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$2,793,583 Penna 
balsuotojams “tepti”

F rancija. karo žaizdoms 
išleido 79 bilionus ■

Anglija priėmė 8 vai. darbo 
įstatymą anglies kasykloms '

Penna pramins išlei
sta $2,793,583

Ta suma sudaro išlaidas trijų 
republikonų aspirantų į Jung
tiniu Va|st. senatorius 

L

WASHINGTONAS, liepos 9. 
— Senato politinių kampanijų 
išbridų tardomosios komisijos 
sudriktais skaitmenimis, re
publikonų “prai merių” kampa
nijai Pennsylvanijoj, kur trys 
aspirantai stengėsi gauti kandi
datūrą j Jungtinių Valstijų se
natorius, buvo išleista viso la
bo $2,793,583.02.

Tos sumos $1,801,975.25 iš
leista senatoriaus Peppero kan
didatūrai, $800,114.60 kongres- 
mano Vare kandidatūrai, ir 
$88,489.17 gubernatoriaus Pin-I 
choto kandidatūrai.

Iš tų trijų aspirantų j sena
torius kandidatūrą laimėjo Va
re, kurs tam pats iš savo keše- 
uės yra pažėręs $71,435.80.

Jungtinių Valstijų senatoriai 
ir kongrcsrnanai metams algos 
gauna $10.000.

Bulgarų partizanai puolė 
Rumany postą

Vienas Rumunijos kareivis už
mušta, keletas sužeista

BUCI1 AREŠTAS, Bumanija, 
liepos 9. — Bulgarų partizanų 
būrys puolė sienoj, ties Dobruš- 
ka, Rumanijos sargylios postą.

Susikirtime vienas Rumani
jos kareivis buvo užmuštas, ke
letas kitų sužeisti.

Suėmė $400,000 vertės 
alkoholio

BOSTON, Mass., liepos 9.
Atplaukusiame čia Cretan gar
laivy muitinės valdininkai kon
fiskavo apie 30,000 galonų 
Belgijos alkoholio, vertės apie 
400 tūkstančių dolerių.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose jr skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite j Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 80 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už col| 
į dieną.

Parduokit kas jums nereiks 
liūgas per paskelbimus Naujie
nose.

Kaina 3c

I Karo sunaikintŲ kraštyat- 
sfeigimas Francijoj

Rekonstrukcijos darbams Fran- 
cija iki šiol išleido 79 bilionus 

, frankų

VVASHINGTONAS, liepos 9. 
— Prekybos komisionieriaus 
Paryžiuje, p. Gręeno, ilraneši- 
mu prekybos departamentui, 
karo sunaikintų kraštų rekon
strukcijos darbams Francija 
iki šiol išleidus 79,000,000,000 
(79 bilionus) frankų, tečiau re
konstrukcijos darbai ‘ dar toii 
nebaigti.

Pranešimas sako, kad iki šiol 
buvo atsteigta ir pataisyta iš 
viso 53,165 kilometrai vieške
lių ir 2,360 kilometrų vietų 
geležinkelių.

Iš 17,616 sunaikintų ir gadin
tų valstybės triobesių, 11,343 
buvo' atstatyta ir 2,856 pataisy
ta.

Iš visų 1,923,480 , hektarų 
išdraskytos, baisiomis dykynė
mis paverstos žemės, 1,815,450 
hektarų atsteigta vėl kultivira- 
vimui.

Iš 866,844 sunaikintų ir ga
dintų nejudinamųjų nuosavy
bių, atstatyta ir pataisyta 
521,913, iš kurių 364,406 buvo 
rezidencijos aiba verslo įstai
gos. Be to pastatyta dar 42,400 
laikinų namų.

Bankininkų konferencija 
frankui gelbėti

ANTĮ BES, Francija, liepos 
9. — čia pradėjo rinktis tarp
tautiniai bankininkai tartis de! 
Francijos finansų gelbėjimo 
nuo katastrofos. _

Konferencijoj be kitų daly
vaus Montagu Norman, Angli
jos Banko galva, Benjamin 
Strong. New Yorko Federali
nio Rezei vos Banko galva, S. 
Parker Gilbert, generalinis re
paracijų suėmimo agentas, 
taipjau, tur būt, Hjalmar 
Schacht, Vokietijo' Reichsban- 
ko pirmininkas, ir k.

Amerikos studentai .so
vietų Rusijoj

MASKVA, liepos 9. — švieti
mo komi 'aras Lunačarskis pri
ėmė grupę Amerikos universi
tetų studentų, atvykusių j so- 
vietiją susipažinti su jos švie
timo ir kitomis kulturinėinis 
įstaigomis.

Meksikos rinkimu riau
šėse 9 asmens užmušti

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
9. — EI Universal gautu pra
nešimu, per kongresinius rinki
mus Doloresa Hidalge įvykusio
se riaušėse socialistų kandida
tas Manuel Espino ir astuoni 
kiti asmens buvo užmušti, o ke
turiolika kitų sužeisti.
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[Pacific and Atlantic Photo!
Toks paminklas bus pastatytas mirusiam prezidentui Hardingui mieste Marion, Ohio.

Lordy butas priėmė 8-iy 
vai. darbo įstatymą

, .............

LONDONAS, liepos 9. —Lor
dų butas, po karštų debatų ir 
triukšmingų scenų, vakar 44 
balsais prieš 1 priėmė trečiuoju 
skaitymu įstatymą,* kuriuo ka
syklų darbininkų darbas nusta
toma 8 vai. dienoj.

New Yorko “subway” mo- 
tormenu streikas

Prie streikininkų ruošias prisi
dėti elektrinės jėgos įmonių 
darbininkai

NEW YORKAS, liepos J.,— 
Interborough Rapid Transit au- 
kštutiniųjų traukinių motei me
nams prisidėjus prie “subway” 
traukinių motormenų ir svičme- 
nų streiko, dabar prie jų ruo
šias prisidėti dar ir tų linijų 
elektrinės jėgos įmonių darbi- 
n i likai.

Pirma “»ubway” nelaime
I

šį rytą “subway” linijoj atsi-
tiko pirma nuo streiko prasidė
jimo nelaimė. Tunely tarp Bow- 
ling Green ir South Ferry sto
ties susikūlė požeminis trauki
nys, vieno nesenai pasamdyto 
streiklaužio operuojamas. Kelio
lika pasažierių buvo sužeista.
Kompąnijos detektivai sumušė 

' reporterius
Nelaimės vieton atvykus laik

raščių reporteriams, Interbo
rough kompanijos. detektivai 
neprileido- jų arti, ir.\ kai tie 
spyrėsi pamatyti ir patyrti at
sitikimą, detektivai puolę sumu
šė juos ir smurtu nuvijo šalin. 
Reporteriams pasiskundus, du 
kompanijos detektivai buvo 
areštuoti.

Britų geležinkeliečiai 
atsisakė padėt ang

liakasiams

WEYMOUTH, Anglija, liepos 
9. Geležinkeliečių National 
Union of Railway Men konfe
rencija nutarė neboikotuoti 
anglis gabenančių traukinių. 
Kasyklų darbininkų federaci
jos sekretorius A. Jj Cook bu
vo prašęs geležinkeliečių, kad 
jie padėtų streikuojantiems 
tmgliakasiams, boikotuodami 
tuos prekių traukinius, kurie 
gabena anglis.

Geležies fabrikas sude- 
, gė; $500,000 žalos
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EAST ST. LOUIS, III., liepos
9. Gaisras sunaikino South
ern Malleable Iron kompanijos 
mašinšapę ir depo dalį. Nuosto
liai siekia apie $500,000. Ugnį 
gesinant buvo skaudžiai sužeis
ti du gaisrininkai.

BRIUSELIS* Belgija, liepos 
9. — Mirė markizas Villalobar, 
Ispanijos ambasadorius Belgi
jai.

ADF įspėja nuo “darbinin
kų misijos” Rusijon, 

..
Ragina taipjau Amerikos dar

bininkus aukoti pinigų Bri
tų angliakasiams šelpti.

WASHINGT()NAS, liepos 9. 
— Amerikos Darbo Federaci
jos vykdomoji taryba išleido 
pareiškimų, kuriuo ji įspėja 
nuo proponuojamos siųsti į so
vietų Rusiją misijos Amerikos 
daibininkų vardu.

Federacijds centras t sako, 
kad jis turįs žinių, jogei kai 
kurie dr.rbininkų elementai da
rą pastangų uoaryti tam tik
rą komisiją, kuri padarytų vi
zitą sovietų Rusijai ir kitoms 
Europos šalinis tariamai patir
ti ten ekonomines, industrines, 
socialines ir politines sąlygas.

“Mes labai abejojame tokios 
pati save pasi skyrusio-; komi
sijos ištikimumu,M sako Fede
racijos vadai. “Mes netikime, 
kad organizacijų, prisidėjusių 
prie1 Darbo Federaci
jos, bet kuris atstovas ar vir- 

šininkas sutiktų buti tokios ko
misijos nariu.**

Prašo paramos streikuojan
tiems Britų angliakasiams.
Amerikos Darbo Federacijos 

ckzekutyvas atsišaukia j dar
bininkus t dėl pinigų Anglijos 
streikuojantiems kasyklų dar
bininkams remti. Visi paauko
jimai busią suvartoti išimtinai 
parupininnii streikininkų šei
mynoms maisto, drapanų ir ki
tų gyvenimo reikmenų.

Japonija panaikina 
vizų mokesnį

TOKIO, Japonija, liepos 9. — 
Regentas formaliai pasirašė su
tarti tarp Japonijos ir Jungti
nių Valstijų, kuria abiejų kraš
tų pasportų vizavimo mokesnis 
panaikinama.

* JAVŲ ELEVATORIUS 
SUDĖGfi

KANSAS CITY, Kans., lie
pos 9. — Gaisras sunaikino čia 
Santa Fe geležinkelio javų ele
vatorių “H“, padarydamas 200,- 
000 dolerių nuostolių.

Francijos franko kritimas

PARYŽIUS, liepos 9. — Fran
cijos-valiuta dar žemiau nu
krito. šiandie biržoj doleriui 
mokėta 89.01 frankų.

Chicagai ir apielinkci fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
spėja: , .

Iš viso gražu; nedidelė tem- 
peraturos atmaina; stiprus žie
mių vakarų ir žiemių vėjas.

Vakar temperatūra siekė mi- 
nimum 72°, maksimum 82° F.

šiandie saule teka 5:22, lei
džiasi 8:27 valandą.

Amerikiečiai nepritaria 
franeuzy demonstracijai

Amerikos karo veteranai atsi
sakė dalyvauti proteste prieš 
karo skolų sutartį

PARYŽIUS, liepos 9. — Ame
rikiečiai karo veteranai Pary
žiuje, kurie žadėjo x dalyvauti 
franeuzų karo veteranų ruošia
moj birželio 11 dieną protesto 
demonstracijoj prieš Francijos 
karo skolų Amerikai fundavi- 
mo sutartį, dabar tą žadėjimą 
atsiėmė.

Franeuzų veteranai paskleidė 
visoj Francijoj plakatus, pavar
dytus “Washingtonas — karą 
laimėjusiųjų Kalvarija.” Be to 
jie planavo demonstracijos die
ną drapiruoti juodai Jurgio 
Washingtono stovylą, prie A- 
merikos ambasados prisegti ge- 
dulos žydrą ir parade griežti 
šermenų maršus dėl Francijos- 
Amerikos draugingumo mirties. 

. Del visa to Amerikos ajnba- 
sadorius Paryžiuje, p. Ilei'rick, 
jautėsi labai nesmagioj padėty, 

jis laike tatai užžavimu Jung- 
tinitį Valstijų, ir padarė protes
tą Francijos vyriausybei.

Francijos vidaus ministeris 
Durand pagaliau demonstraciją 
užgynė, jei jos programas ne
bus pakeistas, o Amerikos vo- 
luntierių draugija pranešė fran
euzų veteranams, kau, jie pasi
žadėjimą dalyvauti demonstra
cijoje atsiima.

Na, dabar tai jau sau
gokis, Chicaga!

VVASHINGTONAS, liepos 9. 
—Prohibidjos viršininko parei
gas einąs Frank Dow pareiškė, 
kad Chicagai bus paskirta dar 
75 nauji prohibicijos inspekto
riai padėti esantiems vietos a- 
gentams darbuotis.

Naujųjų inspektorių specialu- 
mas busiąs imti nagan aptiekas, 
slaptai pardavinėjančias alkoho- 
ii-

“Ceka” susekus carinin- 
kų sąmokslą

MASKVA, liepos 9. — Ukrai
nos politinė policija (“čeką”) 
sakosi susekus didelę kontr-re- 
voliuęinę organizaciją, turinčią 
slaptų ryšių su veikiančiais 
Rumanijoj rusų baltgvardiečių 
likučiais, generolo Gema vado
vaujamais. Gen. Gema atsto
vaująs didkunigaikščiui Nikalo- 
jui Nikolajevičiui.

Moterų tarptautinis 
taikos kongresas

DUBLINAS, Airija, liepos 9. 
—Šiandie čia prasidėjo Moterų 
TarptautinSs Sąjungos Taikai 
ir Laisvei kongresas, kurį ati
darė žinomu Amerikos visuome
nės darbuotojas, Miss Jane Ad- 
dams. Be kita kongresas svar
sto visų Europos kraštų sujun
gimo j Jungtines Europos Vals
tybes klausimą.

437

Kodėl taip brangi mėsa 
Jungtinėse Valstijos

Amerikos skerdyklų ponai par
duoda Anglijoj mėsą pigiau, 
nę kad jiems patiems pareina

• LONDONAS, liepos 9. — 
Ig>ndono Daily Mail sako, kad 
tarp Britų ir Amerikos mėsos 
firmų verdanti didelė kova dėl 
pasaulio mėsos rinkos kontrolia
vimo.

Pasak Daily Mail, Amerikos 
skerdyklos, Svviftų, Arpiourų ir 
V^lsonų atstovaujamos, darą 
pastangų išstumti Britų mė
sos firmas iš Londono rinkos. 
Amerikiečiai siunčią į Didžiąją 

i Britani ją šaldytą Argentinos 
jautieną ir čia parduodą ją 

[pigiau, ne kad importavimas 
jiems kainuojąs.

“Suprantamas dalykas”, sako 
Daily Mail, “kad parduodami 
eksportuotą į Did. Britaniją 
mėsą daug pigiau, ne kad jiems 
patiems pareina, Amerikos mė
sininkai turi baisių nuostolių. 
Bet jie kontroliuoja visą mėsos 
tiękimą Jungtinėse Valstijose 
ir ,todėl, nustatę ten brangias 
kainas mėsai, jie tuose savo nuo
stolius Anglijoj padengia su 
kaupu.“

Daily Mail sako, kad jei ame
rikiečiams pavyks laimėti kovą 
I/ondone, jie busią daugiau ne 
pusę kovos laimėję višo pasau
lio mėsos rinkai kontroliuoti, ir 
tada jau jie diktuosią kainas 
mėsai Did. Britanijoj.

EASY MONEY
, GOLKIMBUS; Ohio. liepos II. 
--- Viena chicaprietS, Miss May- 
me Tag^art, profesija nekruta- 

mųjų nuosavybių pardavinėji
mo agentas, apskundė turtingą 
biznierių, Franką Figlestahlorj, 
65 metų amžiaus, dėl to, kad 
jis buvęs žadėjęs ją vesti, bet 
žadėjimą sulaužęs. Del padary
tos tuo jai širdgėlos ji reikalavo 
50,000 dolerių atlyginimo.

Federalinis teismas, kurs by
lą nagrinėjo, nuteisė Figles- 
tahlerį sumokėti skundikei 8,- 
000 dolerių.

'S
'Jurko pakartas

BOISE, Idaho; liepos 9. — 
Valstijos baudžiamąjame kalė
jime šį rytą buvo pakartas 
John Jurko, kurs prieš dvejus 
metus Twin Falls užmušė savo 
partnerį bizny, A. Vandenmar- 
k?- ’ '

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

* Naujienos ir vėl nupigino pinigų per
siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimą.

• Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti j nurodytą adrese miestą.

Tik pamislykjt, už patarnavimą ir 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsit tiktai 50 centų!

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon. 

, f • ’

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 

. ar musų skyrius:
' AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 

BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUCIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAtCIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.

No. 161

Portugalijoj {vyko naujas 
perversmas

Generolo da Uostos diktatūra 
nuversta; gen. (’armona su
darė naują valdžią

LISABONAS, Portugalija, 
liepos 9. — Portugalijos sosti
nėj šiandie įvyko naujas per
versmas. Jį įvykino generolas 
Carmona, buvęs užsienio reika
lų ministeris, ir kiti kabineto 
nariai, kurie sudarė naują val
džią. Perversmas įvyko ramiu 
bildu.

[Generolo Carmonos padary
tu perversmu, generolo Gomeso 
da Costos diktatūra tuo budu 
nugriauta. Gen. Gomes da Uos
ta buvo prieš keletą savaičių 
atvykęs su kariuomene į Lisa
boną ir nu vertę premjero Cabe- 
nadaso Valdžią, patsai pasiskel
bdamas kaip ir krašto diktato
rium. Neilgai, diktatoriavo.]

Tornado du žmonės už
mušti, 6 sužeisti

BENTON HARBOR, Mich., 
liepos 9. — Užėjęs šiandie tor
nadas (bfbsusvėjo verpetas) 
St. Joseph upės saloj sugriovė 
keletą vasarinių namelių, du as* 
meniu užmušė ir šešis sužeidė; 
trys, jų tur būt mirtinai sužei- . 
sti.
- MICHIGAN CITY, Ind., lie
pos 9. — šiandie čia ir apielin- 
kėj siautė smarki audra, pada
riusi žalos. Daug medžių nulau
žyta ir su šaknimis išrauta, sto
gų taipjau keletas nuversta.

Persu sukilėliai paėmė 
miestą.

TEHERANAS, Persija, lie
pos 9. <— Persų sukilėliai pa
ėmė Kuchano miestą, turintį 
20,000 gyventojų. Sukilėliams 
vadovauja jaunas persų oficie- 
ras, Rusijoj auklėtas.

- --------Argentinos 110 metų ne
priklausomybės šventė

BUENOS AIRES, Argentina, 
liepos 9. — Argentinos respub
lika šiandie šventė savo 110 me
tų nepriklausomybės sukaktu
vių šventę.

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
9.i — Vietos katalikų dienraštis, 
EI Paris, bankrotąvo ir paliovė 
ėjęs. • Dienraštis buvo pradė
tas leisti praeito sausio mėnesį.
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. z Anatofe Frahče

Scholastika
1 ancuių tauta jau ne nuo Šian

die . ia vena iš Europos dvasinio gy- 
vpnimo vadų. Prancūzų revoliucijos 
meti: įnešti “ laisvės, Lygybės, Broly
bės” obalsiai visur buvo sutikti, kaip 
išsivadavimo reikalavimas iš politinis 
ekonominės vergijos. Demokratinės 
idėjos ir laisvu mintis taip jau gimė' 
ITancuzijo ir iš ten sklido po visą 
pasaulį. Tačiau mums lietuviams di
dieji dvasios turtai vėlai tetenka mr- 

'ba ir visai neprieinami. Tokių dva
sios galiūnų, kaip Didero, Rnblais, 
Rousseau, Vdlteris, Rėnenas, Zola ir 
k. mes nepažįstame, nes tų garsių vy
rų nė vieno žymesnio veikalo lietuvių 
kalbon nėra išversta.

O iš prancūzų mes galėtume daug 
ko pasimokyti. Prancūzijoj ir Pary
žiuj mokomasi ne tik madų, gero to
no ar skonies, bet prancūzai turi di
delę literatūrą, kurioj sėte pridėta 
didžių idėjų, skaisčiausių, žmoniją 
paakiui stumenčių, minčių ir, apskri
tai, prancūzų kultūra brandina dva
sios aristokratiją.

Tarpe didžiųjų žmonijos dvasios 
vadų yra ir Anatole France, žemiau 
dedamo pasakojimo autoriaus, vardas.

Anatole France gimė 1844 m.
Pirmas veikalas, kuris iškėlė di

džiojo rašytojo vardą, vadinasi: “Nu
sikaltimas Silvestro Bonaro”. Vėliau 
Anatole France parašė: “Raudonoji 
Lilija’’, “Šių dienų istorija“ 4 tonu, 
“Tais“, “Dievai alksta“ ect. Filoso
finiai veikalai: “Ant baltojo akmens“ 
ir “Pingvinų sala”; taip jau 4 tom. 
“Literatūrinis gyvenimas“.

Anatole France be galo mylėjo jau
nuomenę ir studentus. Su jaunuome
ne rašytojas visą savo amžj draugavo, 
mokė ją ir jai laikydavo prakalbas.

Rašytojas buvo didelis pacifistas 
(karų priešininkas) ir veikė kartu su 
garsiuoju socialistų 2ore.su (Žoresas 
pradžioj pasnul. kaYo 1914 m. savo 
priešininkų buvo nužudytas).

Anatole France griežtai kovojo 
prieš socialinę nelygybę, žmoniškumą. 
Jis buvo socialistas ir didelis antikle- 
rikalas, net laisvamanybės popiežium 
vadinamas. Kai Anatole France Šven
te 80 m. savo amžiaus jubiliejų, tai 
viso pasulio rašytojai j j pripažino sa
vo mokytojų. Mirė 1924 m. spalių 
įnėn. 18 d- Palaidotas (be bažnytinių 
apeigų) valdžios lėšomis ir labai iš
kilmingai.

Anuo motu — tai buvo ket
virtame krikščioniškosios eros 
amžiuje — jaunas, vienitelis 
Overno senatoriaus sūnūs Inžu
riozusas (taip tuomet vadino 
miesto valdybos tarnautojus) 
pasipiršo jaunai, kaip ir jis, vie
ninteliam senatoriaus kūdikiui, 
mergaitei, kurios vardas buvo 
Scholastika.

Jos gimdytojai sutiko. Pasi
baigus sutuoktuvių apeigoms,. 
Inžuriozusas parvedė Scholastu 
ką į savo namus, bet ji nesutiko 
su savo vyru gulti į vieną lovą ir 
liūdna, atsikreipusi i sieną gai
liai verkė.

— Kas tau skaudžia širdį, sa 
kyk man, prašau tave?

'• Ii* kada Scholastika tylėjo, — 
jis pridūrė:

— Vardu Viešpaties nhusų Jė
zaus Kristaus, sunaus Dievo, 
maldauju tave paaiškinti man, 
kas yra tavo liūdesio priežasti- 
,mi. ’ ... . ,, ,

Tuomet ji atsakė:
— Jeigu aš visą savo gyveni

mą verkčiau,* ir tai neužtektų 
ašary neribotam sielvartui, kurs 
mano širdį pripildo. Aš buvai! 
nusprendusi skaistybėje užlai
kyti mano silpnų kųną ir Jėzui 
Kristui paaukoti savo nekalty
bę. Vargas man, Jis apleido 
mane, ir aš negaliu ištesėti, ko 
troškau!

—O, diena! Geriau, kad aš 
tavęs nematyčiau! Dabar at
skirta nuo dangiškojo vyro, ku
ris butų davęs man rojų kaip 
kraitį, aš likau mirštamo žmo
gaus pati, ir ta galva, kuriai pri
derėjo būti apvainikuotai nevys 
tančiomis rožėmis, dabar ap
krauta tik suvytusiomis žolė
mis. — Deja! šitas kūnas, kuris 
turėjo būti skaistybės ru iltis 
apvilktas, neša šlykščią sutuok
tuvių apdangos naštą.

Kodėl pirma mano gyvenimo 
diena nebuvo paskutine? O, 
kaip laiminga bučiau aš, jeigu 
bučiau mirties slenkstį peržen
gusi ankščiau, negu paragavau 
motinos krūtį! O, jeigu mano 
švelsioji maitintoja savo pabu
čiavimais butų pridengusi mano 
kapą!

Kuomet tu ištiesi į mane ran
kas, aš' galvoju apie rankas, ku
rios dėl pasaulio atpirkimo bu
vo vinimis pervertos.

Baigusi savo kalbą, ji gailiai 
pravirko.

Tada jaunas žmogui trumpai 
pagalvojęs jai tarė:

— Scholastika, musų gimdy
tojai, turtingiausieji ir garbiu- 
ginusieji iš Overnų giminės. Ta
vieji turėjo tik vieną dukterį, o 
manieji — vieną sūnų. Jie pa
norėjo mus sujungti, kad pratę
stų savo giminę, bijodamiesi, 
jog po jų mirties svetimi nepa
veldėtų jų turtus.

Bet Scholastika jam atsakė: 
w — Pasaulis — niekai; turtas 
— niekai, ir pats gyvenimas — 
niekai. Nejaugi gyventi — 
reiškia laukti mirties? Tiktai 
tie gyvena, kurie, amžinoje lai
mėje, geria šviesą ir ragauja

DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS | BEVERLY HILLS
LIETUVIŲ TAUTIŠKA PARAPIJA 

3501 So. Union Avė.

Nedėlioj, Liepos-July 11 d., 1926
Pradžia 9 vai. ryte ir kaip 1 vai. bus duodami visiems geri pie

tai — skanus valgiai ir šalti gėrimai. Programas bus, iš dainelių, 
deklemacijų, prakalbų, traukimo virvės, nešimo “pynacų”, lenktynių 
— laimėtojai gaus prizų.

Taipgi gaus geras dovanas.
Brangus Lietuviai: — Visi, kurie mylite lietuvystę, savo tautų 

ir Tadtiškų Bažnyčių, malonėkite atsilankyti į šj išvažiavimą links
mai lietuviškai pažaisti ir tyro oro pakvėpuoti. Visi busit užganė
dinti. Beverly Mills randasi prie 87-tos gatvės tarpe Ashland ir West- 
ern karų linijų. Kviečia KOMITETAS

Dievo teikiamą angelišką džiaug 
smą.

Tuomet Inžuriozusas, kurį pa- 
ličtė Dievo malonė, sušuko.

— O, saulus it šviesus žo
džiai! Amžino gyvenimo švie
sa žėri prieš mano akis! Scho
lastika, jeigu tu trokšti išpil
dyti savo apžadus — aš palieku 
prieš tave skaistus.

Pusiau nusiraminusi ir jau 
per ašaras šypsodamosi, pasakė 
Scholastika: y

— Inžuriozusai, sunku vyrui 
panašų dalyką mergaitei paža
dėti. Bet jeigu tu padarysi taip, 
kad mes šiame pasaulyje pasi
liksime be dėmės, aš-tau atiduo
siu dalį kraičio, kurį yra man 
pažadėjęs mano sužieduotinis 
Viešpats Jėzus Kristus.

Tuomet, palaiminęs savo kry- s •
žiaus ženklu, jis tarė:

— Aš padarysiu tai, ko tu 
trokšti, ir , padavę vienas ant
ram rankas, jie užmigo.

Ir paskui juodu nuolat gulėjo 
vienoje lovoje pasilikdami visiš
koje skaistybėje.

Po dešimties kentėjimo metų, 
Scholastika numirė.

To laiko papročiais, Scholasti- 
<a buvo suvystyta šventės ap- 
dangoje ir atviru veidu atnešta 
į bažnyčią. Ją lydėjo žmonės, 
giedodami psalmes.

šalia jos klūpodamas Inžu- 
riozusas balsiai tarė:

— Ačiū Tau, Viešpatie mano 
Pėzau Kristau, kad tu davei man 
jėgų išlaikyti nepaliestą Tavo 
brangenybę.

Kada jis taip kalbėjo, numi
rėlė atsisėdo savo mirties lovoje, 
nusišypsojo ir patylom prabilo:

— Mano drauge, kodd tu kal
bi apie tai, apie ką tave neklau
sia ?

Paskui ji vėl iš naujo užsnū
do amžinu miegu.

Netrukus Inžuriozusas mirė. 
Jį palaidojo netoli jos, švento 
Aliro sobore. Pirmiausia po pa
kasynų naktį, iš karsto, kuria
me buvo palaidotas nesuteptos 
skaistybės vyras, išaugo stebuk- 
longas rožių krūmas ir apipynė 
abu kapu savo žydinčiomis ran
komis. Ryto metą''žmonės pa
matė, kad kapai buvo rožių 
grandinėmis suvienyti. Iš to 
Overno dvasiškiai pažinę palai
minto Inžuriozuso ir nekaltybėj 
gyvenusios Scholastikos šventu
mą, pripažino šituodu kapu pa
garbos vertais. Bet toje pro
vincijoje, kuri buvo sugrįžusi į 
krikščionybę Alirfo ir Nepotie- 
mo pastangomis, dar buvo ii 
stabmeldžių. Vienas iš jų, var- ( 
du Silvanas, garbino fontanų 
nimfas*), kabino paveikslus ant 
seno ąžuolo šakų ir prie savo ži
dinio laikė mažutes, molines fi
gūras, atvaizduojančias saulę-ir 
deivę — Motiną. Pusiau apva
lus sodnų dievas saugojo vaisin
gą jo daržą. Silvanas praleido 
savo senatvę, būdamas užsiėmęs 
poemų rašymu. Jis sukurdavo 
sąmoningus eklogus ir elegijas, 
tiesa, truputį neišdirbto stiliaus,

*) Vandeninė pasakų moteris. f , 

ir, kiekviena proga, šoke seno
vės eilėraščiais. Kartą su minia 
aplankęs vedusiųjų — krikščio
nių kapus, jis gėrėjosi puošian
čiais juos f ožių .krūtimis.
kadngi jis buvo pamaldus ir do
ras, tai ir čia jis pripažino dan
gišką ženklą. Bet jis maiTė, kad 
tai yra jo dievų stebuklas, ir 
neabejojo, kad rožių krūmas 
pražydo su Eroso* ) valia, r 

*) Senovės graikų meilės dievas.
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Antra Naujienų Ekskursija
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U. S. Lines

1739 So.

Palydovas
J. Jankus

NAUJIENOS
Halsted St., Chicago, 111.

Laivu Leviathan
✓ Z Ak" k. V- * * “ ■

Kelionė į abi puses iš New Yorko Klaipėdon ir atgal 
$186.00; j vieną pusę $107.00

RENGKITĖS TUOJAUS, nepiliečiai, gaukit iš Lietuvos savo gimimo metrikus, Lietuvos 
Pasą, Pečiuitą sugrįžimui ir kitus reikalingus dokumentus; piliečiai gaukite Amerikos 
užsienio pasą. Visais reikalais kreipkitės i Naujienas, kur gausite geriausių patarimų 
ir patarnavimą. , ,' , 1

jis sau, — dabar, kuomet ji yra 
tiktai sijojamais šėŠŠtis, ji 
gtftffei tiidfes laifciJ it parastų 
srnagttitii/. KdŽes, kurios išdyg
sta iš jos ir kdlbd dž ją', nori 
mums sakyti: Mylėkite jus, gy
venantieji! šis stebuklas mo
ko mus ragauti gyvenimo 
džiaugsmo, kol dar yra laiko.

”Jn.” Vertė L. Skabeika.

Oarsinkitės Naujienose

IŠKILMINGAS IŠVAŽIAVIMAS
Lietuvių Amerikos Politikos Kliubo ant 
r v North West Sides, atsibus

Nerišlioj, Liepos 11, 1926 
Edgebroock, No. 2, Jefferson Giriose 

/ 12:30 vai. po pietų.

.Pradėsime su didelėmis iškilmėmis. Kurie turi savo automobi
lius malonėkit pribūti paskirtu laiku prie svetainės, šv. Mikolo para
pijoj, 1633 W. Wabansia Avė., iš čia važiuokite į girias KOM1TETAS.
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ANT RAS M ET INI S PIKNIKAS
Rengia

Lietuvių Republikonų Kliubas iš Brighton Parko
NEDELIOJ, LIEPOS 11 d., 1926 m.

Justice Park, Justice, III.
Pradžia 10 vai. ryto. , Orkestrą J. Keturakio.

Moterims bus duodamos dovanos. Bus vyrų lenktynės.
Visi kviečiami atsilankyti. — Važiuoti: Archer Avė. iki 

.“Cicero, nuo Cicero, Joliet ar Willow Springs karus išlipt ant 
Kean Avė. ir Archer Avė., Justice Park.

Iškilmingas Metinis PIKNIKAS
f

t,, ’

Rengia Federacija Lietuvių Kliubų UU*M CHERNAUSSt MRZ
ledelio, Liepos-<My " ■ 79 & Archer Avė., Justice, Illinois.

Pradžia 12 dieną Inžanga 50c. y patai.
Muzika Philips Syncopators. Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

2ore.su


I

šeštadienis, Liepos 10, 1926 NAUJIENOS, Chicago, BĮ. 3

MES PARDUODAME AUCSTOS RŪŠIES PIRMUS 
MORGIČIUS IR AUKSINIUS BONUS 6%' 

3% mokame už taupymus
Sąskaitos padėtos prieš liepos 15, 1926, nuošimčius 

gaus nuo liepos 1,1926 
35 St. Archer & Hoyne Avė.

Lafayette 1708-09-10 \
Valstijinis bankas priežiūroj 

Chicago Clearing House 
Resursų $5,700,000.00

South VVestTrust&Saving Bank
BANKINES VALANDOS: Nuo 9 ryto'iki 3 po 

pietų kasdien. Subatoj nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Utarninko vakare nuo 6 iki 8.

----- ----------------------- 1 ' ' ..........................

Sveikatos Dalykai GAZOLINO TAKSAI

AKYS

Peoples Bank

Pranešimas

Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuviu visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu."

HENRY FORD

Nesenai parašą, labai žingeidų 
straipsnį savo savaitiniame laik
raštyje “Dearborn Independent” 
apie morgičius.
Jei jus žingeidaujate apie tą da
lyki), bus jums ant naudos jei 
jus pasiinatysit bile su vienu 
musų banko valdininku bankoje 
ir gauti bile kokių informacijų 
kokių jus pageidaujate kaslink 
ntorgičių.

Netrink akis, kuomet krislas 
I įpuola. Paprastai išimti krislus 
Į iš akių yra menka procedūra, 
bet kad nors menka, mažai žmo- 

I nių, išskyrus gydytojus ir slau- 
I ges, žino kaip tą padaryti. Bile 
įkas gali išmokti kaip išimti 
[krislą iš akies. Jei krislas jsi- 
I smeigia j akies plėveles, tai jau 
I kitas dalykas, reikia kreiptis 
I prie akių gydytoją. Jei domės 
| nebus kreipiama . į tai, nors 
[trumpam laikui, galima netekti 
[akies ir su laiku tas pakenktų 
I ir kitai akiai, taip kad Žmogus 
[paliktų aklas.

Jei krislas, liuesai laikosi aky- 
| je, pirmiausiai reikia žiūrėti, 
kad rankos butų švarios ir jei 

Įgalima nuprausti jas prieš pra
sėsiant nežiūrint kaip švarios 
[ jos atrodytų. Paskui reikia pa-1 
imti mažą pagaliuką, degtukas 

[gerai, ir juomi'atversti blakstie
ną. Su kitu degtuku, ant kurio 
apvyniota biskutis vatos, reikia | 
krislą įšimti. Šviesa turi 
labai gera, kad jį atradus, 
imk, lengvai šluostant su 
ant degtuko apvyniuota.

Akių užgavimas yra rimtas 
[dalykas, ir reikalauja greitos 
priežiūros. Visuose atsitikimuo
se reikia surasti ir prašalinti 
priežastį.

Per dieną, kad nors akys na
tūraliai švarios, bet gatvių dul- 

| kės gali kur nors įsismeigti, ii 
gerai kasdien akis plauti. Rei
kia išvirti kvortų vandens ir ja
me ištarpinti arbatinį šaukštu
ką druskos, arbatinį šaukštuką 
sodos, arbatinį šaukštuką “boric 
acid” ir arbatinį šaukštuką gly- 
perino. Pripildyti taip vadinama 
akies puoduką (eye eup) ir abi 
akis plauti. Liekamą yandenį 
laikyti didžioj bonkoj. Užteks 
per kiek laiko.

Motorinių vežimų operatoriai 
per 1925 metus .užmokėjo $146,- 
028,940 gazolinų taksais. Tais 
metais dauginus motorinių veži
mų buvo vartojama, negu perei
tais metais. Kelios valstybės 
pirmą kartą įvedė taksus už 
gazoliną, ir kitos valstybės pa 
kėlė taksus. Iš tų pinigų $102,- 
065,216 paskirta valstybių ke
liams. $32,721,704 apskričių ir 
miestų kelią

Taksai 
Massachus »tts, 
New YoHfe.

okami Illinois, 
New Jersey ir

(FLIS)

ArJusu 
Oda Niežti 
Arba Dega
Daug kentėjimų nuo visokių odos 

ligų galima prašalinti taiku varto
jant Cadum Ointment. Jis prašalina 
niežėjimą ir degimą iš sykio ir yra 
labai rninkAtlnunti? ir gydantis kur 
tik yru oda sužeista paraudonavu
si. Cadum Ointment yra geras nuo 
išbėrimų, spuogų. Atakų, slogų išbė
rimų, karščio, pilės, puČkų. šašų, de
dervinių. niežėjimų, išbėrimų, žaizdų, 
jsidrėskimų, užgavimų, skaudulių, nu
degimų. vabalų įkandimų ii t. t. 
Jei jų.’ negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje. tai siųskite 35c 
pns The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

Dr. Anelia Kaushillas .
CHIROPRACTOR ir MIDVVTFE 

Pasekmingai gy
dau įvairius ligas, 
o labiausiai už.si- 
senejusias vyrų, 
nioteių ir vaikų 
Be operarijų, be 
skausmo, pagal 
vėliausi išrastą 
būdų — C k i r o 
praktiją, Elektrų 
— terapiją, Mag
netines Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal 
ligą. Taipgi pa

tarnauju prie gimdymo. Paturima) 
dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yards 4951

Valandos: Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergais nuo 9 iki 8 vak., Fane- 
(lėliais, Pėtnyčiomis ir Subatomie 
nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis ir šventadieniais pagal sutartį.

SfUAERKA 
'r sėkmingai pa 
arnauja mote
tais prie gim- 
<ymo, patarimai 
'vau! moterimi 
*• merginoms. 

3113 South 
Halsted St.

Blvd. 313> 
VVoitkievica* 
BANIS

Garsinkite Naujienose Garsinkite Naujienose

Lietuviai Advokatai

būti
IŠ- 

vata

K. GUGIS 
’ ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 

Gyvenimo Vieta
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedeiiomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dirbom 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuos’e teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
r Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av.
Chicago

(FLIS)

SVEIKATOS PATARIMAI

''Neleisk perdaug žmonių mie 
oti viename kambaryje.
Laikyk langus atdarus dieno 

ir naktį. Visiems reikalinga ty
ro oro, blogas oras nesveikas.

Laikyk visus kambarius šva
riai, išdulkink tankiai. Dulkes 
neša ir laiko ligas.

JOHN KUCHINSKAS
LAVVYER ,

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt'St.
Telefonas Canal 2552

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. Pullman1 5950 
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

'Valandos: Mieste iki pietų; 
Rosetande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir PėtnvČiJlj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
Tel. Central 6.390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago
' Tel. Yards 4681

k'

DR. HERZMAN^
— IŠ RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
ga., vyrų, moterų ir vaikų panai 
naujausius metodus X-Ray ii Ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal 

8110. N akt j 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼. ▼.

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI
Narni} telefonas Calumet 1698
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Ofiso Tel. Boulevard 5913

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12,* 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare 

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L. Davidonis, M. D 
4643 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107

Valandos

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

of Optics
Vai. nuo 10 ryte iki 8:30 vakare 

■Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoju 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 1 vai.* po piet.
Tel. Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 

,vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4100

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir švenadieniais 10—12 dien. 
—G— i" ■■ ■ ■ i ■ —

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Rr.A.R. BLUMENTHAL

Optametrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

nuo 9 ikr II vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare

Šiuomi pranešu MARQUETTE PARKO APY
LINKĖS šviesuomenei, kad atidarau ,

Ceverykų Krautuve
Užlaikysiu geriausiai parinktus naujos mados 

tavorus; vyrams, moterims ir vaikams. Visokių rų- 
šių ir kainų. Esu gerai žinomas Chicagos lietuviams, 
kaipo specialistas šios rųšies bizniuje.

Patarnausiu kiekvienam kuogeriausiai.
Atidarymas įvyks

šeštadieny j, Liepos 10 d., 9 vai. ryto

Atidarymo dienoj duosiu DYKAI moteriškas ir 
vyriškas pančiakas su kiekviena nupirkta pora če- 
verykų. Taipgi dovanos vaikams.

T aiman Bootery
BRONISLAVAS ZALESKIS, Savininkė

2644 W. 63rd St., arti Talman Avė.

Toiletas turi būti švarus ir 
gerai išvėdintas. Jeigu kas nors 
pagenda, reikia šauktis prie na
mo savininko. Jis turi pataisy
ti.

Prie namų turėk išmatų in
dą, kur visas išmatas galima 
laikyti. Reikia laikyti uždengtą. 
Toks indas turi būti prie kiek
vieno namo, jeigu neturi, tai pa
prašyk namo savininko prista
tyti. Miesto darbininkas turi at
važiuoti ir jį tankiai išvalyti. 
Jeigu taip nedaroma, kreipkis 
prie Sveikatos Departamento ir 
viršininkui pranešk.

Išnaikink muses, uodus ir ki
tus vabalus. Visi neša ligas.

Nespiaudyk ir nekosėk į kitų 
burnas. Taip darant 
tus užkrėsti džiova, 
ligotais.

Lankyk švarias
kur maistas uždengtas ir kur 
mėsa ir daržovės yra šviežios, 
šviežias ir švarus maistas nene
ša ligas. Nešvarus ryiąlstas nė/ 
ša ligas. Saugokis nub supuvu
sių vaisių, prastos mėsos ir ne- 
šVario ir seno pieno — tas vis
kas pavojinga. Miestas neleid
žia pirkliams tokio maisto par
duoti.

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

TeL Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
* Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

LIETUVON - 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu- 
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta

galima ki- 
ir kitomis

krautuves,

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitace Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias 1 e gal iškas popieras.

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutartj.

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

JONH T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare 
Tel. Randolph 4242 

Res. 6029 Chainplain Avė. 
Tel. Midway 3639 

Nuo 7 iki 9 vakare

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk ši kuponą kasdieną Ir priduok j Naujienų ofisą ar i sto

ti, arba savo išnešiotojui syki i mšnesj ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoje# rt skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dlepą ir ne dau.pK per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
dai pavardė ir adresai įkaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienai per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai: /

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

............    Atkirp čia ..
Data: Liepos 10 d., 1926

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Are., Room 219 

Kampas North Avė. Ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswicį 4988.*

Namų telefonas Spaulding 8683 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

7

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Bouievar l 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10-— 2

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boaievard 
7820. Ros, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospečt 1981. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

(FLIS)
PRANEŠIMAS

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300

šiuomi pranešu visiems savo draugams ir rė
mėjams,. kurie turėjote su manim reikalus tuom lai
ku apleidžiu Chicago ant dviejų savaičių. Išvažiuo
ju Nedėlioj iš ryto, Liepos 11-tą dieną. Krautuvė 
bus atdara kaip ir visada. Chas. Ramashauskas bus 
užžiurėtoju krautuvės per tą laiką iki pargryšiu iš 
vakacijų.

K. S. RAMASHAUSKAS
3313 So. Halsted St., Chicago, III.

Office Boulevard 7042
•r. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS • , 

4645 So. Ashland Avė., 
near 47th Street

CHICAGO
y

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospečt 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

So. Halsted StM 
Chicago, III.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

D. C. D. O.
DR. W.

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos, skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Hamboldt 3878
. Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.->

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: Jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Ak 
turiu stebėtiną būdą dėl užauginl- 
jno plaukų.

Ateikite ir persitįkrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užtaiko juos labai tvariai.
Dr. W. Yuszkiewicz,

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

^KELLOGGS
TASTELESS CASTOR OIL

Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikaiio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ii su tabeliais. 
*‘as visus aptiekorius.
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KARO STOVIS LIETUVOJE PANAIKINTAS

IŠORINIAI PRIEŠAI BUVO ATNEŠ? 
TĄ NELAIMĘ
d c c ia c ■ iėL!KI<!alll, 

BET KLERIKALAI VARTOJO KARO STOVĮ 
ŽMONIŲ PAVERGIMUI X

tarimų. Svarbiausias jų yra eiti 
prię politinio ir ekonominio Pa
baltijos kraštų susiartinimo. 
Yra labai reikšminga, kad šis 
tarimas buvo priimtas vienbal
siai.

Kadangi socialdemokratai mi
nėtuose kraštuose turi dideles 
įtakos, tai galima tikėtis, jogęi 
jų nusistatymas šituo klausimu 
suvaidins žymią rolę ir tarptau
tinėje politikoje.

Rygos konferencija buvo at
kreipusi į save užsienio dėmesj. 
Daugiausia ja buvo susirūpinę 
Rusijos bolševikai ir Lenkijos
ponai. Pastarieji leido gandus,1 tarnautų.

kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
socialistai ketiną jungtis su, 
Maskva kovai prieš Varšavty. O 
sovietų spauda rašė, kad ta kon- 
ferncija esanti lenkų intryga, 
atkreipta prieš Rusiją.

Taip vieni, kaip ir antri, žino
ma, melavo. Socialdemokratai 
nenori karo nei su lenkais, nei 
su rusais. Jiems rupi tiktai a> 
saugoti savo kraštų nepriklauso
mybę ir sudaryti jiems sėkmin
go vystymosi sąlygas. Politinis 
ir ekonminis susiartinimus tai- 
pe Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
šitiems tikslams kaip tik ir pa-

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

t Apie Įvairius Dalykus.
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Ką Karei Capek mano 
apie Europos amerį- 
konizavimą. ,

LIETUVA GRĮŽTA J LAISVĖS IR DEMOKRATIJOS 
KELIĄ

Paskiibęs čekų dramaturgas

Lietuva jau numetė pantį, kuris per šešetą metų lai
kė ją suvaržęs. Karo stovis tapo panaikintas!

Birželio 17 d. 3-sis Seimas priėmė socialdemokratų 
įnešimą paskutiniu skaitymu, nežiūrint to, kad visas juo
dųjų “krikščionių” blokas balsavo prieš jį. Dabar tas Sei
mo nutarimas jau yfa, be abejonės, pasirašytas preziden
to ir oficialiai paskelbtas. ■ m . n

Taigi Lietuvos žmonės jau atgavo dalį laisvės, k-urią 
buvo bebaigę smaugti klerikalai. Liaudies pasiryžimas 
išmesti klebonus ir jų pastumdėlius iš valdžios nenuėjo 
niekais!

Nepriklausoma Lietuva prieš tai nebuvo nė vienos 
dienos išgyvenusi be karo stovio. Negalima sakyt, kad jį 
pagimdė tiktai piktas demokratijos priešų noras. Prie
žastis, kuri užtraukė karo stovį ant Lietuvos, buvo ne
dorų kaimynų pasikėsinimai prieš Lietuvos gyvybę.

Vos praėjus didžiam jam karui, ją puolė terioti ber
montininkų gaujos. Paskui ją buvo užpludusi Maskvos 
plėšikų atsiųsta raudonoji armija. Pagaliaus, ją mėgino 
užkariauti bandito Želigovskio vedami lenkų legionai. Ka
ro stovis Lietuvoje buvo paskelbtas dėl to, kad tie užpuo
likai privertė Lietuvą stvertis ginklo savo gyvybės apgy- 
uimui. . / į-įį;OAį'3HI

Bet klerikalams, kuriems buvo pavykę pagauti į sa- 
rankas valdžią, šita krašto nelaimė buvo maloni “Die- 
dovana”. Jie pasinaudojo karo stoviu, kad užėjus są
jungą Lietuvos liaudžiai!

vo
vo
vo

Nors kar'as su Lietuvos užpuolikais jau buvo praėjęs, 
bet klerikalinė valdžia karo stovį paliko. Jisai davė jai 
progos suspenduoti pamatines piliečių laisves, ardyti dar
bininkų organizacijas ir slopinti jų spaudą, areštuot ir žu
dyt savo priešus ir valdyt kraštą teroro pagalba. Pasi
remdami karo stoviu, naujieji Lietuvos despotai buvo su
darę joje sąlygas, kai kuriais atžvilgiais net aršesnes, ne
gu prie caro valdžios. Jie buvo priėję net prie to, kad ka
liniai buvo elektrikos mašinomis kankinami kalėjimuose! 
Šituo barbarišku dalyku Lietuvos klerikalai užsidėjo sau 
dėmę, kuri niekuomet neišdils.

Didelis todėl šiandie,džiauksmas Lietuvos žmonėms, 
kad jie tapo, pagaliau, nuo tos šlykštybės paliuosuoti.

Reikia tikėtis, kad neužilgio bus sunaikinti ir kiti 
Lietuvos laisvę varžiusieji pančiai. Kartu su žiniomis apie 
karo stovio pašalinimą atėjo iš Lietuvos pranešimai ir apie 
spaudą varžančio įstatymo panaikinimą. Be to, yra svar
stoma šioje valandoje (gal jau i/ priimta) Seime suma
nymas panaikinti susirinkimų varžymo įstatymą ir am
nestija politiniems kaliniams ir kareiviams.

žodžiu, naujosios Seimo daugumos dėka Lietuva 
žinksnis po žinksnio grįžta į laisvės ir demokratybės ke
lią, iš kurio ją buvo išmušusi “krikščioniška” klebono laz
da. Lietuva virsta tuo, kuo ją norėjo matyti tie, kurie 
savo galvas guldė už jos nepriklausomybę!

Dabar ir amerikiečiams bus daug maloniaus atsimin
ti savo gimtąjį kraštą. Pagrįžus Lietuvon atlankyti savo 
gimines, jiems nebereikėsbijoti policininkų smurto ir val
dininkų sauvaliavimo. Remiant aukomis ar kitu kuriuo 
budu Lietuvos reikalus, dabar nebebus bąimės, kad ta pa
rama gali sustiprinti žponių priešus.

Tiesa, jog ir demokratiniais ? pamatais susitvarkiu
sioje Lietuvoje turės eiti ir eis kova. Tai visi gerai žino. 
Bet šita kova jau bus kitokia, negu ji buvo prie klerika
lų viešpatavimo. Žmogui, išėjusiam iš kalėjimo juk irgi 
reikia grumtis su gyvenimu, bet tai visai ne tas, kas gin
tis nuo sužvėrėjusio budelio kalėjimo sienose!.

Lietuvos klerikalai sugalvojo 
juokingą argumentą prieš su
manymą panaikinti karo stovį.

Tas socialdemokratų pasiūly
tas Seimui (ir dabar ^au priim
tas) sumanymas skamba taip:

“Vietose, kur yra karo sto
vis, jis panaikinamas, išsky
rus vieno kilometro platumoj 
zoną prie demarkacijos lini
jos su Lenkija.”
Pasak kademų filosofų, šitie 

žodžiai reiškią Vilniaus krašto 
“atsižadėjimu”, nes, girdi, čia 
pripažįstama, kad už demarkaci- į 
jos linijos esanti Lenkijos, o nei 
Lietuvos žemė.

Žioplesnio argumento negali 
nSTiut. “Demarkacijos linija” 

[juk reiškia ne pastovią valsty-l 
bes sieną, bet tiktai laikiną rjbąl
tarpe dviejų, sienos klausimą j. Hako, kad amerikiečiai per- 
neišsprendusių valstybių! Jei
gu karo stovio panaikinimo re
zoliucijoje vartojama žodžiai 
“demarkacijos linija su Lenki
ja”, tai tuo kaip tik ir pasako
ma, kad tą teritoriją, kurią yra 
užėmę lenkai Vilniaus krašte, 
dar nėra pripažinta lenkams.

Ir keisti žmonės tie klerikalai. 
Jie dabar kabinasi prie valdžios 
partijų dėl paminėjimo demar
kacijos linijos su Lenkija. Bet 
kai jie patys buvo valdžioje, tai 
jie leido Lietuvos kunigijai pa
daryti su Romos papa sutartį, 
pagal kurią Vilniaus kraštan 
yra visados išskiriamas Iš Lie
tuvos bažnyčios provincijos, čia 
tai jau buvo tikras Vilniaus at
sižadėjimas.

KAIPGI SU TUO PASIKLO- 
NIJIMU KARALIUI?

daug rūpinasi greitumu ir pa
sisekimu ir todėl neturi laiko 
tinkamai gyventi.

Vienas New Yorko žurnalų 
I kreipėsi į paskitbusį čekų dra- 
Imaturgą, Karei Capeką, su pra-, 
Išymu išdėstyti tas priežastis, 
I kurios verčia jį manyti, jog Eu- 
I ropos amerikonizavimas butų 
I pražūtingas.

Capek parašė labai įdomų 
| straipsnį, išdėstydamas skirtu- 
Imą tarp Europos ir Amerikos., 
ISavo straipsnio pradžioje jis at- 
I virai pasisako, jog Amerikoj jis 
I niekuomet nėra buvęs, žinias 
[apie Ameriką jis rinkęs iš 
I straipsnių Europos spaudoj. 
|Niekas, sako jis, apie Ameriką 
I tokiu dideliu entuziazmu nekal- 
I ba ,kaip jeuropietis, kuris išgy
veno Amerikoje porą mėnesių h 
[nebuvo automobilio suvažinėtas. 
I Patys amerikiečiai esą kur kas 
[skeptiškiau žiui’i į mašininę civi- 
| lizaciją.

Europoje esą nėmažai žmonių, 
| kurie nori amerikonizavimo. Bet 
| tai butų, girdi, didelė nelaimė.

Toliau Capek kalba apie tai, 
Į kaip prieš dvejetą metų jis pra
dėjęs statyti sau namuką. Pei 
tą laiką visako tekę pergyventi: 
mūrininkų streiką, dailydžių 
streiką, rakandų dirbėjų strei
ką, etc.

Darbo metu mūrininkai, pa
dėję porą plytų, turėjo pakan
kamai laiko, kad alaus išsigerti, 
nugarą pakasyti ir apie politiką 
pasiginčyti.

Tų dviejų metų bygyj buvo 
laiko, sako Capek, susipažinti su 
darbininkais, patirti jų reika
lus. Įvyko daug dalykų, kurie, 
surišta su namuku, štai kode? 
su juo sunku persiskirti.

Amerikoj toks namukas pa
statyti gal imtų kokias tris die
nas. Ir nors technišku žvilgs
niu jis gal geresnis išeitų, bet 
sunku jame butų jaustis, kaip 
namie. Toks namas butų tik 
pripuolamas, neturintis žmo
gaus gyvenime didelės reikš
mės. | j

Iki šiol Europoj viskas ėja pa
lengva, iš lėto. Galimas daiktas, 
sako Capek, kad Amerikos siu
vėjas padaro tris švarkus, kuo
met Europos tik vieną; gal jis 
ir uždirba tris kartus daugiau, 
negu europietis. Bet tai juk ne 
viskas. Klausimas kyla: ar 
amerikietis tris kartus daugiau

“Laisvė” sumanė priskirti 
“Naujienas” prie monarchistų, 
pasiremdama tuo, kad pustre
čių metų atgal “N-se” tilpo 
Dėdės Žano (vieno Lietuvos 
liaudininko) straipsniš, kuriame

I buvo tarp ko kita pasakyta, jo- 
gei ūkininkai yra “stiprios val
džios, neišskiriant nė monar- 

|cho, šalininkai.”
Tai yra paprasta “Laisvės” 

falsifikacija. Fakto pažymėjimą 
bendradarbio straipsnyje ji pa
duoda, kaipo laikraščio redakto
riaus norą. Tokias begėdiškas 
falsifikacijas daryt yra ypač di
delis meisteris “surpaipės did-i 

Į vyris”, p. Vidikas, kuris parodė i 
tą savo “gabumą” dar tuomet, 
kai dirbo prie “Kovos”.

Pasakyti, kad ūkininkai gei
džia stiprios, net monarchiškos 
Saldžios, tai nereiškia tą ūkinin
kų palinkimą girti, bet tiktai — 
parodyti pavojų, kuris grasina 
demokratijai ūkininkų krašte. 
Tai gali suprasti ir mažas kū
dikis.
Bet ko čia Vidikas tauzija apie 
socialistų “monarchizmą” ? Ge- 
riaus jisai paaiškintų, kodėl po-Į 

' klonus monarchams muša ponai I 
komunistai. Kodėl kcąnunistinėl 
Rusijos valdžia siuntė apgailės-1 
tavimo telegramą Anglijos karai 
liui dėl jo motinos mirties? Ko-Į 
dėl nesenai Maskvos pasiuhti-1 
nys Londone su savo’ sekreto-1 
rium dalyvavo karaliaus dvaro I 
pokylyje, apsiavę trumpoms ke-| 
linaitėms ir šilkinėms pančia-| 
koms (kaip lekajai didelių ponų! 
namuose) ir prisisegę xleiman-| gyvenimu naudojasi, tris kar
tais papuoštus kardus prie šo
nų?

“Laisvė” dar iki šiol nėra pa
rodžiusi, ar tai sutinka su “le
ninizmo” viera ir kominterno te- 
ziais, ar ne. '' ,,

SOCIALDEMOKRATAI EINA 
PRIE PAKALTUOS KRA

ŠTŲ SUARTINIMO.

| tus labiau myli, tris kartus yra 
I laimingesnis ?
| “Kiek aš suprantu”, sako Ca- 
Įpėk, “amerikiečiui vyriausia ru- 
I pi padidinti darbo našumą, o ne 
I padaryti gyvenimą laiminges- 
Į niu. Tiesa, kad žmogus dirba, 
I idant galėtų gyventi; bet juk jis 
| ir gyvena tuo laiku, kai darbą 
Įdirba. Gal|ma sakyti, kad Eu- 
jrųpos darbininkas perą labąi įję- 
Ira darbo mašina; bet tai paijėi* 
Į na nuo to, 
I na.
I “Jis- yra

tam, kad

' Rygoje birželio 19 ir 20 dd. 
buvo atlaikyta Pabaltijos kraštų j 
socialdemokratų konferencija, 
kurioje dalyvavo Uetlivos, 
vijos ir Estijos socialistų dele

gatai. Ji padarė daug svarbią kad kalbėti apie politiką arba

kad jisai nėra maši-

mūrininkas ne tik 
mūryti, bet ir tam,

vakarykščią dieną, gerti alų ir 
prisiminti ‘smutną’ pirmadienį, 
žodžiu sakant, gyventi pilną 
mūrininko gyvenimą.

“Greitumas! Skubumas! Tai 
amerikiečių evangelija, kuri no
rima dabar pas mus skelbti. Jei
gu tu nori pralobti, — dirbk 
smarkiau. Paliauk bereikalin
gai kalbėjęs ir ilsėjęs,’ale sku
bėk darbą dirbti, žmogui tėra 
vienas mastas — jo produktin- 
gumas. Aš nežinau ar amerk 
kiečiai iš tiesų gyvena to skubė
jimo botago akstinami, bet su- 
amerikonėję europiečiai kaip tik 
mums siūlo greitumo obalsį Eu
ropai atstatyti. \

“Vienok klausimas kyla, ar 
greitumas ir kiekis yra tikrasai 
aktingumo mastas. Yra daly
kų — jų Europoj ir šiandien 
dar nemažai randasi — kuriems 
negalima pritaikyti darbingu
mo mastas. Mes negalime mie- 
ruoti filosofo minčių, klausda
mi, kiek jų jis pagamino į valan
dų. Nekreipiama dėmesio j lai
ką, kuomet rašoma poema arba, 
daroma statula. Priešingai, kad 
padaryti tuos dalykus, žmogus 
labai mažai teskubėjo.

“Europa visiškai neskubėjo', 
kuomet ji statė savo katedras 
ir kure . filosofines sistemas, 
žmogus, kuris nori ką nors su 
galvoti, niekuomet nesiskubina. 
Tankiai atrodo, jog toks žmo
gus tik bereikalingai laiką lei
džia. Aš drįstu manyti, kad 
jūsų William James nelabai sku
bėjo. Walt Whitman bastėsi po 
Brooklyną, tarsi jis visiškai 
nuo darbo buvo apsaugotas.

“Europoj mus stebina tas 
faktas, kaip mažai skubėja tie 
žmonės, kurių darbo vaisiais 
mes ir šiandien naudojamės, 
žmonės, kurie sukėlė revoliuci
jas, negalvojo apie laiko aikvoji- 
mą. Didžiausios žmogaus pro
to išdavos buvo išvystytos neį4 
manomai laiką aikvojant. Per 
daugelį tūkstančių metų Euro
pa aikvojo savo laiką; štai ko
dėl ji nepailso ir tebėra naši.

“Man pasakojo apie vieną 
amerikietį, kuris nepaprastai 
buvęs užimtas Europoje. Trau
kiniuose jis diktavo laiškus sek
retoriui ; automobiliuose laikė 
konferencijas; jo pasitarimai 
įvykdavo prie stalo. Mes pri
mityviškieji europiečiai valgo
me pietus taip, kaip kad muzi
kos klausomės. Gal būt abie
juose atsitikimuose mes eikvo
jame laiką, bet nieku budu mes 
neaikvojame gyvenimą.

“Mes galime kalbėti apie biz
nį, kuris prisidėjo prie Europos 
turtų padidinimo. Bet tam tik
ro laipsnio tinginiavimas yra 
reikalingas, kad butų galima 
pilnai gyvenimas įvertinti. Žmo
gus, kuris labai skubinasi, žino
ma, savo tikslą pasiekia, bet 
kelionėje jis nepastebi tūkstan
čių įvairiausių dalykų.

“Antras obalsis, kurį Ameri
ca eksportuoja į Europą, yra 
pasisekimas. Pradėk laikraščių 
pardavinėjimu ir tapk plieno ar- 
ja medvilnės baronu! Mąstyk 
iiekvieną dieną apie pasiseki
mą ! Pasisekimas yra gyveni
mo tikslas! Reikia stebėtis, 
saip tas obalsis pradeda demo
ralizuoti Europą.

“Musų se«ias kontinentas turi 
lerojibhiį Uadicijiį; čia žmonas

-

gyveno ir mirė dėl tikėjimo, de) 
teisybes arba dėl kokių kitų ne * 
išmintingų dalykų, bet niekuo
met nemirė dėl pasisekimo. Die
vai ir herojai pasisekimu nesi
rūpina. Yra tokių pareigų ir 
darbų, kuriems pasisekimas iš- 
kalno reikia paaukoti.

“Europos yra didžiausi laimėj 
kad Shakespeare’as nebuvo sėk
mingas ir nepasidarė, pavyz
džiui, laivų savininku; arba kad 
Beethoven nebuvo tiek sėkmin
gas, kad tapti, aadihy£iy savi-: 
ninku. Balzac stengėsi pratur
tėti;' pasaulis yra tikrai lai-, 
mjngas,:kad Balzac negalėjo nuo 
skolų atsikratyti. <

“Kvaili europiečiai rado laiko 
domėtis tūkstančiais įvairiausių 
dalykų, nesirūpindami pasiseki-, 
mu. Ir kuomet tie dalykai ir, 
šiandien dar nenustojo savo ver-’ 
tės, tai visokie pasisekimai, kad 
ir didžiausi, nuėjo velniop. Kiek 
įvairiausių dalykų butų buvę 
nepadaryta, jeigu tie, kurie tuos 
darbus dirbo, butų galvoję apie 
pasisekimą amerikoniškoj pras
mėj !”

žmogaus gyvenimo tikslu ne
galima tad laikyti tos rųšies pa- 
feisekimą. Nes, pasak Capeko, 
iš tūkstančio tik vienam pasise
ka įsigyti didelių turtų, kas pa
prastai ir yra skaitoma pasise
kimu.

“Trečias obalsis, kuris grūmo
ja Europai”, sako Capek, “yra 
kiekis. Amerikos žmonės atsi
veža keistus ir fantastinius įsi
tikinimus, kad tik didžiausias 
yra pakankamai didelis. J^igu 
statoma viešbutis, tai jis turi

būti didžiausias pasaulyj. Tik į 
didžiausj kurios nors rųšies da
lyką verta žiūrėti. Pasaulio kū
rėjas, matyti, nebuvo užsikrėtęs 
tuo didumo pamėgimu, nes jis 
nesutvėrė žemę tokio didžio, kad 
ji pralenktų visus kitus dangiš
kus kunus.

**‘Europos kūrėjas padarė ją 
nedidele; daugiau to, jis padali
no ją į daug dalių, kad musų šir
dys galėtų džiaugtis ne didumu, 
bet įvairumu. Amerika gadina 
mus savo garbinimu didumo, 
fcuropa nustos savo savybių, jei 
ji tik užsikrės didumo manija. 
Europos mastas yra ne kiekybe, 
-bet kokybė. Ji yra graži Venus, 
o ne Laisvės Statulą.

“Bet gana. Aš galėčiau dar 
suminėti tuziną idealų, kurie 
Europoj priimta vadinti ameri- 
doniškais — dvyliktasis tų idea
lų turi vardą doleris. To ‘idea
lo’ apibutinimui reikėtų para
šyti visas straipsnis. Tuo tarpu 
mano raštui paskirta vieta be
veik jau pripildyta. Todėl aš 
bąigiu tuo, kuo toliau matantys 
ir geriau suprantantys žmonės^ 
butų pradėję.”

Juokais Capek sako, jog žur
nalo vedėjai butų kalti dėl tos 
nelaimės, kuri gal?tų atsitikti, 
jeigu jis sumanytų Amerikon 
atvykti. Ko gero, patriotiški 
“jankės” esą pririštų j j prie ke- 

, tūrių fordų ir sudraskytų j ke
turias dalis, arba pakartų jį še
šios dešimtys ketvirtame trobe
sio aukšty j, 230 metrų aukštu
moj, už tokfas atskalūniškas 

i nuomones apie amerikonizmą. ,

Klad Farrer. Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

(Tęsinys)

Visa tai tęsėsi tik keletą sa
vaičių. Diburgas buvo perdaug 
vyriškas, kad ilgai 
vaikiškumams, 
perdaug vyriškas ir tam, 
tapti vergu užslenkančios 
natves.

Jisai grūmėsi. Jisai vis 
bo. Jisai nelikvidavo dalies rei-1 
kalų, kad palengvinti sau darbą, 
žodžiu, jis perdėdavo. Ir Ko Mi, 
ne be baimės sekė jį, kuomet 
jis, drėghą birželio rytą, išvyko 
į mišką. O Tonkino miškas pa
vojingas. Didysis Buaskje ne
klydo tvirtindamas, jog tas, kas 
įlindo po tuo troškiu šešėliu, 
prigirdytą mirtį nešančiu mi- 
azmų, į tąją tankmę žuvusių, 
pūvančių augalų -s- tasai grįš' 
tik negyvu arba proto nusto
jusiu.

Ir Diburgas visgi nuvyko į 
tą mišką su grieštesniu nutari
mu, negu butų padaręs tai 
penkiais metais anksčiau.

Ko Mi prašė leidimo vykti 
kartu su juo, bet gavo grieštą 
atsakymą.

Atsitikimas suteikė jai ne
lauktą nuotykį.

Tai įvyko į ketvirtą dieną 
po išvykimo Diburgo. Nuo jo, 
žinoma,, dar nebuvo ir negalėjo 
būti jokių žinių. Po pietinio 
poilsio, -kuris Hanojuje nužiūri
mas taipgi griestai kaip Saigo- 
ne ar Kombodžiuje, vaikas pa
davė Ko Mi kortelę.

Ko Mi netikėjo savo ąkimis: 
Pilypas V. Manningas.
M-rs Manning, Klifton, Bark- 

laj A. Ko. Ltd.
Australijos auto4dubas. Sid-( 

nejus.
Trisdešim trys menesiai ir 

devynios dienos praėjo nuo to 
vakaro, kuomet Ko M i atsakė 
Manningui ir mistriss Barklaj. 
Nuo to laiko niekas, be smul
kių, bet dažnų reikalų, visiškai 
nereikalingų Manningui, nepri
minė jai apie jį.

Iš to sekė, jog Manningas 
gyveno Sidnėjų į t Austrai v 
iokiu stebuklu jisai atsirado 
Hanojuje ir ko? Su paslaptin- > 
gaja kortele rankoje, 
klausinėjo:

*—Ko jis klausė?
—Jisai klaųs| m-r Diburgo.

atsiduoti 
Bet jis buvo 

kad 
se-,

dir-
- i

Ko Mi

—A! nusivilusiai išleido Ko 
Mi.

Jeigu Mauningas butų klau
sęs Ko Mi, jinai butų turėjusi 
jam atsakyti. Bet jisai klausė 
Diburgo. Jinai turėjo priimti.

—Prašyk.
—Buk sveika, tamsta! Kaip 

tamsta gyvuoji? Aš džiaugiuos 
vėl tamstą matydamas, labai 
džiaugiuos. Aš viliuos, kad m-r 
Diburgas neserga? Ne? Aš vėl 
džiaugiuos, labai džiaugiuos! 
žinai tamsta, aš atvažiavau su 
juo pasimatyti, su juo pačiu... 
reikalu, žinoma... stambiu rei
kalu... Bet aš taipjau džiaugiuos 
matydamas ir tamstą, baisingai 
džiaugiuos...

(Bus daugiau)

HllllllilISillllllllllf JIIIIE- iililf? llll ’ll .

GULBRANSEN PIANAI

Gerumas, tobulumas balso. 
Lengvai groja; negali susi
lyginti su kitais pianais; 1 
kainos visiems prieinamos. 
Parsiduoda ant lengvų iš
mokėjimų.

JOS. F. BUDRIK
Pianų Krautuve

3343 So. Halsted St.
■IIIIIIIIIIIH

Tek Lafayette 4228
Plumbing', Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

IMT- Yuška, 
3228 W. 38tb Street. Chicago, 1)1.
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Kiekviena ledaunė yra geriausio padarymo — dai
lios — tvirtos ir sanitariškos. — Didelis pasirinki
mas, madų, dydžių ir baigimų.
$15 ledaunės su 2 durim, po
$24 ledaunės SU

N

N 
M
M

H 
H

MAŪJU8NO8, CKteap;
I

Įvairenybės j
Reklamos konkurencija

Pikadily, vienoje iš svarbiau
sių Londono gatvių buvo apsi
gyvenę keturi siuvėjai. Pirmu
tinis pasivadino durų iškaboje 
“pirmuoju Londono siuvėju”; 
antrasis pasivadino “geriausiu! 
Anglijos siuvėju”; trečiajam li
ko tik pasivadinti “geriausiu pa
saulio siuyėju”. Ketvirtasis ir
gi toje pačioje gatvėje darė biz
nį; jam nebuvo lengvas darbas 
susirasti sau vardą iškabai. Jis 
ilgai galybjo, pagaliau vieną die
ną įrašė savo iškaboje tokį titu
lą: “Jonas Shmitas geriausias 
Jios gatvės siuvėjas”. Pasakoja
ma, kad jo konkurentai pradėjo 
iš proto kraustytis. Bet Londo
nas didžiuojasi savo sumaniais 
siuvėjais.

Šuns laime

Padek Savo Pinigus ant 6 Nuošimčio
Kapitalas, Perviršis ir

Nepadalintas Turtas ’
$350,000.00

t

Banko Turtas Virš
TRIJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ

Saugiausia Vieta Jūsų
TAURINIAMS

Ateikite pas mus, o mes suteiksi
me informacijas, vejtui dėl saugių 
investmentų savo trupiniams.

Dabar geriausias laikas perkelti 
savo pinigus iš kitų vietų su visais 
nuošimčiais. Už visus padėtus ar
ba perkeltus ant taupymo iki Lie
pos 15 d. š. m. gausite nuošimtį nuo 
1 d. Liepos s. m.

Siųskite pinigus i Lietuvą per šią 
stiprią banką, kur busite visuomet 
patenkinti musų patarnavimu.

“OREMUS”
Chemical Laboratory

Šitoj Laboratorijoj yra išdir
bamos garsios gyduolės, ku
rios greitai ir labai pasekmin
gai gydo sekamas ligas, kaip 
ve: 1) “Oremus” garsi gyduo
lė nuo sumišimo proto, nuo 
nuomario ir nuo išgąsčio. Bon- 
ka $1.10 su prisiuntimu, o ki
ta 65 centų su prisiuntimu. 2) 
Garsios gyduolės nuo reuma
tizmo. “Oremus” Liniment. 
Bonka $1.10 ir 85c su prisiun- 
.timu. Yra geriamos į vidų, 
kurios greitai ir pasekmingai 
prašalina iš kūno ir sąnarių 
skausmus, šie vaistai yra iš
dirbami

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.Metropolitan State Bank
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

2201 W. 22nd Street, Chicago Kampas Leavitt Street

Anglijoj Vustery nesenai mi
rė vienas ponas, Kichard Ado
mas, kuris testamente paliko; 
12,000 svarų sterlingų turtą sa
vo šuniui. Savo seserims jis pa
veda prižiūrėti našlaitį gyvulĮ, 
kad, jis butų laikomas neužgau- 
nant jo kilmės, šuniui persisky
rus su gyvęnimu, jo turtas pa- 
silieka seserėno žinioje.

Milano laikraščiai rašo apie 
kituodu laimingu šuniuku. Jie 
atvažiavo savo guvernantes ly
dimi pataisyti sveikatos į Nea
polį ir apsistojo viename iš ge
riausių to miesto viešbučių. Jų 
savininke yra "labai turtinga 
amerikietė, kuri dabar gyvena. 
Londone. Abu numylėti ketur- 
kojukai maitinami pienu ir bisk
vitais, prisiųstais iš Londono. 
Jie miega ant pūkinių priegal
vių ir turi ypatingus guminius 
žaislus.

h►<S9.65
3 durim, dabar .... SI 7.50
3 durim, didesnės..........  S22.50
3 durim, da» didesnės .... S27.50

$30 ledaunės
$38 ledaunės
Parduodame ant lengvų išmokėjimų.
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Matykite minėtus bargenus šiandieną, 
progą sučėdyti.

nes turite
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4177-83 Archer Avė. 1922-30 So. Halsted Si.
M. Kežas, Vedėjas J. Nakrošis, Vedėjas
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MALT TONIG - EKTRA PALE 
SPECIALIU ALUS

mvi*oaAfi*G

Del žindamų motk 
nų. Nei vienas ne-
> •
gali būti be

UIT TOSIC'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis T yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

Barzdota moteris
Vienintelė pasauly moteriškė, 

kuri buvusi su nepaprastomis 
barzdomis, mirė New Yorke.

Ji buvo parvežta iš Siamo ir 
rodama Amerikos cirkuose.

Be barzdos, ant nugaros tarp 
pečių pas ją buvo užaugę 
plaukai, panašus į karčius, 
buvusi labai gero budo.

Maskvos potvynio 
daviniai

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

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

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

REIKALINGI ŽMONES
Brighton Park restaurantas perėjo iš p. J. Kaulas į 
Joseph Varnagio ir Petro Beinorto globą. Musų 
užduotis patarnauti atsilankiusiems svečiams, pa
vaišinant juos skaniausiais lietuviškais ir ameriko
niškais valgiais. Tikimėsi, kad męs esame Tamstoms 
reikalingi, taip kaip ir Tamstos mums.

Meldžiam atsilankyti.
BRIGHTON PARK RESTAURANT, 

Savininkai
JOSEPH VARNAGIS IR PETRAS BEINORAS 

3955 Archer Avė., Tel. Lafayette 4741

Rusiškos ir> Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

.fVlUUSH

ilgi
Ji

Išsiliejusi Maskvos upe pada
rė milžiniškus nuostolius.

Buvo užsemta 361 žemės plo
tai, tarp kurių randasi 66 fab
rikai ir pramonės įstaigos. Taip 
pat miesto apylinkėj daug pa
daryta nuostolių.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

DAIMONDS
Pirkit Deimantus Pas 

Junievicz

Nepriklausomybės Švente
Iš visų Amerikos švenčių, NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA, Liepos 4-ta, yra kuo- 

iškilmingiausiai apvaikščiojama, nes Nepriklausomybė duoda tautai galią laisvai spręsti 
savo likimą, liuosai tvarkant savo gyvenimo reikalus. . t

Lietuva, Tėvyne musų, ta didvyrių žemė, yra taip pat kaip Amerika laisva, ir sie
kia tos pačios laimės kokią Amerika atsiekė. Ir viskas butų gerai Lietuvoj jeigu butų
daugiau pinigų. Be pinigų nėra jokioj šaly gerbūvio. Tas yra svarbu atsimint, ypač da
bar, kada apvaikščiodami nepriklausomybės šventę, einame bąnkuosna atsiimt savo nuo
šimčius už bankoje talpinamus pinigus.

Pasaulyje yra daug pinigų, bet iš to Lietuvai jokios naudos nėra; Lietuvai reikia, 
kad pinigai butų niekur kitur, kaip tik savo šaly. 1

•

*Tas pats yra su lietuviais Amerikoje. Jiems pinigai kitų nei šildo nei šaldo. Jie 
yra laimingi tik tada, kad patįs turi pinigus. Atsiekimui tos laimės yra lietuvių kuria
mos savosios bankos. Į tas lietuvių bankas lietuviai privalo perkelt savo pinigus, ir tas 
geriausia atlikti dabar, sulaukus Liepos 1-mos, kada galima atsiimti pinigus ir pilną 
procentą., s > .. t .

Tame reikale suteikia geriausį patarnavimą lietuvių didžiausia ir geriausia banku, 
Universal State Bank. , • - K \

Atsineškite čia savo taupymo knygeles iš kitų bankų, o mes jums veltui iškolek- 
tuosime ir sumą ir procentą, ir pinigai tuoje lietuvių bankoje dabar sudėti neš procen
tą nuo Liejos 1-mos. .

Ateikite tuojaus su kitų bankų knygutėmis į savąją.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 South Halsted Street

Garsinkities “NAUJIENOSE

Naujausios Mados 
Šliubiniai Žiedai

ALEI R. JUNIEVICZ
3317 So. Halsted St., 

Chicago.

1$ SENŲ AUTOMOBILIŲ 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisome kas tik prie au- 

tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis i< kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės | \ *

WALLACE GARAGE
- 3115 So. Wallace St.

Telefonas Michigan 0342

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Reumatizmas sausgėla
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

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

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.
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Saldainiai (Kendės) iš Lietuvos
Jau yra galima gauti skaniau

sių ir geriausių Birutės saldainių 
V. M. Stulpino krautuvėje.

’Perkypčiams, piknikų ir balių 
rengėjams perkant daugiau duo
dama nuolaidą.

Krautuvė atdara kasdieną:

V. M. Stulpinas & Co.
'3311S Halsted St. Chicago

Tel. Yards 6062

IIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIim

Atėjo labai indomųs nu
meris 5 ir 6 KULTŪROS.

Galima gauti
NAUJIENOSE . 

•1739 So. Halsted St 
C/hicagw, III.

Kaina 45 centai



NAUJIENOS, Chlcago, BĮ.
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šeštadienis, Liepos 10, 1926

Metinės Mirties Sukaktuvės
JONAS CHINGO

Jau sukako lygiai metai, kaip 
persiskyrė su šiuo pasauliu mu
sų mylimas sūnelis Jonas. Jisai 
mirė Liepos 10, 1925, Daggett, 
Mich. Palaidotas Liepos 12 die
ną. Jonas turėję amžiaus 11 
metų ir 3 mėnesius.

Pamaldos už velionio sielą 
atsibus Panedėly, Liepos 12, 8 
vai. ryto, šv. Gabrieliaus para
pijos bažnyčioj, 45th St. ir ne
toli nuo Lowe Avė. Visus gimi
nes, draugus ir pažystamus 
kviečiame dalyvauti pamaldo-’ 
se. O po pamaldų kviečiame at
silankyti pas mus j namus, 
1154 Šo. Wallace St.

Lieka nuliūdę,-
Tėvai, Broliai ir Dėdė

CHICAGOS 
ŽINIOS

78,000 balsŲ pavogta

8 žmonės mirė nuo 
karščio

Užvakar buvo karščiausia šių 
metų diena, temperatūrai į va-

Naujas skaitymas balsų, pa
duotų už republikonų kandida
tus pereituose nominacijų bal
savimuose (primanęs) tęsiasi ir 
kasdie surandama vis naujų 
suktybių. Ikišiol perskaityta 
tik kokių dviejų-trijų vardų 
balsus, bet jau susekta, kad 
nuo priešingų Crowe-Barrett 
republikonų frakcijai kandida
tų pavogta 78,000 balsai. Jai

BANK
Per ves i me Ju s u' 
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karą pasiekus 91 laipsnį. Vakar į tik keliose vardose tiek balsų 
taipjau butų buvę karšta, bet pavogta, tai kiek balsų bus pa-' 
oras atvėso delei lietaus ir,vogta visoj Ghicagoj? Vien tik 

’ šiandie busią gana vešu. 27 varde pavogta 23,615 balsų.
Del karščių užvakar mirė net1 Nuo niekurių kandidatų pavog- 

8 žmonės, tiesioginiai, ar karš- [ ta net po kelis tūkstančius bal
tis bent pagreitino jų mirtį. Ke-^ų. Tad jai. kaip, tai pabaigus 

balsų perskaitymą gali pasiro
dyti, kad visai kiti kandidatai 
tapo nominuoti, negu pripažinti 
laimėjusiais nominaciįas.

INVESTAVIMAS | GERUS SAUGIUS 
BONUS YRA PAPRASTAS DALYKAS

Kraujo, odos, chroniškas ,
I ■ 1 ■

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

- v *

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKC)

1800 So. Ashland Avė.
Valandos?

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė/
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464 /

DR. VAITUSH
optometrtstas

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregyatę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas 4U elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėltej 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pokne Boulevard 7539

l’ersiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 8 dieną, 5:00 valandą va
kare, 1926 m., sulaukęs 37 me
tų amžiaus: gimęs Kauno rė<l., 
Tauragės apskr., Šilalės para
pijos, Biržių l.aukio kaimo. 
Amerikoj išgyveno 17 metų, pa
likdamas dideliame nubudime 
seserį Juzefą Laurinavičienę, 3 
brolius: Juozapą, Antaną ir Izi
dorių ir švogerį Juozapą Lauri
navičių. Lietuvoj 2 seseris: Ma
rijoną Paulauskienę 
Nagaitienę. Kūnas 
randasi 4448 So.
Avenue.

Laidotuvės įvyks 
dieną, 8:00 vai. iš ryto iš namų 
į Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines. •

Visi A'. A. Kazimiero Zevic- 
kio giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Seserys, Broliai ir Svogeris
Laidotuvėse patarpauja gra

borius Eudeikis, Tel. Yds 1711.

ir Barborą 
pašarvotas, 
Hermituge

Liepos 12

Ii žmonės suklupo ir mirė gat
vėje.

; Visos maudyklos buvo užsi- 
J grudusios žmonėmis, kurie ieš- 

kojo pagelbos nuo karščio dar 
gana vėsiame ežero vandeny. 
Nors daug žmonių maudėsi, te- 
čiauą nelaimingų atsitikimų gal 
ir nebuvo. Prie Oak St. mau
dyklos. krūmuose rasta drabu
žius dviejų vytų. Savininkų tų 
drabužių nerandama, ypač kad 
drabužiuose nesurasta jokių i- 
dentifikacijos žymių. Matyt, 
kad drabužiai priklausė apielin- 
kės gyventojams. Spėjama, kad 
drabužių savininkai galėjo ir 
prigerti besimaudydami, , bet 
taipjau galbūt kas nors iš jų 
draugų dėl juoko paslėpė jų 
drabužius krūmuose ir jie ne-

Apiplėšė traukinį
Vienas negras plėšikas už

puolė South ShoFe elektrikinj 
traukinį, tam ‘ traukiniui išei
nant iš Gary ir grūmodamas 
revolveriu privertė kondukto
rių iškratyti kišenius. .Pasa- 
žierių gi buvo nemažai — va
žiuojančių atostogoms į Michi- 
gano ir Indiana rezortus. Iš jų 
jis atėmęs apie $300; brangme- 
nų ir popierų nelietęs. Tada jis 
paliepęs motormanui pristabdy
ti traukinį ir ties Aetna stotim 
iš traukinio iššokęs, visgi nelei-

rasdami drabužių parėjo namo sdamas traukinį visiškai sustab- 
vien maudymosi kostiume. ' dyti.

I Vakar nors ir biskį vešiau 
buvo, bet nuo karščio visgi mi
rė trys žmonės. Jų tarpe ir vie
nas Koselando lietuvis, Jonas 
Tila, 10 m., 10612 Edbrooke

Naikins “speed traps”

r

Vėl konvencija

Simpatiškas • 
Mandagu^ — 
Geresnis Ir Pi
gesnis- Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRaBŲ VEDfiJAI
• Didysis Ofisas: 

4605-07 S. Hermitage Av.
Jei. Yards 1741 ir 4040 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenie, 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct., Cicero . 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auhnrn Avė., Tel. Blvd. 3201

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu

3307 Autnirn Avė
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS

Graborius ir Baisa m u o toj ils

1911 Canalport Avė.
Patarnauju simpatiškai, manda
giai ir pigiai. Automobiliai ve

stuvėms, krikštynoms ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532

S. D. LACHAWICZ'
Lietuvis Graborius 

ir Balzamuotojag 
2314 W. 23rd Place

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga. 
nėdinti.
’ Tel. Canal 1271 

ir 2199

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

prokuroras pradėjo 
tuos Cook pavieto 

kurie užlaiko taip 
“speed traps”, — 

gaudoma automobi-

Valstijos 
kovą prieš 
miestelius, 
vadinamas 
vietas kur
listus ir už mažiausius nusidėr 
jimus, ar net ir be jokio nusi
dėjimo, baudžiama aštriomis pi- 

Įniginėmis pabaudomis. Kaip 
patirta, daugely vietų policija 
gaudo automobilistus ir paskui 
juos siunčia pas taikos teisėjus 

| (juštice of peace), kurie pas- 
įkui su policija dalinasi gautais 
iš automobilistų pinigais.

Iš kelių miestelių, kur nužiu-

policijos viršininkų pareikalau
ta pristatyti prokfirprui ir 
grand jury visas areštų ir teis
mo nuosprendžių knygas ir 
pašaukta juos pasiaiškinti. Bet 
ikišiol tik Mount Greenwoodo 
policijos viršininkas atsiliepė ir 
nenoromis pristatė knygas. Jis 
sakosi neturys jokios “speed 
traps”, nes policijai užtenka 
darbo su tikraisiais speederiais 

'ir girtais automobilistais.
čiaus 
ville, 
way, 
Park
neatsiliepė ii* su knygomis ne
pasirodė. Prokuroras sako, kad 
jis pasiusiąs policiją tų mieste
lių knygas areštuoti ir pristaty-

Te- 
kitų miestelių — Special- 
■Markham, Niles, Broad- 
Kiver Forest, Evergreen 
ir k. — viršininkai dar

Automobilistų, kurie buvo 
pakliuvę j tokias “speed traps” 
ir buvo neteisingai ar neteisėtai 
nubausti, taipjau prašoma pa
gelbėti prokurorui ir priduoti 
jam visus faktus, kaip areštas 
įvyko ir kaip automobilistai bu
vo nubausti. Be. pačių automobi 
listų pagelbos prokuroras nie
ko negalės nuveikti ir negalės 
panaikinti “speed traps”, nes 
jam štokuos įrodymų prieš tų 
miestelių policiją ir teisėjus, 
nes, žinoma, jie visaip bandys 
teisintis, o nesant prieš juos 
liudytojų, negalima bus įrody
ti jų prasikaltimo. ' Kur bus 
galima įrodyti suktybes, kyšių 
ėmimą ir neteisingas pabaudas, 
tai teisėjai ir policija neteks 
savo vietų ir-bus atiduoti teis
mui.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žini 
kaip Naujienos. -

Nesenai praėjo eucharistinis 
kongresas, sutraukęs į Chicagą 
nemažai žmonių. Pereitą savai
tę buvo laikoma didele Moose 
ongaiįizacijos konvencija. šį 
pirmadienį gi prasidės taipjau 
didtle Eikš organizacijos kon
vencija, kurioj tikimasi, daly
vaus apie 250,000 narių. Tad 
bus nemažai visokių iškilmių, 
kurios ir traukia narius konven
cijom

Nušauta moteris
Prie 83 ir Western Avė., vi

dury gatvės rasta lavoną ne
identifikuotos moteries, mano
ma, kabaretų šokikes. Moteris, 
apie 25 m. amžiaus, buvo nu
šauta, su kulkos perverta šir
dim. Dabar policija tyrinėja 
tą žmogžudystę, bet dar nepasi
sekė net identifikuoti nušautą
ją moterį.

Smulkios Žinios
Vakar apleido CJiicagą . ir 

gryšta .Romon kardinolas Bon- 
zano, kuris buvo papos legatu 
laike eucharistinio kongreso. 
Po kongreso jis lankėsi keliuose 
didesniuose Amerikos miestuo
se.

Savotiškas streikas kilo 'gru
dų biržoje, kur užvakar, nežiū
rint didelio karščio, klerkams 
neleista nusivilkti švarkus. Tad 
dalis klerkų mete darbą ir išė
jo maudytis. * *

Priminimas
Naujienų Ekskursantams

Jau tik 3 savaitės beliko 
iki Naujienų ekskursija iš
plauks j Klaipėdą.

Jau laikas visiems pradė
ti rengktis ir sutvarkyti sa
vo pasportus ir kitus doku
mentus. Visi, kurie manote 
važiuoti, atsilankykite be 
atidėliojimo į Naujienų ofi
są. • Mes duosime patarimą 
ką reikia daryti. Dar gali 
visi ir Lietuvos piliečiai spė
ti, jei pradės tuoj..

Naujienų Laivakorčių 
Skyrius

Del-greito piniginių v 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią • 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

Jei tiktai todėl, kad jus neesate gerai pain
formuotas apie smulkmenas kaslink bonų, tai 
dar nėra priežastis, kad jus negalėtumėt pa
sinaudoti iš jų.
Daugelis žmonių, kurie investuoja reguliariai 

^per šį banką, žino, kiekvieni Pirmi Morgičiai
Real Estate tanai pasiūlomi čionai, yra abso
liučiai saugus ir liuosi nuo visokių rizikų. Nei 
vienas žmogus kuris yra pirkęs bonus pas 
mus, nėra pražudęs nei vieno dolerio sumos 
arba nuošimčių.

J t

Mr. čaikauskas^ vedėjas musų Lietuvių De- 
partmento, maloniai išaiškins jums jūsų pri
gimtoje kall»oje, kaip lengva likti bonų savi- < 
ninku ir uždirbti (>% už savo pinigus. Atsi
lankyki! šią savaitę.

Atdara šį vakarą iki 8 vai.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansni

’ I. J. ZOLP
Grahoriiib ir Pagrahų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1 w 1646 W. 46th SU Chicago

Reikalaudami

RAKANDŲ
Lietuvių Dentistas patar

naus geriau.
Traukimas dantų be skausmo. 

Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

CENTRAL M=M6 BANK< k ' * * M

1112 West 35th Street
1 f "

Valstijinė Banka Clearing House Banka

/'■
Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

Mes turime didelj pasirinkimą Fur Kotų ir 
parduodame 33% pigiau. Todėl pirkdami pas 
mys Fur Kotus sučtdysite vieną trečdalį pi
nigų. Atsineškite savo senus kotus, mes pada
rysime kaip naujus Neužmirškite adresą.

PIRKIT SAU KAILINIŲ KOTUS 
BEPINIGŲ

FASHION CLOAK SHOP
Cloaks, Suits, Fur Coats a Spccialty
Dresses made to Ordcr. Remodeling

3234 So. Halsted St. Phone Yards 0987
,_______ ...... - . 1 ‘ <___________ I

JEI JUS NEPIRKSIT NEDELIOJ 
JUS MOKĖSIT DAUGIAU PANEDELY .

Liepos 12, tai yra diena! Po tos dienos Boule- 
vard Manor Addition lotai padidės kainose. Ne
praleiskit tos progos -rr- tai yra tikra ateitis dK 
dėlių' pelnų, kurie veiks pirmiau kol dar nevė
lu. Liepos 12, tai yra diena!

'■ J. W. McCORMACK 00., Ine.
111 W. Washington St., Main 2053

• ...

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia Įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą. , '

. Pinigus gavo:
2228—^Marijonai Zableckienei 
6763—Marcijpnai Gupienei 

21335—Albinui Stukui
2501—Antanui Dambrauskui

21359—Anuprui Daukšai
0862—Salomijai Jurgutavi- 

čienei
6874—Petrui Engelaičiui

21369—Marytei Jatulytei 
6887—Bronislovui Kazlauskui 
6885—Juozui Taniukui
6893—Onai Sungailienei
6895—Pranui Saunorui
2625—Marijonai Pagojienei
2631—Julijonai Kaulakienei

6907—Juozui Ubavičiui 
22458—Johanai Stoanienei
6899—Domicėlei Dromontienei
E&98—Onai Auksoratyei 
6906 -Onai Petraitienei 
6909—Kotrinai Nevulienei 
6902—Julijonui Ęabijonavi- 

čiui
6914—Teresai Klimaitei
6932—Kaziui šopiui

12373—Levosei Berbylaitei 
12374—Mortai Bartašienei
7242—Andriui Kemežaį 

21248—Antanai Buividui
2160—Teosei Niekienei

DidžiausiasLankykite
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse ėst' pla* 
tus pasirinkimas Naujausiu Madų •— 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės 
TK&peoĮjesffrMfre fompany

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

Matai Kas Dedasi?

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas tanai 0523 

Ant trečio augšto virš Platte ap
tiekus, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 jyto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

. -- J-------- 1-----'—---------

Dr. P. P. ŠIMAITIS
Napr apates, Instrukto
rius — Kūno Kultūros 
Ir Specialistas — Mais
tinės Valgių Chemijos

“Save” reiSkia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų .kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

I
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Pagydo PENE- 
SAI DĖS, “Gall- 
Stonea” akme
ns tulžyje).
L)-Be operacijos, 

lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

2)-Be užmarini- 
mo-migdymo.

I)-Be išgąšČio ir 
be skausmo.

4)-Be jokio pa- 
' vojaus ir be 

sbžeidimo ta
vo sveikatos.

5)-Pagydytas nuo penesaidės Na
prapatijos mokslo budu dau
giau tąja liga nereikės tAu 

. sirgti.
Penkių metų mano praktiškas 

gydymas, mane patikrino, jogei 
Naprapatijos molcslo budu šios li
gos yra pasekmingai gydomos: vi
durių užkietėjimas, širdies ligos, 
strėnų gėlimas, plaučių ligos, ner
vų ligos, galvos skaudėjimas, ke- 
penų-jaknų ligos, raumenims reu
matizmas.

Visi vaistai yra kenksmingi gy
vybei ir nusilpnina kūną. Žmonių 
gydyme aš jų nevartoju. Visas 
žmonių ligas gydau Naprapatijos 
mokslo budu.

Profesijonalj patarnavimą teikiu 
savo ofise po No.

4652 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

Ofisas atidarytas kasdien nuo 1 
vai. po piet iki 8 vai. vakare 

Tel. Boulevard 8763

BATTERIES PIGIAI H
Western Auto Supply & Bat- 

tery Service
4614 So. Western Avenue.

Tel. Lafayette 7422
Mes priimam v jūsų senas 

batteries kuomet pirksite nau
jas.
Auto Accesories Ford dalys

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduoda auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas. '
1850 W. North Avė.. Chicago, UI.V..._ _____________________

Jei nori turėt • f 
nuolatinį draugų — 
Skaityk Naujienas.

1 —
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šeštadienis, Liepos 10, 1920

PROTINGAS NUOS
PRENDIS.

Vienas Chicagos vaikinas 
pakliuvo į teismą už nepa
dorų pasielgimą ir jam tei
sėjas priteisė skaityti geras 
knygas po priežiūra teismo 
užveizdos. Yra labai daug 
suaugusių žmonių kurie tu
rėtų būti priteisti skaityti

4

NAUJIENOS, UKIcagO, m.

LiOtUVIlĮ Rateli U 0'8 Pare,^mo’ kur nerastum JUO- salduininų ir vaisių. Vištls kvic-zo. Jis narys įvairių komitetų,'čia šios draugijos: 
kur reikia daug dirbti; jis pir-jD. L. F
mas su auka. Jo žmona irgi ( Pašelpos K Ii ubas ir 
neatsilieka. Ji pilnai supranta 
savo vyro idėjas ir visur gelb- 

Pasibaigė Edcharistijos kon-.s^į jam.. Draugams Juozo kar- 
gresas, Moose konvencija, atsi- ^a*s ’r 8aH^> ^a^ P8 tiek daug 
darė Philadelphij°J Sesųuicen-, pasišvenčia visuomenei, net sa- 
tennialė paroda, Lietuvoj nauja .ve skriausdamas.
valdžia užėmė vietą, Švedijos) Juozas Vijis, netinginys 
princui buvo ruošiama pasiti- darbe, 
kimų, rubsiuvių i

Vaidily iškilmės

i ir 
Išsimokinęs amato, dir- 

kimų, rubsiuvių unija laikė ba nuolatos, uždirba neblogai, 
konvenciją Kanadoj, SLA. vos Jau lr »avo »raž9 nam<7 
tik baigė seimo posėdžius, Nau-I šeimynoj yra ir ki-
jienos rengė milžinišką, visame 
pasauly skaitlingiausi lietuvių 
pikniką, o Vaidilų Brolija vis

PRANEŠIMAIDraugija ___________________________
K. Gedimino, Politikos ir IŠVAŽIAVIMAS SU DOVANO- 

p MIS •
rrauzia & Rengia Birutės Kalno Draugija

NedėlioJ, liepos 11, 1926 
Buvųsiaią ČERNAUSKO DAR

ŽE, Lyons, III.
Pradžia 10 vai. ryto.

Kas nori gauti dovanų tikię- 
(tą, malonėkite atsilankyti, 804 
W. 31 St. Dovanas yra aukavę 
šie žmonės: -

1. Juozas Yankauskas, 4053

Seserų Draugija.
vai. dienos. — Komitetas.

Pranešimai
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI $100.60? 
Ataakym*s: $100.00 ant syk r 

$6.00 j metus per visą 
likusj gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen-

APSIVEDIMAI SIŪLYMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui mergi

nos ar našlės nesenesnės kaip 40 me- 
Aš esu vaikinas 39 metų. Meld- 
atsišaukti laišku. Duosiu atsaky- 
kiekvienai.

J. F. BLIUS 
1803 W. 47th Street 

Chicago, III.

tų. 
žiu 
mą

RENDAI ruimas 
dviejų vyrų, be 
,owe Avė.

ai'

PARENDAVOJIMUl kambarys, di
delis, šviesus. Elektros šviesa, mau
dynės, šiltas vanduo, vienam ar 
dviem vaikinams ar merginoms. 
733 W. 18th St. 3rd fl. Vidutinis 
latas. F. Seter. .PA IEŠKAU apsivedimui gerai at

rodančio inteligentiško ir rimto vy
ro, Amerikos piliečio tarpe 30 ir 
42 metų • amžiaus. Pageidaujama 
gyvenantis ne Chicagoje. Aš esu 
mokyta, rimta ir gerai atrodanti 
lietuvaitė, nesenai iš Lietuvos. Pa
ieškojimo priežastis rimta ir svar
bi.

Rašykite:
Deliver M. K.

Aldona Drug Stores 
4702 So. Western Avė. ' 

CHICAGO, ILL.

RENDAI kambarys ramioj vietoj, 
taipgi yra ir garadžius, pigiai. Atsi- 
šaukit 830 W. 34 St., Tel. Boulevard 
7556.

So. Richmond St. $5 cash.
Vatu tikr^ darbą, PralcisHami, cen-1 2. Frank Degimas, 804 

31 St.,' siutas $30
3. Jurgis Janušauskas, 

W. 33 St., laikrodėlį $10
4. Juozas Balčiūnas, 8200 So. 

livVe Avę., karoliai, $10 >( ,
5. Stan. Gup^as, 3^01 So. 

Auburn Avė., pieštas paveikslas 
$15

6. Juozas Janušauskas, 918 
W. 84 St., $5 auksu.

7. Pijūšas Geleškaiš, 3433 S. 
Leavitt St., $5 auksu

i 8. Juozas Berndtaitis, 8223 
SO. Emerald AVė., kėksą $5

Širdingai kviečiame visus lie- 
tuviūs-ės 
ganėdinti

PASIRENDAVOJA kambarys ant 
antrų lubų iš fronto. 4345 South 
Fairfield Avė.w.tas darbštus narys —tai jų 

dukrelė Zuzana. Jai dabar 13 
metų ir ji šį pavasarį baigė 

tylėjo ir laukė.~Mat vaidilos bu- .Pradinę mokyklą. Baigia mo- 
netrukdyti kitų, kyk«a netoli visi, vienok jauna 

nepakenkti niekam ir pagelbėti Viliute jau yra pasižymėjusi 
visiems tinkamai surengti kon- PijUR^lio mokykloj, nors ji bu- 
gresus, parodas, konvencijas ir vo jaunesn5 už daugelį kitų, lie- 
piknikus. Mat vaidilų yra daug,tuvlškok kalbds ir Pra’ 
ir visi jie, išėmus vieną, yra m9ko geriau Už visus , kitus, 
žymus žmonės. Jų padedami vi-1 ^ainavime ir vaidihimė parodė 
si kongresai ir piknikai turėjo ^ek $^umo, kad mokytojas P. 
kuogeriausių pasekmių. iSarpMius pavesdavo jai visuo- 

Sugrįžę iš įvairių kongresų ir ,met vedamąsias roles. Jos smui- 
konvencijų vaidilos turės savoikas Bijūnėlio koncertuose 
konklava 17 d. šio mėnesio, ku- 'skainba jau keka^ mete1’ Ar 

atsimena kas, kaip senai ji pra
dėjo deklamuoti lietuviškas ei
les? Turbut, nuo 5 metų am- 
žiau,s. Ir vis deklamuodavo pa- 
rinktines, dailės, neretai ytin 
ilgas eiles. Mergaitė graži, da 
dailiau mamos papuošta, dekla- 

malonų

< Vo nusistatę

knygas apie sveikatą, o la
biausiai apie valgį. Pasek
mes neteisingo valgymo ir 
netikro maisto, labai liūd
nos, tas sudaro “Amerikos 
nelaimę”. Ant laimės, Tri- 
nerio Kartusis Vynas yra 
labai geros gyduolės. Jos 
išvalo skilvį ir suteikia ge
rą apetitą, prašalina užkie
tėjimą, gasus, galvas skau
dėjimą ir neramų miegą. 
Reikalaukit nuo savo vaisti
ninko arba pardavinėjo gy
duolių, kad laikytų stake dėl 
jūsų. — Musės ir uodai turi 
būt užmušti dabar iš pat 
pirmo jų pasirodymo. Tri- 
nerio Fli-Gass užmuša juos 
ant vietos. Jei negalit gauti 
savo apielinkej, tai rašyk 
nas JoseDh Camuanv, Chi-

ris susirinkęs gražiausioj Chi
cagos svetainėj įgalios Perkū
ną, žaibą, Praamžių, Krivių- 
Krivaitį ir kitas viršenybes pa
skelbti lietuvių tautai manifes
tą arba aplinkraštį. Mat vaidi
los neatstovauja kokios nors
frakcijos, o visą tautą; net ir|mavlmui tun skambV 
senovėj jų mokinami, įkvepiami .hmsą.
ir vedami visi lietuviai keliavo) GaŲu tikrinti, kad Chicagoj 
paskui jų ugnį iš pat Azijos iki ,vargiai rasite kitą lietuvaitę, 
Baltiko jurų. Paminėjimui šito kur* taip dailiai ir taisyklingai 
neužmirštino nuotikio - lietu- kalbčtll lietuviškai. Savo pado-
vių atkeliavimo prie Baltike ir rumu, švarumu ir išmintingu-
pirmo gintaro radimo — Vaidi- 'mu ’riri skiriasi nuo šimtų ki-

manifestą. _

cago, III.

Ar myli savo gimines, sa 
vo draugus Lietuvoje?
Tūkstančiai Lietuvos žmonių 

akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos”. žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli ^Naujienas” per
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, negu kiti 
laikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki-, 
nančius straipsnius teikia savoj 
skaitytojams kiekviename nu-1 
įnoryje. “Naujienų” spauda aiš-'

lų Brolija ir skelbs
Sulig vaidilų tradicijų, šitokie 
dalykai skelbiami tik prie i>o 
ąžuolu degančios ugnies. Kad kka(i prisirengus į universitetą, 
tūkstančiai lietuvių galėtų Pradines mokyklos nžbaigtii-
skelbimą išgirsti ir reikalingas?^ Paminėjimui Viliai surengė 
apeigas matyti, ponas černaus- saY° namuose didelę puotą. Pa
kas paveda vaidiloms savo mil- kviesta tapo virš 30 asmenų, 
žinišką sodną, kur auga šimt-l, buvo liepos 4 d. Čia buvo 
metiniai ąžuolai. Tai tas pats .’r Naujienų redaktorius P. Gri- 
sodas, kur Naujienos turėjo ^a^*s A. Montvidas, ir 
didžiausią pasaulyj lietuvių pik-tsenas darbuotojas Degutis su 
niką. Vaidilų iškilmės prasidės .žmona,ir Chicagos Universite- 
šio menesio >81 d. kaip tik sau
lė nusileis ir tęsis trumpiausiai 
per visą naktį, o jei reikalas 
bus, tai ir kelias dienas. Bus ir 
valgių ir midaus, ir muzika, ir 
šokiai ir sprogstančios ugnys ir 
daug kitų dalykų. Kiek teko 
sužinoti, įžangos į sodą vaidilos 
imsią šiemet tik po 50c., o iš 
kitų šalių ir miestų atvykusius 
atstovusgįleisią ir vaišinsią do
vanai. r

Tokių parengimų, kokius vai
dilos duoda, da niekas nesuge
bėjo padaryti, todėl reikia tikė
tis, kad ir šis jų apvaikščioji
mas arba piknikas pralenks ir 

visus

Rudeni Zuzana stos j aukštes
nę mokyklą ir eis 4 metų kursą,

Vam tikra darbą, Praleisdami 
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
He pinigai uždirbtų jums jei pade- 
tumėt juos J banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$ 100.00 — pamislyk klek . jūsų 
šimtas uždirbtų jei /laikytumėt ji 
čia per 20 metų? . j

Ateik ir. pasitark su sekretorių 
anie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPUtKA, 
1739 So. Halsted St.

Prisidėkite j Šią draugiją
Chicpgos Lietuvių Draugija S. P. 

yra didžiausia savišalpos organiza
cija Chicagojc — priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000, Yra trys 
skyriai pašelpos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 mctij. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų yra priimamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas {stojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. 
Halsted St. Tel. Roosevelt 8500.

Pavieniai nariai norinti įstoti į 
šią draugiją, galite paduoti prašy
mą nile vienam draugijos nariui, 
arba kreipkitės į “Naujienas”, čia 
galėsite išpildyti aplikaciją į Chi
cagos Lietuvių Draugiją S. P.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

111. — Didelį pikniką 
Juozapo Draugystė ir 

kuopa bendrom jėgcini.

840

dalyvauti; busite 
ir gausit dovanų.

—Komitetas.

už-

Dukterų Draugijos susi-Lietuvos
rinkimas atsibus Liepos 12 d.,'vakare 
paprastoj svetainėj, Mark White Sq. 
ir toliaus dar buš per 2 mėnesius 
vakarais susirinkimai. Visos narės 
nepamirškit atsilankyti, nes visoms 
tie patys reikalai.

Draugiškas išvažiavimas Lietuvių 
Piliečių Brolybės Amerikoj, rengia 
draugišką išvažiavimą, kuris įvyks 
Liepos 11 d., Berwyn, Lyons, Che.- 
r.ausko buvusiam darže. Bus dainų, 
muzika ir tt. Nepraleiskite progos. 
Kviečiame atsilankyti visų draugų.

A. Zalangėnas, Rašt.

Eucharistijos ir kitus 
kongresus. —I tai i jonas.

North Side
Viliutė baigė mokyklą

PAIEšKAU apsivedimui protin- 
goš laisvos merginos ar našlės, be 
vaikų,* nė' senesnėst 35 metų. Aš 
esu našlys, 35 metų sėnunio. Atro
dau kai 25 metų. Turiu gražų gy
venimą, bet norėčiau kad ir mer
gina bent kiek turėtų pinigų dar 
dėl pagerinimo gyvenimo. Meldžiu 
atsišaukti tik chicagietės. Duosiu 
atsakymą kiekvienai. Rašykit:

M. S., 74 E. 101 st Place, Chicago

KAMBARYS dėl vieno ar dviejų 
vaikinų,' su valgiu ar be valgio. 
Naujas šviesus kambarys, visi pa- 
rankumai, ant 2 aukšto, 7027 So. 
Rockvvell St.

KAMBARYS ant rendos vienam 
arba dviem vaikinam, be valgio, 
vana, telefonas. 731 W. 18 St. 3rd 
floor front.

Aė ji * k * * 'PAIEŠKAU vaikino apsivedimui. 
Esu jauna ir daili — turiu tėvų pa
liktą namą ir pinigų. Jei patiks, ve
siu neturtingą, bile bus išmintingas. 
Rašykite: ’

Naujienos, 
Box 813, 

1739 So. Halsted St.

DEL rendos fronto ruimas, švie
sus, ant viršaus; dėl 2 emrginų ar 
vaikinų ir žemai 2 ruimai, miega
mas ir verdamas. Jeigu kas norės 
rendavoti visus sykiu arba sky
rium, kreipkitės:

2746 Maplewood Avė.
Tel. Seeley 9625.

IEŠKAU našlės ar merginos ap- 
sivedimui. Aš esu našlys *47 metų, 
be vaikų. Mergina ar našlė nuo 4( 
iki 48 metų atsiliepkit, be vaikų.

F. L. O.
8715 HoUston Avė., . 
SO CHICAGO, ILL.

RU1MAS ant rendos dėl vy
rų, merginų arba vedusiai po
rai; šviesus iš visų pusių; prie 
mažos šeimynos. 4235 So. Rock- 
well St. 2 fl Tel. Lafayette 7809

ISRENOAVOJIMUI
ĮVAIRUS SKELBIMAI

to studentė Eufrozina Mikužiu* 
tė, ir smagusis »r northshlieČių 
draugas -Antanas Vilis, ponai 

Į Jurgelioniai iš Northsidės ir 
daugelis kitų. Svetingumas žy
mėtinas, girtuokliavimo nėra, 
laikais juokai, laikais rimti pa
sikalbėjimai.

Draugai linkėjo Viliams svei
katos ir ištvermės, o jų dukte
riai Zuzanai geriausios 
moksle. —Prosytojas.

Harvey, 
rengia šv 
SLA 289 
Piknikus įvyks suimtoj po pietų, 
Liepos-July 10 d.. Pradžia 2 vai. 
po pietų ir tęsis iki vėlybos nak
ties. Pikniko vieta Cahimet Grove, 
Bluc Island, Tll^>

Taigi vietos lietuviai ir lietuvai
tės esate Ičvięčiami atsilankyti. 
Taipgi ir apieHnkčs miestelių at
važiuokite praelisti dieną ant ty
ro oro, nes tai yra gražiausi vieta 
visoj apielinkėj^Muzika bus Rose- 
lando benąs po ^vadovyste S. Kar
dinus. Kviečia Rengėjai.

Draugijoj Palai rAintos I.ietUVos 
pusmetinifi susirinkimas bus^knygų 
patikrinimo raportai išduoti. Susi
rinkimas įvyks liepos 11 d., 1 vai. 
po pietų, 3181 S. Halsted St. Esa
te kviečiami kuoskaitlingiausia į 
mitingą susirinkti.

A. Margevičius, rašt.

Chicgos Lietuvių Auditorium ben
drovės direktorių ir draugijų at
stovų mėnesinis susirinkimas įvyks liepos 12 <1., 7.30 vai. vakare. Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. —J. Zalatoris, rašt.

Svarbus pranešimas Roaelando, Pull- 
mano, Kendngtono ir West Pult- 

mano lietuviams

Nuo gegužės 31 dienos, palengvi
nimui viršuj paminėtų kolonijų lie
tuviams gavime “Naujienų” pavie
niais numeriais, atidarome “Nau
jienų” pardavinėjimą ant sekamų 
kampų:. ------ I

> ROSELAND: , A 
Avė. ir 103 Št. 
Avė ir 105 St. 
Avė.
Avė.
Avė. ir 113 St., 
Avė

kloties

Lietuvių Draugijos S. P. 
susŲinkimns bus nedė- 

11 d., 2 yal. po piet, 
Tample svetainėj, 1547 N.

kampas North Avė. (Vi
ngriai būtinai daly-

Jaunoji Birutė

Chicagos 
pusmetinis 
lioj, liepos 
Masonic T 
l.eavitt St., 
si draugijos 
vaukite. Turėsime daug naujų narių 
priimti ir kitus* svarbius reikalus 
apkalbėti, Chicagos Lietuvių Dr-jos 
S. P. Sekretorius X. Saikus.

Michigan
Michigan
Michigan
Michigan
Michigan
Michigan

WEST PULLMAN: 
Michigan Avė. ir 119 St. 

KENSINGTON.
115 St. ir Front St.

PULLMAN:
111 St. ir Cottage Grove Avė. 

čia visose pirtninėtose vietose 
“Naujienos” gaunamos anksti iš 
pat rvto kasdien.
NAUJOS STOTYS CHICAGO’JE: 

Halsted S*t. Ir 63 St.
State St. ir 63 St. x

ir 108 St.
ir 111 St.
ir 115 St.

“Greičiau kalnas ateis pas 
Mahometoną, negu Juozas Vilis 
mes socializmo darbą”, kalba

STORAS ant rendos 4 kam
bariai pagyvenimui; elektra ir 
vanos. Vieta tinkama dėl viso
kio biznio. Netoli lietuvių baž
nyčios. Garadžius 2 mašinoms. 
Jeigu kas norėtų, gali pirkti vi- 
s$ narną. 1434 S. 49tli Ct. Sa
vininkas gyvena 4936 W. 14th 
St., Cicero, III.

RENDAI Storas ir 4 kamba
riai prie Storo ir garažaš^ gera 
vieta dėl bučernčs ir grosernės, 
renda pigi. 5211 S. KiĮdare Av.

Tel. Stewart 5217

RENDAI flatas 5 kambarių, ant 
<.ntro flato; gasas, elektra, maudy
nės, šviesus ruimai, mūrinis 
mus, vienas blokas nuo karų 
jos, nuo Archer karų. Renda 
— $30.

5211 S. Kildare Avė.
Tel. Stevvart 5217

na- 
lini- 
P»g»

PASIRENDAVOJA štoras, tinka
mas barberiui arba grosernėj. Steam 
heat ir janitoriaus patamavhnas. Ne
brandi renda. 729 W. 18th St. 

.. ...... I ■ , ■ ■■■ I
PASIRENDAVOJA atsakanti krau

tuvė arti Lietuviškos Auditorium. 
Del informacijų pašauk Dorchester 
10285.

PIRKTT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKI! 35%

Mes parduodame visiems olseho 
kainomis

Levintbal Plumbing Supply Co., 
1637 West Division SU 

netoli Marshfield

STOGDĖNGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
liu trokų patarnavimas Cliicagoj ir 
apielinkėj. {staiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo {staiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcne Lawndalc 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
. Grosemių, Bu- 

černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų. Kendžių, Be- 
kernių. Musų

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted Sti

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Rytoj Jaunoji Birutė rengia 
išvažiavimą į Barrington, III., į 
Havvthorne farmą, kurios ma- 
nažeriu yra p. V. Bigelis. Visi 
vaikai ir svečiai turi susirinkti 
7:30 vai. ryto Mark White 
Sq. parke, o iš ten visi automo
biliais važiuosime į išvažiavimo 
vietą.

J. UktVeris vėl su Jaunąja 
Birute. Pereitą susirinkimą nu-

rašto kalba suprantama Lie- northsidiečiai. Juozas atvyko į tarta pakviesti J. Uktverį kaipo 
“Naujienų” >Amerik4 tuo pa^u iaiku ir lai- patarėją prie tėvų komiteto ir 

visuomet vu> ka(ja keliavo ir Dr. Montvi- kaipo žaismių vedėją. J. Uktve- 
gaubiamos nė das, ir Jamontas ir visas būrys ris iškarto nenorėjo 

to^„ vilis buvo jau pirmiau dirbtą darbą dirbti,

tuvos žmonėms.
teikiamosios žinios
teisingos, nėra i
partijine, nė tikybine skraiste, kitų.' Jau tuomet

visuomenės socialistas ir gelbėjo Mohf vidui J bet Jaun. Birutės pirmininkės 
ir kitų prašomas sutiko sugryž- 
ti ir veikti taip, kaip kad se
niau veikė.

Ateinantį ketvirtadienį J. Uk- 
tveris jau bus §u Jaunąja Biru
te. Tad visi vaikai bukite.

—Japu-Jahnis.

apsiimti

Iškilmingas išvažiavimas Lietu
vių Am'erikos Politikos Kliubo ant 
North West Sidės atsibus nedčlioj, 
liepos 11 d., Edgebroock No. 2, 
’efferson giriose, 12:30 vai. po pie
tų. Pradėsime su didelėmis iškil
mėmis. Kurie turi savo automobi
lius malonėkit pribūti paskirtu lai
ku prie svetainės šv. Mikolo pa
rapijos, 1644 W. Wabansia Avė. Iš 
čia važiuosime į girią. Komitetas.

Lietuvos Mylėtojų Dr-stės pus
metinis susirinkimas atsibus šešta
dieny, liepos 10 d., 8 vai. vakaro, 
Lietuvių Auditorium, 3133 South 
Halsted St. Gerbiami draugai riia- 
lonėkilc pribūti visi laiku, hes tu
rime daug reikalų.

K. J. Demereckis, rašt.

, (3,501' So.

“Naujienos” yra 1 
laikraštis ir jos tai visuomenei Rotterdame, kuomet ten Ijuvo 
teisingai ir nuoširdžiai taniau- rengiamos viešos prakalbos. At- 
ja- (Vykęs į Ameriką, tuoj stojo į

Todėl jei jus mylite savo gi- LSS. ir iki pat šiol nuoširdžiai 
minės, savo draugus Lietuvoje joje darljuojasi. Tai nėra eilinis 
ir norite, kad jie semtųsi svei- 'marys, o senas patyręs kovoto- 
kų, naudingų žinių ne vien iš jas, plačiai 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir nepaprasto gabumo _ l j j • • t 11 a. a •
darbuotės, bet ’ __ _ ____ _ ____ _ 1
klausimais, kurio boatvanginidi (žinomas kaipo ytin 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
“Naujienas”. Jie jums bus di
džiai dėkingi, nes jus jiems 
įteiksite kuljurinę dovaną ir į 
sykiu ' dvasinį x ... ™ z
“Naujienų” kaina metams j Ue- 
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentus, '‘Nau
jienų” skyriuose arba

NAUJIENOS ' Ž . ...
1739 S. Halsted St., Chicago. go, kiek žymesnio

apsiskaitęs, turi 
> logingai 

visais einamais protauti ir kalbėti, visiems yra 
i teisingas, 

padorus ir nuoširdus žmogus. 
Jis yra vienas tų, kuris dikčiai 
gelbėjo Naujienoms įsikurti, 
jokios karo ir bolševizmo aud
ros neeudarkė jo sveiko proto. 
Jis tiesus ir atviras; jis toleran- 

Tpasigeršjhną.,tingas’ bet nePakenčia veidmai-

Kensington
Trijų vietos pšelpinių draugi

jų išvažiavimas bus rytoj, lie
pos 11 d. VVashington Heights 
miškely, prie May ir 107th gt. 
Bus jvairus programas. Kalbės 
Naujienų Redaktorius P. Gpi-, 
gintis apie vietos draugrjtį rei-f 
kalus ir ‘dabartinę Lietuvos 
padčt|. Dainuos L. M. D. “Ai
do” choras. Bus įvairių žaismių,

cializmo žinojime, tvirtas savo 
įsitikinimuose, jis yra nepajudi
namas socialistas, ir norisi tikė
ti, kad jis tokiu ir liks vilą am- [už ^kurias bus duodamos dova- 
žių. nos. Del šokėjų bus gera muzi-

Nebudavo svarbesnio mitin- ka. Bus minkštų, gėrimų, šiltų 
pažangiųjų ir šaltų užkandžių, ice cream,

Tautiškos parapijos b (3501 So. 
Union Avė.) susirinkimas yra šutu 
kiamas 
pataisymo bažnyčios^ Visi nariai 
užjaučiantieji ir geros valios lietu
viai malonėkit atsilankyti. Susirin
kimas atsibus savo svetainėj suba- 
toj, liepos 10 d., 7:30 vai. vakare.

, Valdyba.

T0WN OF LAKE: 
Benošiaus Aptieka, 1616 W. 47 

DIDMIESTYJE':
Van Buren St. ir State St.

Jeigu yrą numatomos kur tinka
mos ir reikalingos “Naujienų” sto
tys įsteigimui bilc kurioje dalyje 
miesto Chicagos arba ir Chicagos 
priemiesčiuose, malonėkite dpie tai 
pranešti “Naujienų” cirkuliacijos 
skyriui. Tą galite padaryti telefo
nu bei laišku. Kiekvienas toks pra
nešimas bei reikalavimas įsteigti 
“Naujienų” pardavinėjimo stoti bus 
tinkamai išrištas ir radus tinkamas 
sąlygas {steigimui tokios stoties, 
stotis bus įsteigta.

“N-nų” Cirkuliacijos Skyrius.
lie-

st.

apsvarstymui pakčliipo ir 
bažnyčios

Jaunosios Birutės išvažiavimas į 
“Hawthorne” fauną, Barrington, 
111.. kur manažeriu yra p. V, Bi
gelis, bus nedelioj, liepos U d. Vi
si vaikai — nariai ir svpčiai turi 
tą dieną susirinkti kaip 7:30 vai. 
ryte Mark \Vhite Sųuarc parke. Vi
si vaikai važiuojantys be tėvų, tu
ri atsinešti po 25c. maistui.

Komitetas.

Bridgcporto L. I’olit. ir Pašelpos 
Kliubo pusmetinis susirinkimas 
įvyks nedėlioi, liepos 11 d., Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. kaip 1 vai. po pietų. —S. D.

Pranešimas Town of Lakę lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-člos ir 56-tos. Vifšpa- 
minėtnme apskrityje aprūpinu lie
tuvius “Naujienomis”, pertat kurie 
hegaunat “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresif, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas,

Tel. Prospect 1297

F. J. YANĄS 
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė
2805 W. 63rd Street

Visokios malevos, aliejai ir var- 
nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

3 kambarių 
labai gražioj vietoj, prie par- 
5533 S. CJaremont Avė.

Tel. Republic 9059 
blokas t rytus mio Western

PASIRENDAVOJA
flatas dėt poros arba mažos šeimy
nos;
ko..

Avė.

REND'ON didelis kampinis Sto
ras ant bizniavos gatvės, pečiumi 
Šildomas, renda prieinama, 
visokiam bizniui.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Box 815

Tinka

FLATAS 4 ruimų rendai 2 drapanų 
glazetai, elektra, gasas, 1 mašinai ga
radžius, 3 lubos, 3212 Wallace St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Tel. LAfayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

KAMBARYS ant rendos vienam 
vaikinui, be valgio. 1718 So. Halsted 
St., 2nd fl.

jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, RENDAI kambarys dėl vyro,
18^7 $°* PauIina >lc1’ prospecl merginų ar Vedusios poros su

----------- ' [valgiu arba be valgio. Gali ir
hritmieporto LTF.TnviAMRt ’ virtuve. vartoti. Naūias namasRRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

‘ “Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 85-tos iki 31-mos gatvfis yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokyti sykį 
| savaitę arba sykį į mfinesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
tupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneikite šiuo adresu: Antros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9668).

virtuvę vartoti. Naujas namas
2 fl. 827 W. 34 Place

RUIMAS rendai vaikinui ar mer
ginai, prie mažos šeimynos. Švie
sus, gražioj vietoj. 3417 W. 64 PI.

1 P.ASIRANDAVOJA 2 l>e<lruimiai 
vaikinams ar vėčiusiai porai be vaikų. 
Savininkai blaivi žmonės, be vaikų, 
3454 So. Oaklay Avc.

LIETUVIŠKAS MOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 

■J . f valgiu arba be valgio,, $3 ir $4.ętąi- PAIEšlfAU apsivedimui mergi- j sav$į Įu Vy]gfu 
tvMį.l arba'našlės tarpe 25 ir 40 įnb- ( PETER GADEtKOa . n. - .- X Halstčd St.

APSIVEDIMAIDr-stė Lietuvos Vėliavos A. No. į 
laikys i savo i mėnesinį : ąusjrinkimą 
sekmadieny,Jietobs Iii valį po' 
pietų,* Dayls ' Sųuarc Parko ‘ąVętųi 
hčj, prie 45 ir So. Paulina giitvlų. . .
Malonėkite visi (Įrangai atsilankyti,' Aš esu vaikinas 34 metų. Norė- 
nes turime daug svarbių reikalų1 ėiau susipažinti su dora ir išmin- 
aptarti. —F. Motuzas, rašt. V-nga "Hiteriške ar mergina. Norin-

JI a •« ...v., iit/koi. .i r ■ e m i L 11 zi ii n 1/

18-tos gatvės apielinkė. — S LA 
12!) kp. pusmetinis susirinkimas ap
sibus liepos 11 d., 1 vai. po pietą, 
Dvorak Park svetainėj, W. Cullet- 
lon ir Mery St. —Valdyba.

tinga moteriške ar mergina. Norin
čios apsivesti atsišaukite. Atsaky- .-------- .. -
mą duosiu kiekvienai. Platesnių ži-‘(lv]H'!n vaikina 
nių suteiksiu per laišką.

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

Box 814.

RENDAI. kaihbarys vienam ar» 
i ar merginom, be 

valgio, prie dviejų ypatų šeimy
nos. Geistina, kad butų švarus.

Kreipkitės:
3443 S. Auburn Avė.

2 lubos užpakalis

DAILYDĖ
Taisau visokius medžio darbus: 

purčius, garažus. Darbą atlieku 
greitai ir sąžiniškai.

KAZYS JANIUL1S
3237 So. Litne St.

CJHICAGO, ILL.

Sučėdyk pinigų, nemesk senas 
skrybėles j šalį, atnešk pas mus, o 
mes padarysime ja kaip naują. 
Valom šiaudines ir panama skry- 

Hdos 
LITTLE STAR HAT CLEANKRS 
★ 3328 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 0179

__ L_ ■-______ ' - ——

Tel. Prospect 7960

Alias Fuel Gompany -
Prezidentas V. Gapszewicz

Anglys, Coke ir Ledas
Olselio ir Retail Anglių Jardas 
Pirkite anglis dabar, nes yra 

pigesnės

4913-19 So. Paulina St.
Netoli 49th Street
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šeštadienis, Liepos 10, 1920 HA0J1EN0S, CKIcMgO, m

(Lietuvių Rateliuose
Vienas Chicagos vaikinas 

pakliuvo į teisiną už nepa
dorų pasielgimą ir jam tei
sėjas priteisė skaityti geras

PROTINGAS NUOS
PRENDIS.

parengimo, kur nerastum Juo- salduminų ir vaisių. Visus kvie- 
zo. Jis narys įvairių komitetų, čia šios draugijos: Draugija 
kur reikia daug dirbti; jis pir-'D. L. I 
mas su auka. Jo žmona irgi Pašelpos Kliubas ir 
neatsilieka. Ji pilnai supranta 

, savo vyro idėjas ir visur gelb-
Pasibaigė Edcharistijos kon- ,s^į jam.. Draugams Juozo kar-

Vaidilų iškilmės
knviras no priežiūra teismo grasas, Moosc konvencija, atsi-ftais ir fl^dla, kad jis tiek daug Užvados 1 Yra labaUaug darė Philadelpįdjoj Ses.iuicen. P^^venėia^visuomenei, net ša- 

suaugusių žmonių kurie tu- tcnmalė paroda, Lietuvoj nauja 
rčtll būti priteisti skaityti vsldžia užėmė vietą, Švedijos 

princui buvo ruošiama pasiti- uarhc. 
kimų, rubsiuvių unija laikė nuolatos, 
konvenciją Kanadoj, SLA. “voš j«« lr a«vo K'ažV nam0 
tik baigė seimo posėdžius, Nau-I_ Bet Vilimų šeimynoj yra ir ki- 
jienos rengė milžinišką, visame 
pasauly skaitlingiausi lietuvių 
pikniką, o Vaidilų Brolija vis

ve skriausdamas.
Juozas Vijis netinginys ir 

Išsimokinęs amato, dir- 
uždirba neblogai,

PRANEŠIMAI APSIVEDIMAI

knygas apie sveikatą, o la
biausiai apie valgį. Pasek- 

valgymo ir 
labai liud- 
“Amerikos

mes neteisingo 
netikro maisto, 
nos, tas sudaro 
nelaimę*’. Ant 
nerio Kartusis 
labai geros gyduolės. Jos 
išvalo skilvį ir suteikia ge
rą apetitą, prašalina užkie
tėjimą, gasus, galvas skau
dėjimą ir neramų miegą. 
Reikalaukit nuo savo vaisti
ninko arba pardavinėjo gy
duolių, kad laikytų stake dėl 
jūsų. — Musės ir uodai turi 
būt užmušti dabar iš pat 
pirmo jų pasirodymo. Tri- 
nerio Fli-Gass užmuša juos 
ant vietos. Jei negalit gauti 
savo apielinkėj, tai rašyk 
pas Joseph Campany, Chi
cago, III.

tas darbštus narys —tai jų 
dukrelė Zuzana. Jai dabar 13 
metų ir ji šį pavasarį baigė 

j tylėjo ir laukė. Mat vaidilos bu-.l,ra,linV mokyklą. Baigia mo
to nusistatę netrukdyti kitų, ’kykl# netoli visi, vienok jauna 
nepakenkti niekam ir pagelbėti Viliutė jau yra pasižymėjusi 
visiems tinkamai surengti kon- Bijūnėlio mokykloj, nors ji bu- 
gresus, parodas, konvencijas^ ir vo jaunesnė už daugelį kitų, lie- 
piknikus. Mat vaidilų yra daug tuvfSkoS' kalbos ir lažybos pra- 
ir visi jie, išėmus vienų, yra moko geriau Už visus , kitus, 
žymus žmonės. Jų padedami vi-, Dainavime ir vaidihune parodė 
si kongresai ir piknikai turėjo gabumo, kad mokytojas P. 
kuogeriausių pasekmių. jSarpalius pavesdavo jai visuo-

Sugrįžę iš įvairių kongresų ir ,met «edamasias roles. Jos smui- 
konvencijų vaidilos turės savoį^as Bijūnėlio koncertuose 
konklavą 17 d. šio mėnesio, ku- 'ska.mba J«u kelinti metai. Ar

atsimena kas, kaip senai pra
dėjo deklamuoti lietuviškas ei- 
les? Turbut, nuo 5 metų am- 
žiaup. Ir vis deklamuodavo pa- 
rinktines, dailūs, neretai ytin 
ilgas eiles. Mergaitė graži, da 
dailiau mamos papuošta, dekla- 

ir|mavimui turi skambų, malonų

Į Galiu tikrinti, kad Chicagoj 
paskui jų ugnį iš pat Azijos iki )Vargiai rasite kitą lietuvaitę, 
Baltiko jurų. Paminėjimui šito kuri taip dailiai ir taisyklingai 
neužmirštino nuotikio — lietu- ^aIhčtų lietuviškai. Savo pado- 
vių atkeliavimo prie Baltiko ir
pirmo gintaro radimo — Vaidi- 'mu B hffi skiriasi nuo šimtų ki
lų Brolija ir skelbs manifestą.) 
Sulig vaidilų tradicijų, šitokie 
dalykai skelbiami tik prie 
ąžuolu degančios ugnies.
tūkstančiai lietuvių į,____T
skelbimą išgirsti ir reikalingas^ Paminėjimui Viliai surengė 
apeigas matyti, ponas Černaus- say° namuose didelę puotą. Pa
kas paveda vaidiloms savo mil- JSv*,es^a ^aP° vIrš 30 asmenų, 
žinišką sodną, kur auga šimt-Į^m Buvo liepos 4 d. čia buvo 

Tūkstančiai Lietuvos žmonių [metiniai ąžuolai. Tai tas pats ,*r Naujienų redaktorius P. Gri- luKstanciai Lietuvos žmonių, * įkaitis ir I)r. A. Montvidas, ir
akyliai seka žinias iš Amerikos; (s9nas, kur Naujienos turėjo dnrbnnfni-i« i^crnfU qh

didžiausią pasaulyj lietuvių pik-ts®nas darbuotojas Degutis su 
niką. Vaidilų iškilmės prasidės.^mona', h* Chicagos Universite- 
šio mėnesio >31 d. kaip tik sau
lė nusileis ir tęsis trumpiausiai 
per visą naktį, o jei reikalas 
bus, tai ir kelias dienas. Bus ir 
valgių ir midaus, ir muzika, ir 
šokiai ir sprogstančios ugnys ir 
daug kitų dalykų. Kiek teko 
sužinoti, įžangos į sodą vaidilos 
imsią šiemet tik po 50c., o iš

yra Chi-
cagos svetainėj jgaiios l’erku- 

ną, žaibą, Praamžių, Krivią- 
Krivaitį ir kitas vtfšenybes pa
skelbti lietuvių tautai manifes
tą arba aplinkraštį. Mat vaidi
los neatstovauja kokios nors 
frakcijos, o visą tautą; net ir, 
senovėj jų mokinami, įkvepiami i halsą, 
ir vedami visi lietuviai keliavo!

rumu, švarumu ir išmintingu-

Ar myli savo gimines, sa 
vo draugus Lietuvoje?

Rudenį Zuzana stos į augštes- 
nę mokyklą ir eis 4 metų kursą, 

Kad ^ad Prisirengus į universitetą, 
galėtų' Pradines mokyklos užbaigtu-

šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldBHrnų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos”. žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes Naujienos atvykusius
yra populiarus laikraštis ne atstovus|įleisią ir vaišinsią do- 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli ^Naujienas” per-1 
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos gėrės- j 
nius bendradarbius, negu kiti ; 
laikraščiai, talpina žinias ne > 
vien iš Amerikos lietuvių gyve-' 
nimo, bet ir iš viso pasaulio' 
dalių, taipgi rimtus, pamoki- j 
nančius straipsnius teikia savo* 
skaitytojams kiekviename nu 
mery j e

vanai.
Tokių parengimų, kokius vai

dilos duoda, da niekas nesuge
bėjo padaryti, todėl reikia tikė
tis, kad ir šis jų apvaikščioji
mas arba piknikas pralenks ir 
Eucharistijos ir kitus 
kongresus. —Italijonas.

to studentė Eufrozina Mikužiui 
tė, ir smagusis northsidieČių 
draugas -Antanas Vilis,' ponai 
Jurgelioniai iš Northsidės ir 
daugelis kitų. Svetingumas žy
mėtinas, girtuokliavimo nėra, 
laikais juokai, laikais rimti pa
sikalbėjimai.

Draugai linkėjo Viliama svei
katos ir ištvermės, o jų dukte
riai Zuzanai geriausios 
moksle. —Prosytojas.

Jaunoji Birutė

Zuzana

visus

kloties

North Side
Viliotė baigė mokyklą

Rytoj Jaunoji Birutė rengia 
išvažiavimą j Barrington, III., j 
Havvthorne farmą, kurios ma
nažeriu yra p. V. Bigelis. Visi 
vaikai ir svečiai turi susirinkti 
7:3O vai. ryto Mark White 
S(f. parke, o iš ten visi automo
biliais važiuosime į išvažiavimo 
vietą.

Greičiau kalnas ateis pas
KT , > Mahometoną, negu Juozas Vilis‘Naujienų spauda aiš-'

J. UktVeris vėl su Jaunąja
mes socializmo darbą”, kalba Birute. Pereitą susirinkimą nu- 

ki, rašto kalba suprantama Lie- northsidiečiai. Juozas atvyko į tarta pakviesti J. Uktverį kaipo 
“Naujienų” 1 Ameriką tuo pačiu laiku ir lai- patarėją prie tėvų komiteto ir 

visuomet vu> ka(ja keliavo ir I>r. Montvi- kaipo žaismių vedėją. J. Uktve- 
gaubiamos nė das, ir Jamontas ir visas būrys ris iškarto nenorėjo

Vilis buvo jau pirmiau dirbtą darbą dirbti, 
visuomenes socialistas ir gelbėjo Morttviduijbet Jaun. Birutes pirmininkės 

ir kitų prašomas sutiko sugryž- 
ti ir veikti taip, kaip kad se
niau veikė.

Ateinantį ketvirtadienį J. Uk- 
tveris jau bus ąu Jaunąja Biru
te. Tad visi vaikai bukite.

—Japu-Jahnis.

tuvos žmonėms, 
teikiamosios žinios 
teisingos, nėra ] 
partijine, nė tikybine skraiste, kitų.' Jau tuomet 
“Naujienos” yra 1 ‘ 
laikraštis ir jos tai visuomenei Rotterdame, kuomet ten T)uvo 
teisingai ir nuoširdžiai taniau- rengiamos viešos prakalbos. At- 
ja. ' vykęs į Ameriką, tuoj stojo Į

Todėl jei jus mylite savo gi- LSS. ir iki pat šiol nuoširdžiai 
minės, savo draugus Lietuvoje joje darljruojasi. Tai nėra eilinis 
ir norite, kad jie semtųsi svei- 'marys, o senas patyręs kovoto- 
kų, naudingų žinių ne vien iš jas, plačiai apsiskaitęs,- turi 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir nepaprasto gabumo logingai 
darbuotės, bet visais einamais protauti ir kalbėti, visiems yra 
klausimais, kurio beatvanginidi žinomas kaipo ytin 1 • • v • •
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
“Naujienas”. Jie jums bus di
džiai dėkingi, nes jus jiems 
įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinf (į
“Naujienų” kaina nietams į Lie
tuvą $8, pusei metą $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujieną” agentus, “Nau
jienų” skyriuose arba 

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago.

i teisingas, 
padorus ir nuoširdus žmogus. 
Jis yra vienas tų, kuris dikčįai 
gelbėjo Naujienoms įsikurti, 
jokios karo ir bolševizmo aud
ros nesudarkė jo sveiko proto. 
Jis tiesus ir atviras; jis toleran- 

paiigetijftną. -tingas’ bet nepakenčia veidmai
nių ir šmugelninkų. Platus So
cializmo žinojime, tvirtas savo 
įsitikinimuose, jis yra nepajudi
namas socialistas, ir norisi tikė
ti, kad jis tokiu ir liks viAą am-

Nebūdavo svarbesnio mitin
go, kiek žymesnio pažangiųjų

apsiimti

Kensington
Trijų vietos pšelpinių draugi

jų išvažiavimas bus rytoj, lie
pos 11 d. Washington Heights 
miškely, prie May ir 107th gt. 
Bus įvairus programas. Kalbės 
Naujienų Redaktorius P. Gri
gaitis apie vietos draugijų rei
kalus ir ‘dabartinę Lietuvos 
padėtį. Dainuos L. M. D. “Ai
do” choras. Bus įvairių žaismių, 
už ^kurias bus duodamos dova
nos. Del šokėju bus gera muzi
ka. Bus minkštų, gėrimų, šiltų 
ir šaltų užkandžių, ice cream,

K. Gedimino, Politikos ir įsvAžIAVtMAŠ SU DOVANO- 
T -- Brohų ir |

Seserį/ Draugija. Pradžia 12 ftengja Birutės Kalno Draugija 
vai. dienos. - Komitetas.____ | Ned6lioj, liepos im "

Buvusia^ ČERNAUSKO DAR
ŽE, Lyons, III.

Pradžia 10 vai. ryto.
Kas nori gauti dovanų tikie- 

tą, malonėkite atsilankyti, 804 
W. 31 St. Dovanas yra aukavę 
šie žmonės: -

1. Juozas Yankauskas, 4053 
tlieka S°* Richmond St. $5 cash.

cen-| 2. Erank Degimas, 804 
31 St./ siutas $30

3. Jurgis Janušauskas, 
W. 33 St., laikrodėlį $10

4. Juozas Balčiūnas, 3200 So. 
Uowe Avė., karoliai, $10

5. Stan. Giięfcąs, vl £401 So. 
Auburn Avė., pioštas paveikslas 
$15

6. Juozas Janušauskas, , 918 
W. 84 St., $5 auksu

7. PijuŠas Geleškafc, 8483 S. 
Leavitt St., $5 auksu

8. Juozas Bernėtaitis, 8223 
So. Emerald Avė., kčksą $5

Širdingai kviečiame visus lie- 
tuvitis-Ss 
ganedinti

Pranešimai

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos ar našlės nesenesnės kaip 40 me- 

AS csų vaikinas 39 metų. Meld- 
atsišaukti laišku. Duosiu atsaky- 
klekvienai.

J. F. BĮ JUS 
1803 W. 47th Street 

Chicago, III.

tų. 
žiu 
mą

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI ruimas dėl vieno ar 

dviejų vyrų, be valgio. 3412 So. 
Lowe Avė.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI 1100.00?

AMakyinBs: $100.00 ant syk k 
$6.00 j metus per vis* 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas ąC* ~ 
Vam tikra darbą. PralcisHami i 
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šį'utą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
He pinigai uždirbtų Jimis jei padė
tumei juos j banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 -gryno pelno ant kiekvieno 
i 100.00 — pamislyk kickijusų 
šimtas uždirbtų jei /laikytumėt ji 
čia per 20 metų? ' , .< . ,

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA,? 
1739 So. Halsted St.

Prisidėkite į Šių draugiją
Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 

yra didžiausiu savišelpos organiza- 
eija C.lllcngoje ----- priklnuso net HOO
vyry ir moterų. Drnuaiios piniginis 
turtas siekia arti $15,000, Yra trys 
skyriai pašelpos sergantiems na
riams: $<>, $io ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metij. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų yra prieinamos ir 
Čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. 
Halsted St. Tel. Roosevclt 8500.

Pavieniai nariai norinti įstoti j 
šių draugijų, galite paduoti prašy
mų bile vienam draugijos nariui, 
arba kreipkitės į “Naujienas”, čia 
galėsite išpildyti aplikacijų į Chi
cagos Lietuvių Draugiją S. P.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

UI. —- Didelį piknikų 
Juozapo Draugystė ir 

kuopa bendrom jėgom, 
įvyks subatoj po pietų,

10 d., Pradžia 2 vai.

rengia šv.
SLA 289 
Piknikas 
J.iepos-July 1(1 d.._____ _
l>o pietų ir tęsis iki vėlybos nak
ties. Pikniko viėįa Caluniet Grove, 
Blue Island, Ill^>

Taigi vietos lietuviai ir lietuvai
tės esate Kviečiami atsilankyti. 
Taipgi ir apicRnkės miestelių at- 
važiuoKite praelisti dienų ant ty
ro oro, nes tai yra gražiausi vieta 
visoj apielinkėį^Muzifca bus Rose
lando benas po^rvadOvyste S. Kar
dinus. Kviečia Rengėjai.

Draugijoj Palai nU n tos Lietuvos 
pusmetinis* susirinkimas bus^knygų 
patikrinimo raportai išduoti. Susi
rinkimas įvyks liepos 11 d., 1 vai. 
po pietų, 3131 S; Halsted St, Ejta- 
te kviečiami l^uoskaitlingiausia i 
mitingų susirinkti.

A. Margevičius, rašt.

Lietuvių Draugijos S. P. 
susit ink imas bus nedė
ti d., 2 yal. po piet, 

Taniple svetainėj, 1547 N. 
kampas North Avė. (Vi- 

i nariai būtinai daly
vaukite. Turėsime daug naujų narių 
priimti ir kitus svarbius reikalus 
apkalbėti. Chicagos Lietuvių Dr-jos 
S. P. Sekretorius X. Saikus.

H , 3

Chicagos 
pusmetinis 
lioj, liepos 
Masonic 7* 
Leavitt St., 
j>i draugijos

Iškilmingas išvažiavimas Lietu
vių Am'erikos Politikos Kliubo ant 
North West Sidės atsibus nedčlioj, 
liepos 11 d., Edgebroock No. 2, 
’efferson giriose, 12:30 vai. po pie
tų. Pradėsime su didelėmis iškil
mėmis. Kurie turi savo automobi
lius malonėkit pribūti paskirtu lai
ku prie svetainės šv. Mikolo pa
rapijos, 1644 W. XVabansia Avė. Iš 
čia važiuosime į girių. Komitetas.

...... -Į_____
Lietuvos Mylėtojų Dr-stės pus

metinis susirinkimas atsibus šešta
dieny, liepos 10 d., 8 vai. vakaro, 
Lietuvių Auditorium, 3133 South 
Halsted St. Gerbiami draugai riia- 
lonėkite pribūti visi laiku, nes tu
rime daug reikalų.

K. J. Demereckis, rašt.
• 7 ; 'Tautiškos parapijos t (ųfiOl So. 

Union Avė.) šuširinkiniaš yra šau» 
kianias apsvarstymui pakėliipo ir 
pataisymo bažnyčios^ Visi nariai 
užjaučiantieji ir geros valios lietu
viai malonėkit atsilankyti. Susirin
kimus atsibus savo svetainėj suba- 
toj, liepos 10 d., 7:30 vai. vakare.

. Valdyba.

Jaunosios Birutės išvažiavimas j 
“Havvthorne” farmą, Barrington, 
UI., kur nianažeriu yra p. V, Bi- 
gelis, bus nedėliok liepos U d. Vi
si vaikai — nariai ir svečiai turi 
tą dienų susirinkti kaip 7:30 vai. 
ryte Mark VVhite Sipiare parke. Vi
si vaikai važiuojantys be tėvų, tu
ri atsinešti po 25c. maistui.

Komitetas.

Bridgeporto L. Polit. ir Pašelpos 
Kliubo pusmetinis susirinkimas 
įvyks nedėliok liepos 11 d., Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. kaip 1 vai. po pietų. —S. D.

w.

840

dalyvauti; busite 
ir gausit dovanų.

—Komitetas.
už-

Dukterį) Draugijos susi-Lietuves
rinkimas atsibus Liepos 12 d.,‘vakare 
paprastoj svetainėj, Mark White Sq. 
ir toliaus dar bu.š per 2 mėnesius 
vakarais susirinkimai. Visos narės 
nepamirškit atsilankyti, nes visoms 
tie patys reikalai.

Draugiškas išvažiavimas Lietuvių 
Piliečių Brolybės Amerikoj, rengia 
draugiškų išvažiavimų, kuris įvyks 
Liepos 11 d., Bervvyn, Lyons, Che»- 
nausko buvusiam darže. Bus dainų, 
muzika ir tt. Nepraleiskite progos. 
Kviečiame atsilankyti visų draugų.

A. Zalangėnas, Rašt.

Chicgos Lietuvių Auditorium ben
drovės direktorių ir “ 
stovų mėnesinis susirinkimas Įvyks 
liepos 12 d., 7.30 vai. vakare. Chi- 
eagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. —J. Zalatoris, rašt.

at-

Svarbus pranešimas Roselando, Pull- 
mano, Kensingtono ir West Pull- 

mano lietuviams

Nuo gegužės 31 dienos, palengyi- 
mui viršuj paminėtų kolonijų lie-

PAIEŠKAI! apsivedimui gerai at
rodančio inteligentiško ir rimto vy
ro, Amerikos piliečio tarpe 30 ir 
42 metų • amžiaus. Pageidaujama 
gyvenantis ne Chicagoje. Aš esu 
mokyta, rimta ir gerai atrodanti 
lietuvaitė, nesenai iŠ Lietuvos. Pa
ieškojimo priežastis rimta ir svar
bi.

Rašykite:
Deliver M. K. 

Aldona Drug Storc\
4702 So. Western Avė.’ " 

CHICAGO, ILL.

VĄIEšKAU apsivedimui protin
gos laisvos merginos ar našlės, be 
vaikų,* n^’ senesnėsz 35 metų. Aš 
ebu našlys, 35 metų sėnunio. Atro
dau kai 25 metų. Turiu gražų gy
venimų, bet norėčiau kad ir mer
gina bent kiek turėtų pinigų dar 
dėl pagerinimo gyvenimo. Meldžiu 
atsišaukti tik chicagietės. Duosiu 
atsakymų kiekvienai. Rašykit:

M. S., 74 E. 101 st Place, Chicago
* JlJ XPAIEŠKAU vaikino apsivedimui. 

Esu jauna ir daili — turiu tėvų pa
liktą namų ir pinigų. Jei patiks, ve
idu neturtingų, bile bus išmintingas. 
Pi.Sylcite:

Naujienos, 
I3ox 813,

1739 So. Halsted St.

IEŠKAU našlės nr merginos ap- 
sivediirini. Aš esu našlys -47 metų, 

vaikų. Mergina ar našlė nuo 40 
48 metų atsiliepkit, be vaikų.

F. L. O.
8715 Housfon Avė., 
SO CHICAGO, ILL.

be 
iki

rSRENDAVOJIMUI

PARENDAVOJIMUI kambarys, di
delis, .šviesus. Elektros šviesa, mau
dynės, Šiltas vanduo, vienam ar 
dviem vaikinams ar merginoms. 
733 W. 18th St. 3rd f J. Vidutinis 
fintas. F. Seter.

RENDAI kambarys ramioj vietoj, 
taipgi yra ir garadžius, pigiai. Atsi
gaukit 830 XV. 34 St., Tel. Boulevard 
7556.

PASIRENDAVOJA kambarys ant 
antrų lubų iš fronto. 4345 South 
Fairfield Avė.

KAMBARYS dėl vieno ar dviejų 
vaikinų, su valgiu ar be valgio. 
Naujas šviesus kambarys, visi pa- 
rankumai, ant 2 aukšto, 7027 So. 
Rockvveii St.

KAMBARYS ant rendos 
arba dviem vaikinam, be 
vana, telefonas. 731 W. 18 
floor front.

vienam 
valgio, 

St. 3rd

DEL rendos fronto ruimas, švie
sus, ant viršaus; dėl 2 emrginų ar 
vaikinų ir žemai 2 ruimai, miega
mas ir verdamas. Jeigu kas norės 
rendavoti visus sykiu arba sky
rium, kreipkitės:

2746 Maplewood Avė.
Tel. Seeley 9625.

RUIMAS ant rendos dėl vy
rų, merginų arba vedusiai po
rai; šviesus iš visų pusių; prie 
mažos šeimynos. 4235 So. Rock- 
well St. 2 fl Tel. Lafayettc 7809

ĮVAIRUS SKELBIMAI

STORAS ant rendos 4 kam
bariai pagyvenimui; elektra ir 
vanos. Vieta tinkama dėl viso
kio biznio. Netoli lietuvių baž
nyčios. Garadžius 2 mašinoms. 
Jeigu kas norėtų, gali pirkti vi
są namą. 1434 S. 49th Ct. Sa
vininkas gyvena 4936 W. llth 
St., Cicero, 111.

RENDAI Storas ir 4 kamba
riai prie storo ir garažas; gera 
vieta dėl bučernčs ir grosernės,nuv uiviivn, vieta uei uuceriivs u giuseriivs,
^da pisi- 5211 S. Kildarc Av.

niais numeriais, atidarome “Nau
jienų” pardavinėjimų ant sekamų 
kampų:- •— - - J

Tel. Stewart 5217

PIRKIT PLUMBING4 PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levintbal Plombine Supply Co., 
1637 West Divislon SU 

netoli Marshfield

STOGDĖNGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Pliene Lavvndalc 0114.

i .ROSELAND: , 
Avė. ir 103 St. 
Avė ir 105 St. 
Avė. 
Avė. 
Avė, ir 113 St., 
Avė

Michigan
Michigan
MichiganMichigan
Michigan
Michigan

WEST PULLMAN: 
Michigan Avė. ir 119 St. 

KENSINGTON.
115 St. ir Front St.

PULLMAN:
111 St. ir Cottage Grove Avė. 

čia visose paminėtose vietose 
“Naujienos” gaunamos anksti iš 
pat ryto kasdien.
NAUJOS STOTYS CH1CAGOJE: 

Halsted St. Ir 63 St.
State St. ir 63 St.

ir 108 St. 
ir 111 St.

ir 115 St.

RENDAI flatas 5 kambarių, ant 
.mtro flato; gasas, elektra, maudy
nės, šviesus . ruimai, mūrinis 
mas, vienas blokas nuo karų 
jos, nuo Archer karų. Renda 
— $30.

5211 S. Kildare Avė.
Tel. Stewart 5217

na- 
lini- 
Pig‘

KRAUTUVIŲ FJKČERIAI
, Groaemių, Bu- 

Černių, Delikate- 
jKįr/ ssen, Restauran- 

tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

r specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

PASIRENDAVOJA Storas, tinka
mas barberiui arba gfosernSj. Steam 
heat ir janitoriaus patamavhnas. Ne
brandi renda. 729 W. 18th St.

PASIRENDAVOJA atsakanti krau
tuvė arti Lietuviškos Auditorium. 
Del informacijų pašauk Dorchester 
10285.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted Sti

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

TOXVN OF LAKE: 
Benošiaus Aptieki, 1616 W. 47

DIDMIESTYJE:
Van Buren St. ir State St.

Jeigu yru numatomos kur tinka
mos ir reikalingos “Naujienų” sto
tys įsteigimui bile kurioje dalyje miesto Chicagos arba ir Chicagos priemiesčiuose, malonėkite apie tai 
pranešti “Naujienų” cirkuliacijos 
skyriui. Tų galite padaryti telefo
nu bei laišku. Kiekvienas toks pra
nešimas bei reikalavimas įsteigti 
“Naujienų” pardavinėjimo stotį bus 
tinkamai išrištas ir radus tinkamas 
sąlygas įsteigimui tokios stoties, 
stotis bus įsteigta.

“N-nų” Cirkuliacijos Skyrius.

st.

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos. Vitšpa- 
minėtame apskrityje aprūpimi lie
tuvius “Naujienomis”, pertat kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu*, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekviena dieną anksti rytų. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 $3. Paulina St. Tel. Prospect 
1887. ’ i

Tel. Prospect 1297

F. J. YANĄS ■ 
Geležinių daiktų ir Įrankių 

krautuvė

2805 W. 63rd Street
Visokios malevos, aliejai ir var- 

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

3 kambarių 

labai gražioj vietoj, prie par- 

5533 S. Claremont Avė.
Tel. Republic 9059 

blokas i rytus nūo Westcrn

PASIRENDAVOJA
flatas dėl poros arba mažos šeimy
nos;
ko..

Avė.

BENDON didelis kampinis Sto
ras ant bizniavos gatvės, i>ečiumi 
šildomas, renda prieinama. Tinka 
visokiam bizniui.

NAUJIENOS 
1739 S. Halstėd St. 

Box 815

FLATAS 4 ruimų rendai 2 drapanų 
glazetai, elektra, gasas, 1 mašinai ga- 
radžiu.š, 3 lubos, 3212 Wallace St.

SIŪLYMU KAMBARIŲ

Tel. LAfayctte 8705—8706

RUBIN BROS.
NAM(J STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
CHICAGO

KAMBARYS ant rendos vienam 
vaikinui, be valgio. 1718 So. Halsted 
St., 2nd fl.

RENDAI kambarys dėl vyro, 
merginų ar Vedusios poros su 
valgiu arba be valgio. Gali ir

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS: I virtuvę vartoti. Naūjas namas 
“Naujienas” pradedama išnešioti 9 fi 097 \xr 04 nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai č 1 late

gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-rtios gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Natrjfėnas” galima mokėti sykį 
| savaitę arba syk) į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rubfnanli ankstyvomis “Naūjiėnopiiš” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9068).

RUIMAS rendai vaikinui ar mer
ginai, prie mažos šeimynos. Švie
sus, gražioj vietoj. 3417 W. 64 PI. 

------ 4----- •------- i-----------------------

APSIVEOIMAIDr-stė Lietuvos Vėliavos A. No. | 
laikysi savo J mėnesinį ąųsjrinkimų

Vėtai- PAlpšOU apsivedimui „vj, .v- .u „ .v. „JfvL nos arba Našlės tarpe 2Ž h
Malonėkite visi draugai atsilankyti,' ĮV* Aš esu vaikinas 34 melų. Noič- 

daug svarbių reikalų1 f/nu susipažinti su dora ir iSinin-

sekmadįeny, liepos 11 di/fy vaK po 
pietų/' Dayis Sųuare Parko sr.ytųi 
hčj, prie 45 ir So. Paulina gthvlų

nes turime 
aptarti. —F. Motuzas, rašj.

18-tos gatvės apielinkė. — SLA 
129 kp. pusmetinis susirinkimas at
sibus liepos 11 d., 1 vai. po pietų, 
Dvorak Purk svetainėj, XV. Culler- 
lon ir Mery St. —Valdyba.

_ DAILYDfi
Taisau visokius medžio darbus: 

purčius, garažus. Darbų atlieku 
greitai ir sųžiniškai.

KAZYS JANIUL1S
3237 So. Lime St.

CHICAGO, ILL.

1 PASIRANDAVOJA 2 l'etlruimiui 
vaikinams ar vėdusiai porai be vaikų. 
Savininkai blaivi žmonės, be vaikų, 
3454 So. Oaklay Avc.

LIETUVIŠKAS HOTBL1S naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dcl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 

o- < valgių ar|)a be valgio, 83 ir $4, 
“ • 40 r., ‘ WU gAko 

1606 So. Halstėd St.
linga moteriške ar mergina. Noviji 
čios apsivesti atsišaukite. Atsaky
mų duosiu kiekvienai. Platesnių ži-‘ 
nių suteiksiu per laiškų. j

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

Box 814.

RENDAI kanhbnrys vienam ar( 
dviem vaikina ar merginom, be 
valgio, prie dviejų ypatų šeimy
nos. Geistina, kad butų švarus.

Kreipkitės:
3443 S. Auburn Avė.

2 lubos užpakalis

Sučėdyk pinigų, nemesk senas 
skrybėles į šalį, atnešk pas mus, o 
mes padarysime ja kaip naują. 
Valom šiaudines ir panama skry

bėlės.
LITTLE STAR HAT CLEANJERS
★ ' 3328 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 0179

Tel. Prospect 7960

Alias Fuel Company ’
: Prezidentas V. Gapszewicz

Anglys, Coke ir Ledas
Olselio ir Retail Anglių Jardas 
Pirkite anglis dabar, nes yra 

pigesnės

4913-19 So. Paulina St.
Netoli 49th Street
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ĮVAIRUS skelbimai AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME NAMAI-ŽEMF NAMAI-2EME
LIETUVIŲ SPAUSTUVR

Spauzdinam įvairius spaudos dar
bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, programus, plakatus, tikietus ir 
visokius blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
j musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

710 W. 33rd St., Chicago, III.
Te). Yards 6751

PARSIDUODA automobiliai “Hop- 
mobile”. 5 sėdynių, geram stovy
je. Parduosiu pigiai. 2514 \V. 45th 
Place.

PARSIDUODA Hudaon 5 sėdynių 
sėdau automobilius. Gerame stovyje. 
Parduosiu pigiai.

2233 W. 23rd Place

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė. Bizifis išdirbtas per 30 me
tų. Savininkas turi 2 bizniu. Lysą 
duosiu ant kiek norėsit. Rcnda pi
gi. Pagyvenimas prie biznio.

Kreipkitės.
4503 S. Hermitage Avė. 

Tel. Boulevard 6059.

PARDUOSIU turing .7 pasažierių 
_  __ automobilių, ar mainysiu ant lotų ar 

■ biznio. Automobilius gerui atrodo, 
GALIU prižiūrėti mažus vaikus kaip naujas. Tel. Hemlock 4127. 

motinoms einančioms darban. Ga-į 
liu ir ant nakties palaikyti. 4757 
S. Rocksvell St. I augštas. RAKANDAI

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sėmė, fikčeriai skyrium, pigiai. Tel 
Lavvndale 3758.

PARSIDUODA dvi siuvamos ma
šinos — Singer White. 2 lubos, 822 
W. 37 Place.

REIKALINGI 2 partneriai va
žiuoti i Californiją su automobi- 
limn. Kas moka važiuoti nuvešiu 
už mažą atlyginimą. Pašauk: 

Ardmore 2388.

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai su visais mažmožiais, nebrangiai. 
Atsišaukite Pėtnyčioj vakare, o Su- 
bntoj po pietų. 2136 W. 22nd PI., 2- 
ras augštas.

NAMAI-2EME

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

11)0
I moterų prie dekoravi- 
o. Darbas namie, lengva 
gera mokestis. 159 North 
Room 1632.

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai, geram stovyje, visi ar atskirais 
šmotais. Parduosiu pigiai, nes išva
žiuoju j kitą miestą.

JOHN FEIZA,
3311 Crystal St., Chicago, 

Tel. Spaulding 9207
m.

REIKIA moteries sortuoti skudu
rus junkšapėje. Austin Junk Shop, 
2058 \V. Austin Avė. \

PARSIDUODA 6 kambarių nauji 
rakandai, gerame stovyje; (_ 
gauti pigiai ir kambarius parenda- 
voti. 3319 Lowe Avė. 2nd ii. front.

MŪRINIS namas, parloras, 
valgomasis kambarys, virtuvė, 
2 miegami kambariai, vana ant 
pirmo aukšto, 5 miegrumiai 
aukštai, vanduo, virtuvė, lan- 
drė, toiletas ir frontinis kam
barys skiepe. Trim ingai aržuo- 
o ir kieto pine, kaip naujas. 
Viškai su grindimis. Furnas gil
domas. Jardas ir 4 .kambarių

NAUDOKITĖS PROGA
IŠSIMAINO puikus dvaras, netoli 

didelių miestų, ir tarp kelių le^kų, 
netoli nuo Chicagos, su visais gyvu
liais ir mašinerijoms, kas .reikalinga 
ant ūkio. Randasi Michigan valsti
joj. Parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant namo nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO 2-jų flatų muro na
mas, po 4 ir 4 kambarius, parduosiu 
už $8,509 arba mainysiu ant cottages 
tolinus iš miesto. Cottage randasi 
Brighton Parke.

IŠSIMAINO 2-jų flatų muro na
mas, po 4 ir 4 kambarius, cementuo
tas skiepas, antaukštis drabužiams 
džiauti, ųamas randasi lietuvių apie
linkėj. Parduosiu už $8,500 arba mai
nysiu ant bučernės, restauranto arba 
ant nedidelios farmos.

IŠSIMAINO bizniavas namas ant 
farmos, 2 Storai ir -1 flatas.

Kreipkitės pas
F. G. LUCAS & CO. .

4108 Archer Avė.
Phone I/afayette 5107

FARMA ANT EŽERO KRANTO

PARSIDUODA labai pigiai; įmo
kėti $1,500, Savininkas mainys ant ( 
namo priims lotus už pirmą įmo- 
kėjimą. Karma randasi Michigan 
valstijoj. Geriausi namai išstatyti, 
su gyvuliais ir mašinomis, kas tik 
reikalinga ant ūkės.

PARSIDUODA arba išsimaino 7 
kambariu rezidencija, netoli nuo 
Chicagos. Parsiduoda labai pigiai. 
Savininkas mainys ant 
namo, lotų, formos arba 
kio biznio.

Chicagos 
bile ko-

refitau-Parsiduoda namas su 
ranto bizniu 

STORAS, 4 kambariai 
5.'kambariai ant viršaus, 
kas mainys ant namo, fanuos arba 
priims lotus už pirmą jmokčjimą.

C. P. SUKOMSKIS CO. 
3352 S. Ilalsted St.

Boulevard 9641

su Storu,

REIKIA patyrusiu moterų sor- 
tuoti popierą. \Vallace Iron 
Metai Co., 6100 S. La Šalie St.

PARDAVIMUI
ANT PARDAVIMO

galima cottage iš užpakalio. Visi kam- 
" (bariai šviesus, nauji elektriniai- 

dratai. Title grynas. Pardavi
mo priežastis—mirtis tėvų;
$8400 cash, o išmokėjimais 
$8900. Bieger, 5333 Emerald 
Avė., netoli Halsted St.»

PARDAVIMUI mūrinis namas 7 ir 
kambarių, maudynės, elektra, karš- 

vandeniu apšildomas, aržuolo tn-
7 
tu 
mingas, labai graži .vieta, parkas ir 
pusė bloko nuo bulvaro. Parduosiu 
pigiai, inmokėti tik $2500, kitus 
rendą. Namas randasi 5422 
Carpenter St.

Naujas mūrinis namas*North 
5 ir 5 kambarių, intaisyti pagal vė
liausios mados, lotas 40x125, gara- 
džius ant dviejų mašinų, inmokėti tik 
$3000, kitus kaip rendą. Namas ran
dasi 2132 N. Le Vergne Avė.

Beveik dar naujas 5 kambarių, 
dinls namas, maudynės, elektra,

FARMOS
Nepirkite formų smiltynuose, pakol 

nepamatysite mumis ir musų koloni
ją, Rašykit mums, o mes prisiusime 
jums šių metų katalogą. (-)

PHILIPS & MATTIS
R. 2, B. 83 S'cottville, Mich.

kaip 
So.

Side

me- 
visi

Savinin-1 parankamai, barnė dėl karvės ir viš- 
ios arba tininko, žemė 90x125. Inmokėti tik

2 gyvenimu už $9500
Pardavimui naujas mūri

nis namas, 4 ir 5 kambarių, 
randasi netoli Marųuette 
Parko; tik $1,000 įmokėti. 
Klauskit pas savininką 

6959 So. Ilalsted St.

DALO PINIGŲ

REIKALINGA moteris prie namų 
rbas ant visados, užmokestis ge-1 

Atsišaukite tuojaus. A. Stankus,
59 S. Maplewood Avė.

BEAUTYSHOP

REIKALINGA gaspadinė prižiū
rėti namus ir dvi mergaites, su 
alga susitaikysim. Atsišaukit: K. S. 
1008 S. Artesian Avė.
r

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

Labai geroj vietoj, lietu
vių ir kitų tautų apgyven- 
toj. Biznio daro apie $600 
i mėnesį. Visokie įrankiai 
mašinos, etc., 4 budos ir vi
si fikčeriai. Savininkas pri
verstas parduoti už pusę 
kainos dėlei ligos.

WESTERN AVENUE
100X125 arti 55th st. Savinin

kas nori mainyti ant dviejų flatų 
arba

UŽDIRBS kas pasinaudos šitąją 
proga. Parduosiu arba mainysiu 
lilnąi prirengtą COAL YARD. La
lai geroje vietoje South Sidėje.geroje vietoje South Sidėje.

PARDAVIMUI gražus rezidenci-
jbs namas, 4 pagyvenimų po 4 kam
barius. Rendos j metą neša $950.
Elektra, gasai ir kiti įrengimai.
Verta norinčiam pirkti 
matvti, Kaina $6,000;
trečdaliu. Namas randasi 1932 Sor 
Wells St.

PARDAVIMUI 3 didelių kamba
rių medinis namas, arti VVest Pull- 
riiano. Visai pigiai ir su mažai ka- 
nitalo galima 
laikyt, kiaule, 
11119 S. Ada 

Apžiūrėk i t- / 
du bargenus, 
versti išvažiuoti.

P. SINKUS, 
226 W. 47th St

$1000, kitus kaip rendą. Namas ran
dasi 5538 So. Kostner Avė.

Naujas mūrinis namas 4 ir 4 kam
barių, aržuolo trimingas, 1 
karštu vandeniu apšildomas, 
tas pagal vėliausios mados, 
ti $3000, kitus kaip rendą. 
randasi 4640 So. Sacramento

Medinis namas 4 kambarių, aukš
tas pundamentas, maudynės, elektra,

flatas 
intaisy- 

Inmokė- 
Namas 

Avė.

namq pa- v,.‘ \ f—imnk<*4 di'i v*sl parankamai, atrytai ir ele« istai-
1 I I I * f Av L l|ll . , 1 avi 1 • • • •
• ............ i dir t »♦ tu /ils/it aci 1 i t n<i i m 1isytos ir išmokėtos, parduosim pigiai. 

Inmokėti tik $1500, kitus kaip rendą. 
Namas randasi 4642 So. Cac ramento 
Avenue.

LIETUVIŲ SALESMEN’Ų

Vien tik prižadėjimai neužmoka bi
lų. Nebūkit užganėdinti darbu, kuris 
neturi jokios ateities. Suteikit sau 
progą uždirbti daug pinigų. Musų la
biausiai pasekmingi vyrai ir mote- 
rys pardavinėtojai, yra taip pat pa- 
piasti žmonės, kaip ir jus. Mes iš
mokinome juos kaip pardavinėti.

Mums reikia keturių lietuvių aales- 
• meną dėl pardavinėjimo puikių są- 

vasėių, kurios randasi netoli nuo ele
vatorių linijos.

Tai yra viena didžiausių 
(’hieagoje uždirbti daug pinigų. Mu
sų biznis taip greitai auga, kad mums 
reikia daugiau vyrų tuojau. Alga, 
bonus ir komišinas.

SI I EKLĖTON BROTHERS
160 N. La Šalie St., Room 416 

arba Skyriaus ofisas 
6131 W. 22nd St.

FRANK L. SAVICKAS 
& COMPANY, 

726 West 18th St. 
Tel. Canal 1603

$750 vertės Bellman grojiklis pia
nas su 65 roleliais ir benčium, tu
ri būt parduotas už išlaidas, vis
kas už $125, cash $25, kitus savaiti
niais išmokėjimais. A. .1. KESSLER, 
2332 W. Madison St. Ist floor.

grosernę ir bu- 
progų černę, labai geroje vietoje. Taipgi 

6 moderniški kambariai rendon, 
$40 į mėnesį.

Atsišaukit tuojau
2252 W. 54 PI.

Tl'HIl’

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė. Lenkų, vokiečių ir slavokų apgy
venta apielinkė. Nebeužsiimaiu biz
niu. 1651 W. 21st Place.

PARDAVIMUI restaurantas, 
giai, daromas geras biznis. Mes 

Washtenaw Avė. Tel.-sime jums pabandyti.
1400 So. Jefferson St.

REIKIA shearmenų j geležies at
karpų jarda. Steincr Iron & Metai 
Co.. 1103 
\Vest 0177.

pi
lei-

bungalovv. Matykite
A. N. MASIULIS

6641 S. Westem Avė.
Republic 5550

901 W. 33 St.
Yąrds 4669

roga, pasitaikanti vienų syk 
gyvenime. Geriausias pasiuti
mas laimės.

Turi būti tuojaus parduota. Geras 
pasiulijimas bus priimtas — pui
kus 4 kambarių mūrinis bunga- 
1ow. Kiekvienas kambarys didelis 
ir Šviesus. Karštu vandeniu šildo
mas. Augštis su grindim —• yra vie
tos kambarį įrengti. PorČiai su 
dratais ir stiklu aptverti. 30 pėdų 
lotas. Viskas pilnai įrengta. Kas 
nors gaus gerą bargeną. Savininką 
galima matyti visą dieną subatoj ir 
nedėlioj. Lengvais išmokėjimais.

7206 So. Roekwcll Street

PARDAVIMUI naujas ir inoder- 
nrškas 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, 7147 So. (’ąiupbell Avė., ar- 
žuolo trinias, karštu1 vandeniu šil
domas, 30 pėdų lotas, atdaras dėl 
apžiūrėjimo nedėlioj, savininkas 
ant vietos.

7117 S. Campbell Avė.

TUŠČIAS 8 kambarių namas, 4 
miegruimiai, garažas ir vištų jardas, 
ant 2 lotų, netoli mokyklos ir baž
nyčios, kdina $4,800, cash $1,000, $50 
remiu j mėnesį. 1642 W. 36th St., 
etoli Western Avė., telefonuokit sa

vininkui Prospect 10469.

pirkti. Galima- karvę 
vištą ir tt. Vięta 

St.
interesuojanti 
nes savininkai pri-

PARSIDUODA 6 ruimų medinė 
cottage arba mainysiu j 2 aukštų 
namą. Parsiduoda 9 lotai Harvey, 
III, l'ž pigią kainą.

Kreipkitės.
6636 S. Michigan Avė.

2 lubos

Serai—bonai

REIKALINGAS fanneris neperto- 
li nuo Chicagos, kuris galėtų paimti 2 
vaikus ant vakacijų ant mėnesio 
laiko.

Atsišaukit
A. BALČIUS,

5949 So. Aberdeen St.

PARSIDUODA kriaučių štoras dėl 
naujų siuvamų ir senų valymų. Prie
žastį sužinosit ant vietos. Kreipkitės 
vakarais ar Subatomis po pietų. 1944 
Canal port Avė.

REIKALINGAS buče r i s, 
irbc. Telefonuokit 
iki pietų. 1235 S 
’l. Lafayette 1212

ilieny

patyręs 
sekma- 
Kedzie

PARDAVIMUI grosernė, delikates- 
sen, ice cream, saldainių krautuvė, 
prie mokyklos ir parko.

5658 So. Princeton Avė.

MAŽAS cash investmentas. Dide
lė proga. 2 augštų garu šildomas 
apartmentinis namas, 4-4 kambarių 
apartmentai, uždaromos lovos, mo
derniškas, parinktoj vietoj, kampas 
60th ' “ 
kia

ir Troy, kaina $31,000, cash 
nuo $3,000 iki $5,000.

H. W. ELMORE & CO. 
Kedzie skyriaus ofisas 
6254 So. Kedzie Avė.

Tel. Prospect 2433

rei-

AUTOMOBILIAI
o

S t u d e b a k e r automobi- 
(Yra vieni iš tvirčiausių 
LMBafyJ.r kainos prieinamos, nes 

kompanija pati viską ga- 
mina. Tokiu budu Stude- 

baker ir yra užvadintas “one profit 
car”. Niekas kilo pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, .transmission, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime.

Milda Auto Sales 
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685
I). Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

FORDAI
PRALENK šitą — atnaujinti tre

kai nauji bodies — visokio sty- 
liaus. $150 ir aukščiau. Su ir 
starterių.

ROY F. MUDD MOTOR CO.
Autorizuoti Fordo Pardavėjai 

1301 W. Madison St. 
Austin 2644

be

PARSIDUODA Automobilius ( 
Moon Sport Model, 1924. Visas' 
geras arba mainysiu į lotą.

3321 'So. Auburn Avė.
2 lubos užpakalis

PARSIDUODA 3 tonų trokas, 
slate body, labai pigiai. Del to tro-’ 
ko nebeturiu darbo; arba mainy
siu ant mašinos arba ko kito.

Kreipkitės:
315 S. 50 Avė., 
CICERO, ILL.

PARDAVIMUI grojiklis pianas, 
tiktai biskj vartotas, vėliausios ma
dos išrnarginimo, kaina $115, iškai
tant roleiius ir benčių, $50 cash ir 
po $10 j nuinesi atsakantiems žmo
nėms.

VAITONITIS
6512 So. Raisteli St., Ist fl.

PARSIDUODA bizniavas namas, 
krautuvė ir kambariai pagyvenimui 
ant l-mo floro ir 4 ir 5 kambariai 
ant 2-ro floro. Rendos neša $110.00 
j mėnesį, gražioj tirštai apgyvento] 
apielinkėj prie Bažnyčios.

1437 So. 49th Ct., Cicero, III. 
2nd fl. užpakalyj

PARDAVIMUI smulkių daiktų 
krautuvė; užlaikoma sausi gėrimai 
ir notions ir didelis stationary. Ly- 
sas dėl 2 metų; renda $30 j mėire- 

4 puikus kambariai pragyv^-
minui.

P. SINKUS, 
226 W. 471h St.

1 • t — ■ t

PAILSI DUODA' štoras su 6 rui
mais, pilnais forničių. Apgyventa 
visokių tautų. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Atsišaukite į trumpą 
laiką. Priežastis patirsite ant vie
tos.

PARSIDUODA mūrinis namas, 5 
fintai ir biznis; namas 6 metų. Vis
kas nauios mados. Yra gesas, elekt
riką, amudynės ir garažas. Parduo
siu pigiai arba mainysiu į mažes
ni. Pardavimo priežastis — nesu
tikimas partnerių. 5211 S. Kildavę 
Avė. Matykit savininką.

J. VIRBITSKI
7210 S. Carpenter St. 

Tel. Stewart 5217.

2335 S. lAavitt St.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, biznis eina gerai; rakandai 
yra nauji ir stako yra daug. Par
duosiu už pusę • prekės kaip yra 
verta arba įmainysiu ant lotų arba 
mašinos. Priežastį patirsit ant vie
tos. Tel. Roosevelt 3352.

PARSIDUODA groscrnč uu namu 
arba be namo. 5 rūmai gyvenimui, 
geroj •vietoj. 3400 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI pigiai bučernė, lie
tuvių ąpgyventbj vie|oj. Randasi 
5257 S. Princeton Avė. Atsišaukit 
308 W. 43 St.

PARDAVIMUI bučernė, labai gra
ži vieta, parduosim pigiai ar mainy
si m ant mažo numuko ar loto ar 
tomobilio. Bučernė randasi 5215 
Halsted St.

JAKANTAS BROS., 
4138 Archer Avė., 

Lafayette 767?l

au-
So.

PARDAVIMUI mažas groseriukas, 
užlaikoma visokių ųsmulknienų. Sal
dainių biznis geras,

3602 So. Emerald Avė.

5 KAMBARIŲ medinė cottage, 
aržuolo trinias, pečiumi šildoma, 
vra visi gatvės Įtaisymai, namas 
Išmokėtas, kaina $5250, cash $2000, 
5248 S. Trumbull Avė.

SHIVELY AND WHITE 
3044 W. 63 St. 

Prospect 1616

PARDAVIMUI 
mūrinis bungalow, 
deniu šildomąs, 
įrengtas, bargenas
$2000. Phone Chesterfield 3924, 

544 E. 88 PI.

6 kambarių 
karštu van- 
moderniškai 
$8750, cash

PARDAVIMUI namas, medinis su 
mūrinių pamatu; dėl 3 šeimynų, 
5—5 kambarių ir skiepe. Elektra, 
gasas.- Garažas dėl 1 mašinos. Kai
na $5,600. Pirmos kičuos viskas.

Kreipkitės.
915 W. 18 PI.

20 LOTŲ
OAK Lawn, prie 95 St. Savinin

kas nori parduoti arba išmainyti 
ant biznio arba gero automobiliaus, 
2 arba 5 pasažierių. Matykite

A. N. MASIULIS
6611 So. Weslern Avė.

Republic 5550

PARSIDUODA 5 kambarių medi
nė cottage šv beismantu, su dideliu 
lotu, cash $1500, likusius mėnesiniais 
išmokėjimais.

RUBIN JIROS.
4155 Archer Avė.

Pardavimui 2 aųgštų mūrinis na
mas, su skiepu, apie 1 metų senumo, 
kibai moderniškas, gerame stovyje, 

$4000 cash, kitus išmokejl-
mins

(>125 So. Troy St.

204 AKRŲ, mieste, prie valstijos 
kelio, 130 akrerių išdirbtos, kita že
mė ganyklos ir miškas, 11 kambarių 
•namas, didelė barnė, kiti namai, 11 
melžiamų karvių, 4 arkliai, 500 viš
tų, geras nutikėtas, netoli copper ir 
ore kasyklų. Fafnia su mašinomis, 
kaina, $16500.

PAUL LYNCH,jCarney, Mich.

Pamatyk šitą pirma, negu 
mirsi

2 b'LATŲ naujas 5 r 5 kambarių, 
garu šildomas, geležies konstrukci
jos. Rendos $150 mėnesiui. $14,500.

i 7515 S. Emerald Avė.

BARGENAS
5 FLATŲ ir štoras, kampinis 

gražus muro namas ir gera pietuos 
vieta, netoli parkų ir karų linijos. 
Rendos neša $3,672 j motus, o 
na tik $26,000. 
galėsiu pabūti, 
vininką

A. K. 
1920 So. 
3-čio.s lubos frontus

Gerą mainą 
Atsišaukit pas

MĄSLIUS 
Ilalsted St.

kai-* 
irgi 
sa-

2 FLATŲ muro namas, 6-6 kam
bariai. Aržuolo medžio vidus, karš
tu vandeniu Šildomas. Randasi arti 
67 ir Laflin. Kaina $12,000. Cash 
$4,000.

A. N. MASIULIS 
6641 So. Western Avė.

Republic 5550

PARSIDUODA 2 fialų po 4 kam
barius mūrinis -namas, garažas, 
augštas beismentąs, arba mainysiu 
ant mažesnio. 4757 S, Rockwell St.

4 RŪMŲ bungalovv, geroj vietoj. 
Parduosiu ar mainysiu ant biznio 
arba automobiliaus. Pašaukit.

BARGENAS. Parsiduoda cottage 
su frontiniu porčium, 50x125. 5247 
S. Central Avė. Near Archer Avė.

PARDAVIMUI 8 kambarių rezi
dencija, • ant cementinių bloksų, 
siute /stogas, 75x175 ir 25 pėdų 
elė, yra krūmų ir medžių, barnė ir 
stnuba, turit pamtytl, kad* įverti
nus.

7«14 S. Ada St.

PARDAVIMUI South Sldėj, medi
nė cottage, 740 W. 47 PI. 7 kam
bariu ir vana, 3 miegruimiai, fur- 

i nas šildoma. 2 augštų garažas, 
montuota elė. $1000, cash 600, 

’ tus kaip rendą.
.1. II. M. Room 103 
Jackson Park Plaza 

1540 E. 65th Place

BARGEGNAS
TURIU parduoti už labai pigiai 

pusė akerio žemės, vištoms auginti 
farma, vienas blokas nuo Archer 
karų, visa tik $950. Duosiu ant iš
mokėjimo. Atsišaukite 

4377 Archer Avė.

4 pagyvenimų namas, visi po 5 
kambarius, maudynės, elektra, visi 
parankumai, kampinis lotas 75x125, 
graži vieta, arti mokyklų ir parkų, tik 

šiuos1 pusę bloko. Cach $4000, kitus kaip 
rendą, arba mainysim ant mažesnio 
namo ar loto.

JAKANTAS BROS., 
4138 Archer Avė., 

Lafayette 7674
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LIETUVOS
I BONAI 
taipgi Vokiečių, Francuzų 

ir kiti bonai
Perkame ir 
Parduodame

Kainas siunčiame dykai 
ant pareikalavimo

Asmeniškai ar per laišką kreip
kitės pas bonų ekspertą (rašy
ti reikia angliškai ar rusiškai) 
— pas

S. EFIMOFF
Room 1005 29 Broadway 

New York City

MORTGECIAI-PASKOIOS

Supirkinėjimas ic. Mainymas
Turiu parduoti rezidencijos lotą už 

$1400 ir biznio prapertę. 2 blokai nuo 
elevatoriaus. Imsiu pirmus ir antrus 

.mortgečius arba gerus bondsus ar 
staką. Greitam pardavimui. Rašyk 

Ituojaus. NAUJIENOS, 1739 So. Hal-
KAMPINIS bungalow, ;)4yl25 8te(į st. Box 799.

pėdų' lotas, 6 kambariai, su por- 
ciutni, tile vana, JUlc stogas, 3 ka
rų garažas, mūrinis su tile stogu,! 
kampas Francisco ir Carmen Avė.,1 
kaina $21000, savininkas, šaukit 
Briargate 4452.

t ... ... ■■ m.-ii. . ■—
PARSIDUODA naųtas su bizniu, 

geroj vietoj. 2822 W. 67th St.

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami fcnt 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedne Ave^ 

Lafayette 6788

TURIU parduoti naują mūri
nį kampinį namą, skiepas 9 pė
dų augščio, pirmas augštas 2-4 
kambarių, 2 augštas 7 kamba
rių. Parduosiu pigiai iš priežas
ties svarbaus atsitikimo. Savi
ninkas, 4458 So. Troy St.

SAVININKAS parduoda 2 flatų 
murinj namą ant Archer Avė. ir 
Keeler. Naujausios mados įtaisymai. 
Bargenas. Savininkas bus prie namo 
šeštadienyj ir Sekmadienyj.

Telcfonuok Kedzie 9379

ARGO
Argo — naujas 5 kambarių mūri

nis bungalow. Naujos konstrukcijos. 
2 lotai. Vertas $9,5od. Kaina $8,000, 
$5,000 cash, likusi lengvais išmokė
jimais.

The Roy T. Mould Co.
7G27 W. 63rd st., Argo, III.

PASKUTINE PROGA

Milwaukee Avė., frontage, 
800 už frontų pėdų, 154 ant 
Milvvaukee Avė. ir 176 pėdų ant 
Belle Plaine.

Piet-rytinis kampas, prieš 
Portage Parkų teatrų. Pasiūlo
ma per Mr. Baldwin.

KBENN and DATO 
116 E. Walton Place 

Superior 7046

TURIU parduoti i 5 dienas savo 
biznio lotą j Westchester, tiktai 1 
blokas nuo Harrison St. stoties, tik 
$800 reikia. Naujienos Box 810.

MAN reikia pinigų, turiu par
duoti savo bizmavą lotą, 30vl25» 
greitai augančioj apielinkėj. tiktai 
vienas blokas nuo “L” prailginimo. 
Didelė proga kilimo kainų.

NAUJIENOS,, 
Box 811

Bungalow už $4750
DIDELIS BARGENAS

Du apartmentinių namų lo 
tai, 30X125, .puikus bargenas, 
tiktai $450 cash, Naujienos 
Box 812.

Pardavimui naujas mūri
nis bungalow, randasi neto
li Marųuette Parko, įmokė
ti tik $600. Klauskit pas sa- 6838 
vininką.

6959 So. Halsted St

TURIU parduoti už dideli barge- 
ną naują 8 kambarių namą, moder
niška, dėl didelės šeimynos, kaina 
$7500, cnsh $2100. Už cash pigiau.

I S. Claremont Avė., Phone 
Prospect 4547, netoli 69 ir Western 
Avė. kary linijos.

PARSIDUODA ką tik pastatytas 
namas; randasi prie 7030 South 
Campbell. Parduosiu pigiai. Savi-i 
ninkas budavotojas ir i 
galiu parduoti pigiau, sutaupyda
mas pašalines išlaidas. Namas 2 
pagyvenimų dydžio, vienas i 
motas. Savininkas Tel. Cicero 209M

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų mergišių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260

Paskola namų savininkams nuo $200 
iki $2000. Užmokėjimui taksų, spe
cialių assessmentų, pataisymui, už
mokėjimui s*kolų arba <lel title. Mė
nesiniais išmokėjimais.

RELIANCE REALTY 
& MORTGAGE CO.

30 N. I^aSalle St. Franklin 1808

RElkALiNGA pirmieji ir antrieji 
mortgečiai, stakai ir bondsai. Veik 
greitai. NAUJIENOS, 1739 So. Hal- 
sted St., Box 798. ,

Nerokuojame komišino
MES paskoliname jums $100—8200 

arba $3(M) savaitiniais arba mėne
siniais išmokėjimais, už 3% nuo
šimčių.

INDUSTRIAL LOAN SERVICE 
1726 W. Chicago Avė., 

cor. Hermitage-

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

inokinam dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street.

jCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXk
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. Parduodame už musų 
pačių kainą

UŽ $8500 nupirksi! modernišką, 
naują 6 kambarių mūrinį bungalovv, 
aržuolo trinias, 7119 S. Fairfield 
Avė., bloko nuo gatvekarių ir 
Marųuette Parko. Lengvais išmo
kėjimais. Atdara dep- apžiūrėjimo.

G. F. MAUREB
Savininkas ir statytojas 

Tel. Beverly 0395

1 BLOKAS nuo 53rd St. ir Kedzie 
Avė., 5 kambarių mūrinis bungalovv, 
furnas šildomas, lotas 31x125, tiktai 
$7,950, cash $1,000, kitus kaip ren
dą.

JOHN L. SHERIDAN CO.
5312 So. Kedzie Avė.

Prospect 3630

2 GYVENIMŲ mūrinis namas, cc- 
• mentiniu pamatu, lotas 50 
'kambarių, karštu vandeniu 
'pirkėjas gali gyventi ant 

DIDELIS BARGENAS Į*^00-
PARSIDUODA mūrinis dviejų gy- __________ ______________

veninių muro namas, 6 ir 7 kam-’ 
barini. Kumpinis muro garažas 2 pardavimui moderniškas 5 kam- 
karam; randasi ,3 lslc<l barių medinis bungalow, Stikliniai
St. Kaina »WA«. Krdpk tes; ir <li(|eljs „alljas aia lo.

2554 S. Ilalsteii Si, 38xl25> furnaa ,iet0|(
Archer Avė., kaina $5,200. Matykit

pėdų, 5-6 
Šildomas, 

1 augšto, 
3332 W.

ANGLŲ KALB
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stes, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

DEVESKIS’ SCHOOL
Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted Chicago, III.
(kamp. 33-čios gatv., -2-ros lubos)
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PARSIDUODA 5 ruimų medinė savininką JAMES KELLER*, 5352 So. 
cottage, 5 ruimų, beismente flatas, McVickers Avė., Prospect 3742.
yra ir garažas. 2449 W. 45 St. j -------------------—---------------------

‘. ■ i PARDAVIMUI 35 akrų vaisių far-
2 TLATŲ namas. 6—6 kambarių, ma, 9 mylios nuo Benton Ilarbor, 

garu šildomus, moderniškas, 2 karų Mich.’ tarpe lietuvių fermerių, 
garažas savininkas, 6232 S. Cali-- Atsišaukite pas 
fornia Avė. Phone Republic 3927. ' pt STOGIS
----------------------------------------------- 400 W. 72nd St.

 Tel. Vincennes 0111

fornia Avė. Phone Republic 3927.

PARDAV1MUI arba mainymui 7 
kambarių namas, furnas, elektra, 

ki-v KHsas, vana, 2 karų garažas, išmo-
ee-

kštas. Mainysiu i 6 kambarių bun
galovv, arba 2 flatų į Marcįuette 
Manor, kaina $6200, išmokėtą.

Kreipkitės:
S. G. TUPONfCH, 

1829 Blue Island Avė.

PARSIDUODA 2 aukščio mūrinis 
pyess plytų namas, 5 ir 6 kamba
riai, 1 aukštas karštu vandeniu šil
doma. Parsiduoda automobilius Jewett 

.1928 sėdim.
I Atsišaukit vakarais.

5938 So. Maplevvood Avė.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo Šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą j devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą į vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo buv| žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Vasaros laiku mokiname už 
pusę kainos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

NORIU PARDUOTI
SAVO naują 3 augštų mūrinį na- 

arkitektas; modernišką, augančioj koloni- 
ijoj, nuo j (’ stoties, yra

mis 2 garažas, išmokėjimais apleidžiu 
išnuo- miestą. Tclefonttokit į 5 dienas. 
2221 J Yards 3701*

PARDUOSIU 10 flatų apartmen- 
tinį namą — naują, Marųuette M ano r 
apielinkėj, ar mainysiu ant Bungalovv 
ar biznio namo arba 2 flatų.

• Paklauskit per
Tel. Hemlock 4127

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir Šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jūsų išmoksite i kelias savaites, k

PARSIDUODA naujas namas su
rakandais, 5 ir 5 kambariai. Karš- Į jųsų išmoksite į kelias savaites, kaip 
tu vandeniu šildomas. Vienuolyno atlikti didelius darbus. Darbas kol 
apielinkėj, arti karų ir Mar<|uettc jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
Road. Kas manote pirkti, nepraleis- dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FE DERA L AUTO ENGINEERING 

1507 Wtat Madisoh St.

kitę progos. Didelis bargenas. Sa
vininkas apleidžia miestą.

6729 So. Artesian Avė*


