliai ir kai
mai. Tik suradus skiepijimo 
įbudą nuo šios ligos, žmonės 
laisviau atsikvėpė. Rauplių li- 

/ga užsiliko tik labiau atsiliku
siose Azijos ir Afrikos tauto
se. Europoj, kad ir pasirodo 
kartais, bet tuoj išnyksta. An
glijoj ir dabar smarkiai išbu
jojusi ir kaimynines valstybės 
imasi priemonių apsisaugoti. 
Prancūzai kiekvieną iš Angli
jos atvyksiantį laivą akyliai 
kontroliuoja, ir leidžia įvažiuo
ti tik tiems, kurie turi raup
lių įČiepijimo liudymus.

ŽEMĖS GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS

Hagoje yra tarptautinis sta
tistikos institutas. Jo surink
tom žiniom pastaruoju metu 
žemės gyventojų skaičius sie
kiąs dvįejų milijardų. Nežiū
rint didelių karų ir kitų di
delių katastrofų su žmonių au
komis, per devyniolika metų 
gyventojų skaičius milžiniškai 
padidėjo. Taip 1910 m. ben
dras žemės gyventojų skaičius 
apie 1,600,000,000. Vadinasi per 
tą laiką prieauglis pasiekė 
24%.

Atskirose žemės da-lyse gy
ventojų tenka: Europai — 550, 
Azijai — 950, Amerikai — 230, 
Afrikai — 150 ir Australijai 
7 milijonai.

Skelbimai Naujieposę 
duoda naudą dėlto, 
kad paęįos Naujienos 
yra naudingos.

Latvijos Socialdemokratų 
Partijos Jubilejus

išių metų birželio mėn. 14-16 
d. Rygoje įvyko Latvijos social
demokratinės darbininkų parti
jos XIV kongresas, kuris tuo 
pat laiku buvo ir partijos 25 
metų egzistavimo sukaktuves. 
Nors nelegalus organizuotas 
darbininkų judėjimas pasireiš
kė jau 10 metų ankščiau, ta
čiau partijos programa buvo 
priimta 1904 metais pirmame 
slaptame suvažiavime. Nuo to 
laiko partija praėjo sunkų, bet 
garbingą kelią. Pirmas eta
pas — 1905 metų revoliucija, 
kurioje partija turėjo vadovau
jančią rolę, paskui 1906-1908 
metų reakcija, po didžiojo ka
ro 1917 metų revoliucija — tie 
visi laikotarpiai įrašyti auksi
nėmis raidėmis Latvijos istori
joje. Nepriklausomos demo
kratinės respublikos obalsiai, 
kurie 1904 metais buvo įrašyti 
partijos vėliavoje, beveik įvy
kinti per 1919 metų kovas už 
nepriklausomybę ir visus se
kančiuosius kūrybinio darbo 
metus. JTačiau sąlygos per 
tuos 25 metus yra žymiai pasi
keitusios. Latvių visuomenė 
yra susiskaldžiusi į daugelį 
smulkių politinių partijų. Tai 
įvyko dėka visuomenės sluoks
nių persigrupa v i m u i. 1908 
metais nelegalu j partijoj skai
tėsi 16,000 narių, 1920 — (le- 
galėj) 10,000, 1928 — 6,000 su 
viršum. Tą galima išaiškinti 
faktu, kad metai po metų iš 
partijos išeina mažiau revoliu
cinis elementas, pavyzdžiui 
naujakuriai, kurie prieš- gau
siant žemę ir būnant gana sun
kiose ekonominėse sąlygose, 
daugumoje buvo partijos eilė
se. Taip gi, sykiu su dvarais 
ir stambiais ūkiais naikinama 
tikrojo laukų proletariato kad
ras. 'Narių mažėjimas paste
bimas tik kaimo gyventojų tar
pe. Mieste narių skaičius vis 
dar auga sąryšyje su pramonės 
išsiplėtojimu ir geresne galia- 
mybe pritaikinti propogandos 
priemonės. Profesinėse sąjun
gose organizuota suviršum 22,- 
000 darbininkų, ir socialdemo
kratų sąrašas 1928 metų par
lamento — Seimas — rinki
muose gavo 24,90 nuošimčių 
balsų. Tuo pat sykiu komu
nistai su “nepriklausomaisiais” 
bendrai turėjo apie 7 nuoš. ir 
s.-d. mažumiečiai 3,10 nuoš. 
Tai vis s.-d. partijos sąskaiton. 
Sekantieji rinkimai 1931 me
tais duos visai kitokį vaizdą. 
Vis dėlto partija vaidina vals
tybės politikoje žymią, rolę ir 
skaitosi didžiausia politinė par
tija Latvijoje.

Kongresas prasidėjo 14 die
ną birželio bėn. Rygoje, Dar
bininkų Teatro salėje. Jį ati
darė partijos patriarchas, žy- 
miausis latvių poetas, pasauli
nė garsenybė, senukas F. Rai
nis, trumpai apibudindamas 
partijos gyvenimą per 25 me
tus ir kviesdamas sugiedoti 
Internacionalą. Po to žodžiu 
sveikino daugelis užsienio at
stovų: Socialistinio Darbinin
kų Internacionalo — drg. Kris- 
pin, Lietuvos — drg. Purėnie- 
nė, Lenkijos — drg. Čapinskis, 
Vokietijos — drg. Hildebrandt, 
Švedijos — drg. Wenerštrem, 
Danijos — drg. Andcrsen, Suo
mijos — drg. Pelerainen, Esti
jos — drg. Ast, Rusų s.-d. par
tijos (emigrantų) — drg. Dan, 
Palestinos — drg. Kaplanskis. 
Raštu gauta pasveikinimų kuo
ne iš viso pasaulio socialistinių 
partijų. Kaip pirmąją, taip ir 
antrąją kongreso dienomis bu
vo padarytos metinės apyskai 
tos su partijos veikimu, taipgi 
supažindinami dalyviai su nau
juoju programos projektu, 
kurs numatoma priimti sekan
čių metų kongrese. Atstovai 
gyvai dalyvavo diskusijose, ir 
kongresas praėjo gyvai ir įdo- 
tniai. Vakarais po posėdžių at
stovams ir svečiams buvo ren
giamos pramogos. Birželio 14 
dieną, Dąrbinįnkų Teatre buve 
vaidinama vieno žymiausio lat-

yių dramaturgo — Andrėjo 
Upito — drama “1905”, kurio
je atvaizduota 1905 metų revo- 
voliucijos paskutinis laikotarpis 
ir reakcijos pradžia. Veika
las, parašytas be galo gyviai, 
sukėlė seniesiems kovotojams 
visa eile atsiminimų ir žadino 
jaunuosius prie darbo ir kovos 
už darbo liaudies laisvę.

Antrą dieną, baigiant kon
greso darbų dalį, tarp kito bu
vo priimta sekanti rezoliucija:

“Latvijos Socialdemokratinės 
Darbininkų Partijos XIV kon
gresas reiškia savo grežčiausį 
pasipiktinimą ir protestą ‘prieš 
kruvinąjį terorą ir laukjnes re
presijas, kuriomis fašistinė 
diktatūra Lietuvoje užgniaužia 
lietuvių tautos laisvę ir naiki
na jos demokratiją.

Kongresas siunčia savo bro
liškus linkėjimus Lietuvos so
cialdemokratijai jos sunkioje 
istorijos išbandymo valandoje 
ir ragina ją nenustoti visuo
meniškojo budrumo ir aktingo 
pasirengimo išnaujo stoti ko
von už Lietuvos darbo liaudies 
laisvę ir demokratiją.”

Ši rezoliucija . priimta vien
balsiai, karštai plojant.

Birželio mėn. 15 d., pasibai
gus kongreso darbams, prasi
dėjo jubilėjinės iškilmes Vals
tybes Operos rūmuose. Jas 
atidarė simfonijos orkestras, 
sugrieždamas Internacionalą. 
Puikiai papuoštoje scenoje bu
vo pastatyta garbės sargyba iš 
daifbininkų, sportininkų ir 
skautų — raudonųjų pionierių 
su viršum 40 raudonų vėliavų. 
Už raudonai dengto stalo sėdė
jo partijos veteranai, kongre
so prezidiumas ir užsienių sve
čiai. Koncertinė dalis, kurio
je dalyvavo Rygos simfonijos 
(darbininkų organizacijų-"žinio
je), geriausieji latvių artistai 
— dainininkas Adolfs Kaktiuš 
ir artistė Marija Leiko ir jung
tinis darbininkų choras pavyko 
kuopuikiausiai. Toliau sekė 
Salimos pirmininko drg. P. 
Kalninio prakalba, kurioje jis 
vaizdžiai apibudino 25 metų 
laikotarpyje nuveiktus darbus. 
Paskui kalbėjo visi kongresą 
sveikinusieji užsienio atstovai, 
apart drg. Purėnienės. Lietu
vos socialdemokratiškosios emi
gracijos vardu kalbėjo drg. Pa
plauskas tinkamai nušviesda
mas fašistinį režimą Lietuvo
je. Visos kalbos buvo lydi- 

I mos karštu plojimu ir pritari
mu.

Didžiausios iškilmės tačiau 
įvyko birželio 16 d. Buvo de
damas kertinis akmuo Darbi- 
ninku Piliai — milžiniškiems 
liaudies namams, kuriuos ben
drai stato visos Rygos darbi
ninkiškosios organizacijos ir 
koperatyvai. Tuose namuose 
tilps visos partijos centralinės 
įstaigos, liaudies universitetas, 
darbininkų teatras, kino, krau
tuves, sales susirinkimams ir 
1.1. Jie užims visą kvarta
lą ir bus didžiausi namai vi
soje Rygoje. Akmuo buvo pa
imtas iš Rygos pilies mūrų, 
kuriuos 700 metų atgal statė 
savo engėjams dabartinių lais
vų piliečių prabočiai.

Akmenį dedant kalbėjo visų 
darbininkiškųjų organizacijų 
atstovai ir užsienio atstovų 
vardan drg. Krispin. Po to 
didžiulė minia dalyvavusių, vi
so apie 6000 žmonių ilga eise
na nuvyko į sporto aikštę, kur 
įvyko darbininkų organizacijos 
“Stradnieku Sports un Saręs 
(Darbin. Sportas ir Sargas), 
trumpiau tariant, S S S para
das ir draugiškos sporto rung
tynės. Svečiai gėrėjosi mik
lia, organizuota darbininkų jė
ga. Jei butų buvę keletas to
kių burių Lietuvoje ir nebūtų 
galėjęs įvykti joks fašistų per
versmas !

Po rungtynių buvo suruošta 
draugiška arbata, kurioje šei
mininkai su svečiais maloniai

praleido laiką. Darbininkų Te
atro ansamblis, S S S agitaci
jos trupė “Mėlynoji Bliuze” ir 
Darbo Jaunimo Sąjungos “Gy
vasis Laikraštis” davė daugelį 
įdomių insceniravimų moder
niškai—darbininkiškoje dvasio
je.

Ypač tai įdomu buvo Vaka
rų Europos svečiams, kurie to
kio typo teatro dar nepažįsta. 
Protarpiais, orkestrui prita
riant vakaro dalyviai dainavo 
senąsias revoliucines dainas. 
Pasibaigus visi išsiskirstė jau
kioj nuotaikoj ir pakeltu upu.

žodžiu, šis kongresas pažy
mėtinas tuo, kad jame jautėsi 
didelis solidarumas su Lietu
vos darbininkija. Tai buvo pa
reiškiama kiekviena proga. Jis 
parodė, ką gali nuveikti darbi
ninkai, jeigu jie organizuoti. 
Lietuvos socialdemokratams, 
kurių partija dar senesnė, daug 
kas tenka iš draugų latvių pa
simokinti.

—Skara mušas.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokia atlieka 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Turiu gari 
bargeni visose Chicagoi dslyss.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St. 
Te L Rooeerelt 8500

WAREHOUSE 
IŠPARDAVIMAS

Per 10 dienu bus išparduota di
delis stakas Radio, Pianu — nau
ju ir mažai vartotu, paimtu atgal 
iš žmonių už skolr

MAJESTIC 8 tubu, Dynamic, 
gražus kabinetas, už

S95.00
FRESHMAN A. C. Visas su elek
tra, 7 tūbų, nieko daugiau nerei
kia, tik įdek i saketų. « Vertas 

$200.00 už

S49.00
FADA A. C. Gražus kabinetas, 

vertas $200.00 už

S49.00
SLEEPER A. C. Gražus kabi

netas. už

* $49.00
R. C. RADIOLA, nereikia nieko 
daugiau pirkt, 104 Dynamic 

Speeker. 12 tūbų už

$79.00
BRUNSWICK A. C. Gražus Ra

dio už
S79.00

ATVVATER KENT Mod. 30. Gra
žus kabinetas su viskuo už

S39.00
VICTOR 8 — Š5 Naujas, kaina

GROJIKUS PIANAS Gulbransen i 
vertas $600.00 už
SI 25.00 !

j KIMBALL PIANAS vertas $700.001 
už j

S165.001 1
SMITU Naujas Groiiklis vertas 

$650.00 už 
$195.00

GALIMA PIRKTI IR ANT 
LENGVU IŠMOKĖJIMU

STORAGE AND 
FACTORY SALES 

3343 So. Halsted St. |
Storage atdara tiktai po pietų 

, iki 9 vai. vakaro.
Seredomis > ir Pėtnyčioniis 

iki 6 vai. vakaro.
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Atostogos Wisconsine
Praeitais metais atostogau-1 mo įrankių krautuvėj. Mudu

darni Wisconsine, labai pamė- su Žuku už leidimus sumokame
gome Wisconsino miškus, upes,; 
ežeXus ir klimatą. Penki paša-; 
žieriai susėdę į automobilį iri 
apsiraišioję bagažais, šiemeti 
birželio 30 d. apie 3 vai.-ryto 
patraukėme Eagle River mies
telio linkui.. Dangus debesiuo- 
tas; rytas tamsus. Aš pats 
valdau automobilį ir jaučiu 
esąs atsakomingas už savo pa* 
sažierių gyvybę. Pilnas pasa- 
žierių ir apraišiotas bagažais, 
tarytum prie žemės prisiplo-

po tris dolerius ir rengiamės 
pradėti žuvauti.

Liepos 2 d. pas mus atvyko 
svečių: p-lė Kalinauskaitė ir p. 
Kalinauskas — brolis ir sesuo. 
Sūnūs dirba ūky pas tėvą, o 
duktė uždarbiauja kaž-kur tur
čių rezortuose. Pažintį su jais 
mes turime iš praeitos vasaros. 
Praeitą vasarą p.p. Kalinaus
kai surengė balių, susikvietė 
apylinkės ūkininkus ir nusi
samdę muzikantą. Gerai pasi-

jęs, mano automobilis traukia 
šniokšdamas taip vadinamu 
Road 42-A vieškeliu linkui Mil- 
waukee miesto. Kada išaušo ir 
galima buvo toli numatyti, pa
greitinau automobilio bėgimą. 
Pakely privažiuojame vis nau- 

' jus reginius, gauname vis nau
jus įspūdžius. P-lė J. Lukošai- 
čiutė užrašinėja į savo dienyną 
kiekvieną musų pravažiuotą 
miestelį. Visi pasažieriai pa
tenkinti,* linksmus, daug kalba 
ir juokauja. Privažiuojame 
Milvvaukee miestą. Miestas ga
na didelis, tylus, žmonių maža 
kur matosi. Mano laikrodis 
rodo lygiai 6 vai. ryto.

Pusryčius sustojome valgyti 
kažkur toli už Mihvaukės mies
to pakely ant gražios pievos. 
Jau buvau nuvažiavęs arti pus
antro šimto mylių. Prie pusry
čių mus pakvietė p-lė Felicija 
Kontrimaitė, kurios močiutė 
įdavus jai keptą kumpį, džio
vintą dešrą ir kitokių skanu- Į 
mynų.

Dar prieš ketvirtą valandą 
po pietų pasiekėme Eagle Ri- j 
ver miestelį, iš kur mums be
liko važiuoti tik penkios my-| 
lios ir p.p. Sharkių ūkio ir va
sarnamio, kame mes turėjome 
sustoti.

Šiemet tą pačią kelionę 
mums pavyko padai-yti ketu
rioms valandoms greičiau negu 
praeitą vasarą. Šiemet kelio
nėj užtrukome išviso tryliką 
valandų. Jeigu išimti pusva
landį dėl pusryčių ir pusvalan-1 
dį dėl pietų, tai musų kelionei 
belieka dvyliką valandų. Tu
rėdamas omeny, kad nuo Chi-i 
cagos iki Eagle River yra arti I 
keturių šimtų mylių, kiekvie
nas turės pripažinti, kad musų j 
kelionė gana greitai padaryta.' 
Tą pačią kelionę traukinis pa
daro ne mažiau kaip į vienuo
lika valandų. Greičiau šiemet i 
mes atlikome savo kelionę ne 
todėl, kad greičiau bulumė va
žiavę, bet todėl, kad įstojome 
į tiesesnį ir geresnį vieškelį. 
Praeita vasara mes išklydome 
iš Road 11 ir turėjome važiuo
ti per \Vaukegan, Kcnoshą ir 
Racine. Važiuodami per tuos 
miestelius keletą kartų pasime
tėme iš kelio, turėjome daug 
sukinėti, o be to per miestelius 
negalima greitai važiuoti.

Apie 4 vai. po pietų jau pa
siekėme p.p. Sharkių ūki. Su- 
nešėm savo bagažus i vasarna
mį, o Sharkiai atnešė mums 
vakarienei keptos žuvies. Va
kare visi gerai išsimaudę eže
re, jautėmės biskį pavargę ir 
anksti sugulėme.

Liepos 1 dienos rytas išaušo 
labai gražus. Mano pasažie
riai, o ypatingai p-lės J. Lu- 
košaičiute ir F. Kontrimiutė, 
miega lyg užmušti. Iš vakaro 
panelės bėdavojo naujoj ir ne-Į 
paprastoj vietoj negalėsiančios 
miegoti, bet tikrenybėj pasiro
dė visai kas kita. Amžina gi
rių tyluma, vėsios naktys ir 
tyras oras sudaro palankias 
pailsini ir miegui sąlygas. Pa
pusryčiavę važiavome į Eagle 
River miestelį pirkti žuvavi- 
mui leidimą. Sustojome vidur- 
miesty ir vaikščiojame ieško
dami miesto salės. Pasiklausę 
ir gavę nurodymą, radome taip 
vadinamą Town Hali, kuri la
biau panaši į garažą, negu į | 
miesto salę. Einame vidun, bet 
jokio gyvo žmogaus ten neran
dame. žuvavimui leidimą pa-! 
galios gauname vienoj žuvavį- į

linksminome ir turėjome daug 
juoko iš p. Kalinausko, kurs 
yra geras juokdarys.

Prisikasę iš vakaro sliekų, 
mudu su p. Žuku liepos 3 d. 
anksti rytą išvykome į Wiscon- 
sin upę žuvauti. ši upė ran
das už mylios nuo musų vasar- 

j namio. 1 tris ar keturias va- 
landas primeškeriavome apie 

1 keturiasdešimt svarų žuvies. 
Kiekviena žuvis galėjo sverti 

! apie 4-5 svarus. Penkių sva
rų žuvis nr-eori pasiduoti vel
kama į krantą. Mano meškerį 
nutraukė bent porą kartų. Tas 
pats atsitiko ir su p. Žuko me
škere. Po poros valandų prak
tikos šį-tą išmokome: mes pa
tyrėme, kad ant meškerės už
sikabinusią žuvį reikia vande
ny gerokai pavarginti ir tik 
tada traukti į krantą. Nuvar
gusi žuvis lengviau pasiduoda.

Savo laimikiu dalinomės su 
apylinkės ūkininkais. Bet žu
vis Wisconsino ūkininkams ne 
naujiena. Kiek daugiau žuvį 
įvertina p.p. Adomaičiai. Juo
du senyvi žmonės, sunūs dir
ba kažkur rezortuose ir netu
ri progų žuvauti.

Amerikos nepriklausomybės 
metinės šventės dienoj (liepos 
4 d.) važiavome į McNaughton 
miestelį, kame tos apylinkės S. 
L. A. kuopa skelbė pikniką. 
Privažiavome miestelį, bet ne
galėjome jame matyti nei vie
no gyvo žmogaus, idant pasi
klausus kame lietuviai laiko 
pikniką. Netekę vilties pikni
ko vietos rasti, grįžome namų 
linkui ir užsukome į Kalinaus
ku ūki. P-nas Kalinauskas su
gavęs tris jaunas lapes, kurias 
jis augina tam tikroj vielomis 
aptvertoj guštoj. Be to j i-o 
prisijaukinę jauną stirniuką. 
Stirniukas auginamas palaidoj 
girioj be jokio užtvaro. Jisai 
ganosi ir miega krūmuose, bet 
tris kartus į dieną — pusryčių, 
pietų ir vakarienės — grįžta 
namo pas šeimininkus. Kol 
jaunas ir durnas jis taip daro, 
tačiau yra abejones ar jis grįš,

NAUJIENOS. ChicagO,III.

(Atlantic and Pacific Photo]

New York. — Max Schmeling, garsus vokiečių boksininkas, ku
ris nugalėjo ispaną Paulino Uzcudun. Dabar jis, Jack Dempsey 
ir Jack Sharkey skaitosi geriausiais pasaulio boksininkais. 
Trumpoj ateityj tarp jų gali įvykti rungtynės, kad išspręsti 
klausimą, kam priklauso pasaulio čempionato titulas.

kada suaugs į razumą. šeria
mas jis duona ir girdomas pie
nu. Tačiau pats gerti pieną 
iš indo nemoka. Reikia jį gir
dyti pirštu, kaip mažą veršiu
ką. Nei žmonių, nei šunų jis 
nebijo. Sustoję į eilę visi šu 
slirniuku nusifotografavome. 
Kiek pasisvečiavęs stirniukas 
kūrę į krūmus. Ypatingai na
šios jo laibos kojos. Trejetą 
šuolių metęs per dobelyną, jis 
taip ir išnyko iš musų akių.

Verta pastebėti, kad Wis- 
consino giriose ir stirnų yra 
daug.
Važiuojant mums anksti rytą 
per miškus žuvauti, kely pri
važiavome tris stirnas. Ir jos 
nėra labai baugios. Be strio-

ko pasitraukė iš kelio ir dingo 
tankiuose miškuose.

Liepos 5 d. važiavome į 
Woodboro. Važiuodami iš Rhi- 
nelanderio Woodboro linkui pa
kely pasukome Į indėnų kaimą. 
Ant ežero kranto pristatyta 
daug indėnų šėtrų. Tarpe jų 
randas į daržinę panašus butas, 
kame išstatyta pardavimui į- 
vairųs indėnų rankų dirbiniai. 
Užsiregistravome į tam tikrą 
knygą, nusipirkome kai kurių 
mažmožių atminčiai ir prie šėt
ros sustoję su indėnais nusifo
tografavome.

Woodboro miestely sustojome 
prie p-nios Sorį’čkienės kratu- 
vės. Krautuvė uždaryta. Susi
radome šeimininke, kuri įleido

KELIAUK Į LIETUVA PER
KLAIPĖDĄ

Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

LAXATIVAS DEL NEGA- 
LIUOJANČIO KŪDIKIO

Opi kūdikio sistema nepaken
čia ricinos aliejaus ar stiprių 
liuosuotojų; bet štai yra vais
tai, kurie kaip tik jam atsako. 
Ir jie atlieka darbą greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis nė ne
pajaučia. Fletcher’s Castoria 
nuramina piktus, neramius vai
kus ir juos užmigdo, o turin
čius karščio, konstipaciją ir 
pakrikimą padaro sveikais ir 
linksmais milionuose namų šian
die. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikalės profesijos, šalinkis 
imitacijų. Chars II. Fletcher 
parašas reiškia tikrą Castoria.

Žemiausios Kainos Tiesiai į

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 

sučėdysite sau pinigų.

Trečia klasė ................... ........................
Trečia klasė j ten ir atgal, tiktai .......
Turistinė trečia klase, Main Deek .......
Turistinė trečia klase į ten ir atgal tik 
Cabin .............................,............... .......

$107,00
181.00
120.50
216.00
147.50

“Revenue Tax” ir Pagalvę “Hcad Tax” atskirai.
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — nuo 

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

BALTIC AMERICA LINIJOS laivų populiarumas 
Lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai 
eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, kad pasažie- 
rianis teikiama geras maistas ir patarnavimas.

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko
“LITUANIA” ......  Aug. 31
“POLONI A” ............  Sept. 7

“LITUANIA”
“ESTONIA” .

July 20
Aug. 10

Del visti informacijų kreipkitės į vietos agentų 
arba

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

mus vidun. Krautuvė didelė, 
pilna įvairių daiktų, o ten pat 
krautuvėj, iš dešinės pusės, 
miesto paštas. Pasiteiravę pas 
Soročkienę, sužinojome, kad 
Woocib<>roj tebevieši pas p.p. 
Budginus dainininkas, Babravi
čius, naujienietis V. Poška, Dr. 
Luomanas ir keletas kitų chi- 
cagiečių. Nuvykome į Budgi
nus ir radome kieme p. Bab
ravičių ir V. Pošką. Musų at
silankymas nustebino Pošką. 
Apie musų atvykimą jis nieko 
nežinojo ir nelaukė. P-ia Bud- 
ginieinė pakvietė mus pietų, o po 
pietų mes atsigabenome Pošką 
į savo vasarnamį. Penktadie
ny jis buvo manęs vykti Chi- 
cagoii, bet mes pas save jį iš
laikėme iki šeštadienio vakaro.

Jau antra savaitė kai atosto
gaujame, bet Chicagos dar ne- 
pasiilgom-e. Ypatingai p-lė Fe
licija Kontrimiutė susirupinus, 
kad jai taip greitai tegs grįžti 
Chicagon. Ji atostogų tegauna 
tik pora savačių ir tam laikui 
pasibaigus turi prisistatyti į 
darbą. Mums teks atsisveikinti 
su jaja ir paleisti grįžti Chi
cagon traukiniu. Aš ir v»si ki
ti mano pasažieriai pasilieka
me baigti savo keturių savaičių 
atostogas.—J. Lapaitis.

žiavau pasižiūrėti, kaip piemuo 
savo aveles tame parke ganys. 
Nuvažiavau apie antrą valandą 
nedaug dar kas buvo. Bet ir 
vėliau nedaug kas teatvažiavo.

Biskį pabuvę su draugu nu- 
tarčva eiti pasivaikščioti, bet 
kai nuėjome į krumus, tai tuš
čių bonkų krūvos, tartum ar- 
motų gilzini po kovos. Avelės 
ganėsi neblogai. Apie ketvirtą

valandą apsilankė ir pats pie
muo, ir tas toks linksmas, kaip 
tjk galima. Tik bėdavojo, kad 
nedaug vilnų tebus, nes veik 
nėra kas kirptų Galų gale apie 
6 vai. užėjo didelis lietus, ir 
tuos pačius išvaikė. Taip Die
vas ir nepadėjo...—J. S. Jarus.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

tihatFamous Old 
Belgian Rye Bread

užtikrintas Wen- 
musų išdirby s te s

CIeveland, Ohio
Liepos 7 d. švento Jurgio pa

rapija turėjo pikniką Green Val- 
ley parke. Vieta nelabai kokia, 
tik tiek kad arti prie miesto ir 
geras kelias, tad parapijonams 
lengva buvo nuvažiuoti.

Aš nors ne parapijonas, bet 
turėdamas liuoso laiko nuva

Tas retas ir nepaprastas 
pilnai apynių kvapas, taip 
charakteringas ruginei duo
nai, daromai ūkininkų su- 
iyg garsių Belgų metodu—yra
nesten’s, kadangi patentuotas 
procesas užlaiko tikrą kvapą kiekviename turtin
go selyklo ekstrakto kene, kuris nešioja vardą 
Wcnnersten.

MENHERSTEN'ę

au
Su Ženkleliu

NAUJIENŲ SPAUSTUVE

1 739 S. Halsted St

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

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

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.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Pakvietimas biznie 
rių i pikniką

Visiems Lietuvių Vaizbos Buto 
nariams ir draugams 

biznieriams

Lietuviu Vaizbos Buto Di- 
rekcijos birželio mėnesio susi
rinkime vra nutarta laikyti iš- 
važiavimą — “Baske t Picnic” 
ir kviesti visus Buto narius, vi
sus lietuvius biznierius 
draugus. Piknikas įvyks 
lioje, liepos 21 d., 1929, 
port Highlands miške, 
port, III.

Šią vietą Vaizbos Buto 
rėkei j a aprinko todėl, kad 
yra didelis, gražus miškas, 
vatiška vieta ir geri keliai 
važiuoti. Atsilankiusieji čia ga
lės gražiai pasilinksminti ir pa
žaisti, nė kieno netrukdomi.

Įžangos tikietų nebus. Atsi
lankiusieji bus priimami dy
kai, nes Vaizbos Butas rengia 
pikniką ne pelnui, bet susipa- 

resniems santi- 
tarpe lietuviš-

ir jų 
nedė- 
Lock- i 
Loek-

Di- 
čia 

pri- 
pri-

[Atlantic and Pacific Photo)

Washington, D. C. — Jungtynių Valstijų laivyno laikrodis, pa
gal kurį yra reguliuojami visi Amerikos laikrodžiai. Jis randa
si po žeme stiklo dėžėj.

žinimui ir ger 
kiams užmegsti 
kų biznierių.

Visi lietuviai 
šomi atsilankyti 
vo šeimas ir draugus. Taipgi 
patariame visiems atsivesti be- 
skę maisto visam savo buriui. 
Vandens ir “beverage” randa
si ant vietos.

biznieriai pra 
ir atsivesti sa

Kaip važiuoti

Važiuojantiems iš ryto au
tomobiliais prašome susirinkti 
sekamose vietose: prie l’niver- 

Banko prieš 10-tą vai. 
prie Rozenskio ofiso, 
Westem Avė. prieš 

čia visi kartu važiuo-

važiuoti visokiais keliais iki 
Archer kelio arba tiesiai Ar
cher — B 4, iki Lockporto- 
Rytų pusėje miestelio, arti 
159th St. pamatysit parašus: 
“Lockport Higblands” ir vie
tinį M. Bozenskio ofisą ir čia 
reikia pasisukti i mišką. Kam 
patogu gali važiuoti Joliet ka
rais nuo Archer ir Cicero gal
vių. — Liet. Vaizbos Butas

Spaudos Komisija.

imant peštynes. Laimėtojams 
skiriamos dar negirdėtos dova
nos. (> apie patį išvažiavimą ir 
kalbėti nereikia, nes apšvietie- 
čių parengimai visuomet būna 
sėkmingi, nes į “Apšvietą” yra 
susispielusios visos šauniausios 
penios ir panelės, kurios ir pra
mogas moka tinkamai surengti. 
Tad sekmadieny pasimatysime.

— Report.

ir
Dr. Bielmans Chi 

cagoje
Roseland

10:30. Iš 
sime. Va 
ha pavieni automobiliai, gali

Didelis būrys Amerikoniškos 
Spaudos Atstovų pasitinka 

jį stoty

United States Lines

puikiausiais Amerikos nuosavais 
Transatla ntikiniais t*lrl aiviais

išryto Union Gelžke- 
didelis būrys Ameri- 
presos atstovų pasi- 

Bielmaną, Lat- 
atstovą, padarė 

ir nuėmė jo

lio Stoty 
kūniškos 
tiko stoty Dr. 
vijos spaudos 
su juo interview 
paveikslą.

Bielmanas kalbėjo KYW Ba- 
dio stoty apie Baltijos Vaisii- 

ir penktadieny kalbės lat- 
surengtame mitinge. Apie

jas 
viu 
vietą pranešime vėliaus.

Stoty Bielmaną pasiliko ir 
“Naujienų“ reprezentatas. Sve
tys apsigyveno Stevens hotely 
ir viešės Chicagoje iki sekma
dienio vakaro.

— M-te J.

Liepos m. Išplaukia Bridgeportas
Moterų

Rosekmdas grumsis su 
North Side

A teinantį sekmadienį, 
14 d., aikštėje prie 95 
Michigan Avė., t Golden 
jauktas loš besbolą su Wbite 
Stdr (Morning 
iš North Side. 
3 vai. po piet.

Tai bus kaip 
kurios pusės— 
—lietuviai yra 
lošėjai.

t. ir 
Star

Star?) jauktu
Pradžia lošimo

ir pasirodymas, 
žiemių ar pietų 
geresni besbolo

Liepos 4 d. Golden stariečiai 
lošė besbolą su Blue Island 
jauktu Blue Island besbolo par
ke. Stariečiai pralaimėjo 3 prieš 
5.

Geo. Washington 
(tiesiai i Bremeną), 

apleidžia Nevv Yorką 

Liepos 24-tą
S. S. Leviathan

Draugija “Apšvietą 
išvažiuoja

Lietuvių Republikonų 9 war- 
dos kliubas stropiai rengiasi 
prie savo pikniko (outing), ku
ris įvyks liepos 21 d., Willow 
Springs miškuose. Kaip kitais 
metais, taip ir šiemet mano tu
rėti didelį pikniką su visokio
mis žaismėmis ir programų.

(Per Cherbourg) 
apleidžia New Yorka

Liepos 27-tą

yiDURVASARIS puikiausias
laikas grjžti i savo tėvynę! Ta

da vandenynu keliauti geriausiai, nes 
tykus vandenys ir šiltos vasaros die
nos.

Visuose United States Lines gar
laiviuos busi puikiausiai aprūpintas 
patogumais — visą laiką vandeniu 
plaukdamas.

Tamsta taip pat turėtum plaukti 
sugavo tautiečiais. Visos kelionės 
patogybės bus iš anksto puikiausiai 
sutvarkytos. <

Pilnu informacijų, kainu, 
rugpiučio išplaukimo garlaiviu 
United 
klausk 
agento

kitų 
PO

States Lines vėliava, ir tt., 
savo paprastojo garlaiviu 

arba rašyk tiesiog i

United
States Lines

110 So. Dearborn S’t., Chicago, III.
45 Broadway, New York City.

ateinanti

buvusį seniau Lcafy

Draugija “Apšvietą” 
sekmadienį, liepos 14 

d., išvažiuoja. Išvažiuoja ji į 
mišką, 
Grove,
vių. Ten bus šios draugijos iš
važiavimas. Ketina jis būti su 
labai įvairiu programų, šokiais, 
lenktynėmis, virvės traukiniu 
ir kitokiomis žaismėmis, iš-

Draugystė Brolių ir Seserų 
savo pikniką turės rugp. 4 d., 
Glenwood miškuose, prie Zeno
no Gečiaus Road Ilouse. Jauni
mas galės pasišokti Gečiaus sve
tainėj. /

8pe< lalUt&a rydyme chronllkų ir nauju li
rą. Jei kiti neralSjo jumis ilffydytt, atailan- 
kykit pas mane. Mano pilnas Iserzamluavi- 
raas atidengs Jūsų tikrą Urą ir jei ai ap«l 
imsiu jus gydyti, sveika^* jums surryi. Ei
kit pa. tikra Rpeclallata. kurio tiekiau. •—* kur ir kas jums «lasau<lsa. bet oaaaaakcj
<aluUno IBeouuiluavlDaLo-----ka> luina yi

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

Kambary* 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 E7«ę ild 1 DO pietų.

Golden Star kliubas nutarė 
surengti išvažiavimą dėl besbolo 
jaukto. Jau išrinkta komisija 
suradimui tinkamos vietos ir 
prirengimui pieno visam tam iš
važiavimui. —Vietinis.

Oak Forest prie 
glauda

st

po

Jau antru kartu LBKLM. 
S-gos 2 kp. iš Cicero aplanko 
šioj prieglaudoj esančius varg
dienius. Pereita verbų sekma
dienį ši kuopa davė prieglau
doje gražų programą, taipgi 
pavaišino varguolius užkand
žiais ir apdalino pinigais, o 
kun. H. J. Vaičiūnas pasakė 
tinkam;;, prakalbę.

UkSpos 4 d. minėtos kuopos 
neskirtoji komisija — J. A. Sta
šaičiai ir p-ia K. Sriubienė — 
aplanke čia esančius vargdie
nius, ligonius ir 
jau džiovininkus 
teris ir tarp jų

senelius, 
vyrus ir 
išdalino

mo- 
viso

vieton rekomenduoju: John 
Busteika, Ward 40, Institution, 
Oak Forest, III.

— J. Lapinskas.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų valdybos 

1929 metams

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAš. IR PAS. KLIUBO valdyba 
1929 m.: pirm. J. Makrickas, 3932 
So. Rockvvell St., Tel. Virginia 
0647, vice-pirm. J. Daunis, 3305 
N. Whipple St., rašt. M. Chepulis, 
3327 LeMoyne St, fin. rašt. P. 
Labanauskas, 1639 N. Girard St., 
pag. M. Krajauskas, 1750 Waban- 
sia Avė., kas. glob. J. Gumaus- 
kas, 1652 N Damen Avė., marš. 
M. Žinka, 1740 N. Lincoln St., 
kas. L. Striupas, 3636 North Avė.

pirmą valandą po pietų Davis Sųuare 
parko svet., 45 St. ir So. Paulina St. 
Priima i draugystę vyrus ir moteris 
nuo 18 metu iki 40 metų senumo už 
$1.00. Sekretorius J. Dabuiski, 2100 
W. 22 Street.

gera- 
organizaei- 

nuoširdžiau-

antru kar-

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1929 melų: pirm. T. Janu
lis, 3430 So. Morgan St., pag. pirm. 
Aug. Jankauskas, nut. rašt. P. Ki
lis, 941 W. 34 St. turto rašt. A. 
Kaulakis, 3842 So. Union Avė., 
ižd. Jul. Racevičia, 3326 So. Union 
Avė., kontr. rašt. J. Stanaitis, 
maršalka A. Vilkis, atstovai j Chi
cagos Lietuviu Auditorijos bendro
vę — Kaz. Butkus ir A. Vilkis. 
Susirinkimus laiko kiekvieno mėne

si kas pirmą sekmadieni, 12 vai. die
ną, Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 S. Union St.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLIJOS 
KLIUBO AMERIKOJ valdyba 1929 
metų. pirm. K. Laucius, 3317 So. 
Auburn Avė., pirm. pag. J. Gel
gaudas, 723 W. 17 St., nut. rašt. 
A. Ząlagėnas, 1951 Canalport Avė., 
turto rašt. V. Didžiulis, 3334 So. 
Pamell Avė., iždininkas J. Zy- 
mančius, 702 W. 31 St., kontr. rašt. 
J. Petrulis, 1826 So. Ruble St., iž
do grobėjai — J. Stankūnas, 1947 
So. Halsted St. ir A. Gronskas, 
3113 So. Halsted St., ligonių glo
bėjas A. Simionas, 3127 So. Lowe 
Avė.

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS 

Naujų Radio
Philco Radios .................... $50.00

iki ...............  $175.00
Fada Radios ...................... $50.00

iki .............   $245.00
Majestic Radios ................  $80.00

iki ......................  $175.00
Radiolos 62 už ..................  $325.00

kur buvo $400.00
Zenith Radios kur buvo $510.00

dabar pirksite už ........... 325.00

$40.50. Apturėję aukas labai 
džiaugiasi ir nuoširdžiai ačiuo- 
ja kuopai ir aukotojams už šią 
didelę auką. Varguoliams tai 
yra didelė pagelba, nes turės 
už ką nusipirkti reikalingiau
sių sau dalykų.

Bal. 28 d. gražų parehgimą 
davė Teatrališkas Kliubas “Lie
tuva“. Vargdienius aplankyti 

buvo atvykę daugelis kliubie- 
čių, o kun. A. Linkus pasakė 
vargdienius raminančią pra
kalbą.

Man, J. Lapinskui, atsišau
kus’ per laikraščius prašant mie- 
laširdingų žmonių pagelbos dėl 
pasigydymo, aukojo šie 
širdžiai žmonės ir 
jos, kuriems tariu 
s į ačiū:

Kun. A. Linkus 
tu aukojo $10.

LRK. Lab. Moterų S-gos 2 
kp., .Joniškiečių Labd. ir Kul
tūros Kliubas, A. Miller ir p- 
ia J. Spitlienė — po $5.

P. p. A. A. .Tuščiai ir K. Bū
ras po $4.

P. p. 1). Z. Abelskiai ir A. 
A. šlamai po $2.

P-lė Ančiutė, J. Stašaitis, 
Brazauskas, A. Vaitkevičia, 
Gas. Bymkus, B. Poceliunas, dvi 
moterys italės ir lietuvė po $1.

Dvi moterys lankytojos $10.
Per kun. 11. J. Vaičiūną gau

tos šios aukos:
Kun. H. J. Vaičiūnas $5, — 

p-lė K. Kisminaitė, J. Vaišnor, 
p. Navickas, J. Simonavičius, 
p. Tamošaitis, p. Taurozas, J. 
Liaugaudas po $2; A. Abeliu- 
naitė, p. Orlovskis, F. Krikš
čiūnienė, J. Pocius, A. Maks- 
vitis, K. Laurynai lis, Diksiene, 
H. .Gricailė po $1; Taurulis, J. 
Sliekus, B. Dudienas, O. An
tanaitienė, O. Kaličkaitė, K. Gai
lis po 50c; Kąvaliauskas
smulkių aukų $2.50. Per kun

CHICAGOS' LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SAVITARPINĖS PAŠAL
POS vadlyba 1929 m.: pirm. J. 
Mickevičius, 3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266, vice-pirm. K. 
Rugis, 1614 N. Winchester Avė., 
nut. rašt. X. šaikus, 1521 Irving 
Avė., Tel. Humboldt 6677, kas. 
J. Kaulinas, 7824 Cressett Drive, 
Elmwod Park, fin. rašt. P. Indre- 
lė, 155(5 N. Hoyne Avė., kontr. 
rašt. N. Smalelis, 2047 N. Oakley 
Avė., kasos globėjai: J. černaus- 
kas. 3227 LeMoyne St. ir J. Ra- 
dišauskas, 1037 N. Wood St., 
marš. J. Dauginis, G915 S. Wash- 
tenaw Avė.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA- 
VA AMERIKOJ No. 1, valdyba 
1929 m. yra: pirm—Jonas Motuz, 
2430 W. 46 PI., Chicago, II., pag. 
— Ona Grakauską, 4508 S. Paulina 
St., Chicago, III sekr. — Jos. Du- 
bulski, 2100 W. 22 St., Chicago, III., 
ižd. — Aleksandra Abutas, 16000 
S. Lincoln St., Harvey, III., kas. — 
Antanas Česna, 4501 S. Paulina 
■St, Chicago, 111., kasos globėjos— 
Ksaverija Skridulienė, 1533 So. 49 
Avė., Cicero, III. ir Ona Gužaus- 
kienė, 5005 S. Trepp Avė., Chicago, 
J11., maršalka — Tuškeviče, 5726 S. 
Whipple!$t,' Chicago, 111., ligonių 
komitetai — A. Česna ir O. Davės.

Patarnavimas po kontraktu, ga
rantuojame per 2 metus.

Lengvais išmokėjimais duodame 
visiems be jokio nuošimčio.

Pirkite dabar sau puikiausia Ra
dio ir sutaupikite daug pinigu.

GENERAL RADIO
.STORE

Elektros ir Radio 
InžinieriaiLIETUVIAI SAVININKAI

4)856 Archer Avė.
Phone Lafayette 6195

k N..,,,— ■■ ■ , /

25c

Viso aukų gauta $94.75.
Skaudžiai suspaustas ligos ir 

likęs be cento papuoliau į šią 
prieglaudą, vargo ir ašarų na
mus, liūdnai su seneliais ir li
goniais laukti paskutinės gy
venimo dienos. Tad nežinau nė 
kaip atsidėkuot jums, brangus 
prieteliai, kurie atėjot man pa- 
gelbon, paaukodami savo sun
kiai uždirbtus centus dėl at
gavimo sveikatos ir išliuosavi- 
uno manės iš nelaimės. Dabar 
išvykdamas tolimesniam gydy
muisi ten, kur nerasiu lietu
vių, tikiuosi, kad maloninga 
viengenčių širdis pasigailės ma
nės ir pagelbės man kokia au
ka, ar nors raminančių laiške
liu, iki visai pasveiksiu. La
bai butų malonu, kad galė
čiau gryšli visai sveikas ir as
meniškai a įsi dėka vot i 
jūsų didelę pagelba.

Gydytis išvažiuoju 
d. ir mano adresas

jums už

liepos 8 
bus: Jo- 

seph Lapinskas, Saint Mary’s 
Ilpspital, iManestee, Mieli.

Del lietuvių reikalų Oak Fo
rest Hospital prieglaudoj, savo

IETKIEWJCZ&(y.
CONTRACTORS

REAL estate
2608 W. 47th St.

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

Namų Apšildymo
IR

PLUMBINGO
RETAIL UŽ OLSELIO

KAINA.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS MOTERŲ IR 
VYRŲ išrinkta valdyba 1929 m.: 
pirm. .1. Paltanavičius, 3751 So. 
Emerald Avė., vice-pirm. K. Leng
vinas, 349 S. Lowe Avė., prot. rašt. 
R. B. Lukpetrienė, 822 W. 19 St., 
fin. rašt. R. M. Ciplinskas, 3533 S. 
Wallace St., kontr. rašt. R. A. Ži
linskas, 3441 S. Auburn Avė, kasos 
globėjas, S. Murauskis, 554 W. • 33 
St. ir S. Makauskis, 4643 Bishop 
Avė., kasierius J. Kaleinas, 749 W. 
33 St., duru sargas, F. Bukantas, 
848 W. 34 Place.

DRAUGYSTĖS’ DR. VINCO KU
DIRKOS, valdyba 1929 metų: 
Steponas Strazdas, pirm., 3116 S. 
alsted St., J. M. Gelgaudas, vice- 
pirm., A. Kaulakis, nut. rašt., 
3842 S. Union Avė., F. Skeltis, 
fin. rašt., 1445 S. 50th Avė., Ci
cero, iii., A. Hermanas, iždinin
kas.
Susirinkimus laiko kožną mėnesi 

kas antrą šeštadieni, 7:30 vai. vak., 
M. Meldažio svet., 2244 W. 23rd PI.

SUSIVIENIIMAS LIETUVIU NA
MŲ SAVININKŲ ant Bridgepor- 
to, valdyba: rPezidentas Stanisla
vas aMžeika, 3149 S. Halsted St., 
vice-prez. Kazimieras Sabonaitis, 
3228 S. Emerald Avė., nut. rašt. 
Jonas Szulcas, 1459 W. .112 PI., 
turto rašt. Antanas Bugailiškis, 
3337 S. Walace St., kontrolės 
rašt. Antanas Rudauskas, 3328 S. 
Auburn Avė., ižd. Petras Balsis, 
maršalka Leonas Sądauskis, 3730 
S. Halsted St.

Susirinkimai laikomi pirmą se- 
redą po 1 d.. Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Nariais pri
imami namų savininkai iš visų 
miesto dalių—be perstatymo.

Draugystė laiko susirinkimus kas 
anrą nedėldienj kiekvieno mėnesio

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

Tūkstančiai Patenkintų Kostumerių
Rekomenduos Musų Apšildymo 

Įmones
Jei jus dar nepirkot apšildymo įmonės tai VEI
KITE TUOJAU.

Dabar yra pats laikas pašaukti musų inžinierius 
atlankyti jus ir nuodugniai apsvarstyti jūsų apšil
dymo problemas. Kam atidėlioti iki šalto sezono 
ir turėt nesmagumo, kuomet šie įrengimai galima 
padaryti dabar, o po to laukti ramiai pirmųjų 
šalčių.

Mažas depozitas, o balansas mėnesinias išmokėji
mais, duos jum galimybės užsisakyti apšildymo 
įmonę rytoj ir tuojau susilaukti įrengimo.

Pilna eilė plumbingo fikčerių ir reikmenų, 
kaip tai, sinkų, vonių, toiletų, klozetų, etc.

Puikus Tavorai Pigiomis Kainomis
Parceleno enameliu apvilkta geležinė 
vonia, blizgančio farforo klozeto 
įrengimas su ąžolo ar beržo maho- 
gany sėdynė ir enameliuotu geleži
niu puodu. Pilnai su visais nike
liuotais trimingais — labai patrau
kiančiomis kainomis.

Mes įrengėm Apšildymo Įmones tūkstančiams kostumerių kiekvienoj miesto daly. Kiek
vienu atveju suteikėm geriausio patenkinimo. Leiskit mum padaryti apskaičiavimą ir su
taupyti jum pinigų ant Apšildymo Įmonių ir visų plumbingo ir apšildymo reikmenų. 
Pašaukit šiandie. y

Sol Ellis & Sons,
3 Didelės Sankritos

VYRIAUSIOJI KRAUTUVE
2118-20-22-30-32 State St.

Teleph'one Victory 2454-55-56

WEST SIDE SANKROVA NORTH SIDE SANKROVA
4606-0/8 W. 22nd St. 3945-47 Lincoln Avė.

Phones Lavvndale 2454 Cicero 130 Netoli Irving Pk. Blvd. Lakevievv 8200
Atlankykit arčiausia jum musų sankrovą. Pamatykit musų dailiausius parodos kambarius

Sankrovos Žaliais Frontais



Penktadienis, liepos 12, 192.9 NAUJIENOS, Chicago', III.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Miesto taryba vetavo 
paskolą mokykloms

Pripažino, kad bankieriai nu
statė perdaug sunkias sąlygas

Miesto taryba užvakarykščia
me posėdyje, aštriai pasmer
kusi tik pelno ieškančius ban-

kierius, atmetė paskolą, kurią 
bankieriai buvo sutikę duoti 
mokykloms, iki bus surinkti šių 
metų taksai. PaskoFa turėjo 
siekti $ 10,000,000.

Nors ir buvo įspėta, kad at
metimas paskolos gali reikšti, 
jog ateinanti rudenį mokyklos 
negalės atsidaryti delei lėšų sto
kos, nes senosios lėšos jau se
nai yra išsibaigusios, o taksai 
dar nežinia kada bus surinkti,
bet aldermanai vistiek rado pa
skolą nepriimtiną.

Sutartomis sąlygomis, visa 
$40,000,000 paskola turėjo bu-

PRANEŠIMAI
LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINĖS

Gerbiamieji: — Lotų savininku ir 
draugijų atstovų visuotinis pusmeti
nis susirinkimas įvyks trečiadienyje 
17 d. liepos (July). 1929 m., Lietu
vių Auditorium svetainėj, 3133 So. 
Halsted St., 7:30 valandų vakare, 
ant 1 lubų. Būtinai atsilankykite i 
ši susirinkimų, nes turėsit progų iš
girsti raportų iš pareitų šešių mė
nesiu biznio apyvartos ir įvykusio 
pikniko kapų puošimo dienoje. Taip
gi ateidami i susirinkimų atsineškit 
atvirute, kaipo ženklų, kad esate lo
tu savininkas-kė. ba be atvirutės ne
būsit jleidžiaini i ši susirinkimų.

Su pagarba, kviečia
Kapinių Vaidyba.

Lietuvių Rubsiuvių 269 skyriaus 
A. C. W. of A. pusmetinis susirin
kimas jvyks penktadieny, liepos 12 
diena, 1929 m., 7:30 vai. vakare.
Amalgamated Centre name, 333 So. 
Ashland Blvd. Visi nariai ir narės
malonėkite susirinkti paskirtu laiku.

K. Navickas, rašt. j

ti paimki ant karto ir už ją 
turėjo būti mokama 0 nuoš. 
palūkanų. Bet mokyklos visų 
pinigų ant kario negali sunau
doti ir todėl visus pinigus tu-

t i pėsčiųjų vaikščiojimą sker
sai gatvę. patvarkimai 'bu
vo priimti du metai atgal, bet 
tik mėnuo atgal pradėta juos 
vykinti. Po mėnesio bandymo 
prieita prie išvados, kad tiė 
patvarkymai nėra populiarus ir 
lodei negalimi įvykinti. Pasak 
aldermanų, chicagicčiai visur 
perdaug skubinasi' ir negali 
laukti gatvės kertėj iki persi
mainys šviesos. Be to nors vi
dų rmiesty yna didžiausias susi
grūdimas, tečiaus nelaimių ten 
būna mažiausia, nes kiekvie
nas dabojusi. Esą jei žmonės 
ir automobilistai įprastų many
ti, kad prie kontroliavimo pės
čiųjų yra saugiau ir paliautų 
dabotis, tai įvyktų daug dau
giau nelaimių.

rad su žmona važiuodamas au
tomobiliu pamatė iš eles išei
nant du nužiurėtinus asmenis 
ir išlipo jų atklausinčti. Bet jie 
tuoj aus pradėjo į policistą šau
dyti ir sunkiai jį sužeidė. Po- 
licistas irgi atsakė šūviais ir 
manoma, kad abu piktadariu 
sužeidė.

_______ Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Suvažinėjo penkis 
žmones

Užvakar automobiliai Cliica- 
gos gatvėse suvažinėjo ir už
mušė penkis žmones.

' 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

DR. HENRY
DENTISTAS

ri laikyti banke už 2 nuoš., o 
bankieriams turi mokėti 6 nuoš. 
Aldermanai apskaičiavo, kad 
bankieriai Ino bildu gautų apie 
10 nuoš. palūkanų, arba apie 
$500,000 daugiau, negu jiems 
priklausytų. Tekių didelių pa
lūkanų miesto taryba nesuti
ko mokėti ir paskolą atmetė.

Miesto taryba po to vienbal
siai priėmė rezoliuciją, įsakan
čią finansų komisijai ištirti vi
sų bankininkąvimo padėtį, ant 
kiek ji paliečia Chicagos mie
stą.

Pašovė Cicero policistiį

Du piktadariai, manoma, plė
šikai, kurie neužilgo prieš tai 
apiplėšė Altman čeverykų san
krovą, 4111 Madison Si., pa
šovė ir gal mirtinai sužeidė 
Cicero policistą John Nerad, 
gyvenusį 5403 \V. 25th St., kai 
jis bandė juos kamantinėti. Ne-

Mergaitė prigėrė 2 pė-
du gilumo vandeny

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

Danties
Ištraukimas
BE
SKAUSMO
6319 So. Halsted St.

Vienos durys j Šiaurę nuo elevatorio.
Atdara nuo 8:30 ryto iki 0 vakaro.

Nedaliomis iki 12 valandai dienos.
PHONE NORMAL 6100

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

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i. 
dešros ir kopusta?f^= 
primena

valgius.
A.A. NORKUS,

750 West 
31st St. K

A

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, .111
— 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

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

Roseiand. Liepos 12 d., 7:30 vai. į 
vakare, svetainėje 311 Kensington 
Avė., {vyks Roselandb Uetuviu Kliu- 
bų ir Draugijų Savitarpinės Pašal
pos Susivienijimo pusmetinis susi- į 
rinkimas. šiame susirinkime bus! 
pusmetinis raportas, visokiu prane- i 
Šimu ir bus svarstoma prisirengimasį 
prie išvažiavimo, kuris ivyks liepos j 
28 d. Wildwood miškuose. Visi na-: 
riai-rės atsilankykite paskirtu laiku. 
Taipgi atsilankykite tie, kurie no-Į 
rite prisirašyti prie Susivienijimo ' 
Priimama abieju lyčių asmenys, nuo 
16 iki 45 metų amžiaus.

Sekretorius.

Evclyn Kruk, 15 m., 3229 S. 
Avers Avė., bcbmidydama dvie
ju pėdu gilumo vandeny Fox 
upėj, arti St. Charles, nualpo 
ir prigėrė.

Nebekontroliuos pės
čiųjų

Dr-stė Lietuvos Vėliava Amerikoj 
No. t laikis mėnesinį Susirinkimų 14 
dienų liepos,' Davis Stpiare Parke, 
1 valandą po piet. Draugai ir drau
gės, malonėsite kuoskaitlingiausia 
atsilankyti. Yra daug svarbių daly
kų aptarti.—Sekretoxius.

Miesto taryba užvakar nu
tarė atšaukti visus patvarky
mus, kurie siekiasi konlroliuo-

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Pilna Fizine 
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. Jusu vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katų. 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, nedėk 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
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

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

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPRAPATHĖ 

Laisniuota Akušerė 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, O. D.

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKŲ

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

J)R. 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

Ofiso Te!. 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 StM Chicago 
arti 31 st Street

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

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

So^Clui-ago, — Draugyste* širdies 
Jėzaus rengia puikų išvažiavimą į 
miškus, kuris atsibus ateinančią ne- j 
dėlių, 14 dienų liepos, Lippman (Iro- . 
ve, l'orest Preserve, 118th and Kean I 
Avė. Užprašome visus apielinkčs! 
lietuvius, be skirtumo, atsilankyt į 
šį puikų pasilinksminimą, linksmai, 
laiką praleisti. Bus skanių užkan
džių ir minkštų gėrimų ir puiki mii- i 
zika. Bus pasišokti. Kas norės su i 
t roku važiuoti, tai bukite 9 yal. So. 
Chicagoj prie 88th St. ir Murgut Av, 
Vienas doleris už troką. Busite vi
si užganėdinti, ba ta draugystė yra 
atsižymėjus So. Chicagoj. Kas pra
leisite tą progą, tai gailėsitės, alia 
bus po laiku. —So. Chicagietis.

West Pullman Lietuvių Pašelpinis I 
Kliubas stropiai rengiasi prie savo 
didžiojo išvažiavimo, kuris įvyks 
nedėlioj, liepos 11 d., \Vashington į 
Heights miškely, prie 107 ir May j 
gatvių. Nors kliubas kas metai ren
gia išvažiavimus ir šiaip pramogas ' 
su gerom pasekmėm, bet tokio en- i 
tuziastiško, lokio gero ūpo pas kliu- 
biečiųs niekad pirmiau nebuvo nu
žiūrėta, kaip dabar besiruošiant prie 1 
aukščiau minėtos iškilmės.

Iš anksto yra numatoma tą die
ną gražus oras ir daugybė svieto, 
todėl visų kliubiečių ir šiaip ge
rų lietuvių privalumas yra save at- į 
vežti, parodyt ir kitus pamatyt — ' 
pasilinksmint prie gražios muzikos. I 

—Kliubo Koresp,

20-tos ard’es Lietuvių Politikos , 
ir Pašelpos kliubas rengia puikų iš- I 
važiavimą nedėlioj, liepos (July) 14. 
dieną, 11 v. ryto, Stepono Svelelnio 
farmoj. 86 gt. ir Kean Avė., Justice 
Bark, III., už Lietuvių Tautiškų ka
pinių. Visi esate kviečiami atsilan-1 
kyt, kur galėsit puikiai laiką pra
leist tyrame ore ir prie geros muzi
kos. Vieta veltui dėl visų.

Kviečia Komitetas.

Lietuvių teatrališkos D-stės Rūta 
No. 1 Dramos Skyriaus Batelis reti- ■ 
gia pikniką Sekmadienį, 14 d. liepos 
pas J. Savickį.^Justice Park, Pradžiai 
W vai. ryto. Kurie atsilankysite, tai 
galėsite linksmai laiką praleisti ir. 
prie geros muzikos pasišoksi!.

Užprašo Komitetas.

DOM1NIKAS SKIRUTIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

liepos 10 d., 8:30 vai. vakaro, 
1920 m., sulaukęs apie 43 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Telšių apskr., Bitavos parap., 
Gomant laukių kaime. Paliko 
dideliame nuiudime moterį Lu
cijų. sunu Juozapa, du broliu 
Kazimierą ir Petrą, du pus
broliu Kazimierą Bumbulį ir 
Povilą Dromanlą ir puseserę 
Marijona Karužienę Amerikoj. 
Lietuvoj paiko dukterį Bro- 
nnslava ir žentų Pranų Vaino
rais. Kūnas pašarvotas, randa- • 
si 6042 So. Peoria St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
liepos 13 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš namų į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Domiuiko Skiru- 
čid giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs ir Gimines.

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

— ------ ....................... . .. ------

A A 1
MARIJONA MITKIENĖ 
(Po tėvais Levinskaite)

Pesiskvrė su šiuo pasauliu I 
(Mosscnd, Scotland, Anglijoj) » 
birželio 2,3 dienų, 12:45 valan
dų iš ryto 1929 m. sulaukus 33 ■ 
metu amžiaus, gimus Lietuvoj, 
užaugus Mossend, Scotland. ■ 
Pragyveno Amerikoj 19 metų. I 
Paliko dideliame nubudime vy- m 
ra Vladislovų Mitkų, dvi dūk- R 
reles — Martini 16 metų ir m 
Prancišką 13 metų, seserį Mar- 
garetų ir švogerj Vincentą. 
Brankus, coce Vitkauskiene ir 
gimines Amerikoj. Škotijoj 
paliko senus tėvelius, tris bro
lius — Juozapų, Jonų ir Pran
cišką Levinskius. Kūnas pašar
votas, randasi Masalskio kop
lyčioj, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės ivyks pirmadieni, 
liepos 15 dienų, 8 vai. ryte iš 
koplyčios i šv. Jurgio parūpi- ■ 
jos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

V. A. A. Marijonos Mitkie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukrelės, Sesuo, 
Broliai ir visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telephone 
Boulevard 4139. ________

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

--------- - ------- y-."-
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, 1LC.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

MAS MADE GOOD with 
millions!

Šame Price for Over 
38 Years

25 ounces Sor 25/ 
Pure — Economicat 

Efficient
...MILMONS OF POUND8 
USED BY OUR GOVERNMENT

JONAS LŪŽENAS

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

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių 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.

Phone Boulevard 7589

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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 sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesnį kas 
da siūlo už dykų egzaminavimų, 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 Kenvvood 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

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. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dcarborn St., Room 1111 

Telefonas jjentral 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 

vakarų, išskyrus ketvergų. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

. 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. Dcarborn St.

Room 928
Tel. Franklin 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 vakaro 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wcst Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

PETRAS RAKAUSKAS
Persiskyrė' su šiuo pasauliu 

(netikėta mirčia—tapo automo
bilio užmuštas) liepos 9 dienų. 
11:55 vai. vakare, 1929 m. su
laukęs 13 metu amžiaus, gimęs 
Oglesby, III., birž. 26 d., 1916. 
Paliko dideliame nuliūdime 
motinėle Elzbieta, tėveli Vin
centų, broliuką Jonų 15 metu 
amžiaus ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 932 W. 34th 
Street.

Laidotuvės ivyks šeštadieni, 
lipos 13 dienų, f vai. ryte iš 
namų i šv. Jurgio parap. baž
nyčių. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielų, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Rakausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Graborius ir Balzamuotojas

Laidotuvėse patarnauja gra
belius A. Masalskis, Telephone 
Boulevard 4139.

Nubudę liekame.
Tėveliai, Brolis ir visi 
Giminės.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 9 dienų, 7:50 v. vakare, 
1929 m., sulaukės 42 metu am
žiaus, gimęs Kėdainių apskr., 
Truskavos parap., Trakų kai
me. Paliko dideliame nubudi
me broli Povilų, seserį Jadvy- , 
gų Wiper, švogerj Viktorų, o 
Lietuvoj motina, broli ir dvi 
seseris. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 3120 Barneli Avė.

Laidotuvės ivyks subatoj 
liepos 13 dienų, 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Luženo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Brolis, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Phone 
Yards 1188.

Mes sutei
kiam manda
gu. draugiškų 

patarnavimų. 
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse ir 
priemiesčiuo

se. Grabai pi
giai — net už 

$25.00.
OFISAS 

3238 S.Halsted 
Street 

Tel. Victory 
4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

JONAS SULSKIS
GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse už labai 
prieinamų kainą.

Koplyčią duodu veltui
Mano užduotis užganėdinti žmones. 

Atdara dienų ir naktį.
8757 Houston Avė.

Tel. So. Chicago 9360 
SO. CHICAGO. ILL.

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

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

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 Koosevelt 9090 

Namie 8-9 wt.e. Tel. Republic 9G00

V?~W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

2D So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 

Tel. Prospect 3525.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki S 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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, 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. dienų i

Phone Midway 2880

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. yak.
Local Office: 1900 S. Union Avė.

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeport
M. J. Kiras, žinomas reales- 

tatininkas, 3335 S. Halsted St., 
pastate 
mūrinį 
tiesiog

Man tie namai 
ir Bridgeporto ko- 
man patinka. Čia 
yra visi patogumai, 
kad žmogus pirkda-

kur taip

ir

Bridgeporte 21 naują 
namą. — Bridgeportas 
pasipuošė.
dieną, eidamas Bridge- 

porte, Halsted gatve, susitikau 
poną M. J. Kirą.

— Laba diena 
skubi, — sakau.

— Laba. laba. Mat skubu 
prie savo naujo namo. Atėjo 
pirkėjas, noriu jam parodyti tą 
namą. Jei turi laiko, einame 
sykiu, pamatysi kai]) ir kokie 
tie mano nauji namai dabar iš
rodo.

— Gerai, sakau, einam
aš noriu pamatyti kaip tie jūsų 
namai išrodo.

Nuėjome. Tų naujų namų 
pristatyta visa eilė. Iš fron
to gražus cementiniai laiptai ir 
porčiai. įėjimas į namą tikrai 
gražus ir daro malonaus įspū
džio. Įėjome į prieangi, prie
angis dailiai išdabintas ir grin
dys gražiomis plytelėmis išmū
rytos; angliškai vadinamos 
“tile” grindis.

Viduje kambariai ištaisyti 
naujausios mados. Kieto me
džio grindys ir kiti aptrimavi- 
mai tik blizgu kaip stikliniai 
Penki gražus ir patogus 
kambariai viename ir antrame 
aukšte. Ir už tuos du flatus 
rendų gauna į mėnesį $75.

Paskiau nuėjome į skiepą. 
Skiepas didelis, su aukštais lan
gais.

— žiūrėkite, sako p. Kiras; 
čia taupus šio namo savininkas, 
gali Įsitaisyti neblogus kamba-

kitur pa- 
bungalow 
negu jus 
flatu na-

riukus ir gyventi; tada , gali 
turėti įplaukų į mėnesį iš šio 
namo apie $100.

— Gaila, kad aš dabar netu
riu su savim rankpinigių, tuo
jau užmokėčiau ir pirkčiau vie
ną jūsų namą, 
patinka, o 
Jonija irgi 
ant vietos 
Aš matau,
mas jūsų šį naują namą, gali 
sutaupyti apie $2000.

— Na, o anas, ant kampo 
namas irgi taip pat ištaisytas, 
kaip ir šis, paklausė svetys.

— Taip, tamsta, tie visi na
mai yra vienodai ištaisyti ir 
materiolas yra pirmos rųšies. 
Kas pirks šį najną, visuonhet 
man bus dėkingas.

— Aš irgi taip sakau, prita
riau Kiro žodžiam. Aš mačiau 
daug visokių naujų namų, ki
tose kolonijose, bet tokių gra
žių ir patogių neteko 
stebėti . Kitur už 
nori daugiau gauti, 
reikalaujate už dviejų 
mą.

— Ot anas kampinis namas 
man patinka ir aš manau, kad 
jis bus mano, — tarė svetys.

—Jus klaidos nepadarysite, 
jei tuojau nusipirksite sau tą 
namą. Tokių nebrangių namų 
ir taip gerai pastatytų Chica
goj vargiai kur rasi.

Apžiūrėję ir pasikalbėję apie 
tuos namus, nuėjome kiekvie
nas savo keliais, o p. M. J. Ki
ras nusiskubino į savo ofisą; 
sakė, kad keletas naujų 
jų laukia jo.

Aš manau, kad p. M. 
ras labai greit išparduos tuos 
namus, nes jie yra geri namai 
ir kaina jų yra daug mažesnė, 
negu, kad reikalaujama. —r.

pirkė-

J. Ki-

Brighton Park
Kliubo susirinkimas.— 

Sergantys nariai

MADOS

2774

Lietuvių Keistučio Pašelpinio 
Kliubo susirinkimas, kuris Įvy
ko sekmadieny, liepos 7 d., bu
vo gana ramus ir tvarkus, tik 
truputi aštriau padiskusuota 
kai knygų peržiūrėjimo komisi
ja išdavė savo pusmetini rapor
tą ir pažymėjo, kad kliubo fi
nansai truputi nesibalansuoja, 
taipjau nėra kelių knygų kliubo 
knygyne. Tai, rodos, butų maž
možis, bet jeigu nariai ir to
kiuose, ar tam panašiuose klau
simuose ima balsą, tai tas pa
rodo, kad stovi sargyboj vi
sų savo organizacijos reikalų ir 
tas, kuris padare. klaidų, bus 
priverstas ją atitaisyti.

Kaslink kliubo išvažiavimo, 
kuris buvo birž. 23 d., Svelainio 
farmoje,'komisija pranešė, kad 
jis duos kliubui šimtinę ar dau
giau pelno. Dar ne visi graži* 
no tikietus, kurie buvo paėmę 
iškalno parduoti ir todėl dar 
negalima padaryti pilnos atskai
tos.

Pereitą sausio mėnesį kliubas 
nutarė duoti dovanas tiems, ku
rie daugiausia naujų narių pri
rašys prie kliubo. 
gaus tik trys nariai.
metų prabėgo ir kurie iš narių 
mažai pasidarbavo, prašomi su
krusti ir stoti prie darbo, kad 
gavus juo daugiau narių ir lai
mėjus gražią dovaną. Tai išeis 
ir kliubo ir jūsų pačių naudai.

Šiuo laiku kliubas turi šešis 
sergančius narius. Tarp jų yra 
ir Izabelė Sakalauskienė. Nors 
man visi kliubo nariai yra ly
giai gerbtini, ypatingai kada jie 
randasi sunkioj valandoj ir aš 
jiems visiems reiškiu giliausios 
užuojautos, bet kad Izabelė 
Sakalauskienė yra nemažai pasi
darbavusi, matau reikalo pla
čiau apie ją pažymėti. Ji da
lyvauja Dramos skyriuje ir jau 
ne kartą savo gražiu ir jaus
mingu vaidinimu yra mus pa
linksminusi. Dar ne taip senai 
mes, visi naujieniečiai, matėm 
jos paveikslą “Naujienose” kai
po kontestantės. Ji ir ten pasi
darbavo ir už tą “Naujienos” 
suteikė jai gražią dovaną.

Pažystami, draugai ir patys 
keistutiečiai, kuriems tik laikas 
leidžia, prašomi sergančius at
lankyti. Jų pavardės ir adre-

Dovanas
Jau pusė

14 
su

2774 — Jaunai panelei vasarinė 
suknelė. Galima siūdinti iš papras
tos materijos arba iš šilko.

Sukirptos mieros 6. 8, 10, 12 ir 
metu amžiaus. Padabinti galima 
aksominėm arba šilkinėm stugonų

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, praiome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
ii centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

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

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

w....
(Miestas ir valet.)

sai yra: Izabelė Sakalauskienė, 
7004 S. Talman Avė.; Uršulė 
Li-etuvninkas, German Deaco- 
ness Hospital, 5421 S. Morgan 
St., kambarys 126; Alex La- 
pinskis, 4353 S. Halsted St., J. 
J. Mitčhell, 4352 S. Mample- 
wood Avė.; Vincas Elzbergas, 
6816 S. Campbell Avė.; Juo
zas Tamkus-Tamkevičius, 1330 
So. 48th 
lankymą 
—Anton

Ct., Cicero, III. Už at- 
jie bus jums dėkingi. 
J ūsas, Kliubo koresp.

Cicero
SLA. 301 kp.

SLA. 301 kp. yra nauja SLA. 
kuopa, kuri nesenai susitvėrė ir 
dėl kurios tiek daug triukšmo 
ir lermo kėlė “progreso žmo
nės”. Naujoji kuopa gerai au
ga narių skaičiumi ir kaip au- 
gusieji, taip ir jaunuoliai noriai 
prie jos rašosi. Matyt, kad 
“progresyviai” gerai išreklama
vo šią kuopą. Už tą taip gerą 
ir be jokių iškasčių reklamą jie 
yra verti padėkos.

Pereitame susirinkime i šią 
kuopą persikėlė ciceriečiams ge
rai žinomas nenuilstantis vei
kėjas p. Kazys P. Deveikis. Ka
zį P. Devejkį pažystu per virš 
15 metų nenuilstanti visuome
ninį veikėją ir manau, pačiai 
kuopai yra smagu turėti jį sa 
vo tarpe. Nusiskundė žmogus, 
kad tiek daug metų dirbo, nie
kam blogo nėra padaręs, nė pa- 
vieniems žmonėms, nė draugi
joms (o jis beveik visur pri
klauso Cicero), bet štai jis ne
patiko lietuviškiems rusams ir 
jie šmeižia tą žmogų kaip įma
nydami. Nepakęsdamas Ka
zys ir persikėlė pas mus. Ne vie
nas Kazys taip padarė, daro tą 
ir kiti, ieškodami ramesnės sau 
vietelės, palikdami lietuviškus 
rusus vienus *savo tarpe peštis.

SLA. 301 kp. laiko savo su
sirinkimus p. Vlado Lukštos 
svetainėj, 1400 S. 49 Avė.'

—Reporteris.

DOUBLE 
DUTCH 

MALTSYRUP
Better camiot be inade
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CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimas
MES ATLIEKAME VISOKĮ REMO- 

DELIAVIMO DARBĄ 
Nereikia įmokėti. Mokėkite 

rendą. Neieškokit flato. Pirmiau 
pamatykit.
BLUE BELL CONSTRUCTION
3912 Elston Avė. Keystone 1633 

—O-------

kaip 
mus
co.

Furniture & Fixtures
Rakaiidai-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. Lawrence Avė. <, ---- -o------

Help Wanted—Maie-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS virėjas vyras ar 
moteris bile žinotų savo darbą. 
Taipgi reikalingos lietuvaitės vei- 
terkos. Restaurantas bus atidarytas 
25 dieną liepos. Savininką gali ras
ti ant 2-rų lubų, 3153 W. 47th St.

Prie Kedzie.

Furnished Kooms
Zelvis Building Co

GENERALIS 
Statom naujus 
mus, porčius, 
ma kaina.

2506 W. 69 St.
Tel. Prospect 9856 ---- o--------

KONTRAKTORIUS 
ir taisom senus na- 

garadžius. Prieina- 
Darbas garantuotas.

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.
—O—

kambaris priePASIRENDUOJA 
pavienio — galima naudoti kuknia.
Tinkama vieta ir dėl mažos\ šeimy
nos — 5 kambariai. 3623% South 
Emerald Avė.

Real Estate For Sale
_____ Narna i-Žemė Pardavimui_____

1) MAŽIAU KAIP UŽ PUSĘ KAI
NOS parduosiu 2 bungal<yw, vienas 
muro, kitas medžio po 5 didelius 
kambarius, tvirtas ir gražus užbai
gimas ant kampinio loto 55x180 — 
tiktai $8,000. Tie bungalovv randasi 
Clinton, Indiana, arba mainysiu ant 
nedidelio namo Chicagoje, arba ne
dideles farmos. Kam paranku ne
praleiskite geros progos. Savinin
kas nebegali dirbti mainose, perso
nas ir todėl priverstas parduoti taip 
pigiai. ,

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

3) TIKRAS BARGENAS 6 fintų 
3 aukščių muro ir medžio namas; 
senas, bet gerame stovyje. Rendų 
(numažinus) dabar $76, visada ir vi
si parendavoti. Kaina — tik $5,500; 
randasi Morgan ir 18-tos apielinkėj.

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

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

---- o---- —

KAM BARI S dėl vieno vaikino, 
švarus ir šviesus, atsišaukite ne
dalioj visą dieną, o šiokiomis die
nomis nuo 6-tos vakare. Antros lu
bos, 7030 So. Campbell Avė., Chi
cago, III. j,

PARDAVIMUI 3 šmotų frontrui- 
inio setas ir kauras. Nebrangiai. Ap
leidžiame miestą.

Tel; Yards 0186/----o-----

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ina- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima 
veltui. ... __
Abbott Plumbing & Heating Supplyi 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire! 
1321, Mr. Bartunek. I PASINAUDOKIT šita proga, nes

'savininkas apleidžia miestą, nori 
I parduoti savo rakandus, taipgi pa
rendavoti savo mažą cottage14 kam
barių su garažu, renda nebrangi, ir 
puiki vieta dėl mažos šeimynos. At>- 
sišaukit kaip greitai galit 5435 So. 
Normandy Avė., pusė bloko nuo 
Archer Avė.

$280. Įrankius skolinam 
Taipgi plumbing reikmenos.!

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Avė.

Radios
ir MAJESTIC Radio 71A, pilnai 

įrengtas; $60 įmokėti, $70 išmokėji
mais. Mr. Kuhn, 6136 So. Halsted 
Street.

Personai
Asmeny Ieško

======-: 
For Kent

PASIRENDUOJA 
dusių arba singelių, 
gi. 946 W. 31 PI.

3 ruimai dėl ve- 
renda visai pi

li-mos lubos).

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

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

2231

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

Tel. Armitage 1199

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

t — - -

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 
atlle, Wash. Polionija Šukiene, 
W. 20th Place, Chicago, III.

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

PARDAVIMUI arba mainysiu ant 
bile ko GASOLINE STATION WHlTE 
TERRA COTTA plytų, geras kam
pas ant Archer Avė. 
62x128 pėdos, pilnai įrengtas, 
vietos dėl barbecue budelės.

Atsišaukite
2031 W. 35th St. 

arba . telefonuokite Lafayette 
------ O----~

Lotas apie
Extra

0909

Se-
907

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

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

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontrdktus

Co.
PAIEŠKAU ‘ Winewičhj Alice ir 

Juozo, prašomi yra atsiliepti ar kas 
juos žino malonėkite pranešti. Mo
tiejus Ruseckas, 8128 Vincennes Avė. 
Chicago, III.

o

PAIEŠKAU pusbrolio Boleslavo 
Stalnionies. Jisai paeina iš Zagur- 
tiškių, Maletų parapijos. Pirmiau 
gyveno Chicagoj, III. Meldžiu ji at
sišaukti arba, kas žino, pranešti apie 
ji. Busiu labai dėkingas. Jonas Stu- 
kas, 6439 Field Avė., Detroit, Mich.

ČEVERYKŲ taisymo dirbtuve 
parsiduoda pigiai. Labai gera vie
ta, svarbi priežastis verčia parduoti, 
ateje persitikrinsite, 2820 W. 43 St.

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

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

DIDELIS ĖARGENAS. S a virį n- 
kas išvyksta į Šveicariją, 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.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

CAN

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

arba $300. imame legali nuoiimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Inaustrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hennltage Avė.

MALT

CLASSIFIED ADSj
Business Service

Biznio Patarnavimas

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

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

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.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters &. Dpcorators

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

Tel. Victory 7261

Situation Wanted
Darbo lenko

MOTERIS apie 40 metų ieško dar
bo prie namų ar kur j restauran- 
tą. Meldžiu pranešti 4020 Brighton 
Place, Tel. Lafayette 8046.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

PARDAVIMUI soft drink parloris 
ir lunch ruimis. Gera vieta, iš
dirbta per 9 metus. Randasi prie 
dirbtuvių. Parduosiu su namu ar 
be namo. Priežastis — dėl šeimi- 
niško gyvenimo. Labai pigiai kaip 
dėl biznio gerumo. 1858 W. 14 St.

v 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 j mėnesį.

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
PARSIDUODA pusė lunch room. 

Priežastis — turiu du bizniu. Ren
da 25 doleriai, 139 W. 39 St.

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS, •

3335 So. Halsted St.

Automobile^
'2(1 
’27 
’2« 
’29 
■25 
•39

$150
$295
$400
$550
$150

Dodsre Coupe 
Chandler Coaeh 
Pontiac Coupe 
Eesftx ..... .......... .
Dodge Sedan ... .___
Essex Sedan—Didelis nuleidimas, naujas 
Oakland Landeau Sedan ...........
Ford — Tudor ___  ___
McDERMOTT MOTOR SAT.ES 

713(1 So. Halsted St. 
Triangle 9330

... $395
. $450 

CO.

Energiški ir sumanus vyrai gali 
rasti progą padidinimui uždarbio ir 
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, Sticknoy, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, Čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

MEAT MARKET. Tikra laimė už
sidirbti pinigų. 2 bučeriai dirba šio
kiomis, o subatomis 3 dirba. Cash 
Business. Savininkas serga, 
parduot, ateikit — pamatysite patys.

2894 Archer Avė. ' 
Klauskit: Williams

turiu

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

pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindeliu

diena nuo 10 iš

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

PARDAVIMUI pigiai grosernė ant 
bizniavos gatves, yra 2 kambariai 
pagyvenimui. 718 W. 12Oth St., 

West Pullman.

TURIU parduoti tuojau dailų 6 
kambariu cottage, karštu vandeniu 
šildoma, 48x125 lotas, galima apsi
gyventi tuojau, 
keti $1.500.
Artesian Avė., kreipkitės po 6 vai. 
vakarais. Tel. Prospect 2045.

Kaina $6,300; jmo
Savininkas 4214 So

PARDAVIMUI cigar Storas. Visi 
fixturei, taipgi kendžių keisas, 2 
cash registeriai ir grosernės ice 
baksis. 1247 W. 103rd St.

PARSIDUODA aiskriminė, biznis 
senas, išdirbtas: pagal dvi mokyklas 
ir bažnyčią. 3329 Auburn Avė.

Prospect 3938

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė su namu arba be namo — prie
žastis pardavimo — važiuoju į Lie
tuvą. Pigiai. 2647 Chicago Rd., Chi
cago Heights, III.,

Tel. Chicago Heights, 3655

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė geroj vietoj, biznis geras, geram 
žmogui renda nebrangi.

3852 So. Donore St.

BARGENAS, PARDAVIMUI nau
jas 1% aukšto mūras, du flatai — 
4 ir 5 kambariai, Keelar Avenue ar
ti 63rd St. *Puiki proga. Frank R. 
Mc Garr, tel. Prospect 2500.

PARDAVIMUI cottage 4 kamba
rių, Elektriką, gasas, maudynė. Kai
na $8100, įmokėti $1,700. Savininkas 
— 3856 W. 55th Place.

PARDAVIMUI arba mainysiu i 
mažesni narna arba lotus bizniava 3 
aukštų murini namą. Paulausky, 
6852 So. Indiana Avė. Tel. Radcliff 
9768.

STEBĖTINA PROGA
Didžiausias išpardavimas dėvėtų 

automobilių už nepaprastai žemą 
kainą, — geriausia proga Chicagos 
ir apielinkės lietuviams Įsigyti bile 
kurį iš čia pažymėtų automobilių. 
Kainas ant sekamų automobilių da
rau stebėtinai nupigintas, idant da- 
vlis progą kiekvienam norinčiam 
automobiliaus jį tuoj įsigyti, štai 
musų karų kainos:
1929 m. 6 cyl. Hupmobile Sėdau 

(demonstrator) už ............J.
1928 m. Hupmobile, 7 pasažirų 

sėdau, 6 cyl... .....................$1250
Hupmobile 5 pas. sėdau, 6 cyl $595 
Hupmobile 5 pa. 6 cyl. sedan $495 
1926 m. Dodge sedan .........
1926 m. Studebaker Coach 
1926 m. Hudson Coach ....
1925 m. Buick Brougham 
1925 m. Cadillac 4

REIKALINGI vyrai amžiuje 25 
iki 45 metu lankytis pas žmones. 
Algos garantuota $25 savaitei ir 
daugiau. Atsišaukit, Thos A. Stencel, 
A. G. Brige-s & Co.. 1209 W. 79 St 
Subatoj galima matyti nuo 2 iki 4 
po piet.

PARDAVIMUI Hot Dogs stand ir 
maža roadhouse, didelis trofikas, 
Biznj galima daryti geriau negu su 
saliunu. 143 rd St. ir Western Avė.

n 'j.
$1250 h

$245 
$450 
$195 
$450

1925 m. Cadillac 4 pas. Coupe $375 
Daug kitokių biskį pigesnių ka

rų nuo $50 iki $100 — visi gerame 
stovyje.

Kviečiam atvykti ir persitikrinti 
musų bargenais — gera proga retai 
pasitaiko, kuriems reikia karo ne
praleiskit šios progos. Laukiam Jūsų. 

BALZEKAS MOTORS
Hupmobile

6012-14 So. Kedzie Avenue.

A

REIKALAUJA LIFLTUVIŲ 
Vyrų, kurię gali dirbti porų va
landų vakarais, subatomis po 
įlietų ir nedėliomis. Proga pa
daryti $50.00 į savaitę ir dau
giau. Atsilankykite Room 1860- 
4, 208 So. La Šalie St. nuo 9 
iš ryto iki 8:30 vakare.

Help Wanted—Female

REIKALINGA patyrusių skarma
lų sortuotojij (skirstytojų). Kreipki
tės — Peoples Iron & Metai Co.. 
5835 So. Loomis St.

RĘIKALINGOS patyrusios mote
rys dėl skirstymo skudurų. Kreipki
tės 608 W. 14th St.

REIKALINGA senyva moteris ap
sukri prižiūrėti 2 metų vaiką. Kam
barys, valgis ir mokestis.

2512 W. 69th St.

TURIU parduoti pirmos klesos res- 
taurantą su minkštų gėrimų krau
tuve. Biznis išdirbtas senai ir pel
ningas. Randasi prie didelės Crane 
drbtuvės. Prežastis — turiu kitą biz
nį. Parduosiu už cash arba ant iš
mokėjimo. Del platesnių žinių rašy
kit: J. Adomaitis, 4237 S. Kedzie Av.

PARSIDUODA pusč rooming hou- 
se, 22 ruimai prie didelio teatro, 
biznis per naktį, pusininkas teisin
gas, renda $125 mčn. šiluma dova
na. 1832 So. Wabash Avė.

C. Daniels

PARDAVIMUI keptuvė smuTkme- 
ninė ir didelė užtektinai urmu par
davinėjimo Gerai eina biznis, pui
kiausi proga dėl lietuvio kepėjo> 
krepkitės 6823 So. VVestern Avė. ;

Tel. Prospect 1147

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI farma, Woodstock, 
116 akrų; javai, komai ir ga- 

Cemento šilo 
Fumišiuotas namas, trak- 

mašinos. 
Bargenas. 
Telefonas

UI
nykia dėl 40 karvių.
(sailas).
torius ir 
tuojau, 
kėlimas.

Paimti galima
Lengvas ismo-

Stewart 2148.

CICERO. — Parsiduoda prie Wes- 
tern Electric naujas mūrinis moder
niškas 5 kambarių bungalow, tailo 
maudynės, Šiltu vandeniu apšildo
mas, pleisterio lubos skiepe. Lotas 
31% pėdų pločio, 125 ilgio. Vienas • 
blokas nuo elevatorio stoties ir prie 
pat kampo. Įmokėti $1,60(1, o liku
sius po $50 mėnesiui. Savininkas A. 
Miliauskas, 1247 So. Cicero Avė., 

Tel. Cicero 205.

SAVININKAS mainys cottage, 
bungalovv, dviflatį ar triflatį arba 
biznį į.farmą, tuščią lotą, biznj ar 
kitokį real estate. 2031 W. 35th St., 

Tcle. Lafayette 0909

PARDAVIMUI naujas muro na
mas, karštu vandeniu apšildomas, su 
2 boileriais, mūrinis 2-jų karų gara
žas, lotai platus — 3133 So. Lowe 
Avė. , i

Kreipkitės —
A. Petrulevičius,

3344 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI du apartmentai, 5 
ir 5 kambariai ir miegami porčiai. 
Garu šildouii, viskas moderniška. 
Tikras paaukavimas.

Šaukit: Stewart 1702
PARDAVIMUI mūrinis namas, 

maudynės, elektriką ir visi įtaisy
mai, arti Leavitt St. ir 21st St. Kai
na $9900; 3 ar 4 tūkstančiai cash. 
Ant likusių duosime morgičių.

1922 So. 56th Ct., Cicero.
5 KAMBARIŲ modemiška murino 

bungalovv, 2 karų garažas, stikliniai 
gonkai. Bargens $8,700. 7718 So.
Damen Avė., arti 77to St.

t




