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Skilimas Anglijos an
gliakasių streike?

Susirėmimas tarp Meksi
kos atstovp >.

Vienas nušautas, du atstovai 
pašauti frakcijų susirėmime

Calles nepriešingas taikai
Susirėmimas Meksikos ststovų

13,000 Anglijos anglia
kasiu susitaikė su 
:. samdytojais

Priėmė kompromisini pasiūly
mą senosios algos ir 7’/i vai. 
darbo dienos. Samdytojų 
asociacija nenori nė kalbėtis 
su angliakasiais.

LONDONAS, rugp. 20. — 
Didelis skilimas streikuojančių 
angliakasių eilėse pasireiškė 
Nottinghamshire anglių lau
kuose. Ten delegatai, atstovau
jantys 13,000 angliakasių, dir
busių Bolsover kompanijai, pri
ėmė pasiūlymą atšaukti streiką 
ir sugryšti į darbą už senąsias 
algas ir septynių ir pusės va
landų darbo dieną. Angliaka
sių unija gi reikalavo iš kasy
klų savininkų 7 vai. darbo die
nos ir senųjų algų. Taigi tie

Calles nepriešingas
... taikai

Bet nesutinka atšaukti vykini- 
mą dabartinių įstatymų

MEXIC() CITY, rugp. 20. — 
Prezidentas Calles savo laiške 
episkopatui, kuriame jis atme
tė episkopato pasiūlymą atšau
kti vykinimą dabartinių bažny
tinių įstatymu ’ir tuo atmetė 
episkopato taikos pasiūlymą, 
padaro savo žingsnį linkui tai
kos. Jis nesutinka atšaukti 
vykinimą dabartinių įstatymų, 
bet leidžia bažnyčiai agituoti ir 
prašyti kongreso pakeisti da-‘ 
baltinius įstatymus ir jis to
kioms bažnyčios pastangoms 
visai nesipirešins ir nekliudys. 
Jis leidžia kunigams kreptis ir 
augštesnį teismą, bet kaipo pre
zidentas jis nesutinka -savava
liai ’ atšaukti vykinimą įstaty-

MEXICO CITY, rugp. 20. — 
Du atstovai gal mirtinai tapo 
sužeisti, pulk. Andrės Garcia 

[liko užmuštas ir Thomas Gar- 
rido, buvęs Tabasco valstijom 
gubernatorius tapo pašautas su
sirėmime tarp dviejų grupių at
stovų sostinės gatvėje.

Atstovai Marcos Diaz ir San
tjago Caparroda, abu iš Talas- 
co, tapo pašauti ir veikiausia 
mirs. Buvo manyta, kad jie 
nušauti, bet nuvežti ligoninėn 
jįe parodė gyvybės ženklus, te- 
čiaus jų mirtis veik neišveng- 
tina. Taipjau laikraščių par
davėjas irgi veikiausia mirti
nai tapo sužeistas.

Susirėmimas yra pasekmė 
aštrios frakcinės kovos kongre
se. Dvi partizanų grupės susi
tiko dienos laiku ties Itrubide 
hoteliu ir tuojaus pradėjo šau
dyti. Manoma, kad susirėmi
me dalyvavo 7 ąr 8 atstovai, abi 
frakcijos stovėdamos , viena 
prieš kitą skersai gatvę.

Susirėmimas nieko bendra su 
bažnytine kova neturi.

Rusijoj įsigali darbinin
kai ir valstiečiai

angliakasiai sutiko sugryžti 
kiek kitokiomis sąlygomis, ne
gu unijos yra nustatyta.

Kiti kasyklų savininkai Not
tinghamshire ir lWbyshire dis- 
triktuose išreiškė savo sutiki
mą atidaryti savo kasyklas to
mis pat sąlygomis, kurias davė 
Bolsover kompanija. Kasyk
lų savininkų, asociacija gi rei
kalavo arba nukapoti algas, ar
ba* įvesti 8 vai. darbo dieną. 
Taigi čia yra abipusis kompro
misas — palikti senąsias algas, 
bet prailginti darini dieną vie
na puse valandos. Niekurie ti-

. mų, kurie yra įrašyti šalies 
■ konstitucijoje.

Tokį prezidento pasiūlymą 
bažnyčia galbūt ir priims, nes 
jai nėra kitokios išeities, kaip 
prisitaikinti prie dabartinių įs
tatymų ir paskui prašyti kon
greso tuos įstatymus pakeisti.

/ ■*

Egyptas pasidavė
, Anglijai

LONDONAS, rugp. 20. — 
Pątirta, kad Egyptas sutiko pri

kiši, kad Bolsover kompanijos imti Anglijos paskelbimą Egy- 
skalė bus visų priimta ir reikš pto nepriklausomybės su viso-

LONIX)NAS, rugp. 20. — 
Nuomone Anglijos Darbo par
tijos Robert VVilliams, kuris 
praleido tris savaites Rusijoj, 
sovietų valdžia darosi nuolat 
stipresnė. Dabar valdantys as
menys jau išmokę kaip prisitai
kinti prie besikeičiančių aplin
kybių.

Pradžioj sovietų valdžios bu
vusi nominale proletariato dik
tatūra, bet dabar darbininkų 
unijos ir valstiečiai vis labiau 
kontroliuoją šalį. Ekonominė 
padėtis žymiai pagerėjusi po 
jo pirmesnių apsilankymo Bu
si joj 1920 m.

Kapitonas A. E. Goodrich, kuris įkūrė Goodrich Transit Co., 
dabar švenčia 70 metų sukaktuves. Jos laivai, kurių žymiausias 
yra Christoper Columbus, plaukioja po Michigano ežerą.

Calles atmetė kuniginę 
taiką

Nemano daryti bažnyčiai jokių 
nusileidimų

Kanada pagelbėtu
Amerikai

■ ■ ----- - — <

Bet nori, kad ir Amerika 
stabdytų savo šmugelį

fu-

MEXICO CITY. rugp. 20. — ()TTAWA, rugp. 20. — Ka- 
Prezidęntas Gailės, vakar ątmę- nada yra pasirengusi pagelbėti 
tė arcivyskupo Morą y Del Biojjungt. Valstijoms sustabdyti 
pasiūlymus religinės taikos. i degtinės šmugelį iš Kanados. 
Pamatu arcivyskupo taikos pa- Einąs premjero pareigas Dray- 
liusymo buvo suspendavimas ton pareiškė, kad jis mielu no- 
dabartinių suvaržymų iki\kon- ru tarsis tuo dalyku su Jungt.

Meksika siunčia kariuo- 
' menę pasienin
EL PASO, Tex., rugp. 20. — 

Iš Juare.z pranešama, kad Mek
sikos kareiviams įsakyta vykti 
pasienin prie Columbus, N. M., 
kadangi susekta suokalbį 100 
gerai ginkluotų žmonių įsiverž
ti iš Jungt. Valstįjų į Meksiką 
ir pradėti sukilimą. Suokalbį 
susekę Jungt. Valstijų agentai, 
kurie is pranešę Meksikos val
džiai.

Apkaltino daug žmonių 
už suktybes Floridoj 

—;
JACKSONVILLE, Fla., rugp. 

20. — Merie C. Tebbette, pro
motorius miestelio Fulford-by- 
the-Sea ir prezidentas South
ern Cities Finance Co. ir Geor
ge Dunas iš Chicago, galva 
Stanley Realty and Develop- 
ment Co., promotorių Arcadia 
Gardens ties Arcadia, Fla., ta
po apkaltinti už naudojimą pa
što prigavingiems tikslams. 
Kartu su jais tapo apkaltinta 
17 chicagiečių, kurie dirbo su 
Dundas ir apie 40 kitų virši
ninkų ir darbininkų Floridos 
kompanijose, kuriomis vadova
vo Tebbetts.

Teismo apkaltinimuose kalti
namiesiems priskaitoma labai 
daug nusidėjimų. Bet svar
biausias yra, kad jie teikė lotų 
pirkėjams neteisingų žinių apie 
tai, kas- manoma tuose mies
tuose daryti. Taip Tebbetts 
prižadėjęs, kad miestely bus 
padaryta už $30,000,000 pegeri- 
nimų, bet Dundas prižadėjęs tik 
jau už $15,000,000 tų pagerini
mų, kuomet gi promotorių kom
panija buvo įkorporuota tik ant 
$5,000,000.

- Munšaino dirbtuvė 
bažnyčioj

BLOOMINGTON, III., rugp. 
20. — Vienoj vietos bažnyčių, 
rūsy, rasta gerai įrengtą mun
šaino dirbtuvę, kuri pagamin
davo nemažai munšaino, kuris 
paskui būdavo išparduodamas 
parapijonams. . Tuojaus tapo 
areštuotas bažnyčios zakristi
jonas Wm. Siron, kuris buk 
munšainą dirbęs ir paskui jį 
pardavinėjęs. Jis taipjau bu
vęs viršininkas ir vienos žy
miausių vietos draugijų.

įleis žurnalus su degti
nės garsinimais

x 
NEW YORK, rugp. 20.

Federalinis prokuroras Ilatlan 
nusprendė, kad kitų šalių laik
raščiai, nors ir užveriantys deg
tinės apgarsinimus, turi būti j- 
leidžiami ir gali būti platinami 
šioje šalyje. Tokis nuosprendis 
padarytas delei New Yorko
muitinės sulaikymo vieno Ang
lijos žurnalo; kuriame tilpo 
degtinės apgarsinimas su nuro
dymu kur tos degtinės galima 
gauti Londone. Prokuroras sa
ko, kad jei paremti muitinės 
nusistatymą, kad negalima įlei
sti laikraščių su degtinės skel
bimais, tai prisieitų uždąryti 
Amerikos duris veik visiems 
kitų šalių laikraščiams.

pabaigą angliakasių streiko.
Vakar nutrukusios derybos 

tarp angliakasių ir kasyklų sa
vininkų parodė, kad susitaiki
ni a s yra negalimas ir tos dery
bos netik nepriartino streiko 
pabaigos, bet dar labiau ją ati
tolino. Kasyklų savininkai de- 
i vilose tiek arogantiškai elgėsi, 
kad streikierių atstovai išėjo 
iš derybų labai užpykinti, kad 
niekurie vos ir kalbėti galėjo.

Atsidarant deryboms kasyk
lų savininkai tuoj griežtai pa- 1 
klausė angliakasių ar jie atėjo 
pasiduoti. Angliakasiams atsa-j 
kius, kad jie apie pasidavimą! 
dar nemąsto ir tik nori rimtai i 
pasitarti apie streiko baigimą, 
savininkai atsakė, kad jie sutin
ka priimti tik besąlyginį ang
liakasių pasidavimą ir j jokias 
derybas apie sąlygas eiti neno
ri. Esu jie sutaikins streiką 
distriktais ir su centraline uni
jos valdyba jiems tartis neteks. 
Bolsover kompanijos angliaka
sių susitaikimas be žinios visos 
unijos lig patvirtina kasyklų 
savininkų pareiškimą apie su- 
sitaikima distriktais.

Buvo tikėtasi, kad deryboms 
nepavykus gal įsimaišys pre
mjeras Baldwin, bet dabar pa
starasis pareiškė, kad išvažiuo
ja trims savaitėms atostogų į 
Franciją. Taigi, kaip matyt, 
jis visai neketina prisidėti prie 
angliakasių streiko, sutaikymo.

mis Anglijos nustatytomis 
rezervacijomis, Už tą Egyptas 
išsiderėjo iš Anglijos, kad pa
staroji parems Egypto aplikaci
ją tautų sąjungon.

Mussolini grūmoja viso 
pasaulio bankieriams

RYMAS, rugp. 20. — Premje
ras Mussolini vakar kalbėdamas 
Pesaro prigrūmojo viso pasau
lio bankieriams ir visieMs 
tiems, kurie stengsis nupuldy- 
ti Italijos lirą, o taipjau ir val
stybėms, kurios bandytų pa
smaugti Italiją ekonominiai. Jis 
esą ginsiąs lirą (Italijos pini
gus) iki paskutinio savo kraujo 
lašo.

Kaizeris nori apleisti

Holandiją?
HAAGA, rugp. 20. — liolan- 

dijos vidaus reikalų ministeris 
apsilankė pas ex-kaizerį Door- 
ne neva tik išreiškimui pagar
bos. Bet eina gandų, kad mi
nisteris svarstė apie galimybę 
kaizerio išvažiavimo į kitą šalį, 
kur yra švelnesnis klimatas.

šalnos.

SPBINGFIELD, Mass., rugp. 
19. Pereitą naktį šioje apy
linkėje buvo nedidlė šalrla, ku
ri betgi didesnių nuostolių ne-

PARIS, Mo., rugp. 20. —
Vakar vedimui laisnį išsiėmė DĖS MOINES, rugp. 19. — 
Luther Sabastian, 26 m. jauni- Ispanijos karo veteranai išal
kis su Mrs. Lucy Greenup, 72 rinko savo komanduotoji! sena- 
m. našle. Jiedu tik pereitą sek-.torių Rice W. Means iš Colora- 
madienį susipažino. *do.

Francija mažins 
importą

PARYŽIUS, rugp. 20. — • 
Francija savo pastangose pra
vesti taupumą, kad tuo sustip
rinus smunkantį franką, stver
sis griežtų priemonių, kad su
mažinus importavimą prekių 
iš kitų šalių. Priemonės jau 
numatytos ir kabineto svarsto? 
mos, bet jos laikomos slapty-1 
bėj ir nieko apie jas neskelbia
ma.

gresas išnaujo persvarstys visą Valstijų atstovais.
ginčą. | Bet Kanada sutikdama sthb-

Formaliniame pareiškime dyti degtinės šmugelį į Jungt. 
prezidentas Calles sako, kad Valstijas reikalaus, kad ir pa
valdžia yra nusisprendusi ir čios Jungt. Valstijos pagelbė- 
toliau festi kovą prieš svieliš- tų sustabdyti organizuotą šmu- 
kas galias bažnyčios Meksikoj, gelį prekių iš Jungt. Valstijų j 
Taigi valdžia neketina keisti Kanadą, kuris dabar plačiai ei- 
nors truputį savo nusistatymą, na Kanados pasieny. •
bet ir toliau vykins šalies kons- Į Kanada jau padąrė niekurių 
tituciją. Tokiu budu “taikos be žingsnių mažinimui degtinės 
pergalės” bažnyčios kovoje su šmugelio. Ji jau įsakė, kad vi- 
valstybe nebus. > sa degtinė siunčiama per mui- 

------------—- tinęs į Meksiką ir kitas šalis,.
Italija be baltos duonos turi bllti tikrai ten ir aiunča-

• ma, o ne per Jungt. Valstijas,

Francija mažins kviečių 
importą

PARYŽIUS, rugp. 19. Ag
rikultūros ministeris Dr. And
re Queille patiekė kabinetui 
priemones, kurias jis sifcilo su-• 
mažinimui šiemet importavimą 
kviečių bent 5,000,000 bušelių. 
Jis siūlo padidinti vartojimą 
selenų miltuose, taipjau maišyti 
prie duonos bent 10 nuoš. kito
kių grudų.

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
20. — Tūla 'Olivia W. Seymour 
patraukė teisman rašytoją Fan
nie Hurst, Famous Players- 
Lasky kintamųjų paveikslų 
korp. ir Liberty Weekly žurna
lą už plagiarizmą. Esą ji para
šiusi veikalą “Besemblance”, 
kuris paskui buvęs išspausdin
tas kaipo “Manneąuin”, o jo 
autore pasirašė Fannie Hurst, 
kuri laimėjusi už tą veikalą 
$50,000 prizą.

Fannie Hurst < sako, kad ji 
gaunanti daugybę tokių skundų 
nuo “galiucinacijomis” sergan
čių moterų, kurios mano, kad 
tai' jos parašiusios veikalą.

RYMAS, rugp. 20. — Kara
lius Viktoras/ Emmanuelis va
kar pasirašė dekretą. kuriuo 
draudžiama pardavinėti ir kepti 
duoną, pinigus ir sausainius iš 
gerų baltų miltų. Taipjau už-
draudžiama baltus miltus Var
toti ir privatiniuose namuose. 
Dekretas įeis galėn rugsėjo 15 
dieną.

Rando sukurstyti suki
limą Persijoj

LONDONAS, rugp. 19. Iš 
Teherano pranešama, kad bu
vusio Persijos/šac^o’dėdė Salai1 
Ed Dovvleh atvyko į Kurdista
ną ir bando vietos gyventojus 
sukurstyti prieš valdžią. Val
džia stvėrėsi energiškų priemo
nių užgniaužti/ sukilimą.

ir apielinkei federa--et.4

liiiis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; maža permaina tem- 
peratuoj šiandie.

Šiandie saulė teka 6:03, lei-
džiasi 7:44 valanda.*■

kaipo neva tiesesniu l$eliu. Ka
nados pasienio shrgybai taip
jau įsakyta pagelbėti Jungt. 
Valstijų sargybai gaudyti deg
tinės šmugelninkus.

Tebeskelbia apie Lenkų 
pavojų

i COPENHAGEN, rugp. 19.— 

Gautomis čia žiniomis, soviefų 
Itiiki-aščiai vis dar tebeskelbia 
bauginančias žinias apie L.enki- 
jos kareivių koncentravimą 
Lietuvos pasieny.

-----------------La-----

. Eksplozija sunaikino daug 
amunicijos.

i NORFOLK, Va., rugp. 19.— 
Amunicijos sandėlis, kuriame 
buvo apie bilionas "fnažesnių 
ginklų šovinių, ekspliodavo pe
reitą naktį. Ekspliodavęs ar
mijos sandėlis yra ties Pig 

’Point, palei Jamęs upę. Užmuš
tų ir sužeistų žmonių nėra.

IU u -m 1-

CHICAGO. — Vakar prie
456 W. Division st., tapo nu
šautas butlegeris Joseph Nero- 
ne, 37 m.; iš Chicago Heights. 
Jis buvo atvykęs į Chicago par
sivežti munšaino, bet tapo nu
šautas gatvėje. Spėjama, kad jį
nušovė O’Bannion šaika.

Sukilimas Nicaragua

WASIHNGT()N, rugp. 19. — 
Lavvrence Dennis, Amerikos 
pasiuntinys Managua praneša 
valstybės departamentui, kad 
Nicaragua valdžia mobilizuoja 
ir siuntinėja kariuomenę po vi
są šalį, kad užgniaužti sukili
mus.

Papu ragina melstis
RYMAS, rugp. 20. - Papos 

“valstybės sekretorius”, kardi
nolas Gasparri išsiuntinėjo vi
siems augštesniems katalikų 
dvasiškiams laišką apie religi
nius ginčus Meksikoj, kuriame 
sakoma, kad “Kristaus” ^>ažny- 
čia turi nuveikti visus perse
kiojimus ir išeiti iš jų dar stp- 
resnė.

Papa gi akylai seka padėtį 
Meksikoj ir yis ragina nuolati
nes pamaldas.

Grūmoja streiku
\ , ______

%NEW YORK, rugp. 19. — 
New Yorko teatrų scenos dar
bininkai grūmoja paskelbti 
streiką, jei nebus jiems pakel
ta alga iki Darbo Dienos. Jie 
reikalauja pakelti algą 40 nuoš.

Rumunijos karalienė atvyks į 
Ameriką

PARYŽIUS, rugp. 20. —Ru
munijos karalienė Marė nutarė 
apsilankyti Jungt. Valstijose 
gruodžio mėnesy. Ji atvyks kai
po karalienė ir todėl negalės 
lankytis privatiniuose amerikie
čių namuose. Visur ji apsistos 
koteliuose ir važinės daugiau
sia automobiliu.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

Naujienos ir. vėl nupigino ^pinigų per
siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokė jimą.

Telegramą už 50 centų ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti i nurodytą adrese miestą.

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

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. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, Hl.
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NAKTINIS PIKNIKAS
RENGIA LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽĖS 

PAŠELPINIS KLIUBAS IŠ CICERO

Sukatoj, Rugpjūčio 2f, 1926
STICKNEY PARK

43rd St. ir Harlcm Avė. 
Stįckney, III.

Muzika J. F. Pociaus

Pradžia 4:30 vai. po pietų ir tęsis iki ryto 
Atsilankykit visi, čia laiką praleisti šauniai.

Ar Nori Gauti
Kuponų Dykai?

Proga Tiktai Iki Spalio 31 d., 192S
Kadangi šimtai “Naujienų” skaitytojų renka ir 

taupo “Naujienų” kuponus, kad vėliau juos pamai
nius į tikruosius United Profit Sharing kuponus, 
pertat “Naujienos” teikia progą visiems savo skai
tytojams ir draugams įsigijimui daug kuponų ir vi
sai dykai, kad gavus dovanas sulig kuponų skai
čiaus.

Pertat, kad gavus kuponų dykai iš “Naujienų”, 
“Naujienos” siūlo visiems savo skaitytojams ir ne- 
skaitytojams sekamą propoziciją: gaukite metini 
prenumeratorių “Naujienoms”, o už Jūsų pasidar
bavimą “Naujienos” duos Jums 400 kuponų, už pus
metinį — 200 kuponų, už tri-mėnesinį — 100 kupo
nų. Taipgi ir tie visi, kurie nėra metiniai “Naujie
nų” prenumeratoriai — užsisakę “Naujienas” patys 
sau, gaus pažymėtą skaičių kuponų dykai.

Šitoksai didelis skaičius kuponų bus duodamas 
tiktai iki Spalio-October 31 dienai, pertai verta kiek
vienam, kuris nori gauti dykai kuponų skubiai dar
buotis užrašyme “Naujienoms” prenumeratorių ar
ba pasirašyme patys sau. Reiškia, “Naujienos” duos 
dykai po 400 kuponų už kiekvieną gautą metinį skai- 
ty to jį ir 200 kuponų — pusmetinį ir 100 tri-mėnesinį. 
Tokiu budu, kiekvienas gavęs daugiau skaitytojų 
gaus daugiau kuponų. Paveikslan — gavęs “Naujie
noms” 10 metinių skaitytojų, gaus 4000 kuponų, už 
šitokią sumą kuponų yra galima gauti į $30.00 ver
tės dovanų, sulig pasirinkimo iš United Profit Shar
ing Katalogo.

Prisiųsdami “Naujienoms” savo arba savo drau
gų prenumeratą neužmirškite, kad kaina “Naujie
nų” prenumeratos yra sekama: Jungtinėse Valstijo
se Amerikoje — metams $7.00, pusmečiui — $3.50, 
trims mėn. — $1.75. Chicagoje, Lietuvoje ir kitose 
<lalyse svieto: metams — $8.00, pusmečiui — $4.00, 
trims mėnesiams — $2.00. Pinigus reikia prisiųsti 
pažymėtoje sumoje sykiu su prenumeratoms. Pažy
mėtas skaičius/ kuponų yra duodamas tiktai nau
jiems prenumėratoriams bei už naujus prenumera
torius, ir tiktai iki Spalio-October 31 dienai. Lauk
sime Jūsų pasidarbavimo.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Reumatizmas sausgele
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPOUND' mo
ti iu lengvai prašalina viršmi- 
hėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą fcr. ar dvi už $1.05.

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

JUSTIN KULIS
3259 South I lukteri Street, 

CHICAGO, ILL.

H

M 
H
M

H

Įvairenybes
AUTOMOBILIŲ NELAIMES

KAS DEDASI LIETUVOJE
I ,

Mažinama skaičius konmilatų

Nauja Mady Knyga

IŠ SENŲ AUTOMOBILIU 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisome kas tik prie au- 

tornohiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Ii- 
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro** 
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės i

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

Kiekvienas automobilio savi
ninkas ir važiuotojas turi atsi
minti, kad guzas ir alkoholis 
nesimaižo. Tas, kuris pasigėręs 
bando operuoti automobiliu pa
prastai tampa areštuotas. Jis 
netik savo gyvastį stato pavo- 
jun, bet ir kitų.

Kad automobilio mechaniškos 
dalys turi būti peržiūrėtos ir ge
rai išegzaminuotos reguliariš- 
kai.

Kad operuoti automobilių vie
na ranka yra pavojinga.

Kad povaliai reikia važiuoti 
prigrūstose vietose. Atsimink, 
kad vaikai bovinasi ant gatvių. 
O tas faktas, kad gatvės netin
kamos pasibovinimo vieta, tau 
nepagelbės, jeigu sužeisi vaiką.

Duok pėkščiam žmogui pro
gos pereiti skersai gatvę, tad 
nereikės jį vežti ligonbutin.

Povaliai važiuok, kuomet gat- 
vekaris prieš tave važiuoja, nes 
jis tankiai turi sustoti.

Nebandyk pralenkti trauki
nio.

Kuomet kelini sustoti, var
tok ranką, nors automobilius 
tą automatiškai parodo.

Geriau būti kelioms minu
tėms per velti, negu būti už
muštu.

Negali sutrenkti traukinį. At
sargiai važiuok besiartindamas 
prie gelžkelio. 
mink, kad gal 
skamba, nes 
Traukinis taip

Užsienių reikalų m-rija, su- 
statydama kitiems metams savo 
biudžeto sąmatą, buvo numa
čiusi atidaryti konsulatus Bra
zilijoj ir Ix>ndone. Tačiau dėl 
taupumo sumetimų nuo šių su
manymų atsisakyta. Prie atsto
vybes Londone, kaip ir ligsiol, 
paliekamas konsularinis skyrius. 
Be to, išbrauktos išlaidos kon
sulato Kopenhagoj išlaikymui.

LAZDIJAI. — Liepos mėn. 
24 ir 25 d. 23 vai. policin. Ivoš- 
kai einant j savo butų koks tai 
piktadarys iš kampo gatves šo
vė tris kart ir sunkiai sužeidė. 
Nėra vilties, kad pasveiks. Pik
tadarys dar nesusektas. —L J.

Visuomet atsi- 
skambalas ne- 
sargas miega, 
g re ii nesustos,

taip tavo automobilius. [PLIS]

Suvarė 10 kulkų
Bernardino Busso, 35 metų 

amžiaus (441 W. Oak st.), tapo 
nužudytas prie savo namų. Į 
,iį tapo paleista dešimts kulkų. 
Draugai sako, jog jie nežiną jo
kios priežasties, delei kurios 
Busso galėjo būti nušautas.

VAŽIUOKIT Dusais, Houston Lin
da. 9 kas rytas i Detroitą $7, ir 
atgal $12.50, St. I.ouib $7, ir atgal 
$12.50, Kansas City $12.50, Omaha, 
$ 12.50, Denver $25, Salt Lake City 
$37.50, Los Angeles $50. Užsisaky- 
kit vietas.

BRIGGS HOUSE LOBBY, 
Ran<lolph-Wcljs, 

Main 3303

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų šią knygą įsigyti. Jos 
kaina tik 10c.

Rašykit j
NAUJIENOS PATTERN DEPT., 

1739 So. Halsted SL, Chicago, III.
Užsakiniams.

Dr. P. P. SIMAITIS
Naprapatas, Instrukto
rius — Kūno Kultūros 
Ir Specialistas — Mais
tines Valgių Chemijos

PENE- 
“Gall- 
akme-

IŠVAŽIAVIMAS
Dr-stė Ą tg imties Lietuvių Tautos Vyrų ir Moterų 

Rengia linksmą išvažiavimą

Nedėlioję, Rugpjūčio-Aug. 22 d., 1926
I t

Leafy Grove (Prie Tautiškų Kapinių)
Bus žaismių, bėgtinių, katinų trauktinių ir ken- 

džių valgymas. Laimėjusieji gaus dovanas^ Trokas 
išvažiuos 10 vai. ryte 3548 So. Lowe Avė. Norinti 
važiuoti atsilankykite.

Kviečia visus KOMITETAS

Jagy<1o 
JAI D ES, 
Itones” 
iis tulžyje). 
)-Bc operacijoj, 

lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

J)-Be užmarini- 
mo-migdymo.

9-Be išgąščio ir 
be skausmo.

1)-Bc jokio pa
vojaus ir be 
sužeidimo 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 mokslo budu šios li
gos yra pasekmingai gydomos: vi
durių užkietėjimas, širdies ligos, 
Strėnų gėlimas, plaučių ligos, ner
vų ligos, galvos skaudėjimas, kc- 
penu-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.

Profosijonalį patarnavimą teikiu 
savo ofise po No.

4652 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

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

Tol. Boulevard 8763

Lietuvių Tautiškų Kapinių
Lotų savininkų ir draugijų atstovų nepaprastas susirinkimas Įvyks Rugpjū
čio (August) 22 dieną, 1926 m., Nedčlioj, 10 valandą iš ryto, Chicagos 
Lietuvių Auditorium svetainėj, ant pirmų lubų, 3133 So. Halsted St. Daug 
yra svarbaus, dalyvaukite visi neatbūtinai.

Kraujo, odos, chroniškas 
* — - - -—

senas žaizdas, lipps rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Reaudetlo
viitAiii Ashland ht\tk

BANKU

/ 1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4r30 ir nuo 7 iki 20. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA: 
222G Marahall Blvd.

TELEFONAS CHA W FORD 1480
TELEFONAS CANAL >464

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

SPECIALISTAS 
įtempimą, kuris

JEI’ S AKIŲ
Palengvins akių 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
vaigimp, akių aptemimą, nervuotu- 

mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
jeivas akis, nuima kataraktą, ati

taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedčlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boolerard 7589

Lietuvių Dentistaa patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pi eitom galioja valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kuinas. Sergėkite sartix 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

KAPINIŲ VALDYBA.
Jei nori ture? 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

I 4*

JEI JįlS DAR NEISIVEDET APŠILDYMO REIKMENŲ Į SAVO NAMį, 
VEIKU DABAR

Šaltas oras jau greitai bus čionai ir jus pasivėlinsit įsivesti i savo 
narna apšildymą. Yra likę tiktai trisdešimtis dienų, užtat turite 
paskubėti. Bet jus dar turite laiko įsivesti namų apšildymą jei vei
ksit tuoj. ■.
Mes įvesime namų apšildymą įmokėjus $25 ar daugiau, o kitus ma
žais mėnesiniais išmokėjimais.
Atsilankykit j musų ofisą arba pašaukit telefonu, mes atsiųsime 
savo vieną inžinierių į jūsų namus, jis suteiks jums apskaitliavimą 
kiek kainuos įvedimas namų apšildymo. Jis taipgi suteiks skaitli
nes kiek kainuotų, jei. jus patys norėtumėt įsivesti namų apšil
dymą. < /-
Mes taipgi paskolinsim visus įrankius reikalingus dėl įvedimo na- 
nnj apšildymo reikmenų. . ,

Todėl veikit dabar ir sutaupykif pinigų
Mes taipgi turime pilną pasirinkimą plumbingo reikmenų, kaip 
tai: vanas, virtuvės sinkas, klosetus, gasinius boilerius, heateriu% 
tankas. Visas materiolas garantuotas.

Musų niotto yra, kad jus gausite tą ką jus perkate, o jei ne, tai 
mes permainysime arba pinigus grąžinsime.
Musų kostumeriai jūsų apielinkėj gali jums paliudyti, kad mes ve
dame biznį atsakančiai ir getai. Į
Pabandykit pas mus kol jus eisit kur kitur ir mes, pertikrinsime 
jumis, kad ką mes sakome šiame laikraštyje, yra tiesa. Mes ne
same tokie kaip kiti, kurie garsina labai pigiai užtat ir pigų mate- 
riolą duoda ir tas pigus materiolas neapšildo tinkamai namų kuo
met ateina šaltas oras. j
Jei negalima varyti biznio teisingu budu, tai verčiau jo visai ne
pradėti. Mes pradėjome savo biznį mažoje krautuvėlėje ir teisin
gai vesdami jį, išauginome j'didžiausią plumbingo ir namų apšil
dymo reikmenų krautuvę Chicagoje.

Mes dastatome materiolą net 30 mylių už Chicagos dykai 
CHICAGOS DIDŽIAUSIA RETAIL PLUMBlSC IR HEATING SUPPLY 

mes’:kalbame lietuviškai

VY
<

HOUSE

22nd
Telefonas i visus departmentus Calumet 0644- 0645. Atdara vakarais iki 10 vai. Nedėliotais iki 2 po inety 
JŲ SOUTH CHICAGOS SKYRIUS ‘>300 COMMERCIAL AVENUE. Telefonas j visus departments Saginavv 4847
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Kas Dedasi
Lietuvoj

Klaipėdos uosto laivų 
kelyba 1926 m. pirmų 

. pusmeti

KIEKVIENAS BERNIUKAS IR MERGAITE 
TAI ŽINO

(Kai kurie tėvai nežino)

Kiekvienas apie 20 metų amžiaus jaunuolis pa
sakys jums, kad muzika nėra muzika jei jus prie jos 
negalite dainuoti, šokti — arba pats groti.

Jaunimas nori ką nors veikti.
Gal būt tas ir išaiškina populiafiškumą Gul- 

bransen Registruojančių Pianų su jaurtimu.
Kuomet jie groja ant jo, jie gauna malonumo 

ir smagumo rankomis groti. Su juo labai gerai 
akomponuoti dėl dainų. Yra tikra muzika dėl šo
kių.

Jūsų vaikai suras, kad ant Gulbransen yra ne
pabaigtas šaltinis pasilinksminimo. Jis pagelbės jū
sų namą padaryti, kur jaunimas mėgs susirinkti. 
Jis suriš namų ryšius daug tampriau. Ir jus lengvai 
galite įsigyti sau vieną!

Mes turime pilną pasirinkimą Gulbransen Pia
nų, įskaitant Registruojančius Uprights, $450, $530, 
$595, $700 ir Grand, $1275, grojamas rolėmis ir ran
komis. Uprights, $295, $350, $440 ir Grands, $785, 
grojamas tiktai rankomis. Maži Uprights grojami 
rankomis, $295. Nacionalė kaina pažymėta ant kiek
vieno instrumento.

Jos. F. Budrik•i i

pianiCkr autuve
3343 So. Halsted St.

MALT TONIG - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti- 
I 

nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Extra Palo Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

Klaipėdos uosto laivų kelyba 
jau pernai žymiai pralenkė 
piieškarinę normų. Vien natū
raliu aplinkybių verčiamas uos
tas vystosi reguliariai ir tvirtu 
žingsniu, šiai skaitmenys:

Per pirmą pusmetį įplaukė: 
1925 metais 355 laivai 110,975 
netto reg. tonų, 1920 metais 
320 laivai 101,942 netto reg. 
tonų.

Išplaukė:
1925 metais 314 laivai 140,- 

018 netto reg. tonų, 1920 me
lais 320 laivai 105,249 netto 
reg. tonų.

Lyginant laivų skaičių, gali
ma pastebėti, kad 1920 m. pir
mame pusmety jie net sumažė
jo. Bet tai nėra saikas įvertin
ti uosto laivų kelybą. Moderni
nė j juros kėlyboj ne laivų skai
čius imamas mastu laivų kėly- 
bai matuoti, bet laivų talpa. 
Pastačius 1925 ir 1920 metų 
pirmųjų pusmečių įplaukusių
jų laivų tonažo skaitmenis gre
ta, pamatysime, kad šiais me
tais vien per šešis mėnesius 
įplaukė apie 21,000 netto reg. 
tonų daugiau, negu pernai.

Skirstant įplaukusius laivus 
valstybių vėliavomis, tenka pa
kartoti, kad vokiečių vėliavo
mis 108 laivais 04,009 netto reg. 
tonų talpos kaip ir visuomet 
stovi pirmoj vietoj. Vokietijos 
laivai skaičium sudaro lygiai 
50 nuošimčių visų įplaukusiųjų 
laivų, o pristatytojo tonažo 40 
nuošimčių, tuo tarpu 1925 me
tais 51 nuošimtis teko laivams 
ir 41 nuošimčiai tonažui; tuo 
Midų, Vokietijos laivų dalis 
kiek sumažėjo.

Skandinavų valstybių vėliavos 
vis daugiau ryškėja Klaipėdos 
uosto laivui kėlyboj. švedų lai
vų įplaukė 00 laivų 21,353 tal
pos n. reg. tonų, kurie laivų 
kaičiumi stovi antroj vietoj. 

Plaukusiojo tonažo atžvilgiu ši 
vieta tenka anglų laivams, šių 
metų pirmą pusmetį anglų vė- 
iavos- laivų įpalukė 28 laivai 

26,700 n. reg. tonų talpos, iš 
ko galima matyti, kad anglų 
’aivynas lanko Klaipėdos uostą 
didesniais laivais, kaip žinoma 
reguliarėj linijos kėlyboj, negu 
vokiečių ir švedų laivai. Su da
nų vėliava įplaukė 20 laivų 
17,939 n. reg. tonų, o norvegų 
sumažėjo lijt 5 laivų 3,645 n. 
reg. tonų talpos, nes ir Lietu- 
/os-Norvegijos prekybos santy- 
<iai nėra tinkamai išsiplėtoję 
ir Norvegijos laivyno apimtis 
yra šiaurės jura ir užjūriai.

Pažymėtina, kad musų šiau
rės kaimyno .— Latvijos laivy
nas Klaipėdos uosto laivų kėly
boj vaidina žymiai didesnį vaid 
menj, negu Klaipėdos laivinin
kystės įmonių laivai. Per pir
ma pusmetį su latviu vėliava 
įplaukė 21 laivas 10,533' n. reg. 
tonų, tuo pačiu metu lietuvių 
vėliavos tik 4 laivai 874 n. reg. 
tonų. Latvijos laivai daugiausia 
tarpininkauja musų juros kely-

bo.j su kitomis valstybėmis, nes 
Lietuvos-Latvijos prekių mai
nai atliekami daugiausiai gele
žinkeliais.

Besivystant netiesioginiam 
lenkų prekių importui Klaipė- 
don,,per Dancigą iškilo ir Dan
cigo vėliavos reikšminga vieta 
Klaipėdos uosto kėlyboj, nors 
šiemet lenkų vėliavos atplau
kusiųjų laivų tarpe nebuvo ma- 
tyli.

Pilną vaizdą Klaipėdos uos
tau atplaukusių laivų per 1926 
metų pirmą pusmetį gausime 
iš šios lenteles. (Uosto valdy
bos duomenys):
Vėliava Laivų Tonaž. netto

Negulima praeiti nutylėjus to 
fakto, kad Lietuvos laivų vėlia
va dar anais metais būdama 
paskutinėse eilėse, šiemet iš
stumtu į paskutinę vietą savo
jo uosto kėlyboj. Kagangi vie- 
nintėlė iš rimtųjų Klaipėdos 
laivininkystės įmonių žada par
duoti net savojo laivyno liku
sius geriausius ii’ moderniš
kai kėlybai tinkamiausius lai
vus, gal susilauksime, kad Lie
tuvos vėliava visiškai išnyks 
iš juros kėlybos. Didėjant pre
kių apyvartai Klaipėdos uoste, 
ateity prireiks žymiai daugiau 
ir tonažo. [“L.”].

Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
Nuteikti, tuomet pašaukite

V. M. STULPINAS & CO.

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

Visados teikia teisingą ir greitą 
patarnavimą t'ems, kurie nori pirk
ti, pardyoti arba mainyti, namus, lo
tus, ir biznius. Taipgi siunčia pini
gus ir parduoda laivakortes, atveža 
gimines iš Liietuvos labai gręitai.

Daro doviemastis ir kitokius do
kumentus. Delei teisingo patarnavi
mo visados kreipkitės pas »

V. M. STULPINAS & CO. į 
Notary Public,

3311 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6062 

Chicago, III.

Garsinkities “Naujienose”'

skaičius reg. tonų
Vokiečių .......... 1(>X 64,669
Anglų ................. 28 26,706
Švedų ................. 60 21,353
Danų ............. . 20 17,939
Latvių, ..... ..... 21 10,533
Dancigo ........ 16 10,158
Prancūzu ........... . 3 3,742
Norvegų ........... ■K. D 3,645
Lietuvių ............ . 4 871
Olandų ............... . 1 2,324

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300

Į Jau parvažiavo iš Lietuvos 
ir pacientus pradės priimi
nėti pirmadieny, rugp. 23 d.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIEKE
AKUŠERKA

3101 S’o. Halsted Stn kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgui praktika
vusi I'ennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauju, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą. •

Dr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MIDWIFE 

UuHekniingai gy
dau įvairias ligas, 
o labiausiai užsi- 
*enejusias vyrų, 
motetų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pagal 
vėliausi išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgj pagal

ligą. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted.St.
Tel. YardU 4951

Valandos: Utarninkais, Seredomis, 
Ketvetgais nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
dėliais, PėtnyČiomis ir Subatomis 
nuo 2 po pietų iki 8 vąk. Nedėlio- 
mis ir šventadieniais pagal sutartį.

___ /

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9k ryto ’ki 4 p. p.
Gyvenimo P i ei a 

. 3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

< Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Koom 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

l’o pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab 
.•■traktai. Ingaljpiimai.,-r- Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

> - —— ' —

'■■■■1 —................ .’■■■ s

JOHN KUGHINSKAS
LAVVYER 

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonus Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:3(1 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

b. .................................. .............. ................ ....................■ ✓

A. A. OLIS
Advokatas

11 S. La Šalie SI., Room 2001 »
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

V 13
3241 S. Halsted Si* Tel. Y arda 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
PėtnyČios.

b, ■■■■■■■■...............— ■ ■ ■ , i, „ '

Naujienų Spaustuvė 
vra Unijinė Spaustuve

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVashington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 32G1

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

Namą Telefonas Republic 9600

J> P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 
10756 So. Michigan Avė.

Tel. Pullinan 5950 
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisiij

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So.»La Šalie St.. Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St„ Chicago 
Tel. Yards 4681

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5349 So. llvrmitase Avenwe 
Tel. Ilemlock 1385 

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais U tam., K et v. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki l-m«i. Prirengia 

visokias legališkas popieras.

r 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 vakaro
z

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus,. sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoj; > / ♦ skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau }x_ per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis viena* po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
dai pavardi ir adresai įkaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienai per paltą, apart kas- 
dienlnią kuponą dar duodama priedo sekamai:

Ui mėtus—150, už pusę metą—75, už tris minėsiu*—85.
Katalogai su tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo.

. ...............   Atkirp čia
Data: Rugpiutis 21 d., 1926

E PAJOTO Zę;

CORPORATION 'Si
01 4 4

arHiVu. o»*•*;

lAvc'c°rPORAT,oN
JPRESENTFOR RyjHjfRT 

UNITED PR0FIT-SWltiWkl\

SCN

Valandos nuo 
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki 
y vai. vakare.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

«r DR. HERZMAN™
— I S RUSUOS-

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

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

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

ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
» Dienomis: Canal

Ta1njnnnl. J -3110. Naktį 
Telefonai. < Drexel 0950

’ Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼. ▼.

LIEIUVIAI DAKTARAI
..... .

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. VVallace Street 

_____________ *

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, l iki 3 dieną 7 
ir 6:30 iki 9:30 vakaro

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

A. L, Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107

rz . j ( nuo 9 iki II vai. ryte; 
r alanaos j nuo 5 j į j & va|. vakare

DR. K. DRAUGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avcnue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820I •

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

A. MONTV1D, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 2*9 

Kampas Nurth Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8633 
.Ultravioletinė iviesa ir diathermia

✓

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
Praktikuoja 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

b............................ .......................—................... H I ■!

y 1 1 " ■ ■ -......
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 4000

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Misas: 3103 So. Halsted St„ Chicago 
arti 31st Street

balandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
‘ėliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

' DR. M’ J. SHERMAN " 
Specialistai Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 .
Naktimis Tel. Fairfax 6358 

k_____________ - >

DR. KARCERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

TeL Boulevar l 8483 . 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. ResM 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospeėt 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezclis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 
Ant Zaleskio aptiekos 

CHICAGO 
-------------------------------- - ----------„y
f ....... ■ —— ■

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SU 
Chicago, HL

"Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ,
D. C. D. O.

Musų gydymo budai tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudiji- , 
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklė*, nosies, akių, au*ų 
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 pietą. 

V ■ .............. . ■ /

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvęmis. Al 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite Ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iŠ plauką 
pleiskanas, apsaugoja plaukų •lin
kimą ir užlaiko juos labai Švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz, 

1407 Milwaukec Avė., 2 fl.
.................................  Į..--................. ... ..................
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tus ir jų partijų nelegalizuoja. Kuomet jie padarys 
bendrų frontų Rusijoje, tik tuomet su jais bus gali
ma kalbėtis0.
i -

Šita kova Lietuvos darbininkų judėjime turi be galo 
didelės svarbos Lietuvos darbininkų ateičiai. Jeigu ko
munistams pavyktų sugriaut profesines sųjungas ir. ki
tas darbininkų organizacijas, tai Lietuvoje neužilgo pra
dėtų imti viršų reakcija. Sugriuvus laisvoms, socialdemo
kratų vadovaujamoms organizacijoms, vėl susidarytų pa
togi dirva juodosios klerikalinės “darbo federacijos” at
gijimui — lygiai, kaip buvo po 1919-20 metų, kuomet ko
munistai savo beprotišku politikavjmu profesinėse sųjun- 
gose jasias pakrikdė. O su federantų atgijimu atsigautų 
ir visas klerikalinis blokas. Komunistui Lietuvoje, tuo 
budu, šiandie dirba klerikalizmo talkininkų darbų.

I/evas Maksimas

KOMUNISTAI ARDO LIETUVOS PROFESINES 
SĄJUNGAS

ATKAKLI KOVA LIETUVOS DARB1NINKŲ
; JUDĖJIME

i :z : : : » :
ORGANIZACIJŲ VADAI NUTARĖ MEST LAUK 

KOMUNISTUS

BOLŠEVIKIŠKI ARDYTOJAI TAI REAKCIJOS 
TALKININKAI

t

BET SVEIKAS DARBININKŲ PROTAS 
PAIMS VIRŠŲ

Apie tai, kad maskviniai gaivalai galėtų Lietuvos 
darbininkų judėjimą užvaldyt ir'paskui su jo pagalba įve
sti Lietuvoje bolševikišką tvarką, negaR būt, žinoma, nė 
kalbus. Jeigu komunistai paimtų Lietuvos darbininkų ju
dėjime viršų ir pradėtų jairn vadovauti, tai jie kaip be
matant iššauktų Lietuvoje fašistinį pervartą!

Štai dėl ko ta kova turi, kaip sakėme, didžiausios 
reikšmės Lietuvos darbininkų ateičiai ir, todėl, visai Lie
tuvai. Mes tikimės tečiaus, kad bolševikiškas chuliganiz
mas bus nugalėtas. Lietuvos darbininkas daugumoje jau 
turėjo' progos gerai pažinti ir juoduosius federantus, ir 
besąžiniškus Maskvos agentus, ir jais jisai daugiaus ne- 
beseks- .. .......

Vokietijos spauda paduoda tokių žinių iš Kauno:
■B’7. N“Bendrame Lietuvos profesinių sąjungų tarybos 

ir socialdemokratų partijos centro komiteto posėdy
je tapo nutarta pašalinti iš profesinių sąjungų visus 
komunistus. Komunistai jau buvo sudarę savą komu
nistinių profesinių sąjungų centrą”.
Iš šitos žinios matyt, kad maskviniai elementai ryžo

si suskaldyti atgįjąnčias Lietuvos darbininkų profe
sines sąjungas. Šitaip jie vykina praktikoje “bendrojo 
fronto” obalsj!

Suprantama, kad prieš tokį komunistų pasikėsinimą 
teko darbininkų judėjimo vadams stoti visu griežtumu.

PUSUOJA STALINO BATUS.

Apie kovą, kurią socialdemokratų vadovaujami Lie
tuvos darbininkai organizuotųjų Lietuvos darbininkų, ve
da su komunistiškais ardytojais, įdomią korespondenciją 
gavo ‘‘Amerikos Lietuvis”. Toje korespondencijoje sako
ma, kad komunistai, pasinaudodami laisve, kurią davė 
kraštui naujoji valdžia, išlindo iš savo tamsių plyšių ir šo
ko atkakliai atakuoti socialdemokratus tikslu paveržti 
jiems profesines-sąjungas ir kultūrines bei visuomenines 
darbininkų organizacijas.

“Kokios bus tų dviejų kairiųjų srovių kovos pasek
mės, parodys netolima ateitis”, sako “Am. L.” kores
pondentas, “bet dabar tenka konstatuoti faktą, kad 
bolševiku puolimams socialdemokratai energingai 
priešinasi ir kolkas toje atkaklioje kovoje jie yra 
pergalėtojai. Kaune daromuose darbininkų ir valsty
bės tarnautojų visokiuose susirinkimuose reiškiasi 
aiškus pritarimas socialdemokratams, ir bolševikų 
daromosios visokios obstrukcijos ir jų nuolatiniai 
puolimai sėkmingai atremiama”. (Musų pabraukta. 
“N.” Red.)

Dėdelei-Pruseikai parupo nu
raminti 'savo “susipratusius” 
draugus, kuriems paskutiniai 
įvykiai Maskvoje “uždavę dide
lio rūpesčio”. Jisai parašė “Lai
svėje” dviejų aršinų ilgio 
straipsnį, .stengdamasis įtikinti 
juos, kad Kremliuje viskas einą 
kuogeriausia.

Kokio čia daikto, girdi, kad 
kompartija pašalino iš Politbiu- 
ro Zinovjevą? Jį pašalino dėl 
to, kad jisai nenorėjo klausyti 
partijos suvažiavimo nutarimų. 
Pas Rusijos bolševikus esanti 
disciplina “ne tik eiliniams na
riams, bet ir vadams ir ne vie
nam iš jų reikėjo apkarpyti am
biciją”.

Pirm Zinovjevo disciplinos 
žirklės apkarpiusios Trockį — o 
ar dėl to pasidarę kas bloga? 
Anaiptol:

turi

pas

Aukščiaus minėtasai korespondentas paduoda ir tų 
darbininkų organizacijų vadų nutarimų, kuriuo paskel
biama griežta kova profesinio judėjimo ardytojams. Nu
tarimas tapo priimtas konferencijoje, kurioje dalyvavo 
atstovai: Profesinių Sąjungų Centro Biuro, Bendros 
(Profesinės Sąjungos), Žemės Ūkio, Valstybės Įstaigų 
Tarnautojų, Geležinkeliečių ir Odos profesinių sąjungų 
darbininkų atstovai iš Kauno fabrikų: “Drobės”, “T<fl- 

- kos” ir kitų, o taip pat žiežirbininkų ir socialdemokratų 
atstovai.

kad paklausė

ir su italų ko- 
ir su kai ku-

Kauno darbininkai

atsiribot nuo komu-

ardančius darbinin-

- Šitų organizacijų atstovų priimta rezoliucija nurodo 
visą eilę atsitikimų, kur komunistai darė provokacijas ir 
stengėsi suardyti darbininkų susirinkimus, ir paskui sa
ko, kad tokiais komunistų darbais 
taip pasipiktino, jogei nutarė:

“L Visame veikime griežtai
nistų.

“2. Visus kęmunistų agentus,
kų vienybę ir smerkiančius darbininkus, tuojaus iš
mesti iš profesinių sąjungų, kultūrinių darbininkų 
organizacijų ir, bendrai, iš savo tarpo.

“3. Visas darbininkų veikimas vienijasi apie social
demokratinį darbininkų Centrą.

“4. Plačiai išaiškinti darbininkų masėms komuni- 
Į stų provokacijas.

“5. Išaiškinti darbininkams, kad komunistų šauki
mas į ‘bendrą frontą’ yra tik jucfošiška priedanga, 
po kuria jie nori įlysti į darbininkų organizacijas. 
Rusijos komunistai laiko kalėjimuose darbininkus 
socialdemokrat us, sočia Revoliucionierius, anarchis-

“Drg. Trockis pasidarė 
daug geresnis, kada' jisai ga
vo nuo savo partijos vėjo. 
Partija jam pasakė, kad po 
Lenino mirties, po vado mir
ties, vadu partijoje yra ne jis 
(ne Trockis. “N..” Red.), bet 
visas Centro Komitetas, ku
ris savo kolektyviu protu pa
vaduoja Leniną. Gerai pada
re d. Trockis, 
partijos.”
Panašiai buvę 

munistu Serrati
riais kitais komunizmo vadais: 
po “apkarpymo” jie beveik visi 
pasidarę geresni, ir komunizmo 
judėjimas apsigynęs nuo iškry
pimų.

Taigi išeina, kad visi nesuti
kimai Rusijos komunistų parti
joje ir tarptautiniame komu
nizmo judėjime susiveda tiktai 
prie klausimo “disciplinos”. Jei
gu vadai pasiduoda “discipli
nai”, tai jie geri; bet jeigu jie 
bando savo “aš” iškelti aukš
čiaus- tiž “kolektyvią” partijos 
valią, tai jie esti baudžiami ir 
verčiami pasitaisyti. *

Disciplina, tuo budu, pasida
rė vyriausias komunizmo “prin
cipas”. Ar komunizmo politika 
eina į vieną pusę, ar į kitą — 
tai nesvarbu; svarbu tiktai, 
kad visi komunistai žengtų “v 
nogu”. Birtų nenuostabu, jeigu 
šitaip kas nors kalbėtų apie 
kareivių pulką; bet kada taip 
kalbama apie partiją, kurios už
davinys esąs neva vadovauti vi
so pasaulio darbininkų revoliu
cijai, tai jau tenka pasakyti, 
kad yra kas nore radikališ^ai 
bloga arba su ta partija, arba 
su josios garbintojais.

Tai disciplina, kurios, pasak 
Pruseikos, turį laikytis ir par-’butus.

tijos nariai, ir vadai, pasiro
do, patapo šventu bolševizmo 
principu po Lenino mirties. 
Kol buvo gyvas Leninas, tai ji
sai btivo “vadas”, sveriąs tiek 
pat, kiek šiandie sveria visi va
dai sudėti į daiktą. Leninas, va
dinasi, galėjo nepaisyti, kaip 
dauguma nutaria; jisai stovė
jo aukščiaus už partiją. Troc
kis, Zinovjevas ir kiti bolševiz
mo stulpai dabar yra “discipli
nuojami” dėl to, kad jie 
pretenzijų elgtis taip, kaip 
ninas.

Iš to aišku, kad Leninas
bolševikus tai koks tai neklai
dingas autoritetas, kuriant* vi
si kiti bolševikai turį lenktis. 
Ar ne taip pat religiniai žmo
nės įsivaizduoja savo sektų - įs
teigėjus — krikščionys Kris
tų, mahometonai Mahometą, 
budistai .Buddą? Kame gi pas 
.komunistus jų garsusis “revo- 
liucioniŠKumas”? Juk jų prota
vimas, pasirodo, eina pačiu 
konservatyviškiausiu, religinio 
dogmatizmo pramintu taRu!

Tečiaus, jau ir nedaugiausia 
apsišvietę žmonės šiandie ima 
suprasti, kad tie, kurie dengia
si “neklaidingais” mirusiųjų 
didvyrių autoritetais, tikreny
bėje patys nori išaukštinti savo 
autoritetą. Argi tas faktas, kad 
Stalino šalininkai dabartiniame 
bolševikų centro komitete su
daro daugumą, yra įrodymas 
to, kad Stalinas išreiškia Leni
no idėjas tikrinus, negu Zinov
jevas su Trockio? Pati bolše
vizmo istorija rodo visai ką ki
tą. Pav. spalių-lapkričio mene
sio pervartą darant Rusijoje, 
Leninas (su Trockiu)* buvo sa
vo partijos centro komitete ma
žumoje. Tas pervartas buvo 
įvykintas prieš centro komiteto 
daugumos valią, tečiaus visi 
bolševikai šiandie tą pervartą 
laiko didžiausiu savo partijos 
“žygiu”. Jeigu taip, tai juk ir 
dabar gal būt “leninizmo tie
sa” yra kaip tik centro mažu
mos pusėje. Kuo Stalinas gali 
įrodyti, kad ne taip?

su- 
Le- 
Vir 

esąs įsikūnijęs tuose
kurie kontroliuoja

bimnkų revonu- 
tenka pasakyti

galvota ta teorija, kad po 
nino mirties- “leninizmas” 
suomet 
žmonyse, 
partijos centro komitetą! Ka
dangi bolševikų partijos centrą 
šiandie turi savo saujoje Stali
nas, tai —.reiškia — Stalinas 
yra tikras “leninizmo” įsikūni
jimas.

Tai ve kokią iš tiesų prasmę 
turi ta “disciplina”, kuri, pa
sak Pruseikos, valdanti bolše
vikų partiją. Su “disciplinos” 
pagalbą, Stalinas užėmė pas bol- 
šeyikus tą, dilrtatpriąus, vi^tą, 
kurioje pirma stovėjo Leninas. 
Ir Pruseika, keldamas į padan
ges “discipliną” bolševikų par 
tijoje, iš tiesų šveičia dabarti
nio sovietų Rusijos diktatoriaus

(rėdydavusi, kaip jaunulė, bėgio
davo pas kirpėją — Mišelį — 
ir kvėpindavusi geiiausiais ži
buoklių kvepalais, Ursi telefo
no triubelč galėjo perduoti jų 
žavingumą.

Beprotiška butų atrodžiusi 
jai pati mintie kalytis su juc 
užsivilkus raudona flanele, su 
tomis paslaptingomis jos tuale
to dalimis, kurias matydavo, tik 
jos kambario sienos.

Taip tęsėsi tas keisuis flirtas 
trumpu laiku virtęs tikru romą 
nu su pasiaiškinimais, barniai.1 
ir susitaikinimais, su pavydu, 
kančiomis ir džiaugsmais, tari 
dviejų žmonių, kurie niekad vie 
nas antro nematė.

Kartą jis paklauso jos:
•—Kada jus laisvą esate, ma

no miela? Man taip nuobodu be 
jūsų, taip norisi jus pamatyti! 
Juk esate jus kai. kada ir lais
va? ' ' .

<—Niekad! z ,*
Ji ištarė taf akubiai, uždus

dama, su šalsiančiu krauju.
.—Niekada, — pakartojo ji 

stingdoma. i
—Na, ką jusi... Pirmadien 

aš busiu laisvas nuo dviejų iki 
keturių. Aš busiu parke, prk 
įėjimo. Ateikite...

Jis kalbėjo ilgaį maldauda
mas ją, ir jos širdis vis smar
kiau ir smarkiau plakė.

—Gerai, — tarė ji tyliai, — 
aš ateisiu. O iš ko aš jus pa
žinsiu ?

Jis nurodė jai savo žymes.
Ji kelias sekundas pamąstė.
—O jus mane — iš mėlyni 

kailiniukų su skunso apykakle 
ir skunso muitą. Aš laikysiu 
rankoje nosinaitę.

Ji išlaikė žodį ir atėjo pirma 
dienj,.. Atėjo apsivilkusi save 
senu, juodu vatiniu ir su ūdros 
mufta; atėjo nesibijodama, nes 
žinojo, kad nieku gyvu jis ne
pažins jos. » z

Ji tuojau pažino jį ir be krau 
jo lašo veide, su nustojusia 
plakti širdimi praėjo pro šalį 
giliai rankas į muftą įkišusi.

Jis buvo nebejaunas ir neper- 
gražus, bet jo veidas buvo liūd
nas ir gerais, o juoda, tiesi 
barzda darė jį panašų į kažko 
k j sAsi rijos karalių, kurį kartą 
matė paveiksle. - •

Jai jis visgi pasirodė nepap
rastas, iš visų žmonių išsiski- 
rias. „

Ji grįžo ir atsisėdo ant suolo 
kraštelio. Paskui tyliai prisi
traukė prie jo. ,

Jeigu aplinkui nieko nebūtų 
buvę, jeigu staiga butų sutemę, 
— ji butų atsisėdusi į sniegą ii 
prisiglaudusi prie jo kojų.

Pajusti jį nors sykį, nors aki
mirkai prispausti lupas priėjo 
drabužių. Ąpię jo veidą ji nt 
nesvajojo. Nedrįso dargi akių 
į jį pakeltį. ,

Prisiinkusi arčiau prie jo, ji 
savo rankove užgavo jo ranko
vę ir ją nukrėtė drebulys. Aki 
mirksniui ji» užmerkė akis. .

Jam pasirodė, kad tai Jis už
gavo ją. Jis pažvelgė į ją.

—Dovanokite, — tarė jis ir 
pasitraukė.

Ji pažino jo balsą ir vėl dre
bulys perėjo per jos kūną.

Paskui ji atsistojo ir nuėjo 
Kitą dieną jis išmetinėdamas 

paklausė ją.
—Kodėl jus mane apgavote? 

Aš taip laukiau, taip laukiau...
Ji ilgai negalėjo jam atsaky

ti: ji verkė.
Paskui, valdydama balsą, kad 

savo kančios neišduotų, pasakė 
jam, kad pajuokojo, kad jie 
niekad pasimatyti negalės... Ir 
atidengė jam savo paslaptį: ji 
ištekėjusi. * Į

Bet jausdama, kad' to trum? 
pūčio, sauso pasiaiškinimo per- 
maža -- ji pridėjo, kad vyro 
nemylinti, nors ir neapgaudi- 
nėsianti jo,, kad mylinti kitą, — 
teįspėja ką, — kad ji mininti 
jį ir dieną ir naktį, bet maldau
ja, iki nusižeminimo maldauja 
jo, niekad daugiau nedėti pa
stangų ją pamatyti ir te jis pri-j 
tsiękia jai, jog daugiaus to ne^ 
bus ir tesie taip, kaip pirma.

Ji ilgai maldavo ir išmeldė jo 
priesaiką.

Ir taip buvo padaryta ši keis-
Lenino “pavaduoto ta sutartis. '•

f Ji sužinojo apie jį visą, ką tik

Piktvarlė
(Pabaiga)

Nebuvo j<)« gyvenime nė vie
no vienintelio saulės spindulio. 
Visada buvo šalta ir 
sa, k’uri blogesnė ir 
sius. Ir dabar viena 
kaukam skundėsi: 
drebėjo, o jos suvytusiais skruo
stais riedėjo ašaros.

Ji gailiai verkė... Verkė ligi 
Užmiršimo, kurio suteikia to
kios niekieno nematomos, gau
siai naktį išlietos ašaros.

Gailiai verkė, kas nebuvo, 
bet kas būti galėjo.

Visame name visi kažkaip 
pajuto, kad su piktvarle kaž
kas atsitiko. Ji tarsi neatsimai
nė: taip pat išeidavo ligi kaklo 
užsisagsčiusi tamsius drabužius, 
taip pat žemiau ausų buvo nu
leisti du menkučiu plaukų kuok
šteliu, toks pal plikais buVo jds 
veidas. ( ’ ",

Bet štai jau dvi dieni praėjo, 
bet niekas negirdėjo jos zirzi
mo. Kažkaip rytmetį xji sutiko 
koridoriuje kaimyną rytmeti
niu apsiaustu ir kai šis drovin- 
gai užsisagstydamas pramurmė
jo “atsiprašau” —• ji nepraėjo 
pro šalį, net paniekinamai ne
nusisuko nuo jo, bet žemu, švel
niu balsu atleido jam jo kaltę, 
net galva linktelėjo, net malo
niai pažvelgė į jį! Juk ir “anas” 
galėjo būti toks.

O penktadienį, lygiai pirmą 
valandą nakties, žybtelėjo lem
putė ir žybtelėjo liepsna ant 
jos pilko veido.

-—Tai jus, Nina? — atsar
giai paklausė pažįstamas bal
sas, vienintelis, kurį ji dabar 
butų išskyrusi iš tukstanties ki
lų balsų.

'Alpdama iš susijaudinimo ji 
atsakė:

—Jus nepakehčjami.
—Kodėl, mieloji?
—Visų pirma, aš uždraudžiau 

jums vadinti mane mieląją, ant
ra gi... kas tai? — ar man bu
dint visada taip bus?

—VisAda, — atsakė klusniu 
balsu, kokiu kalbamą apie ne
nuveikiamas nuodėmes, kurių 
galima gailėtis, bet pataisyti 
kurių nebegalima.
'—Jus baisus...
—Nė kiek. Ir aš jums tuo

jau tai įrodysiu..
Ir užsimezgė ilgas pašneke

sys, pusiau juokaująs, gana lais- 
vokas, erzinantis ir jaudinantis.

Jis pasakė jai, kad visai aiš
kiai įsivaizduojąs ją: ji — juod
akė, lanksčiu liemeniu ir leng
va eiseną, kurią jis moteryje 
taip pat branginąs, kaip ir bal
są; jos akys — tamsiai rudos, 
gražios lupytės ir nepertran- 
kųs, be galo minkšti plaukai, 
kurie taip savotiškai guli ir ku- 
riuos taip malonu .glostyti ir... 
bučiuoti taipogi.

Ar pasakyti jūsų mėgiamus 
kvepalus? — Žibuoklės.

Ji kažkaip • suvyto viduje, — 
vienu akimirksniu nepaprastai 
aiškiai pajuto, kaip senai ji nu
stojo būti moterimi: ji užmiršo 
žibuoklių 
metus ji 
kvapus: 
kuriuo ji 
valerijono 
vo gerti po peštynių su šeimi
ninke, ir tam tikro tepalo, ku
ris stebuklus daro, kai ima ‘juos
menį gelti.

Bet, melsdama Dievą dovano
ti jai jos .melą, ji tyliai tarė:

—Jus — magas!
• —Aha! Įspėjau!

—Taip, j lis įspėjote.
Triskart savaitėje ji naktimis 

budėdavo ir' tris kartus savai-! 
tėję jis kalbėdavo su ja, nuody
damas ją pačiais baisiausiais 
nuodais.

Ji gerai žinojo, nė kiek ne
abejodama, ko garantija buvp 
jos metai ir menka išvaizda, 
kad jis niekad jos ąepamatys.

Ir visgi budėjimo dienomis ji 
.......................... ....i —ii.

Kieno saujoje lazda (ir ko-j 
ininterno sandvičiai), tas yra’ 
“tikras” 
jas”!

pilka švie- 
už palam- 
tamsoje ji 
jos lupos

kvapą... Per ilgus 
bcpažinojo tik tris 
deginamojo spirito, 
virdavo- savo žolyne, 
lašų, kurių reikeda-
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buvo galima sužinoti, ir suvar
tojo savo sutaupytų pinigų ket
virtadalį įvedimui savo kamba
rin telefono. Dabar ji galėjo 
kalbėti su juo kiekvienų vaka
rą ir ji kalbėjo...

Ji pasakojo jam apie prama
nytus džiaugsmus ir apie pra
manytus nubudimu#; o jis pa
sakojo jai tiesą apie viengun- 
gi%gyvcnimų, apie tai, kad jis 
mirtinai pavargo, apie tai, kad 
vienintelis jo džiaugsmas — ji.

Ji klausinėjo jo, lingavo gal
va ir saldi , šypsena slydo per 
jos lupas.

Ilgainiui ji nustojo puošiusis 
lel jo, nustojo kvepinusis ir rė
džiusia lyg jaunulė. Tatai pasi
rodė lyg nebereikalinga: juk 
jie buvo taip artimi vienas ant
inam ir ar dabar ne visvien bu- 
tvo? Juk jis — beveik vyras jai, 
:kurj dar galima l>e galo mylėti, 
bet kurio jau nebesivaržai.

O kai visi gyventojai sumig
davo '— ji, užsivilkusi naktine 
bliuzcle ir raudonu flanelio si
jonu, sėsdavo prie telefono, pa
dėdavo kojas ant šildytuvo, nu
imdavo triubelę ir klausydavo
si. / \ f

Kartais jis skųsdavosi nuobo
džiaujančiu balsu:.
' —O aš, Ninute, šiandien vi
są dieną niekur neišėjau.

—Kodėl gi tai? — rūpinosi ji.
—Negaluoju... Kosulys.

, —Dieve! Ar jus geriate ką 
nors?...

—Gi nieko...
—Na, argi taip galima?! Bū

tinai įsitrinkite nakčiai skipi- 
darų su lašiniais ir priimkite 
aspirino! Girdite? Aš numirsiu 
dabar iš rupesnio... Juk aš ži
nau jus pačiu neatsargiausiu 
žmogum esat!

Ir kitą dieną pirmoj eilėj tei
ravosi :

—‘Priėmėte aspirino? () kaip 
jaučiatės? Sėskite ir rytoj na
mie, girdite?! O tai aš supyk
siu !

—Klausau, mano mažyte. Bu
čiuoju Jūsų, mažus pirščiukus, 
bučiuoju visą, visą!...

Ji laiminga jausdamos!, judi
no šildytuve savo liesas, paukš
tiškas kojas, žaliomis, vilnonė
mis kojinėmis apautas, ir kal
bėjo.

—Na, ar Jus kada parimtė- 
site? Vis jūsų galva pilna kvai-

pakabindavo 
sėdėdavo su 
šypsena.

Paskui 
ir minute 
pusią dar

Kažko šoną skauda... Ji įtri
na jį tepalu ir gulasi lovon.

Naktis. Ji guli atmerktom 
akim. Nesenai jis skundėsi jai, 
kad jo kambaryje esą šalta, ir 
ji ilgai su neapykanta galvoja 
apie tas* raganas šeimininkes, 
kurios pasiryžusios sušaldyti 
žmogų dėl vieno malkų paga
lio, — tesie jos prakeiktos! Na, 
kiek reikia ligą įgauti?! O dar 
tokiam neatsargiam.. . Juk jis 
— kaip vaikas. Į$ad ji žinotų 
dydį — ji pasiutų jam keletą 
vilnonių megztinių... Bet ji taip 
ir padarys! Ištirs nuo jo ir nu
pirks. Juk jis pats niekad nesu
sipras.

Ji jdeda dantis į stiklinę ir 
jau visa snausdama, užmerk- 
tom akim, šnibžda idubančiom 
lupom, siųsdama jam paskuti
nius linkėjimus nieko nereika
laujančios, nekalčiausios mei
lės:

—Miegok, mano mielas, mie
gok ramiai, saldžiai... Mano 
mylimiausias, mano dievaitis, 
mano vienintelis....

[“L.”] Laisvai vertė M. G.

Tel. Bruns'vick 9893

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Sideje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 W. North Avė.. Chicago, III.
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Čarlztonas

Muzika, muzika — 
Piaujas mulai, 
šoka kaip moka 
Čarlztoną, džiazą, 
Kiekvienas noriai.
Sukasi, sukasi 
Čarlztonas, džiazas 
Į šoną, į priekį, 
Skersai, 
Pailgai...
Kelinės plačios, 
Sejonai trumpučiai. 
Karpyti plaukučiai, 
Cigaretai dantyse, 
Pakaušy gaidys.
Fundina, fundina 
Jurgis Marjonai, 
Iš kelnių išėmęs 
šainę raudoną 
Ir sveikina ją:
Salute, Mary!
This is a real 
Home made 
VVhiskey;
It makes you cheer...

— Don Pilotas.

Prohibicija
Rytą į barbernę 
įbėgau pirmutinis 
barberys tuo klausia: 
gal nori geros džinės?

Užėjau pas kriaučių 
kelines atsiimti — 
jisai man į aupį:

imsime jūsų politinių pilių ša
pą ir visą jūsų tnrti> konfis
kuosime revoliucijos, naudai.

Trečia, tavorščius Durniulis 
ir kiti sudarys automobilinę 
armiją, viso “labo tris automo
bilius, kuriuose sudėsime po du 
pulemiotus, o pulemiotais akin
sime galvas visiems redakto
riams — aha, jus to nežinojote.

Ketvirta, musų • raudonos 
moterys revoliucijos kėlime turi 
joms nuskirtą darbą: jos dirbs 
revoliucionieriams hot-dogus ir 
taisys senvičius.

Penkta, praeities žiedo ir ki
tokių žiedų Vaikai stos revoliu
cionierių eilėsna ir kiaušiniais 
daužys visus neraudonų biznie
rių langus.

šešta, Chicagoje turime tris 
raudonus biznierius, kurie laike 
revoliucijos ant savo storų 

įkabins raudonas bolševikų 
liavas ir Lenino pikčeriūs, 
tavoi’ščiai žinotų, jogei tie 
mai yra good. ,

Septinta, Chicagoje, apart 
Jamonto, yra vienas, kaip jisai 
'pats save vadina itin mokytas 
(daktaras, kuris pirmiaus slap
tai “Draugui” sandarbininkavo, 
o dabar bolševikams rašo, kaip 

'iš gerklių išrauti tonsilus —ši
tas žmogus, turima girdų, prisi-

li ž- 
vė- 

kad 
nu

Už kvoterį aptiekoj 
paprašiau aš muilo — 
pardavėjas sako: 
turim šviežio mulo.
Vakare užsukau z
pas savo kaimyną — 
jisai tuoj aus tarė:
Onute, atnešk mums naminės.
Užėjau į storą 
pačiai pamest antį — 
man tuojaus pasiūlė 
spiritinės pantę.
Suktojo man karas, 
nėra gazolino — 
stotyje pakišo 
pirkti kvortą vyno.
Sėdžiu aš valgykloj, 
laukiu rukštaus pieno. 
Savininkas klausia: 
gal gersim po vieną?
Visur žmonės geria, 
seni ir jaunieji, .
moterys, merginos, 
prasti, gerbiamieji...

—Padauža I.

Protestas ir Paaiš
kinimas

Ponui Padaužų prezidentui 
visiems Padaužoms:

Užpereitos Subatos “Naujie
nose” vienas tavorščius aprašė, 
kaip mes komunistai kelsime 
revoliuciją, bet, kaip čia pasa
kius, jisai matyt toli stovi nuo 
musų veikimo centro ir dėl to 
visų detalių nežino. Aš už tai 
protestuodamas čia noriu trupu
tį jums paaiškinti.
\ Yes, mes kelsime revoliuciją 
greitu laiku visam sviete ir 
pradėsime nuo Ghicagos maks- 
vilstryto, yes, taip, tai taip, bet 
tas tavorščius užmiršo Tolsto
jaus giraitę, kurioje mes turi
me užkasę komunistiškų guzų 
visokiems lietuviškiems buržu
jams nuodinti. Kaip čia pasa
kius, mes turime labai smar
kių gazų visose savo redakcijo
se ir svetainėse, aha, jus to ne
žinojote. Yes, gazais mes ka
riausime už trockinę revoliuci
ją. Tas tavorščius apie gazus, 
matyt, nieko nežinojo. Tai vie-

• na.
Antra, musų ježednevnos šta

bas senai yra nutaręs pulti
Padaužas. Kai pradėsime raudo- gerai sekėsi, nps surinko pilną 
ną revoliuciją, tai visus Padau- puoduką pinigų.
žas gazais už troškinsime, pa-[jam jau sunku buvo laikyti'at-

ir

'Prieskoniai tenai kaip diębo žmones kasyk
lose prie caro, taip dirba ir 

,---- ------  __ r--------  — Bolševikiška davatka nuėjo šiandie. Reiškia, anglis vistik
pusdolerius, paliko tiktai cen- išpažinties ir užklausė kunigą, reikia kasti, ar ne? Bolševikai 
tus. Ubago rankai pas 
daug lengviau.

Patarimai vedusiems

kištas puodukas. Petras Veršin- 
skis atliko mielaširdingą darbą: 
jisai išėmė iš puoduko visus

Tiltas per Nemuną iš Kauno 
j Aleksotą

.10. —Ar yra griekas, jeigu žmo-^aug absurdų pripasakoja žmo. 
gus papildo saumilystę?

I —1/abai didelis griekas. O 
, , 'kaip tu papildei saumilystę?

.Tol oooo.-r. l<o<K J'1'"’, | ----- Ugi, UoikotaV«o monševi-
krapštytų nosĮ. tai užmauk jai kų gezctas> atkalbinėjau žmo- 
baksininkų pirštines. |neg, ^a(Į neVažinoty į Naujienų

Jei nenori, kad tavo pačią pikniRUa> aukavau pinigus tik- 
kitas bučiuotų, tai jos lupas 9avo parįjjai, skaičiau rau- 
muštardu nupentuok. 'donas gazetas, nes taip liepia j

Jei nenori, kad tavo pati ba- musų red-hot-toriai, ki-1 
liuje išrodytų susivėlus, pa ik ^ag pal^jjas įr žmones keikiau 
ją namieje.

Jei nenori, kad tavo pati su
kitu parke vaikščiotų, nupirk 
jai automobilių.

Jei nenori, kad tavo vyras
žiūrėtų į šviesiaplaukes, išmu-
fuok jį j Afriką. —P.

•nėms, bet tos jų pasakos lim
pa tiktai kvailiams.

—Padauža

Nepešė

špilkai

k *
Ilnis” rugp. 13 d. laidoj 

“Naujie- 
rugp^ 8 
Ji tenai 
nekalba, 
“^Jaujie-

pri-

Jungtinių Valstijų kon
stitucijos amendmentai 

ateityje
— rati-
1946 m. 

pilietis 
moterį

Jau baigiama tyrinėti * vieta 
naujam tiltui per Nemupą iš 
Kauno į Aleksotą. Naujo tilto 
statyba užtruksianti dvejus “me
tus ir kainuosianti 8l/j milijo
nus litų. Sonnsis tiltas, nors htc- 
rai taisomas daugiau kaip dve- 

jus metus naudotis netiks.

Tiesiog į Klaipėdą
* Be Jokio Persėdimo

Laivu ESTONIA
ItuRsėjo-Sept. 21, 1926 n>.

Lietuviai, kurie mano atlankyti sa
vo gimtąją Aal; arba mano grįžti na
mo prisidekite prie šios ekskursijos 
ir važiuokite iš New Yorko tiesiai j 
Klaipėdą.

Geriausias ir Parankiausias 
Kelias i Lietuvą.

Suprantamas dalykas, jog paran
kiausiu keliu bus visada tas, kuriuo 
važiuojant išvengsi visų neparanku
mų ir nesmagumų surištų su kelione 
per svetimas šalis.

Baltijos Amerikos Linija

f’ra tai vienatinė linija, kuri dabar 
eidžia laivus iš New Yorko tiesiai j

KLAIPĖDĄ
Važiuojant . tiesiai j Klaipėdą iš

vengsite kitų visų valstybių ir suma
žinsite išlaidas ir vargą. Ypač šei
mynoms su buriu vaikų ir su dides
niais bagažais yra labai paranku va
žiuoti be jokių persėdimų tiesiai } 
Klaipėdą.

Kainos Laivakorčių į 
Klaipėdą:

8-čia kliasa $107. I abi pusi tik $181 
Sutaupysite $44.1SO.

Turist. 3 kliasa $117. I abi pusi $196 
Sutaupysit $44.50.

2-tra kliasa $142.50. I abi pusi $270 
Sutaupysit $30.00. —

“Revcnue Tax”ir “Head Tax” 
atskirai.

Sekantis išplaukimas laivų:

Laivas “UTHUANIA” Rugp.'31
Informacijų kreipkitės j vietos 

agentus arba stačiai į kompaniją

BALTIC AMERICA L1NE, 
120 North La Šalie Street, Chicago 
312 Sccond Av. S., Minneapolis, Minn.

rašė čielą špaltą apie 
nų” pikniką, įvykusį 
d. černau&ko darže, 
apie nieką daugiau kiek galėdama: svolač.ats vadi. kai tiktaį dria( 

na“ iiuog, sėdynę ne vienai nas„ ašmeiži jį sako: BoI. 
mensevikei paraižiau ir tt. Ifovjkai atvažiavę j ..N,„ pikni_, 

—O kam tu taip darei? —už- /ką rinkti aukų Anglijos strei- 
klausė praBaščius. kininkams. Girdi, pasiklausę

, , . komitetą, ar leisią jiems “rėžtikad mums liepia spyčius„ jr rfnkti aukas Bet 
omisaiai, pjKnjk0 komitetas jų" prašymą 

ai a,p‘j atsisakęs išpildyti ir pasakęs,4 
. kad bolševikai negalį demora- 

I lis us ĮjZUOĮį ramios “Naujienų” pik- 
,vlens ^‘-niko publikos.

I Bolševikai juk gerai žinojo, 
, , . 1V. , j A kad jiems čia nebus leista kelti

'L'.a\ koncertų ir rinkti pini-
Jie visur kiša savo sna-

• pus, kur tik būna didesni susi
rinkimai, bet gauna “kiko”. 
Bet jie tai darė, l^ad paskui ga
lėjus pašmeižti dienraštį ir ap
juodinti žmones, kurie ne į jų 
dūdą pučia.

Jeigu naujieniečiai norės kam 
nors rinkti aukas, tai ir be bol-

—Todėl, 
taip daryti musų 
jie, mat, labai mokyti, 
gi tu čia neklausysi... 

| —Atsimink, kad ir 
mokino žmones mylėti 
tą, o jūsų “permokyti 
galviai ardo partijas, organiza-

žmonių. Neklausykite tokių • g 
žmonių, nes ir šv. Pyteris’sako: 
.“Kas dantimis grieš prieš arti- 

c ‘ mą savo, tam plaukai užaugs
ant kupros.” Išrišimo tau nega
liu duoti, nes tavęs niekas nesu
raišiojo. Amen.

* *

Jeigu randasi

Amendmentas XXX 
tikrintas Sausio mėn. 
Jokis vyriškos lyties- 
neturi teisės bučiuoti 
be daktaro recepto,

Amendmentas XXXI.
ris 1946 m. — Jokis vyras, se
nesnis penkių metų, neturi tei
sės dėvėti raudonos nektaizos.

Amendmentas XXXII. Kovas 
1946 m. — Pardavinėjimas ais- 
krymo ir sodų be daktaro re
cepto yra drūčiai baudžiama. (Pasaulyje, kurie

Amendmentas XXXIII.
želis 1946 m. — Jokis vyras 
neturi teisės važiuoti automo-

dės prie revoliucijos ir apraišios jbiliuje su jokia motore, jei jų 
tavorščių sudaužytas galvas, o tar^e nesėdi poliemonas.
visiems tiems, kurie dainuos, 
išraus tonsilus ir iškrapštys 
hemoroidus su peiliu.

Aštunta, mes bolševikai suor
ganizavome didelį rezeryą iš tų 
tavorščių, kurie bijo peilio ir re
volverio — jie kovos kitokiais 
įnagiais. Tai musų proletšmei- 
žikai, proletchamai, proletmeni- 
ninkai. proletjurgiai, darbkorai, 
p role t pi šoriai, proletdudoriai,
proletdainoriai, proletgirtuok- 
liai, proletsenberniai ir visi ki-i 
ti proletkininkai — aha, jus ir' 

įto nežinojote.
Tai, galima sakyti, aš čionais 

gana gerai jums, Padaužos, pa
aiškinau kiek plačiau apie tą, 
kaip mes revoliuciją kelsime. 
Nežinau kas daugiau sakyti,, ki
bą reikėtų užprotestuoti prieš 
jus labai smarkiai už užgaudi- 
nėjimą musų tavorščių ir ta- 
vorškų.

O dabartėlės, sakytum, aš 
jau užbaigiau. Jei dar nesu
prantate, tai kreipkitės į musų 
darbeentrą ar pildomkomą.
Lietuviškų tavorščių Amerikoje 

įgaliotinis
Padaužų prezidentas, visi mi- 

nisteriai, paprasti piliečiai ir 
kandidatai ponui įgaliotiniui la
bai 
ano

Amendmentas XXXIV. 
pos m.
visiems piliečiams knarkti na
muose; visi gali knarkti ligoni
nėse ir policijos steišinuose.

Aiiiendmentas XXXV. Rugsė
jo 1946 m. — Moterims uždrau
sta rodyti nuogos ausys, o vy
rams nuogi kaklai.

Aiiiendmentas XXXVI. 
kritis 1946 m. -— Už sekamus 
nusikaltymus piliečiai bus bau
džiami'mirtimi: už rūkymą ci- 
garetų, pentavimą lupų ir vei-

tokių

Lie-
1916 m. — Uždrausta

žmonių j 
niekuo, o nie-jševikų tarpininkavimo galės ta- 

Bir- kuo nėra patenkinti ir nuolatos 
surūgę, susisukę, persikreipę, 
tai bolševikai. 

* ♦ ♦
Kunigai nepripažįsta evoliu

cijos mokslo: girdi, žmogus ne
galėjęs išsivystyti iš monkės. 
Bet kunigai tiki ir žmonėms 
skelbia, kad Kristus gaudęs 
avis ir avinus ir nešiojęs/ juos 
ant pečių savo. Jie skelbia tai, 
jog geras katalikas esąs avis ir 
avinas. Vadinas, gyvulys. Keis-' 
;ta ta kunigų “ęvoliucija”: jie 

ap" nori visus žmones padaryti avi
nais.

tai padaryti. Kada jau negali 
įsipiršti j “pusininkus”, tai nors 
turi pagrindo šmeižtus skleisti.

— Padaužtas.

H

♦ ♦ | *

Kuomet kasyklose užmuša
M

dų, surietimą ūsų, rodymą nuo-(kokį žmogų, tai bolševikai ožio] J 
— i balsu bliauja, kad> kapitalistai] j

XXXVII. grūdą žmones po žeme žudyti !
gų kelių.

Amendmentas
Gruodis 1946-m. — Kongresas'juos. Esą, kada įvyksianti pa- 
negali ir negalės 
mų, draudžiančių 
goti su užmerktom akim.

išleisti įstaty- 
žmonėms mie

Vanagaitis, Pilkas

šaulio revoliucija, tai tokių da
lykų nebusiu.

Na, o kaip su sovietų Rusija, 
kurioj jau patys bolševikai yra 
carais ir valdovais? Kodėl gi

žemai dėkavoja už tokią 
atvirą sumeniją.

—Padaužos.

Padrikos

Marijonų “meteorai” susirū
pino dviejų artistų likimu. Va
nagaičiu, sako, nesidžiaugia chi- 
cagiečiai katalikai (turbut, “fe- 
derantai”, ne katalikai), ir ar
tistas St. Pilka, girdi, nedirba 
kultūros darbą. Sulig marijonų 
“pilvasopijos”, išeina taip: kas 
netarnauja jiems, tas nedirba 
kultūros darbo. Kokių aklų žmo
nių randasi Chicagoj šiais 1926 
m.! Padaužų filosofija įspėja 
marijonų klaidingumą, nors jie 
Papos neklaidingais pripažinti. 
Busite, esate ir buvote klaidin
gais pranašais. Padaužos gerai 
žino, žinojo ir ’Žinos, kad tie du 
menininkai
visokeriopas simpatijos ir už
uojautas nuo Chicagos lietuvių, 
ne nuo katalikų, bolševikų ir ki
tų bedievių.

Niiiiimiiiyiiifliiraiiiiohiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiihi M

artistai įgaus

knarki**

z

“OREMUS”
1) . “Oremus” garsi gyduolė 

nuo inkstų ir pūslės ligų, ku
ri greitai ir pasekmingai gy
do žemiaus minėtas ligas, 
kaip ve: užsišaldymą inkstų 
ir pūslės, taipgi uždegimą mi
nėtų organų ir užsilaikymą 
šlapumo.. Šitos gyduolės grei
tai išgydo minėtas ligas ir 
žmogų padaro sveiką ir link
smą. Bonka su prisiuntimu 
$1.15?

2) . “Oremusn garsi gyduo
lė nuo galvos, odos ligų, ku
ri greitai ir pasekmingai gy
do sekamas ligas, kaip ve: 
1) išnaikina nuo galvos pleis
kanas, 2) prašalina niežą nuo 
galvos odos, 3) sulaiko slin
kimą plaukų. Bonkutė su pri
siuntimu 95c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.) 
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Išpardavimas 
Groji kliu Pianų

Už Žemiausias Kainas Visam Mieste.
Jums ^yra proga išsiskirti iš 3-jų skirtingų pada
rymų, Aržuolo, Raudonmedžio arba Riešuto me

džio, gerai žinomi nauji grojikliai pianai 

Gulbransen
• Marshall arba 
Sohultz and Smith

už $345.00
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H Reikalaudami

RAKANDU

KIEKVIENAS BERNIUKAS 
IH MERGAITE ŽINO TAI 

(Kai kurie tėvai nežino)

Dykai Benčius, 50 Volelių, Rolėms Šepelė arba 
Liampa ir pristatymas Dykai M
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S Jmokėkite tik piažą dalelę arba duokite Jūsų
sėną pianą, gramafoną arba radio kaipo už pirmą 
mokestį, o liekančius pinigus galite mokėti po ma-
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šim- 
pan-

Gelžkelių stotyse arba steiši
nuose, ypatingai tokiuose, kur 
žmonėms priselna ilgai laukti, 
atsitinka įvairių įvairiausių ne
gerų dalykų: kišenių apkraus- 
tymas, jaunų moterų paviliosi
mas, kvailas keleivių
nias, spiaudymai ir tt. Ar nebū
tų laikas pagalvoti apie panai
kinimas gelžkelių stočių? Kurie 
už, tarkite savo žodį.

Mielaširdingi darbai
Burbulienė turėjo tris 

tus dolerių, kuriuos jinai
čiakose nešiodavo. Aiškus da
lykas, kad jos kojos, tai yra 
viena koja, atodė nekaip. Mie- 
laširdingas tavorščius pasigailė
jo našlės Burbulienės ir atėmė 
iš jos pinigus komunizmo rei
kalams. Dabar Burbulienės ko
jos abi lygios, o favoričių gon
ge valgo pietus žydiškoj res
tauracijoj.

♦ ♦ ♦

Ubagas, aklas ir nebylys, sė
dėjo ant gatvės ir jam biznis

Arti vakaro

Bolševikų “ežednevna”
Padaužų respublika ruošia 

naują konstituciją, kuri apims 
visas žmonijos sbciales/ politi
nes, ekonomijas ir “ežednevni- 
nes” sritis. Bolševikų ištikimie- 
jie, galite būti ramus. Po se
kančių metų susilauksite savo 
“ežednevuos”. Padaužos pasi
stengs jūsų asiliškus pakaušius 
papenėti komunistišku jovalu 
ant padaužiško kurpaliaus iš
tempto.

Atidėliokite dolerius bazilikai 
statyti, ar ne? Padaužų respub
lika statys baziliką, kurioje ga
lėtų Lenino kui^i saugiai pūdy
ti. Bolševikams pabėgus iš Ru
sijos, steigsime naują Rusiją 
Bridgeporte. Pranešime vėliau, 
kur aukas siųsti.

Jaunimas nori ką nors, 
veikti.

Gal būt tas ir išaiškina 
populiariškumą Gulbransen 
Registruojančių Pianų su 
jaunimu.

Kuomet jie groja ant jo, 
jie gauna malonumo ir sma
gumo rankomis groti. Su 
juo labai gerai akompanuo
ti dėl dainų. Yra tikra mu
zika dėl šokių.

Jūsų vaikai suras, kad 
ant Gulbransen yra nepa
baigtas šaltinis pasilinksmi
nimo. Jis pagelbės jūsų na
mą padaryti, kur jaunimas 
mėgs susirinkti. Jis suriš 
namų ryšius daug tampriau. 
Ir jus lengvai galite įsigyti 
sau vieną I

JOS. F. SUDRIK
Piamj Krautuvė

3313 So. Halsted St.

H

H

Šiame išpardavimo Jums yra proga pasiriifldi 
gerai žinomų išdirbysčių grojikliai pianai: Gulb
ransen, Marshall arba Schultz and Smith, Aržuo
lo, Raudonmedžio arba Riešuto medžio, tie pianai 

> paprastai vięur parsiduoda nuo $600.00 iki'$700.00.
Bet šiame išpardavime pirmutiniai 12 pirkėjų, 
kurio atlankys Peoples Pianų Krautuves, pirks už 
$345.00, gaudami $100.00 vertės virš minėtų pri- 
dečkų dykai su minėtais pianais. Veikite tuojaus. 
Matykite šiuos bargenus šiandien! paskutinis 
pranešimas!
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PIANŲ KRAUTUVES

1922-30 S. Halsted St. 4177-83 Archer Av
J. NAKROŠIS, Ved.
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M. KEZES, Ved.
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Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

♦

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių 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- 
inos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
Tfe Peoplesfurnifare (dmpanif 
^**>—**—Stovas, haaat*

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Ardier Avenue 
Kumpas ITOhmond Gt.

r Ohl 
Heniy! 

America^

Candy!

Del greito piniginių ‘ H Jį 
reikalų atlikimo su ’ 
Lietuva, pigią 
kainą, naudokitės 
Nau.jicinu kabiegramų



šeštadienis, Rugp. 21, 1926

CHICAGOS 
ŽINIOS

Praeitis suardė šeimi- 
nišką gyvenimą

Margaret Seitheimer Bloom- 
berg, 23 metų, kuri 1919 m. 
nušovė iš pavydo advokatą 
Benjamin Burr, papasakojo tei
sėjui Brothers, kaip to įvykio 
aprašymai laikraščiuose sugrio
vė jos šeimynišką laimę. Esą 
Bloomberg mylėjęs ją. Bet ku
riam laikui praėjus po jųdvie
jų apsivedimo laikraščiuose pa
sirodė aprašymai, kaip ji buvo 
teisiama ir išteisintu už advoka
to Burr nužudymą. Tai buvusi 
pradžia pabaigos. Vyro giminės 
stojo prieš ją. Ant galo, ir vy
ras nuo jos pasišalinęs.

Teisėjas davė - suprasti, jog 
jis suteiks jai divorsą. Jis taip
gi paskyrė jai $15 alimonijos 
savaitei. Bet net pats teisėjas 
mano, jog iškolektuoti alimoni- 
ją busią sunku.

Prieš apsivesiant Margaret 
njeko nepasakė Bloombergui 
apie savo skandalingą praeitį.

Konfiskavo kėturias 
bačkas alaus

avė.Prie 37 ir Wentworth 
policmonai konfiskavo t roką su 
keturiomis alaus bačkomis. Tro- 
ko vežėjas Pat Comiskey esą 
pareiškęs, kad tur būti, kokia 

, nors klaida įvyko. Girdi, tas 
alus buvęs siunčiamas žymiam 
Chicagos politikieriai, kuris 
yra išvažiavęs atostogoms.

Teismas Comiskey pal i nesa
vo. Sakoma, kad visą dalyką 
užglostę kažkokie trys alderma- 
nai. Prohibicijos viršininkas 
Merrick žada pradėti tyrinė
jimą, jeigu pasirodytų, kad tie 
gandai via teisingi.

Huszar nesiliauja per
sekiojęs automo

bilistus
Broadvieu policijos viršinin

kas, Indianojoe Huszar, kuris 
taix> paliuosuotas iš kalėjimo 
iki teismo už $18,000 kauciją, 
vėl pradėjo “darbuotis.” Keli 
automobilistai jau nusiskundė, 
kad Huszar be jokio reikalo 
areštavęs juos ir tik už pinigus

Charles J. Mueller, prokuroro 
padėjėjas, rengiasi užvesti ket
virtų krim'inalę bylą prieš 
Huszarą ir pareikalauti jo pa
šalinimo iš užimamos vietos.

Priešinasi tiltų kėlimui'
W. J. Lynch, prieplaukos 

užžiurėtojas, pareiškė, jog tiltų 
iškėlimui praeinant laivams, 
yra niekas daugiau, kaip subsi-Į 
dija privatiniam bizniui. Jis rei 
kalauja, kad laivams butų lei
džiama plaukioti tik tokiu lai-’ 
ku. kai yra mažiausias žmonių 
judėjimas, t. y. naktį. Dabartį* 
niai patvarkymai ęsą netikę:- 
esą perdaug duodama laiko lai
vų plaukiojimui. Tatai atneša, 
miestui daug nuostolių. Pakėli
mai tiltų tokiu laiku, kai judė-J 
jimas yra dideliff, esą privalo 
būti panaikinti.

■ ■ ■ į-4

Dešimties metų vaikas 
apleido namus

Dešimties metų Bobby 
Adams (6755 Chappel avė.) ap
leido savo tėvų namus. Jis pali
ko raštelį, kuiis skamba seka
mai: “Niekas manęs namie ne
bemyli, tad, aš manau, 
bus geriau pasišalinti.”

Tėvai pranešė policijai 
vaiko pasišalinimą.

man

apie

Automobilių nelaimėse 
jau žuvo 523 žmonės

r Nuo Naujų Metų iki šiol jau 
užmušta automobilių nelaimėse 
523 žmonės. Jokiais kitais me
tais tuo pačiu laikotarpiu nebu-

NAUJIENOS, Chlcago, UI.

Jaunikių nesusi
pratimas

Chicagos teologinės semina- 
' rijos studentams dvasiškis Dr. 
Johų Gordon iš Rockfordo davė 
lekciją... apie jaunikių nemo
kėjimą apsieiti su nuotakomis. 
Esą laike šliubo jie tiek susi
maišą, jog turi didžiausio var
go paduoti žiedus. O apie nuo
takų tinkamą pabučiavimą, 
girdi, ir kalbos nėra. Esą jis 
visuomet instruktuojąs jauni
kius, kaip ir kada reikia nuo
takas bučiuoti. \

Suėmė žudeikų.
William Clark, negras (2937 

So. Dearborn st.) prisipažino 
nušovęs Joseph J. Vrchatą 
(1625 Kišk st.),5 kuris bemirš
tantis buvo rastas prie Racine 
ir Blue Island avė.

Clark su trimis kitais neg
rais paliepęs Vrchatai iškelti 
rankas. Tasai nepaklausęs, tad 
ir likęs nušautas.

Du prigėrė besi- 
niaudydami

Užvakar prie 67 st. prigėrė- 
besimaudydama Stella Siepravv- 
ska (224 Coyne avė.), 13 metų 
amžiaus. O prie 54 st. prigėrė 
Oliver Smith, 25 metų amžiaus 
(5703 S. Ashland avė.)

Norėjo ne kambario, 
bet pinigų

Blanche Marx (4412 Sheri- 
dan roąd) įsileido į namus du 
vyru, kad parodyti jiems kam
barius. Bet vyrai ne kambarį 
žiurėjo, ale grasindami revol
veriu atėmė iš Marx $112.

EXTRA
SKAITYK IR KITIEMS PASAKYK

kviety labai gerų nuoga*AS turiu 
vybių, kurias turiu j visai trumpų 
laikų parduoti, nes yra tam tikros 
labai svarbios priežastys, taigi nu
tariau parduoti visai pigiai ir ant 
lengvų išmokėjimų. Taipgi priimsiu 
mainais kaipo dalj jmokėjimo “mort- 
gages" arba lotus.

ŠEŠIŲ pagyvenimų muro namas 
po šešius kambarius ir po dvi mau
dynes kiekviename pagyvenime, lo
tas 61*/j pėdų pločio, šis namas 
randasi geriausioje vietoje ant South 
Sidės ir labai tirštai apgyventoje 
kolonijoje; šioj dalyj miesto moka 
Geriausias rendas, nes po pat akių 
randasi didžiausi koteliai, bulvarai, 
catrai, geriausi transportacija ir 
'isi kiti parankamai. Labai daug 
nilijonierių gyvena šioj apielinkėj. 
Ms namas visada buvo, yra ir bus 
>aranduotas už nemažesnę rendų 
taip $8640 j metus' arba $720 j įnė- 
lesj. Vien tik žemė yra verta $15000 
r aš galiu tokį namų parduoti daug 
ilgiau, negu kad lietuviai moka po 
ietuvių apgyventas vietas. Namas 
teveik naujas ir visas jo' padary- 
nas pagal naujausių madų. Čia tai 
/ra milžiniška proga žmogui, kuris 
lorėtų pats prižiūrėti namą ir ko- 
ektuoti dideles rendas, nes šis no
nas uždirba gryno pelno netoli 
'4,000 j metus. Priežodis sako: vie
tas geras žingsnis padaro žmogų 
aimingii ant viso jo amžiaus, čia 
taip tik ir yra tas žingsnis, tiktai 
'eisią vartoti sveikų protų, nes aš 
abai daug sykių girdėjau sukant: 
‘Bučiau turėjęs keletu tūkstančių 
iolerių daugiau, jeigu bučiau tų ir 
ų daręs." Tąi kas kaltas, jeigu bai

mė atitraukė tave nuo turto? Chica- 
!os miestas labui greitai auga ir 
leigu turi gerų namų geroj vietoj, 
‘aigi ir tavo turtas labai greitai au
ta.

ANTRAS labai geras pirkimas, 
ai 8 lotai ant Western avė. Du 
kampai ir 5 viduriniai lotai, šie 
otai randasi tokioj veitoj, kur ver- 
ė auga kasdien. .Vieta labai tin- 
cant! dėl bile kokio biznio, aplin
kui statuti daugybė naujų namų. 
AŠ parduosiu tuos lotus už pusę 
kainos pigiau, negu kiti savininkai 
Hoj apielinkėj parduoda. Jeigu ku
ris abejoja apie šj išsireiškimų, tai 
iš prirodysiu faktiškai, kad aš sa
kau šventą teisybę. Taigi, brolyti, 
telauk “Kalėdų”, bet tuojau pra
lėk žiūrėti j dirvoną, iš kurio do- 
eriai dygsta.

TREČIAS geras pirkimas, tai be
veik naujas bungalow prie pat 
Marųuette parko, netoli Kedzie avė., 
o Kedzie avė. Chicagos miestas nu-1 
tarė pratiesti karus skersai Mar-j 
ųuette parko. Ar jus žinote^, ką tas 
reiškia savininkams, kurie randasi, 
netoli Kedzie avė? Tas labai daug 
reiškia. Šis bungalow pastatytas ant 
Iviejų lotų, muro garažas, labai 1 
daug visokių kvietkų ir medžių, ne-, 
toli mokyklos ir krautuvių, žodžiu 
rakant, viskas “up-to-date” namas 
ir vieta, šiltu vandeniu apšildymas.!

štai turite 3 milžiniškas progas 
padaryti pinigų, šias prapertes par
duodu pats savininkas ir duosiu ge
riausias išlygas. Del platesnių pa- 
dškinimų kreipkitės ypatiškai arba 
telefonuokite — tiktai neatidėlioki- 
te, bet darykite taip, kaip daro ge- 
-as kalvis: kalk_geležj^kol^karitas. 
“■TOJzasT’sztIkas

3222 So. Halsted st.
yo tiek daug žmonių užmušta* f jj'^ Tel. Boglevard 9757

Patarimas Draugystėms
Kaip gauti 9% už indėlius ir padidinti jos turtą

I . \ ,

Amerikos lietuvių draugystės turi po 
keletu tūkstančių dolerių, už kuriuos gauna 
labai mažų nuošimtį. Tų nuošimtį butų la
bai lengva padidinti padedant . pinigus ant 
metų laiko j Lietuvos Koperacijos Bankų.

Letuvos Kopefacijos bankas yra labai 
saugi vieta amerikiečių kapitalams laikyti. 
Koperacijos Bankan, per visokius koperaty- 
vus priklauso 15,443 nariai, daugiausia ūki
ninkai, kurių turtas siekia šimtus milionų 
dolerių. Visi banko nariai yra atsakomingi 
už jo turtų ir indėlius dviguba atsakomybė. 
Bankas yra vedamas gabiausių Lietuvos fi- 
nansistų ir auga nepaprastu spartumu.

Lietuvos Koperacijos Bankas duoda pa
skolas ūkininkams, jų ukiui pagerinti. Jo 
tvirtumo pamatas yra žemė, užtai jam ne
gresia jokie pavojai, jokios katastrofos, ar 
tai butų ekonominės, ar politinės. Kopera
cijos Bankas yra galingiausias bankas Lie
tuvoje, ir lygus didžiausiems bankams kitose 
šalyse. 

* t

Indėliai priimami metams laiko. Suka
kus vieniems metams, jei indėlninkas nepa
duos pareiškimo laikyt ant kitų metų — gra
žinami atgal, kartu su nuošimčiais: Nuo-

PINIGŲ SAUGUM

šimčiai mokami kas pusmetis: sukakus pusei 
metų nuo įdėjimo dienos — 4*/i% ir sukakus 
metams — 4'/j%. Visa tai prisiunčiama če
kiu išduotu indelninko vardu ir išmokamu 
Amerikoje — doleriais.

Kiekvienas narys norintys padaryti ge
rų savo draugystei privalo pakelti šį klausi
mų artimiausiame susirinkime ir reikalauti, 
kad draugystė imtų 9% už savo pinigus 
Draugystė priimdama šį sumanymų, turės iš 
jo didelę naudų sau ir padarys daug gero 
Lietuvai, pagelbėdama jai be svetimųjų ka
pitalo pakelti krašto ūkį.

Šituo pasiulymu gali pasinoudoti kiek
viena draugystė, gyvuojanti kiekvienoje lie
tuvių kolionijoje. Nėra reikalo laukti nei 
pirmos, nei paskutinės mėnesio dienos, tik 
nueiti į savo bankų išpirkti čekį ir prisiųsti 
Naujenų Bendrovei asmeniškai ar laišku, o 
pinigai bus pasiųsti Lietuvon telegramų, ir 
už trijų ar penkių dienų draugyštei pradės 
eiti nuošimčiai. Jokių persiuntimo įškaščių 
draugystei nėra.

9% į metus yra geriau negu 6, ir daug 
geriau negu 3. Indėlis yra patogesnis negu 
investmentas ant morgičių ar bonų

PILNAI UŽTIKRINTAS

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
‘ KAUNAS, LIETUVA

Visais reikalais ir su indėliais kreipkįtės į Koperacijos Banko įgaliotinį Amerikoje,

^NAUJIENŲ BENDRI
Chicago, IH1739-So. Halsted St



Lietuvių Rateliuose.
Roseland

Kvederas apleido 
“Kankliy” chorą

Išvažiavmas. — Aptiekorių 
vanos

do

Draugijų Sąryšio išvažiavi
mas į \Vashington Heights rug
piučio 15 d. nepavyko taip, kaip 
buvo tikėtasi. Paprastai kai įvy
kdavo išvažiavimai su laimėji
mais, tai žmonių prisirinkdavo,' 
kaip ant kermošiaus. Bet šį sy-; 
kį dėl blogo oro žmonių prisi
rinko tik vidutiniškai. Nebuvo 
sugrąžinta visos serijos, tad 
laimėjimas atidėta. Jis įvyks, 
kai tik bus tinkama vieta sura
sta. Apie tai bus paskelbta. 
Kurie turite tikietus, malonėki
te palaukti.

Aptiekorius Jonaitis, kurio 
aptieka randasi prie 105 ir 
Michigan avė., paaukavo 5 ga
lonus šaltakošės. Draugijų Są
ryšio išvažiavimui. Visi gardžia
vosi, kad skanus “ice creamas”, 
bet, tur būti, ne visi 
kad tai aptiekoriaus 
dovana.
. Aptiekorius St.

Kiek teko patirti, A. Kvede
ras atsisveikino su raudonais 
biznieriais. Jis visai apleidęs 
Chicagą.

Kodėl įvyko tas “djvorsas”? 
Kalbama visaip: Sakoma, kad 
Kvederas pastaruoju laiku bu
vęs nepatenkintas raudonaisiais 
biznieriais. Esą jie neišpildę 
sutarties — už pastatymą vei
kalo nesumokėję tiek, kiek bu
vę sulygta.

Bet kaip ten dalykai iš tiesų 
dėjosi, — tikrai nėra žinoma, 
žinoma tik tiek, kad “divorsas” 
paimtas. Kyla dabar klausi
mas, — “kas alimoniją turės 
mokėti: jis jiems, ar jie jam...

—, Reporteris.

Cicero
Ne viskas taip 

“Naujienų” No. 189 
IKindentas ne visai

Jonaičio1 aprašė Lietuvių Raudonos Ro
žės Kliubo susirinkimą.

. Aptiekorius St. Vilimavičius I Pirmiausia, nebuvo skaitomas 
(107 ir Michigan avė.) pado-N. Bendrovės direktorių at^ 

ųu_ sišaukimas suteikti $1,000 pas- 
‘ kolą.

Antra, C. Genis nesakė, kad

kores- 
teisingai

vanojo perfumų buteliuką
ris yra leidžiamas laimėjimui. >

Tokie biznieriai yra verti pa-
carbos. —D. S. kor. K. Dunyla. direkcija nemoka bizių vesti. 

 Jis tik patarė tą $1,000 pasko
linti Bendrovei, kadangi jai yra 
reikalingi pinigai baigimui at
mokėti pirmą morgičių. —C. G.

Simpatiškas 
Mandagu*” 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRaBŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4010 
SKYRIUS

4447 So. Fairfieid Avenae, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1110 So. 19 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avcn Tel. Blvd. 3201 

----------------- ■ '

V

M

“Naujieny” ekskursiją
d.

orkestro. Antrą vai. po 
kas dieną žiūrėjome kru- 
paveikslų. Gimnastikos 

traukėme virves, sukinė- 
ratus, važinėjomės veži-

Boulevard 4189

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikalu, visuomet estą 
sanži’iingas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

S. D, LACHAHICž
Lietuvis Graborius 

ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nė<linti.

Tel. Canal 
ir 2199

mano 
užga_

1271

/ei ųori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tvpewriterj

ĮTAŪJ1JENŪS, CEfaąpj, UI

[Pacific and Atlantic Photo]
Saugo maistą. — Walter G. 

Campbell, agrikultūros departa
mento vyriausias prižiūrėtojas, 
kad įstatymai apie maisto tyru
mą butų vykinami. Jo svar
biausia pareiga yra prižiūrėti, 
kad nebūtų publikai pardavinė
jamas nesveikas, supuvęs mais
tas. /

Frank
Julius

nų” palydovo J. Jankaus patar
navimu, kuris kartu su mumis 
keliavo, rūpindamasis musų rei
kalais. Kadangi esame viskuo 
patenkinti, tad savo vardus ir 
pavardes pasirašome: 
Geištars, F. Maukus,
Naudužas (už visą familiją; 3 
ypatas), Ona Zakarauskas su 
familija, K. Stuparas, Jonas Di- 
kinis, Ant. Gildutis, Antanas 
Antanavičius, Juozas Zakaraus
kas ir tt.

• Juozapas Virbickas pristojo 
prie musų kompanijos. Jis eks
presu iš South Chicagos atple- 
škėjo. Butkų Juzė nusiskundė, 
kad patarnautojas be barimo 
slyaų neatnešė. P-as Juzė važia
vo be palydovo/ vienas kaip pir
štas, tad jam reikėjo 
patarnautoją, o ‘ 
čiams” neprašius 
Tai buvo, turbut 
juokas; jis darbininkams už
jaučia ir patarnautoją už tai 
nedaug kaltina.

Geitaras padarė pastabėlę, 
kad jį visi senberniu vadino. 
Jis tuom “baidai” įsižeidė ir 
kaip tik nuvažiuos į Lietuvą tai

prašyti 
‘naujienie- 
atnešdavo. 

pono Juzės

Nuo rugpiučio 1 d. per 4 
buvo giedra. Valgėm ką norė
jom. šokome vakarais prie pui
kaus 
pietų 
tanių 
rūme

■ j ome
i mėliu, jodinėjome ant medinio 
.pabalnoto arklio Ir t. p. šiandie 
rugsėjo 6 d., musų laikraštis 
“Chicago Tribūne Ocean Ti
mes” pranešė, kad pribusime į 
('.hrebourg (Franciją) 4 vai. 
šeštadienio ryte. Daug turės! pirmąją lietuvaitę sutikęs kal- 
apleisti musų gražią kompaniją.!apsivesti. Jis turįs jau ir 
Laiškai, kuriuos pasažieriai pa- dabar tris mylimas: Palangos 
rašė, Cherbourge bus padalyti Juzę, Raseinių M^gdę ir Butkų 
ir pasiųsti į Europą ar gražinti Juzę. Bet visi nori, kad Geis- 
j Ameriką, kaip yra adresifoti. taras visQ amžių sęnberniu pa- 

| Laivas yra sulaikytas — bėga siliktų ir jiems šposus krėstų.
Svarbiausia, kad laivui truko 
trijų-devynerių ir gero alaus. 
Mes to gero rasime Lietuvoje.

Iš Cherbourgo 4 vai. plauksi
me į Southamptoną (Angliją) 
ir gelžkeliu į Londoną.

lėčiau. Smarkumas buvo 24.65 
o dabar 23.70. Nuo New Yorko 
atvažiavom suvirs 2977 mylias; 
iki Cherbourgui yra tik 205 
mylios. Šioje valandoje mato
si po kairei krantai, bet ir vėL** 
tuoj bus jų nematyti. Buvau! Jau išsigiędrijo. Lytus pasili

pu p. Dikiniu ir p. Virbicku (iš k<> toli užpakaly. Dabar kas gy- 
South Chicago) pas savo 
“gvardiją”. Ten pasijuokėm; 
prikrėtėm lietuviškai tariant,

• “fonių”. Mes padarėme ekstra 
sesiją ir leidom balsavimui raš
tiškai šitokį nusprendimą.

( “Naujienų” ekskursantų pa
reiškimas. šiuomi pareiškiame,

vas rašo laiškus. Štai ir arbata. 
Išsigersime arbatos, biskį pa- 
snausime, o paskui ir vakarienė 
su muzika ir šokiais.

Vakar vakare tingėjome balių 
—maskaradų. Ko ten tik nebu
vo? Užteks rašyti, nes gali vi
si lietuviai susyk iš Amerikos

ted States Lines laivu Levia- 
than esame pilnai patenkinti. 
Esame užganėdinti ir “Naujie-

Visi sveiki, 
us.

Svekiname
—Jonas Jankus.

vi-

Chicagos “Birutė”
a|a

J IEVA ŠIAULIENĖ' . 
Po tėvais Atkočiaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugpiučio 20 die
ną, 9:55 valandą ryte, 1926 m., sulaukus 75 metų 
amžiaus; gimus Amančių kaime, Gaurės valsčiaus,' 
Tauragės apskričio. Prigulėjo prie Tretininkų Drau
gijos. Paliko dideliame nuliūdime savo vyrą Joną, 
dvi dukteri: Marijoną Devinskienę ir Agotą Dalkie- 
nę ir žentą Praną Dalkų, dvi pusseseri: Marijoną 
Duršienę ir Liudoviką Butkievičienę ir vieną pus
brolį Nikodimą.Atkočiaitį. Kunasxpašarvotas, ran
dasi 1815 W. 55th St.

Laidotuvės įvyks Utarninke, August 24 dieną, 
8:30 valandą ryto iš namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimie-

Baso AA. Micevičius

(Tęsinys)

15—16—1917 metai

“Birutė” p. A. Pociaus laikais

Pabaigoje 1914 metų iki 1916 
metų “Birutės” choro vedėju 
buvo gerai chicagieČiains žino
mas p. Pocius-, o pirmininku Dr. 
Draugelis, kuris politikoje vi
sai nesimaišė, bet buvo . pilnas

Visi A. A. Jievos Šiaulienės giminės, draugai ir 
pažįstami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, žentas, Pusseserės ir Pusbrolis

1 aidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, 
Telefonas Yards 1741.

Phone Boulevard 5208
Privatiniai Ambulansal

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrabą direktorių 
Automobilių patarnavimas viso-į 
kiems reikalams dieną ar naktf

1646 W. 46th Chickgo f

■■ ,, —..... . .i hįhi i 1 —■

kombinacijų, fantazijų, preten
zijų ir dar kitokių tarptautiškų 
žodžių. Prie “Birutės” prisidė
ti jis prikalbino dailininką Jo^ 
nų Šileiką, kuris turėjo ■' ant 
scenerijų atvaizdinti spalvomis 
visas pirmininko ypatybes. Ir 
štai tie trys Vyrai pradėjo dar
buotis, norėdami parodyti chi- 
cagiečiams lai, ko iki tol dar 
nebuvo. P-as Pocius tais lai
kais buvo vargoninku Rose- 
lande ir dar nevedęs. Vėliaus, 
būnant su “Birute”, apsivedė 
su gera dainininko Ona Klima
vičiūte. Na, ir “Birutė”, sutei
kė jiemdviem gražių atmintį: 
deivės biustą, kuris ir dabar 
puošia p. Pocių namus. P-as 
Pocius buvo vienas iš tų, ku
ris dainavo “brolį” p. Petraus
kui statant pienui kart jo me
lodramą “Birutę”. Iškilmingai 
jis dainavo: “Birute, senute, 
eikš čion, nebijoki, neleisim mes 
tau pražūti.” Žinoma, tie žo
džiai tiktai iš rolės ir nieko 
bendra neturi su ponu Pocium. 
Perbėgus ir tikrai pagalvojus 
bešališkai apie p. Pociaus dar
buotę su “Birute”, man prisiei
nu pasakyti štai kas: jo laikais 
darbas toli gražu nėjo sklan
džiai. Tą tvirtinimą bandysiu 
faktų šviesoj perstatyti. NĮums 
gerai yra žinoma, kad p. Po
cius nėra artistas ir apie vai
dinimą negali autoritetingą žo
dį tarti; mes jį žinome kaipo 
pianistą ir chorvedį. Taigi pra
dėjom darbą. Iš pradžių buvo 
sunku: mes jo nesupratom, jis 
musų. Galų gale rengiamės prie 
pavasarinio koncerto. Dr. Drau
gelis bandė atgaivinti dramą: 
buvo sulošta tragediją “Mir
ga”, jam vaidinant vadovaujan
čią kryžioko rolę, o p. Varašie- 
ne gerai 
Vaidinta 
Kadangi 
negalėjo 
buvo statomos jau nusibodę vi
siems p. Petrausko operetės. Ir 
taip slinko metai ir kiti, — nie
ko naujo nėr. Tuomet valdybų 
sumanė įkūnyti vieną iš pirmi
ninko fantazijų.’ Nutarta, pa
daryta. Pasikalbėta su artistu 
Šileika ir sutikta nupiešti dvi 
scenerijas. Bet kaip .artistas, 
taip ir pirm. Draugelis atsidū
rė keblioj padėtyj: suko sau 
galvas, ką čia tokio atvaizdin
ti. Galų gale surado. Istorija, 
mat, aiškina, kad dar prieš 
krikščionybės laikus lietuviai 
gerai mokėjo meškas dresiruoti. 
Na, tai reik tai atvaizdinti ir 
ant scenerijų. Žinoma, kas čia 
gali dailinnkui priešintis. Nors 
keli mes ir pasipriešinom, tikę-* 
darni, kad tai yra nepraktiška, 
nes scenerijų nebus niekur ga
lima prit'aikinti ir vartoti. Ant
ra, kam puošti Jurginį beizmen- 
tą ir daryti “Birutei” išlaidas. 
Bet niekas pasipriešinimo ne
paisė. Per keturis suviršum mė
nesių žodis stojosi kimu: mes 
žiūrime suėję, kad jau meškos 
ant scenos dresiruojamos, o 
“Birutė” rengiasi prie koncer
to. Dr. Draugelis sumano chd^ 
rų kostiumuoti. Sumanyta ir 
padaryta. Nuvaro mus visus į 
vidurmiosčio krautuvę: ten tu
rėjom nusipirkti po “Palm 
Beech” kostiumą ir baitus ba
tus. O čia lauke šalta, kad nėr 
kur dingti, libje, bučiau pa
miršęs: mums buvo pasakyta 
kaklaraiščius' turėti mėlynos 
spalvos ir užrišti taip, kaip daž
nai kad artistai riša, lygiai taip, 
kaip p. Vanagaitis turėjo užsi
rišęs vaidindamas 
riaus” rolę veikale “Surprise 
Party”. Aš manau, kad jums 
tas atrodo juokinga ir negali
mu daiktu. Bet jus galit gauti 
“Aušros” knygynė “Muzikos” 
mėnesinį žurnalą, kurį leido St. 
Šimkus, numerį 2 už kovo mė
nesį 1916 m. Tenai rasit pa
veikslą “Birutės” vyrų choro 
su pirm. xDr. Draugeliu vidury
je. Tatai išsklaidys visas abe
jones.

: Kaip ten nebūtų, mes pilnai bįle Vienam draugijos nariui arba’ 
. . I ini notiirifp nužistnmu tarne tos

musų “Palm Becch” kostiumus 
ir dresiravimų meškų ant sce
nų. Tas viskas kainavo “Biru
tei” apie $Ž|00 ir, žinoma, buvo 
deficitas. Be to, acenerijaą ne
galima buvo vartoti, nes nebu
vo padarytos sulig ugniagesių 
departamento reikalavipio.

(Bus daugiau)

ŠIS RANDASI FARME- 
RIĮJ PRIEŽIŪROJ

Šiandien, po nuvalymo 
laukų, senas priežodis sako: 
“Tai yra farmerių priežiū
ra, kas padaro laukus tur
tingais”, dar sykį pasidaro 
didelė teisybė. Industrija 
yra pasisekimo dešinėji ran
ka, gimdytojai laimėjimų. 
Bet tiktai jei jus esate ge
roje sveikatoje, jus mėgstat

jis labai vilioja ju-

PRANEŠIMAI • h >

NAUJIENŲ SPULKOS NARIAMS

Pora dienų at^al visiems Naujie
nų Spulkos nariams tapo išsiunti
nėti pakvietimai i metinį spulkos 
narių susirinkimų, kuris įvyks Nau
jienų name, subatoj, rugpiučio 28 
dienų, trečių vai. po pietų.

Susirinkime bus išduoti viršinin
kų raportai, perskaitytos piniginės 
atskaitos, renkami reikalingi direk
toriai, komisijos ir padaromi viso
kį reikalingi nutarimai. Kiekvienas 
šios spulkos narys privalo daly
vauti asmeniškai ar per įgaliojimų.

Spulkos sekretorius.
Liet. Tcatr. DrauifijoH šv. Marti 

no mėnesinis susirinkimas įvyks", 
šeštadieny, rugpiučio 21 d.. 7:30 v. 
vakaro, šv. Jurgio parapijos svet., 
32 PI. ir Auburn avė.

P. K., rašt.

rei-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IENDAI kambarys, vyrui, merginai 

ar moteriai kad ir su vaiku, ar vedu
siai porai. Kambarys šildomas, pi
gus. Valgi galit patys pasigaminti 
arba mes tai padarysim.

703 W. 21 Place.
Ant paskutinio aukšto iš fronto

•PARENDAVOJIMUI kambaris su 
valgiu ar be, vedusiems ar pavie
niams. Patys gali gaminti sau val
gį. 4485 Sof Maplevvood Avė. 2nd fl.

KAMBARIS ant rendos, vienam ar
ba dviem vaikinam, be valgio. Garu 
dildomas, su vana. 731 W. 18th St., 
3r<l floor front. . '

} RENDON daug kambarių vyrams.
2113 So. Halsted ”St.

RUIMAS už dykų vyrui, tik turi 
pagelbėti pasidarbuoti apie namų.

819 W. 34th Place

suvaidino Mirgos rolę 
buvo Meldažio svet.

p. Pocius nieko naujo 
pagaminti, tai ir vėl

darbą, 
mis. Jei jus nesijaučiate ge
rai, jei jus . kenčiate - nuo 
abelno nusilpnėjimo, prasto 
apetito, galvos skaudėjimo, 
užkietiejimo ir neramaus 
miego, vartokit Trinerio 
Kartąjį Vyną. Skaitykit ką 
Mr. George Kantor rašo: 
“Rose Lake, Idaho, liepos 5, 
Mano susipažinimas su Tri
nerio Karčiojų Vynų yra 
pažymėta nuo 1921. Aš ne
sijaučiau gerai per keletą 
savaičių, paskiau mano vai
stininkas patarė man, kad 
pabandyčiau Trinerio Kar
tąjį Vyną. Aš taip padariau 
ir nuo\to laiko tos puikios 
gyduolės visuomet randasi 
mano namuose”. 1 butelis 
kainuoja $1.25, • biskį dau
giau į pietų šalį ir dar: dau
giau į tolimus vakaruš. Jei 
jų negalit gauti savo apie- 
linkėj, rašykit pas Joseph 
Triner Company, Chicago, 
Illinois.

DRAUGIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS 
Rengia Joniškiečių Labdarybės i 

Kultūros Kliubas 
Nedėlioj, rugpiučio 22, 1926 

Savickio Darže 
1*08 Tautiškas kapines 

Važiuojant Archbr Avė. karais
kia važiuoti iki Kean Avė. ir eiti 3 
blokus j rytus po kairei, kur bus už
rašyta “Lietuviška Užeiga”.

Bus puiki muzika, šokiai ir kiti 
žaidimai.

Kviečiame visus drauges ir drau
gus ir rėmėjus. ;

KOMITETAS
_______ "i

North Sidės Draugijų ’ Sųryšis 
rengia draugiškų išvažiavimų į Je
fferson miškus nedėlioj, rugpiučio 
22 d. Bus programas ir visokios 
žaismės, taipgi bus tfžkandžių, 
minkštų gėrimų ir šaltkošės. AtsI- 
lankykit kuosakitlingiausia kur-pra- 
Icisit linksniai laikų. —Komtetas.

Roseland. — Liet. Scenos Mylėto
jų Ratelio išvažiavimas į Palos par
kų, toj pačioj vietoj kur Jau buvo 
keli išvažiavimai, bus nedėlioj, rug
piučio 22 d. Kurie norėsite važiuoti, 
kaip 12 vai. dienos susirinkite j Stru
milos svetainę, — vietos nuvažiavi
mui užteks visiems.

Visus kviečia Komitetas

Lietuvių Moksleivių Susiv. Am. 2 
kuopa laikys savo susirihkimą Šešta
dieny, rugp.’ 21 d., 8 valandų vaka
re, M. J. šileikio studijoj, 3567 Cott- 
age Grove Avė., Room 6.

šis susirinkimas yra svarbus — 
bus svarstoma besiartinančio Seimo 
klausimas, išvažiavimų ir kt. Nariai 
afbikite visi.

— Kp. Pirm.

Htimboldt Park Lietuvių P. Kliubas 
rengia draugišką iš\ažiavimų, nedė
lioj, 22 dienų August j Jefferson miš- 
mus, ant lietuviško kalniuko, kur bus 
visiems linksmai galima praleisti lai
kų, prie geros muzikos ir dainų.

Kviečia Komitetas.

Brighton Park. — Keistučio Kl. 
Dramos Skyriaus repeticija įvyks 
pirmadieny, rugp. 23, McKInley 
Purk svet., 39 st Ir VVestcrn BlvcE 
7:30 vai. vakare. Lošėjai malonėkit 
būti laiku. —Dramietis.

profeso-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

' kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk 
$6.00 j metus per visų 

likus} gyvenimų.

ERA

Kiekvienas musų praleistas 
ris sadaro nematomų juostą 
tų ir kiekvienas <—L— ,
Cam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greilai praleidžiame 

ir išsiunčiame savo centus dirbti dėl kitų.
Atsiminkite tai, kada jus pralei

džiate pinigus. Atsimink te, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tu mėt juos į banką ar spplka?

Naujieną. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk x kiek jūsų 
Šimtas uždirbtų jei laikyt.umėt jį 
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.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chiėngos Lietuviu Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpos 
draugija Chicagos mieste. I šių 
draugiją priklausp arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa
šalpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šių draugijų 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos į 
bilę kurių dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašeipų kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 10 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 

1 1 — .1 m . . ■ ■ i ~ m •-» m* a « • «« aal v aa

dole- 
cen- 

centas atlieka

RENDON ru irti a s 1 arba 2 vyram, 
su valgiu, ar be valgio, Brigthon Par
ke, 2446 W. 45 PI., 1 fl. Lafayette 
0180.

2 RUIMAI dėl rendos vaiki
nams, merginoms arba vedusiai 
porai. Valgj galima pagaminti 
arba patys pasigaminsit.

827 W. 34 Place,
* 1 lubos užpakalis

RENDAI du ruimai dcl 2 ar 
trijų vaikinų, Brighton parke. 
Su valgiu ar be valgio. Vieta 
gera.

4238 So. Califomia Avė.
2 lubos frontas

ISREN0AVGJIMU1
PASIRENDAVOJA 4 kambarių 

flatas iš fronto, gazas, elektra, toi- 
letas. 1823 Canalport Avė.

IŠRENDAVOJ1MUI štoras, ran
dasi ant 196 Wentworth Avenue, pa
togus bilo kokiam bizniui, pragyveni
mą! trys kambariai užpakalyje su vi
sais įtaisymais $40.00, be kambarių 
$25-.00. Kreipkitės pas savininkų

MRS. B. A. RUMSHUS, 
10623 So. State St., Chicago, Illinois 

Telefonas Pullman 4465

RENDAI 3 ruimų fialas, 2 
lubos, pusė bloko j vakąrus nuo 
Western avė., arti McKinley 
Park. švari vieta. 

f 

4221 S. Artesian avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
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 St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktu 
tiek naudingų žinių 
kaip Naujienos.

buvom prisirengę prie koncer-'
to. Atpjo Ir ta laukiama diena.1 Knygynų, 3210, So.^ Halsted St^arba 
Žmonių buvo neperdaugiausia. 
Jurgine niekuomet taip puoš
niai •neatrodė. Musų pačių bu
vo nupirkta kortina, sceneri- 
jos, kostiumai. Žmonės tik apie 
tai ir kalbėjo, o ypatingai apie

i draugijos narių, kreipkitės į--------
’ UTtilGiarl

I į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui i Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pęrtat veria Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio 6 dienai liktumėt šios 
draugijos nariais.

Dr-stė Atgimtiea Lietuvių Tautos 
Vyru ir Moterų rengia linksmų iš
važiavimų nedėlioj, rugpiučio 22 
dienų, j I.eafy Grove, pas Tautiš
kas kapines. Bus visokių žkismių 
ir kitokių pamarginimų. Pradžia 11 
vai. ryto. Kviečia visus Komitetas.

ASMENŲ MOJIMAI
JIEŠKAU savo pusbrolio Kazimie

ro Belskąus, Telšių apskričio, Jana
polės parapijos. Taipgi Antano Žu
kausko. Jis gyveno Nevvark, N. J. 4 
metai atgal. Turiu svarbų reikalų. 
Meldžiu atsišaukti, arba kas žinote, 
pranešti. A. Kalaminski, Box 92, 
Crucible, Pa.

ADVOKATAS — Nesirūpinkit apie 
savo trubelius, legalius dokumen
tus, patarimus ir t. t., greitas vei
kimai. Advokatas VVallace, 2204 
Michiga. . Čal. 1143.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
PAIEŠKAU savo draugų ir ginti-, 

nių, kurie gyvenate Chicagoje. Ma-' 
lonėkite priduoti savo antrašų, idant 
galėčiau jus aplankyti.

TUOS SLIPAITIS 
1606 So. Halsted st. 

CHICAGO, ILL.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
Spauzdinam ivuirivis xpau<loa <lar- 

palikdamas savo dukteri Ludisę? bus: laikraščius, knygas, kouatituci- 
Jisaį paeina iš Šiaulių apskr,, ža- jas, programas, plakatus, tikietus ir 
garės valsčiaus. Juodeikių kaimo.1 visokias blankas. Spaudos darbus 
Atimk savo dukterį, o jei ne, ati- padarome greit ir gražiai. —2_ 
duosiu į poor house. Prašau pra- spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
nešti, jeigu kas apie jį žino. Mari- j musų spaustuvę.
joną Dantienė, 1510 Broadway, TT^mmrTVT
Indiana Harbor, Ind.

IEŠKAU savo vyro Juozapo Dan
io. .Tisni irrnsišiilino kovo 12 <1.
palikdamas savo dukterį

PAJTEŠKAU pažystąmų gyvenan
čių Detroit, Mich. Meldžiu atsišauk
ti. Aš paeinu iš Kvedarų kaimo, Pa
kruojo valsčiaus.

JUSTIN WAIŠNIS
3126 So. Ix)we Avė.' 

Chicago, UI.

PAIEŠKAU Jono Banio, kų 1913- 
14 metais buvo Utėnų parapijoj už 
vargonininkų. Dabar gyvena Ame
rikoj. Turiu labai svarbų reikalų 
ir prašau atsišaukti ar kas žinote, 
praneškite, už kn busiu dėkingas.

.IGNAS ZABUKAS,
41*38 Archer avė., Chicago, III.

■LU..i L. J -^-1 . J— ■!—

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

padarome greit ir gražiai. Reikale

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

710 W. 88rd St., Chicago, iii, 
Tel. Yards 6751

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių (rokų patarnavimas Chicago] ir 
aplelinkej. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia Ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcne Lav<ndale 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
G rose r nių, Bu-
černių, Dblikate- 
asen, ’Lestau ran
tų, KendŽių, Be- 
kemių. Musų

speclnlumas Geras patar
navimai. žemos kainas. 

Sostfreimv, 1912 So State St.
LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 

įtaisytus, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi-, 
gyventi, vvrams nrbn moterims; su ' ' ~
wlgiiuS!“!ai" ™ *3 ir General Kontraktorius

PETER G ADE i KO Budavoju pagal kontraktą naujus na-
1606 So. Hahtcd St. 1 mus, labai pigia kaina. Taipgi taisau

ant išmokeščio pagal sutarimo. Jei 
manot statyti arba taisyti narna, at- 
silankykit dėl pasitarimo. Telefonuo- 
kit. rašykit arba atsilankyki! asme
niškai.

A. J. OBORSKIS
2444 N. Lockwood Avenue 

Tel. Spaulding 9556

RUIMAS ant rendos vienam vy
rui arba dviem arba Jenotai porai. 
Karštu vandeniu'šildomas; šeimynos 
tik du, nėra mažų.

Atsišauki! 7 vai. vakare.

7037 So. Artesian avė.
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ĮVAIRUS SKELBIMAI
Sučėdyk pinigų, nemesk senas 
skrybėles j šalį, atnešk pas 
mus, o mes padarysime ją 
naują. Valom šiaudines ir 
panama skrybėles. «

LITTLE STAR HAT 
CLEANERS ' .

A 3328 S. Halsted Street

OIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA namų apvalymui mote
rų, naktimis, $20 į savaitę. Taipgi 
lovų taisytojų ir veiterkų. South 
Sidė Industrial, 5905 S. Halsted st.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Willys Knight tour- 

ing, vėliausio modelio, išrodo ir bė
ga kaip naujas. Penki nauji eore ta- 
jerai. Pigiai greitam pirkėjui, $450.

4401 So. Rockwell Street 
Tel. Lafayette 6310

Ker-Pranešu 
biamiems 
tuviams, _
užlaikau čeve- 
rykų Ligonbu- 
tj, 751 W. 32

piginau kainus i/ darbą atlieku į lai
ką. Dedu padus, nereikia laukti. Ne
ri .myk it, kad jus gausit kitur geres
ni patarnavimą. Atdara nuo 7 ryto 
iki 8 vakaro, penktadieniais ir subu- 
tomis nuo 6 ryto iki 10 vakaro. Vi
sados bunu biznyje. Prašau nepamir
šti ateiti. 751 W. 32nd St.

kad
PARDAVIMUI Fordas, touring, 

1925, mažai vartotas, pigi kaina. D. 
Radvilas, 914 W. 1« PI.

TURIU parduoti Ford karą 2 du
rų sėdau, modelio 1925, pilnai pri
rengtas, kaip naujas, pigiai. 2510 So. 
Savvyer Avė., 2nd fl. Užpakaly.

BARGENAS. Parsiduoda Kreisle- 
ris Royal Sedan 5 sėdynių, 1926 mo
delio, šliapikas, 5018 S. Keeler Avė.

RAKANDAI

PARDAVIMUI NAMAi-ŽEME NAkJAi-ZEMĖ NAMAI-2EME
r

HOI4&T
KAS PIRMAS, TAS LAIMfiS!

Parsiduoda grosemės ir bučernės 
fikčeriai, 2 ice baksiai, 2 scales, re- 
gisteris ir show ceislai. Taipgi viso
kį kitokį, katrie tik reikalingi prie 
bučernės biznio. Savininkas prlim.i lo
tus j mainus.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 So. Halsted Street 

Boulevard 9G41 ; . \ _____________ ___
PARDAVIMUI aižuolo medžio ^šė

pa, 8 pėdų aukštumo, 6 pėdų platu
mo, gera kriaučių! ir kitokiam biz
nieriui. Kainavo $100.00, dabar nu- 
pirksit už pusdykį.

Qf* iilr it
Tel. Midvvay 8528

-------------------------------------------------
PARDUOSIU 88 notų grojiklį pia

ną, su geru benčiumi ir 68 roleliais, 
viską už $125, leisime 6 mėnesius 
dėl išmokėjimo, jei negalit viską iš 
svkio užmokėti. Pasimatykit su M r. 
Hoodeni, 2382 W. Madison St.,1 fl.

HARDVVARE STORAS
Parsiduoda naujas hardware Sto

ras, labai geroj virtoj, kito arti 
sai nėra. Cash arba mainysiu 
namo.

C. BAGDONAS, 
7309 N. Roosevelt Rd. 
Tel. Forest Park 527

vi- 
ant

DU FLATAI BRIGHTON PARK Geri Pirkiniai
Investmentų bargenas

flatų medinis, po 6 kamba-
3 miegruimiai, pečiumi

2 AUGŠTŲ mūrinis namas, 2-4 
kambarių flatai, moderniškas, platus 
lotas, netoli .bažnyčios, cash reikia 
$2000. Ekstra CfiOAA
bargenas U>OOUU

2 AUGŠTŲ, medinis, 2-4 kamba
rių flatai, geroje vietoje, mainysiu

PARDAVIMUI mūrinis

2 
rius 
šildomas, 2 karų garažas, ren- 1 Kr?soL’A<I,*li!)izt,4. arba parduosiu, cash 
dos $106 į mėnesį, arti geros 
<ra n sportą ei jos, namą galima
perdirbti j 3 flatus lengvai, 
bargenas $10,500, išmokėjimais.. 
Tel. Spaulding 8501.

DIDELIS BARGENAS

prie ,Garfield Bulvaro

PUIKUS 2 flatų namas, 7—8 
kambarių, mūrinis, akmeniniu fron-| 
tu, tilo vana, aržuolo trimas, garu 
šildomas, $16000, išmokėjimais. Su-! 
vininkus Kontnv, 1121 VV. Garfield 
Blvd. Phone VVentvvorth 0486.

Tel. Prospect 7960

Alias Fuel Company
Prezidentas V. Gapszewicz

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

pigesnės

4913-19 So. Paulina St.
Netoli 49th Street

PARSIDUODA rakandai. Labai 
pigiai. 3349 Auburn avė,' 1 lubos. PARSIDUODA geras biznis, ge

ram žmogui — bučernė ir groser- 
PARSIDUODA 5 kambarių rakan- nė su namu ar be namo. Maišytų 

dai už pusdikį. Turi būt parduoti tautų apgyventoj apielinkėj, arba 
greitu laiku. Viskas, kas tik reika-' mainysiu ant namo. Nemokanti dar- 
linga dėl gyvenimo, prie tam ir bą išmokinsiu; esu senas bučerys. 
elektra grajinamas pianas. Viskas 
geriausiam padėjime. Kaina už vis
ką $170. Sykiu ir ruimas rendai. 
Kreipkitės šiuo antrašu. 3150 So. 
Emerald avė.

Naujienos, Box 838
1739 So. Halsted St.

BUDAVOJU namus ir ga
ražus, taipgi atlieku visokius 
karpenterystės darbus Chica-

S. A. ZOLP
927 W. 34th PI., Chicago, 111.

Phone Boulevard 0527

Taisykite Stogus
Mes taisome stogus ir par

duodame materijolą dėl stogui 
taisymo,

šaukitės pas
The Empirc Chemical Co.

3615 Normai Avenue
Tel, Yards 3612

JIESKO DARBO

PARDAVIMUI rakandai, daining 
ruimo setas, DcVenportas, parlor 
setas, raking krasė, karpetai, lovos 
ir visokių smulkių daigtų. Viską 
galima pirkti pavieniais kuopigiau- 
sia. Matyt galima vakarais.

8731) S. Marshfield avė.

DEL GEROS priežasties aš par
duosiu už cash gerą Bellman 88 no
tų grdjiklį pianą, su benčiumi, pasta
tomą |liamppą, 94 roleliai už $125. 
Galėsite išmokėti per 5 sykius 
po $25.

JOHN URNICKA, 
3768 Milwaukee Avė. ....’.......

RAKANDAI parsiduoda labai pi
giai, veik nauji. Miegamojo kamba
rio riešutinis setas, 2 porceliniai pe
čiai, virtuvės rakandai ir t. t. Kar
tu ar atskirai
3301 Sd. Halsted gat. antros lubos 
įėjimas pirmos durys nuo Halsted

G. J. Leveckis *

PARDAVIMUI krautuvė notions, 
saldainių iš priežasties ligos. 4020 
So. Montgomery St., Lafayette 4405.

PARSIDUODA 5 kambariu na
mas. Parduosiu pigiai. 5323 South 
Kilpatrik avė

PARDUOSIU savo $800 vertės gro- 
jiklį pianą, su benčiumi, kabinetas ir 
107 roleriai už $120. Turi turėt 
mažiausia $25 dabar, o kitus išmokė
jimais j 6 mėnesius. >

HENRY KREISTER, 
2332 W. Madison St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA su laisniu nesvai

ginamų gėrimų įstaiga. Biznis ii-Į 
dirbtas per kelioliką metų.

J žastj pardavimo patirsit ant vie
tos. Parduosiu nebrangiai. Atsišau
kit po 6 vakare.

4589 So. Marshfield Avė.
I Tel. Boulevard 8329

EXTRA
PARDAVIMUI Uičernė ir gro- 

sernė Bridgeporto apylinkėj; kam
pinė krautuvė, ilgas lysas', pigi ren
čia, gyvenimui kambariai, įplaukų 
nuo $75 ligi $90 į dieną. Stebėti
na proga žmogui kuris nori pasi- 

Prie-i daryti gražaus pinigo į trumpą lai-1 
i ką. Kas pirmas, tas laimės; pigi

! ' ' ' . “ ’ ‘ 
tos. Kreipkitės 
3156 So. Enierald dve.

IEŠKAU darbo prie janitorių,! 
katrie turi i atsakančiai daug'

Box H Ui

1739 5. Halsted st.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
^nė geroj vietoj, visokių tautų apgy- 
'Azentoj. Pardavimo priežastis, —— mir- 

t:w savininko. 6010 ISo. Ke<lzie A.-v e?.

REIKIA DARBININKU
VYRU ir MOTERŲ

PARDUOSIU, renduosiu arba 
įmainysiu roadhouse, 18 mylių 
nuo Chicagos, prie didelio kelio, 
labai geras biznis per visą mies
tą. Atsakykit angliškai. 1739 S. 
Halsted St., Box 843, Chicago.

ATYDOS
Mums reikia keletą gerai iš

rodančių, teisingų vyrų ir mo
terų, tarpe 22 ii 50 melu am- krautuvės per du bloku, 3 kam- 
žiaus i musų darbo depai tmen- j)arjaį gyvenimui, vana .Parduo
tą. šioje vietoje yra nuolatinis g«u pįgįaįa 
darbas ir proga uždirbti daug' 7(K)8 So pau')jna st. 
pinigų. Musų firma turi ir ope- __________
luoja parinktas savastis į PARSIDUODA čeverykų taisymo 
Mnrkham City, prie Dixie ke- dirbtuvė Chicagųj. Labai pigiai. 1739 
lio, randasi tūkstančiai koštu-’S0, Halsted st«» Box 834<__
merių ChcUgcj, kurie nori 
t i ant plačios skalės.
nas, kuris darys bizni su mu- Wentworth Avė.
mis ant tų žemių, bus apdraus-i x TZ-., ... . | PARDUOSIU savo gražų grojiklįtas nuo SUSižeinimų, Ilgos ir po- pianą, gerame stovyje, išrodo kaip 
mietinės pašalpos. Mes galime1 naujas, 78 roles, benčius, kabinetas, 
suteikti pinigus kas nori sta-• .t&"UJkČ
tyti ten sau namus. Jus galit jimais. 
.1 t . . I . X - A h 1 ■ I . 1 . ' l

PARDAVIMUI grosernė ir de- 
likatesen, Fce cream, nėra kitos

. . PIGIAI parduodu cigarų, cigaretų, 
Kiekvie- ice cream. kendžių krautuvę. 5331 So.

dirbti pas mus dalį laiko arba 
visą laiką. Jei jums reikia pa
tyrimo, mes jį. jums suteiksim. 
Atvažiuokit tiesiai nedėlioj, rug
sėjo 22, 162 St. ir We?tern avė. 
(Dixie Highway) Arba atsišau
kit j musų ofisą.

Greater Cities Realty 
Developers

6 N. Michigan Avė.

REIKIADARBININKŲ

6512 So. Halsted Street 
1-mos lubos

PARDAVIMUI grosernė, geroje 
vietoje; kas tą apielinkę žinot, tai 
suprantat koks biznis ir kas tokį 
biznį mylit malonėkit atsišaukti.

Kreipkitės:
4958 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI grosernė, laikoma 
visokių smulkmenų. Vieta gera, nu- 
pirksit pigiai. Ruimai gyvenimui.

832 W. 33rd Street

REIKIA pirmos klesog Be a i 
Estą te salesmano dėl prižiūrė
jimo sales dcpartmento, South 
Side Real Estate Ofeise, Naujie
nos. Box 840.

PARSIDUODA upright player pia
nas su rolėmis ir benčium Brighton 
Parke. 4013 So. Artesian Avė., 2-ros 
lubos. /

PARSIDUODA grosernės, delica- 
ttessen ir vaisių krautuvė. Geras cash 
biznis. įplaukia $550 sąvaitei. Parsi
duoda dėl mirties.

8647 So. Halsted St.

REIKALINGAS
Salesmenas, geriausia vieta tapti 

salesmanadŽeriu. Galite atsišaukti 
ir be patyrimo.

R. R. PIETKIEWICZ 
2612 W. 47th Street

P ARI) AVIMOJI grosernė, 
koma cigarų, ice cream ir 
tokių bizniškų dalykų; turi 
ti parduotas greitai arba 
mašinos.

Tel. Fairfax 0035

lai- 
ki- 
bu4- 
ant

BARGENAS
COTTAGE 6 kambarių Rrightdh 

Parke prie Archer avė. Viskas yra 
— 1šalyt'’kiai, atrytas Ir viskas iš
mokėta. Parduodame tik už $5,000; 
įmokėti reikia $1000.

Mes turime gerų lotų ant Archer 
avė. Geros vietos dėl uždarbio; mes 
parduosime ant lengvų išmokėjimų. 
Daugybė lotų dcl statymo gyvena
mų namų, labini pigiomis kaino
mis ant lengvų išmokėjimų. Nepra
leiskite progos, paskiau gailėsitės. 
Atsišaukite pas

J. N. ZEWERT & CO.
4377 Archer Avė.

na
mas, 7 ir 7 kambarių, maudy
nės, elektra, karštu vandeniu 
apšildomas, aržuolo trim ingus, 
labai graži vieta — parkas, pu
sė bloko nuo bulvaro, parduo
sime pigiai, įmokėti tik $2,500, 
kitus kaip rendą. 5422 South 
Carpenter st.

BEVEIK dar naujas 5 kam
barių medinis namas, maudy
nės, elektra, visi parankamai, 
barnė dėl karvės ir vištininko, 
žemės 90X125; įmokėti tikta 
$1000, kitus kaip rendą. 5530 
So. Kostner avė. ,

NAUJAS mūrinis narnas^ 4 ir 
1 kambarių, aržuolo trimingas 
t floras karštu vandeniu apšil
domas, įtaisytas pagal vėliau- 

ant’pirmo“augšto, plos mados, {mokėti $3000, ki-

$5900
namas, 2-6

1 reikia $2500. Didelis 
bargenas

2 AUGŠTŲ mūrinis 
į kambarių flatai, viskas moderniška, 
’ su skiepu, cash reikia CJ 1 AC A A 
'♦ $2000. Spėriai bargain ■ UwUU 

Į Hardware krautuvę parduosiu ar- 
I ba mainysiu j 2 augštų mūrinį namą 
arba medinį. Mes turime visokių rų- 
šių mainų.

B. R. Pietkiewicz & Co.
2612 W. 47th St.♦ K

PARDAVIMUI 6-6 kambarių muro 
namas, vėliausios mados, karštu van
deniu šildomas, 50 pėdų’ pločio lotas, 
Marųuette Manor. Savininkas 

Republic 5174

PARDAVIMUI 2 aukštų mū
rinis namas, 
uash $1000.

TIKRAS BARGENAS

I—4 kambarių, 
i 

3012 W. 41 PI.

»

10 naujų mūrinių bungalovv

LABAI moderniški 6 kambarių, 
furnas šildomi, randasi prie Hous- 
tbn avė., tarpe East 85 ir 86 st., 
$15000 cash, kilus lengvais išmo
kėjimais. Atdari dėl apžiūrėjimo 
nedėlioj 10 vai. ryto iki 5 po pie
tų. Klauskit Mr. Moser arba tele- 
fonuokit Prospcct 2829.

PARSIDUODA 
Irighton 

mokyklų, 2 pagyvenimų 4x4 
rius elektra maudynės ir 
jeismantas, turi būti greitai 
tas . Kaina sulig sutarimo.

Atsišaukit pas savininką
• 4434 So. Mozart St.

medinis namas 
Parke, arti bažnyčios ir 

kamba- 
aukštas 
parduo-

DIDELIS BARGENAS
PARDAVIMUI farmn 27 akelių, 

puiki vieta ir gera žemė. Farma 
randasi ant Archer avė., šiapus 
Lemont. Parsiduos labai pigiai. At
sišaukit pas

J. N. ZEVVERT & CO. 
4377 Archer Avė.'

PARSIDUODA 2 muro namai po 
2 fialų, po 4 ir 5 kambarius, nau
jos mados įtaisymai, visai nauji, 
dar niekus jose negyveno. Esu sin- 
gelis vaikinas, noriu greit parduot, 
vykstu Lietuvon.

SAVINLNKA.S
6837 S. Talman avė.

BARGENAS
Parsiduoda 2 flątų medinis namas 

...... ., ................  r,.r>. 5 ir 6 kambariai, furnace. Naujos 
kaina, priežastį^ pątir.sit ant vie- mados įtaisymai. Ėehdos $90.00. Kai- 
.... Kreipkitės prie St. J. Stonis, na $9,500. Turiu parduoti j dvi sa

vaites. D. BRAZAVSKIS, 2641 W.
- 69th St. 2-ros lubos.

0. Turiu .parduoti j dvi sa- 
D. BRAZAŲSK1S, 2641 W.

Mūrinis namas, yra parloras, val
gomas kambarys, virtuvė, 2 mieg
ruimiai ir vana' : ...
5 miegruimiai augštai, 8 pėdų lubos Į (us Rajp rendą. 464Q S. Sacra- 
ir vanduo,- galima lengvai padaryti I f 
į 2 flatus. Virtuvė, laundrė, toiletas I mLniO avė.
ir frontinis kambarys skiepe. Kieto I 4 PAG YVENIMŲ namas, vi- 
medžių trimas, viskas kaip nauja, I p0 5 kambarius, maudynes, 
viškai su grindimis,, furnas šildomas,! . , . . . . ;
jardas ir 4 kambarių coįtage iš už-1 elektra, visi parankumai, kam- 
pakalio, nauji elektriniai dratai ir I pjnjs lotas, 75X125, graži vie- 
fikčeriai. Pardavimo priežastis, mir-l .. . „
tis tėvų, už $8,350 greitaip pirkėjui. I Lh, ®rtl mokyklų ir parkas UŽ 
Title clear. Į puses bloko. Įmokėti $4,000, ki-

5333 EmSi'Avenue tus k«jP lcndi>’ ar n*inyAlu 
South Side, netoli Halšted I ant mažesnio namo ar loto.

—y----------------------------------- G602-04 So. St. Louiš avė.
—7" . , J NAUJAS mūrinis 6 kamba-

PARDAVIMUI arba mainysiu ant . , _ ,. . . .
farmos, mūrinį namą. 8 flatai, 4 fla- fiy bungalow, įtaisytas pagal 
tai no b kambarius ir 4 flatai po 51 vėliausios mados. Įmokėti tik 
kambarius, gazas ir elektra. Matyti!^™ ... . rpndft
gali kad nori. Priežastis pardavimo ™ Ka,P ’Cnaą.
liga; 4 mėnesiai kaip sergu, turiu iš-1 5329 So. Homan avė.
važiuoti ast sveiko oro. NAUJAS mūrinis 6 kambarių

' - C. MATHER Į bungalow, įtaisytas pagal vė-
8004 So> WaHace st liauisos mados, beismentas 9 

__________________________ I pėdų aukštumo, gražus frontas, 
204 AKRŲ, mieste, prie valstijos I galima kokį biznį uždėti. Įmo- 

kelio, 130 akerių išdirbtos kita že- kgti $2500. 6955 So. Wash-
me ganyklos ir miškas, 11 kambarių!
namas, didelė barnė, kiti namai, 11 I tenaw avė.
melžiamų karvių, 4 arkliai, 500 viš- 4 PAGYVENIMŲ medinis na
tų, geras marketas, netoli conper iri v . . . . u :

'ore kasyklų. Fama su mašinomis visi po 4 kambarius, gera- 
kaina $16<5OO. I me ftovyje namas. Įmokėti tik

PAUL LYNCH, (arney, Mich.- pigflp, kitus kaip lendą.
. v. . . . . - I 3442 So. Wal!ace st.

Minkštu gėrimų krautuve ninn»imnn. ; . - J PARDAVIMUI naujas mun-
ruimų dėl ruimu randavojimo. )a-lnis namas po 6 ir 6 kambarius, 
bai ^tferai išdirbtas biznis, lotas imokgti tik $3 500, kitus kaip 
25yl56, 2 karų garažas, visai pneP 
Nash Motor Co. ir Cooper Under-| vendą. 6734 S. Maplewood avė. 
xvear Co. dirbtuvių. Viską parduo
sim — namą ir biznį, tik už $17500.
Gera 
prie

SERAI—BONAI
REIKIA AUKSINIŲ BONŲ
Morgičių arba equity už jūsų 

lotus bile kur Chicagoj ar už 
Chicagos. Mokėsime gerą kainą. 
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted 
St. Box 837.

MORTGECLAI-PASKOLOS
NORINTI paskolos $7,000 ant pir

mo morgičio, geriems žmonėms ga
liu duoti. Aš ne biznierius. Atsišau- 
kit laišku j NAUJIENAS, Box 845.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame reąl estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

PARDAVIMUI. Už $150 nupirk
siu mano $650 grojiklį pianą, 50 
rolių ir bėnčius, turit pamatyti,1 
kad įvertinus. Atsišaukit subatoj «aa't>n a<>j po v«il. -vmIchi-o.

AMBRICAN sYOKACiH IIOVSK 
2216 Madison st.

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
namo ar automobilio čeverykų tai
symo dirbtuvė ir saldainių krautu
vė. 6 kambariai pagyvenimui; yra 
dvejos mašinos dėl čevervkų, taisy
mo. Vienos galima parduoti sky
rium. Yra listas.

2053 W. 22 PI.

2 AUGŠTŲ mūrinis, 5-6 kambarių, 
staru šildomas, kieto medžio trimas, 
2 Icarvj murinis khjužus, com<‘ntino 
ele, modernišku, $12,800. 5820 South 
Wells Street.
PARDAVIMUI naujas mūrinis bun

galovv, G kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, duosiu geriausiomis sąly
gomis. — Kitas 5 kambarių bun»>a- 
low, pečiais šildomas. Priimsiu lotą 
rankpinigių. Atsišaukit greit, nes iš
važiuoju ant fArmos. Savininkas, 
4444 So. Kedvale Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro- n , nOTnTTnTv. i t . , šerne, arba mainysiu į soft drink °!)A 14 akrų farma p <
pnrlor:, arba i groserrję, biznis yra ';™;zast,s senatve’
ęgsh ir išdirbtas per <1 metus. Agen* Saukit Wentwoith 2306. . .
lai lai neatsišaukia.

Klauskit Alex
3965 Archer Avė.

EXTRA Bargenas. Parsiduoda 
grosernė ir delikatesen store' biz
nis išdirbtas per ilgus metus ir ge
ras: labai gažioj vietoj. Parduosiu 
pigiai, nes apleidžiu miestą.

4643 S. Fairfield avet 
Tel. Lafayette 4173

PARSIDUODA namas ir šalę lo
tas, labai pigiai, priežastis svarbi. 
Veikit greitai. 7230 So. Talman Avė 
Tel. Republic 8935.

nroga llbtiivhti. Kreipkitės 
Martin’® Rcalty Co.
321 Mihvaukee a ve.

Kenosha, Wis.

PARDAVIMUI kampinis mūrinis 
imas. bizninvrts sU 5 pagyveni- iv šiom. hovsik

ndas neša, 3159 So. Halsted St.
Kreipkitės prie

SAVININKO «
5256 S. Prineeton avė.

5 Kambarių $4590
Ant jūsų loto. Visi vėliausi įtaisy

mai, lengvais išmokėjimais. Atsišau
kit dėl planų, 17 N. La Šalie Street, 
Koom 810.

PARSIDUODA 2 flatų po 4 kam
barius namas su beizmcntu.

4008 So. Tai man Avė.

PARSIDUODA už $20,000 7 kam
barių bungalovv. prieš Marųuette 
Park. Turiu parduoti kaip bargeną.

8328 W. 67th Street

PARDAVIMUI aukštos rųšies oc- 
tagon mūrinis 2 flatų narnas.^ 6-6 

, kambarių, 2 karų garažas, aržuolo ’ 
ir beržo trimas, t'krai moderniškas. J 

6116.So. Mozart Street
Phone Republic 6778

PARDAVIMUI grosernė ir bu
černė, biznis gerai išdirbtas, par
davimo priežastis — noriu visai 
pasitraukti iš biznio. Pabusiu su 
pirkėju 2 savaites, kad išmokinus 
biznio, jei reikės; 7 kambariai gy
venimui. MRS. E. GRĄHNKE, 

5735 S. Archer Avė.
SUMMIT, ILL.

PARDAVIMUI lotas 30x125 pėdų, 
61 St. ir Fairfield Avė. $2000 viso, 
Phone Republic 6778. ■>

vėriniui.

PARDAVIMUI 2 sėdynių bar- 
liernė, geroj biznio vietoj; sena 
išdirbta vieta.

šaukit:
Tel. Boulevard 4796

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI arba parendavoji- 

mui 5 kambarių mūrinis bungalovv, 
hot vvater heat. I^abai prieinama kai
na. Priežastis pardavimo — vyras iš
važiuoja i kitą miestą dirbti/ *

Kreipkitės:
6010 So. Sawyer Avė.

VIENAS Iš ŠIMTO
Mūrinis bungalovv, 5 kambarių, 

naujas, f urna* šildomas, visas aržuo
lo trimas, viskas moderniška. Jei no
rit sutaupyti $1000 pašaukite mane 
tuojau, kaina $7500, lengvais išmokė
jimais. Tel. Stevvart 1771.

PARSIDUODA 3 bizniavi namai, 
arba išrendavosiu. Arba parduosiu 
vieną biznį pekarnę ir grosemę. Ge
ras pelnas.

ANDREW KEWER 
335 E. 14th Street 

Chicago Helghts, III.

PARDAVIMUI lotas • Kildavę, ir 
Archer Avė. apielinkeje už gana pi
gią kainą, taipgi parduodu nam* 'r 

' 4 lotus irgi gana pigiai. Del persi
tikrinimo malonėkite atsišaukti 
adresu:

J. JURšA
5222 So. Nottingham AveĮ

Šiuo

PARDAVIMUI 2 aukštų mu- 
rinrs namas, 
su augštu, 
lengvais išmokėjimais.

4108 S. Albany avė.
. s. . .. - __ _ _______-
PARSIDUODA 2 augštų mūrinis 

namas, 5 ir 6 kambarių, karštu van
deniu šildomas. Aržuolu baigiąs, 
2 karų apšildytas garažas. Rendos 
nešą $75.

6231 S. Sacramento avė.

PA.RDAV1MUI 6 kambarių cott- 
age, gasas, elektra, vana. furnas šil
domas. Burus, 630 W. 47th PI.

$2<^^astm Mtusi ’PABDAVIMUI. 2 aukštų mh-

rinis namas, 4 4 kambarių, 
skiepas ir vištai, $2500 cash, 
kitus lengvais mėnesiniais iš-

1 mokėjimais.
4051 S. Albany avė.

FARMA 160 akrų žemės. Bttdin- 
kai geri, 100 akrų dirbamos že
mės, 3 geri arkliai, 17 galvijų, daų- 

kainagumas 
$0000, 

X

javų, 40 akrų miško,

2510 N. Artesian avė.
SLAŲZIS 

Tel. Humboldt 2770

PUIKIAUSIS bargenas Auburn 
Parke, jei pirksite Šį mėnesi, 6 
apartmentų namas. Matykit savinin
ką tame pačiame name. Griffin.

7721 S. Peoria St. *

TOWN OF LAKE
PARDAVIMUI pigiai, namas šu 

groserne, lenku ir lietuvių koloni
joj. 4823 S. Paulina st.

PARDAVIMUI namus. 5—5 kam
barių ir 2 lotai, $6300. 4424 South 
Talman avė.

,.5; r..

MARQUETTE MANOR pardavi
mui 2 flatų medinis namas 4 ir 4 
kambarius. Ci.mentinė apačia ir du 
lotai. Rendos $804 į metus. Kaina 
$9,000, Greitu laiku turi būt par
duotas. * '

6585 So. Washtenaw Avė.
2 lubos.

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, gerame stovyje, Halsted St. 
netoli 22. St., gerai ištaisytas viduje, 
pigiai, turi būt parduotas greit, bar- 
genas.

Atsišaukit
H. C. ZUTTERMEISTER &

2101 So Halsted St.
Phone Canal 0026.

CO.

PARDAVIMUI medinis na
mus, 4 -4 kambarių, naujai 
malevotas, gerame

. PARDAVIMŲ! 8V metų senu
mo namas, 4 ir 4 kambarių, 
aukštas beismentas, maudynės, 
elektra, namas išrodo Kaip nau
jas. Įmokėti tik $2,500, kitus 
ant lengvų išmokėjimų.

3952 S. Rockwell st.
AVIMU I bučernf, 

bai* geroj vietoj, parduosim 
giai ar mainyaim ant mažo 
mo ar loto, ar automobilio.

Mes šituos visus namus par
duosime pigiai kiek galima ar 
mainysime ant lotų ar kitokių 
namų.

. Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ. 

CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 7674

t

PINIGAI PASKOLAI
Del 1 ir 2 morgičių, 

greit, nebrangiai 

Petrzilek Bros. & Go.
1647 W. 47th St.

pi-
na- MILAS

PARDAVIMUI medyne Got- 
tage pečiu apšildoma, gas, ele
ktra, žema kaina. Kreipkitės 
vakarąis ar šventadieniais.

2440 W. 69 Str.

PARDAVIMUI per savininką 2 
flatų namas ir garažas, cementinis 
skiepas, furnas Šildomas, elektra. 
5932 S. Laflin st. Mr. Gross, 2 fl.

PARSIDUODA medinė cottage 10 
kambarių. Elektra, gazas, maudynė. 
Vienas blokas nuo Palmer Puik. 

11341 Edbrooke Avė.

PARDUODU arba mainau muro 
namą, 5 ir G kambarių, furnace ir pe
čiu šildomas, ir 2 karų garažas. Na
mas ir apielinkė pirmos klesos. Par
duosiu pigiai, galit matyti bile kada.

• Savininkas
5420 So. Morgan St. 

1-mos lubos

PARDAVIMUI 5 kambarių naujas 
mūrinis bungalovv, 5834 So. Trumbull 
Avė., pusė bloko nuo karų linijos, 
aržuolo trimas, tikrai moderniška, 
turit pamatyti, kad įvertinus. Phone 
Republic 6778.

PARDUOSIU ar mainysiu groser- 
nę su muro namu, 1 flatas 5 kam
barių ir 3 flatai 4 kambarių. Elek
tra, kasas, maudynės ir kiti pasku
tinės mados, pagerinimai. Parduosiu 
labai pigiai arba mainysiu ant 
žesnio namo pakraštį miesto ar 
žutės farmos.

3832 Lowc avė.

ma
ma-

SU $2,200 cash galite pirkti 10 
st<)Vvie kambarių namą ir štorą, kuris atne- 

... . _ . ‘ ’ ša $80.00 ant savaitės. Geriausia Lie-
elektra* ir gasas, 7 pėdų cemen- tuvių centras išdirbyščių Chicagoj, 
J’ —• ’ 1 522 W. 46 PL. kaina $4,50OjOO.

Atsišaukite '
Tel. Hemlock 4789

tinis skiepas. 522 W. 46 PI., 
1 fl.

ANGLŲ KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam Šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo 1^- 
vtskio Mokykloje klesose ir per 
laįškus (Aųpi-esuondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted S't., Chicago, III. 
(kamp. 88-čios gatv., 2-ros lubos)

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

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

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos painokos ant koštuinerių 
karų duos jums galo greičiaus ir ge
rinus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me* važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL

Instrukcijos $15.00 ir

1507

AUTO ENGINEERING
SCHOOL

W. Madison Street

VYRAI išmokit barberystčs. Mes 
mokinnm dienomis ir vakarais. AL 
sišaukit arba rašykit JNTERN \-

|TIONAL BARBER COLLI-Gl.. 651 
'672 W. Madison Street, arba 109 S. 
Wells Street.


