
1 '

o

įT'tie First and Greatest Lithuanlan Dailę In NAUJIENOS 
THE L1THUAN1AN DAILY NEWS r f

UnUrted m Moond OImb Ifattar March 7, 1IK, ai tha Poai Otta lt Ohlaagli UL 
I udtr tha Art ai Marefa g, 1171.

[The First and Greatest Lithuanlan Dailę in America j

1 NAUMENOS
The LiTHUANtAN Daily Nvwa

OUBLISHEDBY ZM L1THUANIAN NBWS PUBL1SHIKC CO„ INC. , 
1739 South Halated Street, Cbicatfo. Illinota * * 

Talapboae RooMvalt 8500

NAUJIENOS
THC LiTMuagiAN Daily New«

BUBL1SHED BY LiTHUANIAN^NEWS PUBLI8HING CO.. INC. j 
1739 South Haleted SHaet. Chicatfo, Illinou

Tclcphone Roo»«v«lt 8500
1 . -------

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj^ Pirmas tr Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj
M

437 No. 180Chicagtf, III. šeštadienis, Rugpiutis-Au gust 1 d., 1925vol. xn, Kalu 8e.

Kinų streiko vadaiMaialas Tibete pilas ku

šaukias paramos
nigy viešpatavimą

1....... .. .................. —

SUKILUSIŲ RIFFŲ VADAS.

Britų angliakasių streikas 
atidėtas

Užsieniuos auklėti karininkai 
bando nuversti buddistų da
lai-lamos valdžią

Tibete kilo maištas prieš kunigų 
viešpatavimą

šaukias paramos
Anglijos ♦ angliakasių 

streikas atidėtas
Siūlo įsteigti laipsniškų mokes

nių rinkliavą kiniečių judėji
mui palaikyti

Kasyklų savininkai sutiko 
bartines sąlygas pratęsti 
dviem savaitėm

da- 
dar

\ —r--------
LONDONAS, liepos 31. — 

Gauti iš Kalkutos pranešimai 
sako, kad Tibete kilęs maištas 
prieš buddistų kunigų-vienuolių, 
taip vadinamų 1 a m ų, su jų 
viršiausiuoju kunigu arba po
piežium, vadinamu dalai- 
lama, viešpatavimą.

Maištas kilęs sąmokslu Tibe
to karininkų, kurie mokėsi už
sieniuose ir ten įsigijo vakarų 
kultūros idėjų. Sugrįžę savo 
kraštan jie pamatė, kaip toli 
nuo civilizuoto pasaulio yra at
silikus' jų tėvynė, buddistų ku
nigų-vienuolių, su dalai lama 
prieky, valdomą, ir įsigeidė pa
dalyt galą lamų viešpatavimui.

Sąmokslininkai planavo visų 
pirma pulti Saros ir Grapungo■ lt • r Q1 LONDONAS, lieposSANHAJU:,, Kmai, hepos 31, Ministeria pirmininkas

— kinų studentų sąjunga islei- 
do atsišaukimą į visus Kin« į menlui,'kad"pavykę 
žmones, prašydami remti dabar
tinį kiniečių judėjimą. Atsišau
kime sakoma, kad Jungtinių 
Valstijų sumanymas sušaukti 
konferenciją Kinų sutartims 
peržiūrėti esąs įspėjimas ki
tom® valstybėms, kad savo poli
tiką Kinams jos privalą keisti. 
Be to atsišaukime pareiškiama, 
kad dabartinis Anglijos kasyk
lų ginčas ir tekstilio pramonės 
darbininkų streikas, tai esą įro
dymai, kad Britų darbininkai 
simpatizuoją kiniečiams.

šaukias paramos streikui
Kiniečių streiko vadai išleido 

naują atsišaukimą dėl para
mos pinigais, idant palaikius 
judėjimą ir neleidus jam susilp
nėti. Darbo organizacijos siūlo 
įvesti laipsniškų mokesnių rin
kliava, pradedant nuo mažų su-, 
mų, įmamų iš krautuvėlių, iki 
500 dolerių imamų, iš Kinų pre
kybos rūmų narių, ir 50 tūks
tančių dolerių imamų, i 
ir tabakos kompanijų, 
dėl paralizuotos svetimšaliu 
konkurencijos, dabar, sako, da
rančios milžiniškų pelnų.

11 streikininkų užmušta
LONDONAS, liepos 31. — 

Pranešimas iš Honkongo skel
bia, kad Kantone buvę užmušta 
vienuolika kiniečių streikininku, 
kai 1 u rys jų buvęs susirinkęs 
ties vieno Kinų valdininko na
mais reikalauti piniginės para
mos streikui. Jie buvę nušau
ti valdininko sargybos.

Pranešimas mini taipjau apie 
“plaukimą rusų iš Vladivosto
ko į Kantoną”, ir kad du rusų 
laivai atvykę i Huampo uostą, 
kurs yra dvidešimt septynios 
mylios nuo Kantono.

Pranešimas nepasako, koki 
tie rusų laivai. įvairiose Kinų 
dalyse yra nemaža “baltųjų” 
rusų, pabėgusių nuo bolševiku 
režimo, bet taipjau yra nemaža 
ir “raudonųjų”. Telegrama ne
paduoda, ar tie “plaukiantieji” 
į Kantoną rusai yra “baltieji” 
ar “raudonieji”.

“Atmeta” studentų sąjungą
PEKINAS, liepos* 31. — Še

šiasdešimt Pekino mokyklų, su' 
amerikiečių laikoma Tasing 
Hua kolegija ir Jenčino univer
sitetu bei Nacionaliu universi
tetu — kurių mokytojų štabai siraše 
susideda iŠ svetimšalių — prie- prekybos ir navigacijos sutartį, 
šaky, viešai paskelbė, kad jos 
nepripažįstančios Pekino Stu
dentų Sąjungos, pareikšdamos, 
kad tą organizaciją kontroliuo
ją neatsakon/’ngi 
elementai.

31.
Bald- 'vienuolynus, vyriausias lamais- 

|winas šiandie pranešė parla- 
j padaryti

i laikiną sutartį su kasyklų savi
ninkais. Savininkai sutikę esa
mąsias algų sąlygas pratęsti 
dar dviem savaitėm. Tuo budu 
visuotinam kasyklų darbininkų 
streikui, kurs turėjo kaip šią 
naktį prasidėti visoj Anglijoj, 
laikinai užliėgta už akių.

Angliakasių federacijos vyk- duoti, 
domasis 1 
visoms vietų sąjungoms, pra-

tų vienuolių tvirtoves. Sąmoks
las tečiau buvo susektas, ir vy
riausias tibetonų karo vadas bu
vo degraduotas, o jo vieton 
pastatytas dalai-lamos 
naitis, Draza Drumpa.

Vyriausias dalai-lamos as
mens; sargybos vadas ir antras 
modernios vakarų kultūros ide-

gimi

— Abd-El-Krim, kuris vado
vauja sukilusiais riffais Morok-

Sovietų biudžetas didės- Socialistas - gubernato 
nis kaip prieš karą / rius Indo-Kinams Lietuvos

Padidėjusios ^pajamos pareina 
i iš pardavinėjimo 40 nuoš. 
| stiprumo vodkos

Francijos socialistai nepaten
kinti; Varenne gal bus paša- 

/ lintas iš partijos

PARYŽIUS, liepos 31. —

Padėtis
Hirshovitzo, Foundation 

kompanijos atstovo, pastabos 
ir įspūdžiai.

P-no

jų rėmėjas buvo taipjau degra-koje. Sukilėliai sumušė ispanus 
o trečias sąmokslininkų,

komitetas telegrafavo &andra, kurs bandė pabėgti į 
_____ ...;4 sąjungoms, pra- Kalkutą, buvo užmuštas.
nešdamas, kad įsakymas pradS-'^ viešpats, ir viršiausias
ti streiką suspenduotas ir l.„ 

, angliakasiai nepaliautų dirbę.
| Profesinių sąjungų kongre- faJatin 
sas atšaukė savo paskelbimą 1----
embargo visokiam anglies judė- prieš visokius paujoyės, įve
ji mu i Didžiojoj Britanijoj 
paskelbė, kad visos 
tos sąjungos tęs 
toliau.

Nedarbo bilius
LONIM)NAS,

buddistų galva, dalai-lama, su 
visa lamaistų hierarchija yra' 
fanatingi visokios modernios 
kultūros priešai, piktai nusieta-

ir, 
suinteresuo- 
savo darbą

priimtas 
liepos '31. —

Atstovų butas šiandie priėmė 
nedarbo apdraudos bilių. Dar- 
biečių įnešimas tą bilių atmesti

dimus. Tr kadangi dalai-lama 
turi savo žinioj apie 17*,000 vie
nuolių, tai vejkiausia jis suge
bės savo viešpatavimą dar ku
rį laiką išlaikyti.

ir dabar veda smarkų karą su 
franeuzais.

Lenkija išveja 20 toks 
tančiu vokiečiu

šią naktį išsibaigia laikas, duo
tas vokiečiams savo noru ap
leisti Lenkijos ribas

is ai Q|buvo sumuštas 263 balsais prieš 
kurios, ’no

Prancūzų-Anglų derybos 
dėl skolį nutruko

Francijos delegacija grįžta į

ŠNEIDEMIUL, Vokietija, lie
pos 31. —.'Vokiečiai 
čia milžinišką stoklą, kad priė
mus ir priglaudus daugiau kaip 
20 tuksiančių savo tautiečių, 
genamų iš Lenkijos ribų. Jų 
laukia atvykstant šiomis dieno
mis, kadangi šią naktį pasibai
gia terminas, duotas vokiečiams

priruošė

Japonijos ministerių ka 
binetas rezignavo

<11IV1JU> tlvivj* <1V1J<V KIĮ/'lil Ji t e

Paryžių; pertrakcijos gal at-*8avu noru apleisti Lenkijos ri-
bas.

Lenkų valdžia jau atvarė į 
LONDONAS, liepos 31.—Ką Pasienį, Lenkijos pusėj, daugy- 

tik praeitą savaitę prasidėju- tokių vokiečių, kurie patys 
sios franeuzų su britais pertra--^ anksto nesirūpino pradėti 
kcijos dėl Francijos skolų Did-|kraustytis, ir šią naktį jie bus 
žiajai Britanijai, dėl pasireišku- išvaryti per sieną Vokietijos pu- 
sio didelio skirtingumo nuomo- 

31 nių taip britų ir franeuzų vai-
________ ______. <lžių finansinių ekspertų nutru- j naffan komunistus 

tas, su premjeru Kato prieky, ko- Francu delegacija šiandie 
. Regentas Križta “ta“1 i Paryžių.

Manoma tečiau, kad po savai
tės ar daugiau pertrakcijos bus 
atnaujintos.

Nauja valdžia tur būt bus 
vesta sudaryti premjerui 
to iš vienų kenseikajų

pa- 
Ka-’

TOKIO, Japonija, liepos
- Japonijos koalicijos kaline-

šiandie atsistatydino
priėmęs ministerių rezignaciją^ 
įsakė jiems pasilikti vietoj, ligi 
bus sudarytas naujas 
tas.

į Manoma, kad nauja
■ sndarvti bus vėl nnvns

kabine-

sinaujins po savaitės

i valdžia 
Nudaryti bus vėl pavesta prem- 
jeiui Kato, ir kad ministerials 
bus pakviesti asmens iš kensei-' 
kajų partijos visi, arba bent ^urs gja praiejdžia savo vakaci- 

didelė didžiuma. • jas, parejške, kad
Del įvykusio krizio valdžioj 

princas regentas atidėjo savo 
projektuojamą kelionę į Sacha
liną.

Mellon nerezignuosiąs
NEW YORKAS,- liepos 31.— 

I Pinigyno sekretorius Mellon.

Angly-Japony sutartis 
pasirašyta

LONDONAS, liepos 30. — 
Japonijos ambasadorius Ha- 
jaši ir Britų užsienių ministe
ris Chamberlainas šiandie pa-

• naują Anglų-Japonų

(ILlEVELAND, Ohio, liepos 
30.
metų vaikas, bandė 
įkritusį

Stanislovas Tarr, 10 
išgelbėti 

ežeran savo draugą,
kraštutiniai g metų Williamų Vanekų. Abu-

du prigėrė.

laikraščių 
pranešimai apie tai, buk jis ža
dą® pasitraukti iš kabineto, 
esąs paprastas jų prasimany
mas. Mellon sakos nesupran
tąs, ko laikraščiai taip susirū
pinę jo “pasitraukimu iš kabi
neto”, nes tokių pasakų jie jau 
nebe pirmas kartas skelbią, tuo 
tarpu kai jis apie pasitrauki
mą niekados nė nemanęs.

MIRUSIO LA FOLLETTE’O 
SŪNŪS KANDIDATAS 

Į SENATORIUS

30.MADISON, Wis., liepos 
—Robertas M. La Follette’as, 
jaunysis, paskelbė, kad jis sta
tąs savo kandidate rą į senato
rius — mirusio savo tėvo vie
tai užimti.

'SKVA, liepos 31. — Pir
mą kartą nuo revoliucijos pra- Francijos valdžia general-gu- 
džios Rusijos biudžetas bus ke- \ bernatorium Franeuzų Indo- 
lėtu milijonų dolerių didesnis, Kinams paskyrė įžymų socialis- 
ne kaip prieškariniais laikais, tą, Aleksandrą Varenne’ą. ši- 
Sulyg skaitmenimis, pateiktais tas paskyrimas socialistuose 
komisarų tarybai, biudžetas at- padarė nemažo bruzdėjimo, ir 
einantiems metams pareina 1,- jei Varenne neatsisakys nuo 
730,000,000 dol., tuo tarpu kai skiriamos jam vietos, kurią jis 
pernai jis siekė 1,300,000,000 priėmė be jokio pasitarimo su 

(dolerių, o 1913 metais — 1,700,- socialistų partijos nariais, jis 
000,000 dolerių. (veikiausia bus pašalintas iš par

niūkiama, kad paprastos pa- tijos.
jamos ateinantiems metams! Socialistų vadas Leonas Blum 
sieks 1,659,000,000 dolerių, o jau yra pareiškęs, kad Varenne 
nepaprastos 71,000,000 dolerių,'■ arba turėsiąs atsisakyti, arba 
tuo tarpu kai paprastų išlaidų, apleisti partiją, 
apskaičiuojama 1,505,000,000, o-----------------
nepaprastų išlaidų — 225,000,- 
000 dolerių.

Valdžia tikisi, kad, padidinus 
gaminamos degtinės stiprumą 
iki 40 nuoš., ji iš pardavinėji
mo vodkos dabar gaus daugiau 
kaip 2 milijonu dolerių paja- 31. —' Paskutiniosios 
mų. Tai yra beveik 50 nuo- Francijos kariuomenės, kuri* čia !^as’ likimo kurioje nors 
šimčių daugiau, ne kaip gauda- stovėjo nuo 1923 metų pradžios, į ^a^v-,e ,Sutal 1)0 ,1’, ffau^avo 
vo pajamų iš degtinės caro val
džia.

Sovietų pramonei / remti val
džia planuoja išleisti specialų 
tarptautinę paskolą sumai l1/^ 
bilijono dolerių.

Francijos kariuomenė 
apleidžia Esseną

Man smagu pranešti, kad tarp 
Lietuvos valdžios ir Foundation 
kompanijos tapo pasiektas pra
dinis susipratimas, kuris bus pa
grindu nepaprastai svarbiems 
Lietuvai finansiniams ir staty
bos projektams.

Kauną aš pasiekiau gegužės 
pabaigoje kaipo atstovas Foun
dation kompanijos, kuri yra di
džiausi statybos kompanija pa
saulyj, operuojanti beveik vi
sose pasaulio dalyse. Nepapras
tai stipri pozicija, kurią Foun
dation kompanija užima dauge- 
lyj šalių įvairiose pasaulio da
lyse, vyriausia pareina nuo to 
fakto, kad jos darbas yra pa
tenkinantis ir ji visuomet atsi
nešdavo teisingai j tas šalis, su 
kuriomis turėdavo reikalų. JosESSENAS, Vokietija liepos į

Paskutiniosios ’ dalys | PasiBeklm« Paroda iau ,las fak'

anksti šį rytą apleido Esseną. | kontraktą atlikimui darbų dar 
Manoma, kad Rūhro evakuavi-jan^ platesnės skalės, negu pir-
mas rytoj bus visai pabaigtas.

Čikagiškė aktore nusi
žudė gazu

Pritaria verstinai arbitrą 
cijai Balkanuose

SOFIJA, Bulgarija, liepos 31. 
— Naujosios Graikų valdžios 
pasiūlymui, kad Balkanų vals
tybės susitartų taip savęs dėl 
privalomos tų- valstybių arbit
racijos Bulgarija pilnai prita
ria. Užsienių reikalų ministe
ris Kalfųv pareiškė: “Mes to
kiam projektui pilnai pritaria
me. Mes su didžiausiu palan-

NEW YORKAS, liepos 31 — 
Kambary, kurį ji nuomojo, pra
eitą naktį nusižudė gazu kaba
retų aktorę, p-lė DorothyJJ*- 
vis, 25 metų. Ji buvo atvykus 
į New Yorką iš Chicagos metai 
atgal. jPriežasitis nusižudymo 
kol kas nežinoma.

Naujas Olandijos kabi- 
i netas sudarytas
HAAGA, Olandija, liepos 31. 

— Buvęs finansų ministeris H. 
Colijn sudarė naują Olondijos

kurnu žiūrime į arbitracijos ir ^nisterių kabinetą, vietoj lie
nusiginklavimo pažangą šitoje 
pasaulio daly.”

Piemuo paskerdė savo 
draugą

pos 29 atsistatydinusio senojo. 
Colijn, patapęs premjeru, pa
silaiko taipjau finansų minisTe- 
rio r kolonijų ministerio port
felius.

Aukštosios Panemunės,Iš
Kauno apskr., L. Ūkininkui'ra- 
Y so:

Birželio mėn. 27 dieną, apie 
8 vai. ryto, Vičiunų kaime su
sivaidijo piemenys. Mataušo 
Gūžio piemuo, Astrauskutis 
Pranas, dūrė peiliu savo bend
radarbį Visockutį Jurgį, iš Pa
nemunės, kuris iš karto krito 
ir per penkia®' minutes numirė.

Prieš mirtį nudurtasis prašė 
savo užmušėjo vandens, sakyda
mas: — Pranai! Pranai! duok 
vandens, tu ihane paplovei, aš 
mirštu. - *

Galvažudys į tai' jam atsakė: 
—Stipk greičiau, viena rupuže 
bus mažiau.

Vėliau pamatęs, kad Visocku- 
tis iš tikrųjų miršta, parbėgo 
pas ūkininką verkdamas: —- Aš 
paploviau Jurgį.

nes buvo atgabentas ligoninėn., Policija žmogžudį suėmė. Vie
tiniai ūkininkai pasakoja, kad 
pastarasis įtūžęs dažnai šokda
vo su peiliu, žmogužudys turi 
16-17 metų, o iš pažiūros atro
do ne daugiau trylikos.

seu.

> PARYŽIUS, liepos 31. — 
Premjerui Painlevc ir vidaus 
reikalų ministeriui Schrameck- 
ui peržiurėjus policijos pada
rytų tyrinėjimų • davinius, Vy
riausybė ruošias pavartot griež
tų priemonių komunistams. Po
licija! duota instrukcijų padary
ti kratas visų komunistų vadų 
butuose, dagi butuose parla
mentu narių.

'GALESBURG, 111., liepos 31. 
— Vietos ligoninėj mirė seny
vas žmogus, Huggins. Užvakar 
jį spyrė arklys, ir jis be sąmo-

vgrr
Ghicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: |

Dalinai apsiniaukę; vėsus o-( 
ras; stiproka® žiemių ir. vasa
ros vakarų vėjas.

Vakar temperatūra vidutini:?- Dayton, Tenn., kūnas tapo Slan
kai siekė 65 ° F.

šiandie saulė teka
džiasi 8:11 valandą.

Bryanas palaidotas

WASHINGTONAS, liepos 81. 
—w William Jennings Bryano, 
mirusio praeitą sekmadienį

5:41’
die palaidotas Arlingtono ka

lei- puošė. Laidotuvėse dalyvavo 
.daugybė žmonių.

1 ■■

ma.
P-as Franklin Ramington, 

Foundation kompanijos direk
torių tarybos pirmininkas, asme
niniai negalėjo vesti, derybų su 
Lietuvos valdžia, nes tuo laiku 
jis darė kontraktą Atėnuose uel 
atlikimo viešų darbų ‘ Graikijai.

nūs dolerių išlaidų. Vienok kom
panija pasiuntė į Kauną specia- 
lę komisiją, kuriai vadovavo p. 
Feifer, Foundation kompanijos 
manadžeris Europai, kurio bu
veinė randasi Londone, ir p. 
Kinsey kaipo patarėjas inžinie
rius. P-as Feifer, kuris turi dvi
dešimts penkių metų patyrimą 
vesti finansines ir statybos dar
bų derybas įvairiose šalyse, pa
reiškė savo nuomonę, jog Lietu
vos finansai yra ger
vyj, negu kitose šalyse, kurias 
jam teko atlankyti. Ypač dide
lio įspūdžio padalė suvedimas

(Tąsa ant 4-to pusi.)

piame sto-

HH
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Kelionė į
Lietuvą

girdisi 
viršuje 
taukiai 
Vilnys 

kad
pietųLiepos 9 d. 2 vai. po 

visas “Naujienų” ekskursantų 
būrys apleido Continental vieš
butį ir susėdo į laivę, kuris 
nuvežė prie New York o prie
plaukos. Ten stovėjo milžiniš
ko didumo laivas “Olympic”. 
Savo didumu jis užima trečią 
vieta. Tuo laivu mums ir teko 
važiuoti. Suėjome, sūtvarkėme 
gavo bagažus ir gavome kvi
tas. Kai kuriems reikėjo da- 
mokėti, nes per daug bagažo 
vežėsi. Kiekvienas pasažierius 
gali vežtis 309 svarų bagažo. 
Jeigu kuris luti daugiau, tai tę 
perviršį galima įrašyti savo 
draugų sąskaitom kurie ma
žiau bagažo teturi. Tuo budu 
galima pasiliuosuoti nuo spe- 

. cialio mokėjimo.
Sutvarkę bagažus, grįžome 

j Continental viešbutį. Gi šeš
tą valandą, atsiskaitę su vieš
bučio laikytojais, su savo run-

vų ir laukų, čia aplinkui ma 
tosi dideles bangos, 
vandens ošimas, o 
mėlynas dangus, kuris 
debesimis apsitraukia,
tokios didelės ir atrodo, 
laivę nori praryti. Bet “Odym- 
piC“ nieko nepaiso: pastojan
čius jam kelią vilnis lengvai 
skurodžia. .

Pirmas kelias dienas buvo 
didelė kaitra. Kai kurie keliau
ninkai nudegė veidus ir ran-

80. 
lai- 
nu- 
gal

Hudson upe link didžiulio lai
vo. Musų palydovas, p. Tupi- 

norėjo mus susodinti į 
anksčiau 
Bet laivo

jos dar nebuvo, 
lenkiant pradėjo

Ja i va ir nufotogra- 
administraci- 
ir mums be- 
temti. imti

dieną jau buvo

Lietuvių važiuoja ivpie 
“Naujienų” ekskursantai, 
vo kapitonas ir Tupikaitis 
> i fotografavo. Paveikslas
tilps “Naujienose”.

Dauguma Lietuvon važiuoja 
fu baime. Bijosi ar bus tik 
galima su kademais sugyventi. 
Jie net dalį savo pinigų paliko 
Amerikos bankuose. Važiuoja 
kartu ir keli lietuviški “sala- 
veišiai” biblistai. Jie nori Lie
tuvoje susirasti sau mėlyn
akių. Jeigu nepaliks Lietuvoje 
gyventi, tai jie vėl grįš į Dė
dės Šamo šalį. Teko girdėti 
diskusijų. Biblistai tvirtina, 
kad pasaulis gali gyvuoti be 
moksliškų knygų. Esą pakan
ka skaityti ir laikytis senovės 
žydų pasakų - biblijos, šia
me margame sviete buvo vi
sokių žmonių kvailintoji;, bet 
lokių, kaip lietuviški salavei- 
šiai, dar nėra buvę.

Teko

ui

RIFFŲ KARVEDIS. — Si 
Mahomet, brolis vyriausio suki
lusių riffų’ vado Abd-El-Krim. 
Jis yra gabus karvedis, baigęs 
inžinieriaus mokslų Madride, 
vyriausias komanduotojas riffų 
armijų Wherga distrikte. Jis 
liuosai kalba ir rašo franeuzų, 
ispanų, riffų ir arabų kalbo
mis.

administracija perleido 
per šcrengę ir patikrinomus

musų pasportus ir kitus doku
mentus. Suskirstė i klases, su-

buvo
laivu

mus j kamaraites, kurios 
numeriotos. “Olympic” 

važiuoja 1.3(10 žmonių i 
is Europos salis. Laivas

erdvus ir svarus; valgis 
įas — yra ko pasirinkti, 
tarnavimas irgi puikus, 
įvertiname tarnų atminėsimą' ir 
duodame “ant arbatos”. Va
karais nuo 9 vai. griežia or
kestras. Programos turiningos.

Męs 
ir

savotiški Dzimdzi Drimdzi, tik 
angliški. “Naujienų” patarna
vimu esame labai patenkinti. 
Važiavusieji per agentus (kai 
kurie) nusiskundžia, kad jiems 
kainavę vienu kitu desėtku do
lerių daugiau ir turėję nema
žai “t rūbelio“, l'ai siprantamą. 
Su buriu ekskursantu visuo- 
met labiau skaitosi, negu su 
vienu.

Laivo nesupa 
viduryje. Važiuoju

Centras provincijoj
Cjęntras Ir provincija lx‘grtl<> 

katnuoja: nukeliavęs eėntraii 
nori grįžti provincijon, -nuvy
kęs provincijon, trokšti, centro 
ir atvirkščiai. Centre dvokia 
žmonių išsigimimas, provinci
joj kvapas kinkinių. Provinci
joj mažiau dailės, daugiau ne
švaros. Cęntrc atvirkštis san
tykis: čia nešvarumus gali pirš
tais suskaityti, kada ’ provinci
joj nesuskaitoma. Iš alėjų 
šiukšles veža užmiestin į par
kus. Centre sunkiau gauti ty
ro oro, negu, sakysim, ėmus 
kuliais apsisukti devynias kar
tus apie žemę arba saulę.

Tai išoris. Provincijos gy
viai, arba žmonės, kaip papras
ta vadinti, su centro tokiam 
santyky, kaip kiaulė ir žvirb
lis, arba meška ir cnatava da
vatka, arba kunigo gaspadinė 
Ir žydė, arba... Meno arba

dailės (Svaram) santykis toks 
kaip aikštė ir šiukšlynits, arba 
netašytas rąstam ir abliuota 
iThta it tt.

Centro ir provincijos žmogus 
taę pats, vądinas ir jo noras 
tas pats. Kiekvienas nenori tu
pėti priešų, bet trokšta su kiek
vienų kariauti ir pergalėti. Pa
prasta visuomenė neturi didvy
rių dėlto, kad kiekvienas narys 
skaito save autoritetu. Autori
tetas gi prieš autoritetų nesilen- 
kia ir tuo nustoja svarbos. Tas 
pats ir protas. Ką galvoja cen
tras — tų ir provincija. Kiek
vienoj provincijoj susidaro cen
trų — kur skiriamasi nuo pro
vincijos, toj atskirtoj provinci
joj susidaro kiti centrai ir t. t. 
iki galų gale ištisa provincija 
tampa centrais.

Gyventojų sąrašas toks: pro
vincijoj viršiausi — klebonas, 
viršininkas ir gauruota davat
ka. Centre — prezidentas, mi-

niętras ir fabrikantas. Be reikš
mės lieka rudnagiai ir kitos 
smulkesnes atmatos.

Centras be provincijos, kaip 
gulbė be snapo. Centras ima 
duodant provincijai. Tai du prie
šai, kurie nekariauja, bet dau
žosi antsnukius, kad plrmiaus 
įlįsti į garbingų centro vietų ir 
nusispiauli gerokai nusižiova
vus ir t. t.

Bet musų krašto centras, nu
leidžia rankas, nors kartais pa
kelia snapą^prieš kaimus arba 
vienkiemiui.z čia centre yra ir 
provincija kartu;;, . t.

Musų Kaunas 
miestas slaunas, 
su purvynais 
ir šiukšlynais 
prieš akis..,.

šimtakojis. '
Kaunas, 1925, VI, II

'S=>

NORĖDAMI: 
PIRKTE PARDUOTI AR M AI-f 
NTTI VISADOS KREIPKITftS ,< 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. į

S. L FABIONftS Cty,

809 W. 351h St, Chloro i
TeL Bo Jevard 0611 ir 0774 2

PADAROM PIRKIMO IR PAR į 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir k 
• Parduodam Laivakortes.

sistas su 
i ušaitinis 
darbus ir 
tai 
nieko

politiškų 
progre- 

Balt-

“Reumatizmas prašaliu 
tas j viena dieną”girdė t k ir

Susiginčijo 
baltrušaitiniu.
gyrė visus liolševikų
tvirtino, kad centris- 

(laisviečiai 
bendra su 

munistais neturi,
na darbininkus, 
liui, Pruseikai ir 
nori palikti be 
jie ir peršą

H. B. Stone Surado Pastebėtinų 
Budų Prašalinimui Reuma

tizmo Skausmo į Vienų 
Dienųir vilniečiai) 

Busijos ko- 
o tik mulki- 
Esą Andriu- 
kitiems nesi- 
‘džiabo”, tad

ivo k romelį.
Sutikome viena keistų lietu

vi. Jis važiuoja Anglijon ir 
veža kokį ten patentų. Esą iš
radimas yra labai didelės ver
tės. Plačiau apie tai nekalba. 
Girdi, jei Anglijoj nepavyksią 
cu “patentu“, tai važiuosiąs 
Lietuvon. O jeigu ir Uctuvoje 
nieko neišeis, tai į bolševikijų 
Lauksiąs. O ten esą ’pasiseki-

Liepos 
? t vėso.

gerokai 
visai ne 

(i re i t pa-
ieksime

net okeano 
tarsi Lenos' Klaipėdą.
tų gražių'vėliau.

15 d. oras 
“Overkotas” 
užsivilkti.
Franci jos krantą. Da

lis pasažierių čia išlips, o li
kusieji važiuosime j Angliją. Iš 
ten “Naujienų“ ekskursantai 
sės j mažesnį laivą ir plauks į 

tai parašysiu

— A. Kemėža.apylinkių, — žalių

Pakvietimas i 23-čią Iškilmingą Pikniką, ku
rį rengia L. E. L. Pašelpos Draugystė ir, ku
ris įvyks Nedėlioj, Rugpiučio-August 2 d., 
10 vai. ryte, 1925 m. Eldorado Park Darže, 

Lyons, III., 39-ta ir Hass Avė.
Visi esate kviečiami atsilankyti 

j šį pikniką, kuriame kiekvienas ras sau tinkamą už- 
siganėdinimą, nes Draugystė stengiasi, kad publika 
butų užganėdinta musų parengimais. Čia pąmaty- • 
site savo draugus ir pažįstamus, nes musų parengi
muose visuomet atsilanko daug gerbiamos publikos, 
todėl pageidaujamas ir jūsų atsilankymas. Gavusis 
šį pakvietimą, prašome, pasistengti pakviesti ir savo 
draugus ,kad ir jie atsilankytų ir čia erdviame darže,7 
po daugybe medžių pažaistų, o mėgstantys pasišokti 
gražiame povilione prie geros triubų muzikos.

Važiuokite 22-Kenton karais iki eina, potam 
Berwyn-Lyons karais, ir reikia išlipti 1 bloką prieš 
Černausko daržą.

Kviečia L. E. L. D-stės Komitetas.

Beumatizmas., Neuritis ir be
galiniai skausmai, kurie apsirei
škia nuo sustyrusių sąnarių ir 
raumenų, daugiau jau neberei
kia bijoti kaip yra išrasta Ku- 
rex Gyduolės. Dabar yra gali' 
nia dėl tų kurie kenčia nuo reu
matizmo ir negali miegoti nak
timis, prašalinti tuos skausmus 
į vienų diena. Tai yra pareiš
kimas vieno, kum vartojo tas 
gyduoles. Tos pastebėtinos gy
duolės atnaujina sveikąją U' su* 
teikia paliuosavimą nuo Reu
matizmo tūkstančiams, kuriems 
kitos gyduolės nepagelbėdavo.

“Aš noriu pasakyti, kad ma
no Beumatizmas pranyko į vie
ną dienų,” sako II. B. Stone. 
“Aš kentėjau nuo Reumatizmo 
per metų eilę ir aš bandžiau 
daug^visokių gyduolių, beL nie
ko nepagelbėjo. Aš pradėjau 
vartoti Kurex iš ryto ir vakare 
jau nebeturėjau skausmų. J 
savaitę laiko pranyko sutinimas 
ir atsileido mano sustyrę sąna
riai. Šiandien ašį jaučiuosi taip 
sveikas kaip dar niekad pirmiau 
—pasidė kavoj ant jūsų puikioms 
gyduolėms Kurex.”

Tos puikios gyduolės yra pri
rengtos didelės labaratorijos ir 
abelnai žinomos kaipo Kurex, 
jas lengva vartoti namuose ii 
jos veikia kaip maigja žmonėms 
visokio amžiaus ir lyčių.

Nežiūrint kaip sunki yra jūsų 
liga, nežiūrint kiek jus turite 
amžiaus arba užsiėmimas,, ne
žiūrint kų jus iki šiol esate 
vartoję, jei jus kenčiate nuo 
Reumatizmo Neuritis -arba su- 

9

stingusių sąnarių, mes esame 
pilnai įsitikinę, kad Kurex gy
duolės prašalins skausmus. Mes 
atsiųsime didelį butelį gyduo
lių už $1.95/jdel 14 dienų išban
dymo. Jei pasekmės nebus-už
ganėdinančios ii* jus nebūsit pa
tenkintas, jums nekainos nie
ko.

Nesiųskite pinigų
savo vardų pas R. A. Harmop, 
623 A & B Bldg.f Kantas City, 
Mo. ir gyduolės bus atsiųstos 
tuojau. Tiktai užmokėsite laiš
kanešiui ir dar už pašto ženk
lelius kaip atneš. Vartokite jas 
pagal nurodymą. , Jeigu į pa
baidą 14 dienų jus negaunate 
puikaus pasitaisymo ir nepasi- 
liuosuojat nuo Reumatizmo, tik
tai atsiųskite atgal, o jūsų pi
nigai bus gražinami atgal be jo
kio klausimo.

. (Apskelbimas)

tiktai

Gerbiamieji

eUniaug'n garantija į 

už siunčiamus pinigus 
Lkhlvhh. duodfo Naui

Gulbransen

OitUMUlMOO

Registruojantis 
Pianas
Tai yra tas kur j iųs matote garsinant 
ant lentų visoje Cnicagoje. Jis suteikia 
geriausį užganėdinitną jūsų draugams ir 
kaimynams. Jis yra padarytas čia pat 
Chicagoj ir jus galite juomi pisitikėti. 
Atsiminkite vardą — GULBRANSEN. Pasaulyje geriausis populiaris pianas. 
Su juo lengva groti. Lengva pirkti, neš duodame lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais savo kostumerianųs. DIRBTUVES KAINOS yra pažymėtos ant 
užpakalio kiėkvieno Gulbransen!

JOS. F. BUDRiK
j , , Tų

3343 So. HAlsted St., ... " Chicago, III.

(GULBRANSEN
V_JTThe Tlegistering Piano

y-

Pinigėli Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAS 

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiysk ją mums su pinigais. 
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ir pavardė

Kaimas,

Paštas

__ Valsčius

Apskritis

Pinigų prisjunčit! $ 

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

turi gaut Lietuvoj litais (jei nori

Siuntėjo parašas

Adresas

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankus kasieriaus čekiais.
REIKIA KASYTI VAtlDU “NAUJIENOS”

. • Litu kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

60 litu
100 litų 

) litų
litų 
litų 
litų

žoo
300
400
600

21.00
31.25
41.50
51.75

Telegramų

h.25
21.50
31.75
42.00
52.25

000 litų 
700 litų 
800 litų 
900 litų 

1000 litų 
5000 litų

Paštu 
$62.00 

72.25 
82.50 
92.75 

>08.00 
514.01

Telegramų 
...... $62.50 

72.75 
88.00 
93.25 

108.50 
514.50

Doleriais siunčiant'reikia pridėti 25 centus prie kožaos dešimties dolerių 

Visuose reikaluose adresuokite;

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL 5 ?

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. DeArborn Stn Room 1111-112 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-4 
Gyvenimo' vieta:

1323 So. Halsted SI
\ Tek Boulevard 1810 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, fiskyrut ketvergą.

Nedilicmjj nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisaa 
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos Tisuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kolą | pinigą ' 1 ir 2 morgičiazns.

John Kuchinskas
EAWYER 

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 ' 

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St, Room £001
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo

V aka r a in
>241 S. Halsted St. Tel Yards 0062

7—9 v. v. apart Par.edėlio ir 
Pitnyčios. '

J. P. WAITCHES
■b

Advokatas
Tel. Pullman 6877 Roseland, Ui.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus. y

JOHNB.BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephono Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephono Roonevelt 9090

Namy Telefonas Rępublic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Ronm 539 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted SL, Ckicago 
Tel. Yards 4681

Tll. 9057

S, A, SUKIS j ADVOKATAS
Ofiaoa vtdunniBityji

Room 1725
CHICAGO TEMPLE BLDG. 

77 
Cor.

nois
Jei nori turėt 
nuolatinį draugą. — 
skaityk Naujienas.

Kurni

W. WaHbingtoi> 81 
WaMhington A CI«rk

T«l.: Hyd. Pii* UU«
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Jaunimas - 
Moksleivija

Kaunas, 1925. VI. 15. Sulig 
gyvuojančių partijų skirstosi 
jaunimas — moksleiviai, ir,'ži
noma, viešpataujančioji turi 
daugiau savo glėby užgriebusi. 
Dalis niekur neprisiglaudę.

žiūrėkim jų darbus. Prie 
kiekvienos organizacijos yra 
sporstmenų, atgimimo laikais 
susiorganizavusių, dabar judres
nių, gyvesnių. Centruknose da
ro rungtynes ir kitkuo atitrau
kia nuo išlepimo, duodami šva
resnį žaislą, kas stiprina kūną 
ir dvasią. O dar daug, daug ke
lių reikės numinti 'einant prie 
darbštumo ir išminties. Užduo
tis didelė — perlaužti save ir 
atitraukti nuo šimtmečiais su
kerpėjusių tradicijų. Bet musų 
jaunimas išėjęs i mokyklą at
randa tą pat ką ir namuose tu
rėjo: davatka rožančių barškina 
ir storas klebonas baugina pra
garu. Suvaržyti kapelionų, pa
dedant valdžiai, paklauso ir pa
sišvenčia dievui ir garbina ku
nigų luomą. Didelė (gal dides
nioji) dalis susipratusio jauni
mo (moksleivių) kunigų ranko
se. Pažymėtina, kad dabarti
niais laikais, kada lanko moky
klas lygus skaičius vaikinų ir 
mergaičių, tačiau pažangiųjų 
tarpe daugiau vyrų ir mažes
nis nuošimtis moterų. Jos, tur
būt, baugesnės ir prisibijo “Die
vo rykštės’’ sau ir savo vai
kams. Ir jeigu moterys neturė
tų balsavimo teisių — pervir
šis greičiau kryptų kiton pu
sėn.

iš organizacijų stipriausios 
“ateitininkų”, “šaulių”, “skau
tų”, “Jaunimo”, “Pavasaris” ir 
kitos, kaip “aušrininkų”, “var
pininkų”, “žiežirbininkų” ir kt. 
Ateitininkai priklauso nuo Ro
mos su oba’siu “atnaujinti vis
ką Kristuje”, šauliai ir skautai 
skaitoma neutraliais, tačiau 
daug remiasi i kleboniją. Skau
tų įstatymuose pažymėta būti 
ištikimais Dievui, ir tuo pačiu

Socializmo arba įvairios laisvės 
kovotojų, tautos ir minties, liz
das Šiauliuose. Įsteigus laisva
manių kapinės niekam neberei
kia prieš mirtį “atsiversti” ar
ba neatsivertus būti nukištam 
j krumus. Čia turima keletą pa
laidotų laisvamanių: vienas 
1905 m. katalikų kapinėse (ta
da ne kunigų bu*vo valia), kitas 
Aleksandrijos dvaro ponas (Ja
navičius) palaidotas dvaro lau
kuose karo laiku. Yra ir dau
giau. Kunigų keiksmai labiau 
atsikerta i žmones ir sutrupa. 
Pernai j j Šiauliuose demonstra
vo “pavasarininkai” parodyti sa
vo galybę ir patraukti jaunimą, 
bet vaisių, rodos, neatsiekė.

Liaudies organizacijų minėti
nos “Jaunimo S-ga” ir “Pava
saris”. Ką jos veikia sunku pa
sakyti, tik “Jaunimo S.” gauna 
kleboniškų keiksmų visose pa
rapijose, kur plačiai yra pasi
skleidę ir savo laikraštį plačiai 
išplatina. Nariai pažangus. “Pa
vasarininkų” sudėtin įeina va
dais klerikalai, kunigai, ateiti
ninkai ir daugumoj “cnatos” 
mergelės, pasirengusios į vie
nuolynus ir t. t. Tai davatkiš- 
kiausia organizacija. Pažangos 
maža.

Taippat nereikia užmiršti 
sparčiai augančios nepriklauso
mos mokslo organizacijos — 
“Kultūros” būrelių, kuri kunigų 
užburtus jaunuolius patraukia 
prie naujų idėjų kaime ir mies
te ir turbūt, jai priseis nešti 
švietimo karštąją ugnį kiekvie- 
non bakužėn.

“Jaunimo” sąjunga stipriau
sia iš visų liberališkų.

Paėmus visą jaunimą, matosi 
migdymo ir snaudimo. Iš savęs 
gyvybės vulkanų neišverčia, nes 
dar sąlygos neverčia, o paveldė
ti sėra iš kur. Musų jaunimas 
turės kurtis visai nuo pradžios, 
kad tuo galėtų palikti kitiems 
laisvę, pažangą, dorą ir sukurus 
savo šeimynas pašalinti senus ir 
aklus pypkorius. Dabar jau to 
siekia padedant išeiviams, kurie 
trankydamies po pasaulį, surin
ko iš visur grūdus ir veža į die
viškų kūkalių kraštą daiginti. O 
laimėsime ir laiminsime tuos,

Valstybėse 1920 m. New York’e 
randasi apie 1,700,000 žydų; 
Pennsylvanijoj 340,000; Illinois 
258,000; Massachunetts 200,- 
000; apie 180,000 Ohio; New 
Jersey 165,000; Missouri 82,- 
000; 70,000 California, Connec- 
tieut ir Michigano valstijose.

žydų imigrantai iš rytnės Eu
ropos yra amatininkai. Jie grei
tai užsiinteresuoja pramone ir 
prekyba. Yra daugelis žydų 
kriaučių New Yorke ir Brookly- 
ne. Ant ūkių randasi apie 
75,000 šios tautos žmonių (vyrų, 
moterų ir vaikų) ir jų skaitlius 
vis auga.

Žydų imigrantai iš rytinės Eu- 
ir apie dvidešimts savaitraščių 
ir mėnesinių žurnalų Ameriko
je. Dienraščiai leidžiami New 
York’e, Chicagoje, Philadelphi- 
joje, Clevelande ir Los Angeles.

Svarbiausios žydų organizaci
jos Amerikoje yro The Ameri
can Jewish Committee; Ameri
can Jewish Congress; the Joint 
Distribution Committee; Inde- 
pendent Order of B’Nai B’Rith; 
Hebrew Sheltering and Immi- 
grant Aid Society (HIAS) ; Jew- 
ish Agricultural Society ir the 
Council of Jevvish Women.

1922 m. 68tame Kongrese bu
vo dešimts žydų, keturi repub- 
likonai, penki demokratai ir 
vienas socialistas. Iš viso žydų 
kilmės buvo penki senatoriai 
ir trisdešimts-vienas kongres
menas. Vienas iš devynių Augš- 
čiausio Teismo teisdarių yra žy
das.

American Jewish Year Book 
(1922-23) turi sąrašą žydų Su
vienytose Valstybėse, kurie pa
garsėję apšvietime, muzikoje, 
literatūroje, dramoje, prekybo
je, visuomeniškame gyvenime ir 
t. t. šita tauta turi 125 moksli
ninkus. Apart narių Senate ir 
Atstovų Bute turi šešius vyrus

l'el. Lafaystte 4228

Plumbing, Heattag 
Kaipo lietuvU, Jietuvlanu visados 

patamauj'v<«lMo<eriausiai.

M. Yriška,
8228 W. 38th St., Chiragv, UI

diplomatiškoje tarnystėje. Iš vi
so sąrašas įima apie 1,500 var
dų pagarsėjusių žmonių, pusė iš 
kurių gimę Amerikoje, apie ke
turi šimtai slavų šalyse, šimtas 
šešiasdešimts Vengrijoj, Aus

trijoj ir Vokietijoj, dvidešimts- 
trys Anglijoj, penkiolika Rumu
nijoj, septyni Francijoj, du Pa
lestinoj, vienas Australijoj, vie
nas Chinijoj ir vienas Sibere.

[FLIS]

BLENI)
BOHEMIAN u/M mWENNERSTENS

Labai daug gerų, at
sakančių gėrimų pada
roma su WENNERSTEN’S

Ir juos galima labai 
lengvai padaryti, nes 
WENNERSTEN'S apyniai 
ir salyklas yra supilti
viename kene .

Klauskite jūsų gro- 
serninko. x

Sujungta 
SALYKLAS 

ir 
APYNAI

t

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas hanko stovio peržiūrint biznį Birželio 30, 1925, kaip yra pa
darytas Auditoriaus Publiškų Apakaitliavimų Illinois Valstijos.

RESURSAI
Paskola discountai ................  :........................$2,882,729.29
Over.lraftai .................................   582.30
J. V. Valdžios Investmentai ............................................................... 124,991.34
Municipalini ir Korporacijų Bonai ....... .>................................... 720,165.60
įlankos namas, rakandai ir {rengimai ........................................ 179,431.85
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų ............................  562,750.46
Kiti turto šaltiniai ......................... ..................................................  10,578.74

Viso turto ...........................  $4,481,229.58

ATSAKOMYBĖ t
/

Capital stakas ............'.................   $200,000.00
Surplus ..................i.......................   150,000.00
Neišdalintas pelnas ........................................................................ 113,360.98
Rezervo acountai ...............................  30,571.62
Dividendų acountai ............................................................................ 4,040.50
Depozitų ....... :.............................................................................. 3,959,128.94
Kitų atsakomybių ............................................................................ 24,127.54

Viso atsakomybių................................. $4,481,229.58

m : Imate- savings bank
įsteigta 1891 > Inkorporuota 1918

Mis. mighnievicz -vidikiene
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St, kampan 81 gat.
l’el. Yarda 1119 
Baigusi akuše
ri jos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pcnnayl- 
vanijoa ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ilgose priei 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika 
tuose moterim* 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
nite pagelbą.

Valandos nu<
8 ryto iki 1 pc 
pietą, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu aky;- 
nuvargę, silpnos, skaudžios aibe 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedaliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.

Specialistai užsise-/ 
nėjusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me- 
dikalė Laboratorija.

DR. HORVAT, DR. W1LLL\G 
1317 W. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

Phone Canal 1713-0241
Ros. Midway 5512

DR. RALPH CUPLER, M. D. 
Gydytojas ir Chirurgas 

Kampas Oakley ir ,24 St.
j Ofiso valandos nuo 2 iki 4 kas-
1 dien. Panedėly ir ketverge nuo 
i 3 iki 8 valandai vakare, 
v —

Tel. Humboldt 6484 Keystone 7170 
DR. J. A. ROTH 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1389 Milwaukee Avė., 

netoli Wood St.
Valandos nuo 10 iki 12, nuo 2 iki 4 
ir nuo 6 iki 8, nedėlioj nuo 10 iki 12

l'el Blvd. 3138 
M. VVoitkievvtcK- 

BANIS 
AKUŠEREA 

Pasekmingai pa- 
urnauja mote

rims prie gimdy- 
o , patarimai

tykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

*rDR. KERIMAIS
—IŠ R U S 1 J O S—

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisaa ir Labaratorija: 1025 W 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

i Dienomis: Canal 
m , . . J 3110. Naktj

Telefonais: «( Drexel 0y50»
( Bculevard 4136

8235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

1)R. CHARLES SE
Praktikuoja 17 metai 

(Misai
4729 So. Ashland Ave^ i lake* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ikt 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofise Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 ild 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 Ud 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistaą moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

nueina pas kunigą. Dievo ki
taip nepasieksi, šaulių burių 
nusistatymas priklauso nuo to, 
kokie elementai sudaro būrį. 
1923 m. viename didesnių mie
stų gegužės pirmą, kada dar 
“nebuvo” tautų solidarumo ir 
kitko /švente, šauliai iš vakaro 
ėjo sargybą stovėdami prie du
rų (slapta) kiekvieno pažanges
nio paprasto žmogaus ar veikė
jo ir tose vietose, kur krikde
mai sako “smird”. Mes keli gim
nazistai buvom prisirašę būrin, 
bet dalijant įsakymus eiti sar
gybą, mums nebuvo duota, kai
po “cicilikams”, nors gimnazis
tų “cicilizmas” tiek tereiškia, 
kaip katinui ūsai. Kitur (ieš
kant “politinių” ir kt.) buvo 
slepiamasi nuo musų kaip ir tuo- 
kart, nors mums musų valsty
bės ir žmonių išganymas lygiai 
rūpėjo. Tokie pat šposai tebėra 
ir dabar. Reto, tas pats šaulių 
būrys ištepė kitataučių (žydų) 
iškabas savo mieste ir specialiai 
tuo darbu važiavo į kitus. To
liau — skautai, nors beparti- 
niai, bet daugiausia jų rėmėjai 
kimi -ai. Jie patys taippat pana
šiai nesiskaito su pažangiaisiais 
ir m igia “cicilikus”. Pažanges
niųjų galbūt socialdemokratines 
organizacijos geriau laikosi, bet 
liberalinės “varpininkai” (vai
stine. liaud.) ir kitos išgverę, 
išsiskirstę. Socialdemokratiniai 
jau turi keletą laikraščių, kada 
liberaliniai tik dabar vos teiš-

kas save prakeikia puldamas sa
vo priešui po kojų, arba išsiskir
damas iš kelio, kuris eina pla
čiu užsimojimu pažangon. Kiek
viena atgyventa mintis, tvarka, 
ir nusenę musų aklintojai — di
džiulis’ priešai. Sukrovę garbės 
vainikus ožiui ant nugaros pa
leisime į tyrus vėjams švilpti ir 
plėšyti. Mums ne garbė — bet 
laisvė, plačiais keliais ir visur 
einančiais, rupi. Laukdami ne
sulauksime, tik kirviu eidami 
darban prasikirsime, nes mes 
trokštam.

šimtakojis.

Žydai Amerikoje
Kadangi Suvienytų Valstijų 

valdžia imdama gyventojų cen
zą nekreipė domės j žmonių ti
kėjimą, tai nėr galima paduoti 
tikrą žudų gyventojų skaičių. 
Prisieina vien tik spėti kiek žy
dų yra šioje šalyje.

Labai mažai teižinoma apie 
pirmas ispaniškų, portugališkų, 
holandiškų ir vokiškų žydų imi
gracijas. Galime pradėti juos 
skaityti tik nuo 1881 metų, ka
da prasidėjo pirma generalė žy
dų imigracija.

Ispanijos žydai lošė svarbią 
rolę organizuojant ir remiant 
Kolumbą jo pirmoje kelionėje į 
Ameriką. Luis de Santaguel, 

į vienas iš žydų vedėjų Ispanijo
je, buvo karaliaus Ferdinando

stenėjo ir tik vieną “Moksleivių 1 geru draugu. Kuomet Christo- 
varpų ’ numerį, prieš “Aušri-' pher Kolumbus keliavo Ameri- 
nę”, “Musų frontą”, “žiežirbą” j kon su trimis laivais, tai tarpe 
ir dar keletą sustojusių. Dabar jurininkų buvo daugelis “Mara- 
kita dvasia įnešama kuriantis nų”, kaip Ispanijoj vadindavo 
laisvamaniams ir nežymiai reiš- žydiškos kilmės ispanus. Luis 
kiantis ty tintiems pacifistams. de Jarcs, Col vi m t>o vertėjas buvo 

Tuo jaunimas judina daugiau žydas.
galvas ir stato kitokius planus,| Tarp 1881 ir 1922 rm iš Eu- 
vieni skleisti naujas idėjas, kiti ropos atkeliavo apie 2,219,970
paėmus kryžių ginti tikėjimą ir žydų Amerikon. Tą sumą pa
kovoti prieš idėjas. Artinasi aiš- duoda ““American Jewish Year 
kesnė minties kova, prieš iš pa- Book of 1923”. Bet Bureau of 
salų tykančius papos bernus.1 Jewish Sočiai Research paduo- 
Aiškesnėj kovoj aiškės vaisiai, da 3,602,150 žydų Suvienytose

LIETUVIAI DAKTARAI
Padėk Savo Pinigus ant 6 Nuošimčio

Už pinigus padėtus ant musy Augštų Pirmy Morgičiy 
nuošimtis bus mokamas nuo dienos padėjimo
Jeigu jus norite perkelti savo pinigus iš kitų bankų į šią 

uanką atneškite savo bankinę knygutę pas mus, o mes jūsų pini
gus perkelsime su nuošimčiais.

Siųskite pinigus į Lietuvą per šią stiprią banką, nes musų 
kainos yra žemiausios.

Kapitalas ir Perviršis
..jSHfilIm $300,000.00

Saugiausia vieta jūsų pinigams.

Metropolitan State Bank
PO VALDŽIOS IR CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA

2201 W. 22nd Kampas Leavitt Street
Bankos Valandos: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vakare 

UTARNINKAIS ir SUBATOMIS iki 8:30 vai. vakare.
• r ? O • X'.- .

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. rak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexai 9191

Namą telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boslevard 5919

DR. A. J. BERT ASU
3464 Su. bi.

■ Ofiso valandos ano 1 iki I 
pietą ir 6 iki 8 vakare

DR. A. MONTVID
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
| 1579 Milwaekee Ave^ Room 209

kampas Nurth Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4988

Namų telefonas Spaulding 8638 
>I1JHIWII»II»IIH»W. ■■■■■■ ■■■■■■ ■!! I I I

Tel. Pullman 0982 
Res. Pullman 3462f

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chlmrgao 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaiką ir visą chronišką ligą.

Ofisas: 8103 So. Halsted Stn Chicago 
arti 81st Stiaet

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. We- 
lėliomis iš Šventadieniais 10—19 di«

V ----•

Dabar Jus Galite Pirkti
kainos.
Ateikite šiandien ir išsirinkite iš musų didelio 
stako, kol dar nėra jos visos išparduotos.

$250, dabar
$200, dabar
$150, dabar

$125 nr 
šioo 

S7S J
Atdara šį vakarą iki 10 vai.

REICHARDT PIANO CO
1311 Mihvaukee Avė.

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafsystts 414S

DR. P. PETRAITIS,, 
DENTISTAS 

10748 So. Michigan Avė.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 12 
dieną ir nuo 1 iki 8 vakare. Su- 

batos vakare pagal sutartį.

f DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boalevard 
7820. Res.. 6641 S. Aibany Avė.. 
Tssl- ProH>x»ct vrvtlsaaa-
(lu« 2-4, 6-K, Nedalioj 10 Iki 12 d.

Office Boulevard 7042 j

Dr. C. Z. Vezelis
LIETU VYS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė., 
near 47th Street

CHICAGO

Dr. Benedict Aron
Ofisas. 8801 S. Kedrie Avė. „Pbooo 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phons 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

Butkus Undertaking’ 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensvid

710 West 18th Str., Chicago, III.
Viskas—kas reikaliųga prie pa- 

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbsti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 8161



»A¥JIENO®,' UhlcagD, ŪL Šeštadienis, R”" 1 1^26

INDUSTRINIŲ PASKOLŲ .PRASMĖ.

NAUJIENOS
T'ie UthuHūiaM Daily biow« 

PtVlahed Daily fcarept Suiiday 
h LRhuanian Cq.

Editor P. GJiKJAITIH

U?.atmokijimo kalnai 
,'hicagoje — paltui
Metams......—.............    $8.00
Pueei metų_____  4.00
Trinas miiieaianui ___    2.00
Dviem minenlama___ _______ 1.60
Vienam minėsiu! ______________.75

'hieagoje per ueliotojuai
Viena kopija ...i................ ........... 8c
Savaitei ..............     18c
Mfueaiui ............................  75c

171# Houth ’fi ai * tad Straat 
Chftaga. UC 

Talephcr* Roo«avt*lt

Subscription Rataat 
K.00 per year in Canada. 
IV .00 per year outaide of Chicago. 
Ib.tO per year in Chicago.

8c. per copy.

iuvianytose Valstijom, ne Chicagoja, 
paltu:

Metams ---------      $7.00
Pusei motą................... 8.50
Trims uiineaiama ....................... 1.75
Dviem niSneainm ....!__ __ ____ 1.25
Viemun mineeuu ____________ .75

IJeUivon ir kitur oi»ieniun»wx 
(Atpigintai

Metanui ----------------------------- $8.00
Pu«e! ...... .. —- --------- 4.00
Trims minasiaoM___ _____ - 2.$0
Pinigus reikia Mąsli palto Money 

‘prioriu kurtu *n uaaAkym*.

Entered as Second Claas Matter 
Ha’th 17th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, Iii., under the ac-t of 
Miuch 2nd 1879.

Naujienos eina' Kasdien, iinkiriant 
tekmadieniub. leidžia Naujieną Bcd- 
drnvi, 1739 Su. Haletol St., Chicago, 
Gi. — ofodos: Roosevelt

PASKOLA LIETUVOS STATYBAI.
• •••••

valdžia. Lietuvos valdžia gi šiandie yra vienos partijos 
rankose; su naujais seimo rinkiniais tos partijos viešpa
tavimas gali pasibaigti. Liaudis klerikalais jau nebe- 
pasitiki.

Tatai, be abejonės, žino ir Amerikos firma, ir ji var
giai gali tenkintis vien tiktai dabartinio ministerių kabi
neto ir seimo užtikrinimu. Kap valdžia galės išeiti iš šito 
keblumo, kol kas dar nežinia.

Į Pacifiką Maudytis
Rašo A. VANAGAITIS

Lietuvos padėtis
(Seka nuo I pusi.)

• ••••• 
SKOLINTOJŲ SĄLYGOS.

• ••••• .................................
VALDŽIOS GARANTIJOS KLAUSIMAS.

Vakar pranešta “Naujienose” žinia apie stambiu pa
skolą, kurią Amerikos firma, “Foundation Company”, ke
tina duoti Lietuvos statybos reikalams, paduoda perma- 
žai smulkmenų, kad butų galima pilnai įvertinti jos 
reikšmę.

Pranešama, kad minėtoji firma paskolinsianti Lietu
vai 12 milionų dolerių, “o jei reikės, tai ir daugiau”. Kad 
ji veiksianti artimam kontakte su Lietuvos valdžia ir tu
rėsianti “kontrolę ant visų išmokėjimų per visą tą laiką, 
kol įvairus pagerinimai Lietuvoje tęsis”. Nurodoma taip 
pat, kad ta paskola bus suvartota geležinkelių tiesimui ir 
taisymui, geležinkelių stočių ir dirbtuvių geležinkelių 
reikmenoms daryti statymui, kelių taisymui, telefono ir 
telegrafo tinklo didinimui, kanalizacijai miestuose ir 
elektrikos stočių steigimui.

Bet apie nuošimčius už paskolą nepasakyta nieko.
Savo laiku paskola Lietuvos geležinkelių tiesimui 

buvo pasiūliusi Anglija. Tą sumanymą tečiaus suardė 
kun. Vailokaitis ir jo partija seime. Butų įdomu žinoti, 
ar New Yorko firmos paskolos sąlygos yra lengvesnės, 
negu anglų.

Nėra abejonės, kad Amerikos kapitalistai gali duoti 
Lietuvai pinigų ne blogesnėmis sąlygomis, kaip Anglija. 
Nes čia dolerių, kaip šieno.- Ir, investavę stambią sumą 
Lietuvoje, .Amerikos kapitalistai užtikrintų Lietuvoje 
naują rinką šio krašto pramonės dirbiniams. Industri
nės paskolos šioje gadynėje yra paprastai duodamos sve
timoms šalinis tąja sąlyga, kad jos imtų iš skolintojo ša
lies medžiagas ir kitokias reikmenas tųms industrijoms, 
kurioms yra skiriama paskola. Tokios paskolos tikreny
bėje yra kreditoriaus šalies eksporto finansavimas.

•

Nuošimčiai už paskolą todėl neturi didelės reikšmės. 
Firma, kuri skolįpa pinigus, padaro daug didesnį pelną 
“komišenais” iš tų savo k’^što firmų, kurių prekes pas
kolos pagalba perkasi skolinančioji šalis.

Bet skolintojams rupi, kad paskola tikrai eitų tiems 
tikslams, kuriems ji yra skiriama. Todėl ir šios paskolos 
sutartyje yra sakoma, kad “Foundation Company” kon
troliuosianti visus išmokėjimus skolinamaisiais pinigais. 
Vadinasi, ji neduos į rankas savo dolerių Lietuvos val
džiai (ar toms įstaigoms, kurios ves planuojamus staty
bos darbus), bet tiktai mokės “bilas” už medžiagas, dar
bą ir kitus dalykus. Mokės ir rašys į knygas, kad tie pi
nigai yra Lietuvai “paskolinti”.

Išmokėjimų “kontrolė”, be to, reiškia, kad Amerikos 
firma žiūrės taip pat, ar statybos darbų vedėjų pristato
mos “bilos” yra geros, ar išlaidos ne perdidelės ir 1.1.

PAMATfi TEISYBĘ.
Iš Mahanoy City, Pa., pri

siuntė mums1 “išdrukavotą” la
pelį “Atsišaukimas į Teisybes 
ijieškotojus” vienas K. Rutkus. 
1 Jeigu neklystame, tai jisai yra 
!tas pats asmuo, kuris apie dvi
dešimts metų atgal veikė iš
vien su p. J. O. Sirvydu, tuo
met redagavusiu “Kovą”, sklei
sdamas žodžiu ir raštu “sočia- 

I 

dizmo evangeliją” tarpe Ameri
kos lietuvių.

Sirvydas mažai teišmanė apie 
socializmą, o p. Rutkus dar ma
žiaus, noris reikia pasakyt, kad 
pastarasis buvo nuoširdžiaus at
sidavęs idėjai, negu tolaikinis 
Amerikos Lietuvių Socialistų 
“Partijos” organo redaktorius. 
Kai Sirvydo intrygos organiza
cijoje daugumai įgriso, tai jisai 

I iš kraštuninio “revoliucionie- 
Iriaus” pasidarė atžagareiviš- 
kiausiu tautininku ir ėmė nie
kinti visa taį, ką jisai pir
miau^ garbindavo. Su Rutkum 
tokios “evoliucijos” neatsitiko. 

‘Bet matyt, kad dabar jisai jau 
‘irgi yra pametęs tą idėją, kuriai 
jisai pirmiaus apaštalaudavo.

Savo lapelyje p. Rutkus sako, 
kad reikią “jieškot teisybės” ir 
nurodo kaip:

“Šiandieniniai žmonės”, 
skaitome tame lapelyje, “ga
lėtų pasimokint iš gyvenimo 
beždžionių: čimpanzių ir go
rilų, beždžionės tarp savęs 
nekariauja paliktika neveda, 
religijos ir revoliucijos nepa- 
žinsta, ir nesitaiko ant kitų 
gyvūnų kad maitytis jųjų kū
nais. čimpanzėst*’ ir gdrilai, 
yra vedžeterijanai, maitinasi 
žievėms, šaknims ir lapais, 
bei riešutais. Nekurie gori
lai dideli iki astuonių pėdų 
ir sveria kaip keturi vyrai.

“Beždžionės apgailystauja 
kad jos paeina .iš žmonių, ku
rie yra labai žiaurus savam 
pasielgime; labiausiai 
saviškose žudystose.”
Well, jeigu maitinimąsi žie

vėms, šaknims, lapais ir riešu
tais yra p. Butkaus idealas, tai 
galima jam palinkėt — gero 
apetito!

pats

IŠSIVYSTYMAS Iš ŽEMES
NIŲ GYVŪNŲ.

Pagaliau, yra aiškus dalykas, kad įmonės, kurios bus 
pastatytos tos paskolos pinigais, bus materiale paskolos 
garantija. “Foundation Compaųy” gal būt turės ant jų 
“morgičių”. Kiek mums yra žinoma tos firmos politika, 
tai ji, duodama paskolą, išsideri sau teisę paskirti savo 
vedėjus, inžinierius ir t. t. toms įmonėms, į kurias yra įde
dami josios pinigai, — jeigu jos neneša tam tikro, iš ank
sto nustatyto pelno.

Veikiausia, ir sutartyje su Lietuva yra įrašyta sąly
ga, kad New Yorko kompanija galės skirti, reikalui esant, 
“resyverį” toms pramonės įstaigoms, kurias ji sutinka 
finansuoti.

Visa tai betgi nėra perdaug baisu. Kad ir sąlygos 
butų varžančios, bet vis tik yra geriaus Lietuvai gauti 
paskolą ir budavotis, negu skursti be pramonės, be kelių 
ir be kanalizacijos miestuose. Kitos šalys priima juk da? 
sunkesnes sąlygas, kad tik prisiviliojus užsienio kapitalą. 
Rusai, pav. dabar stačiai išpardavinėja, koncesijų formo
je, ištisus pramonės distriktųs, aliejaus laukus, brangiųjų 
akmenų kalnusJr milžiniškus miškų plotus!

............. ■> —■■v—-‘"r P

Bet yra neaiškus dar vienas punktas. “Foundation 
Company”, žinoma, reikalauja, kad paskolą garantuotų

Vienas kunigų laikraštis mė
gina įrodyti, kad žmonės, kurie 
pripažįsta evoliucijos mokslą, 
negalį būt dori. Sako:

“Juk jų nuomonė, jų ‘mok
slas’ jiems tvirtina, kad žmo
nės tik daugiau išsivysčius 
kokių nors gyvūnų rūšis, rei
škia, tik labiau išsitobulinę 
gyvuliai, žvėrys. Kaipo toki 
negali turėti sąžinės, nežino, 
nesuprant i atsakomybės, tai 
nuosekliai sekdami tik savo 
instinktą ir pjauja, kas jiems 
stovi skersai kelio.

“Argi piktinasi socialistai, 
kad gyvuliai, kad žvėrys tarp 
savęs gana dažnai pjaujasi ir 
žudosi.

“Taigi neturėtų piktintis, 
jei stipresni už socialistus 
‘gyvūnėliai’ silpnesnį socialis
tinį ‘gyvulėlį’ apdaužo.”
Išrodo, kad to klerikalinio 

laikraščio rašytojas sprendžia 
apie kitus žmones sulig savęs. 
Jam rodosi, kad progresas, kurį 
padarė žmogus per milionus 
metų evoliucijos, esąs taip men
kas, jogei da,t ir šiandie negali
ma atskirti žmogų nuo gyvulio. 
Bet iš tiesų, tai taip yra tiktai 
su kai kuriais žmonėmis, bet 
toli-gražu ne su visais ir net 
ne su dauguma.

Mokslas apie gamtinių ypaty- 
įbių paveldėjimą rodo, kad gy

SSSSS’

Dudley Field Malone
garsus New Yorko advokatas, 
kaip jis pats prisipažino, prak
tikuojantis katalikas, bet tikin
tis į minties laisvę, kjiris buvo 
vienas iš svarbiausių gynėjų 
mokytojo Scopes. Visos jo kal
bos už laisvę mokslo padarė j 
klausytojus gilaus įspūdžio.

vūnai kartais užgema ne su 
tomis ypatybėmis, kurias turėjo 
jų tėvai arba1 tėvukai, bet 
“atsigema” į kokią nors žemes
nę rūšį, iš kurios tie gyvūnai 
buvo išsivystę tolimoje praeity
je. Tuo budu pasitaiko ir žmo
nių su gyvulišku protu ir gyvu
liška sąžine.

Kunigų laikraščio rašytojas 
klysta, jeigu jisai mano, kad 
gyvuliai visai neturį nei proto, 
nei sąžinės, šuo, pav. labai at
skiria savo poną nuo svetimų 
žmonių; o kai\del šunies sąži
nės tai ją išreiškia visiems ži
noma patarlė: “Kur šuo loja, 
ten ir laka”. Už ėdesį, kurį šuo 
gauna iš savo pono, jisai sten
giasi atsilyginti lojimu. Ar tai 
nėra pareigos supratimas?

Reikalauti aukštesnės doros 
iš šunies, žinoma, nė negalima, 
nes jisai yra tiktai' šuo, o ne 
žmogus. Bet jeigu žmogus ima 
šuns pavyzdžiu loti taipi kaip 
jam įsako jo ponas, tai jau ai
šku, kad to žmogaus evoliucijo
je įvyko kas nors bloga.

Kuomet kunigų pasamdytas 
Brandukas “Draugo” špaltose 
vadina socialistus “gyvulėliais”, 
tai prisieina manyti, kad tas 
žmogiško pavidalo gyvūnas dar 
nėra pilnai išsivystęs iš žemes
nės rūšies.

Pastabos
(tur 
kad

Komunistų “Laisvė” 
būt, iš netyčių) pripažino, 
jų “draugė” Šimoliuniutė, buvu
si “Progresyviško Moterių, (ko
munisčių) susivienijimo” sekre
torė, ir to susivienijimo Pildo
mojo Komiteto narė, yra nemo
kyta!.... Tai labai gerai, kad sa
vas organas tai pripažino. Da
bar žinosime, kad pas komunis
tus nemokšos 
j amą rolę!

užima vadovau-

' * N . X

♦

S. L. A. organeKaip matyt 
“Tėvynėje”, S. L. A. kuopos 
vjena po kitos traukiasi iš S. L. 
A. 2-ro Apskričio^ pareikšda
mos, kad jos 2-rame Apskrity
je su'komunistais nenori tufėt 
jokių reikalų, nes komunistai 
S. L. A. 2-rą Apskritį pavarto
ja savo partijos tikslams.

— Kalvis.

--------  ' nacionalio biudžeto. Jis ypatin- 
nys)--------------------------------------gai pabrėžė lito patvarumą ir
------  puikiausią padėtį Lietuvos Ban- 
Ant rytojaus visi linksmai juo- ko. Komisija pasilieka Lietuvo- 
kavom iš vakarykščios bėdos.'je ir nuodugniai tiria šalies eko-

Bu'vo ir daugiau
J>et jos neįdomios
nei skaityti. Mėginau žuvauti J kie projektai .yra reikalingi ir 
tai tik vieną žuvį pagavau.1 praktiški šiuo laiku šalies išvy-

Manoth kempė, kurioj mes
išbuvom 5 dienas, nepadarė 
didelio įspūdžio. Tiesa, gra
žus šaltiniai, kulnai, miestolis 
su valdiškomis įstaigoms, bi
zonai, miškai, prijaukintos oli*. . . . _ . ____  _________
nūs voveraitės ir kitos smulk- Užvis geriausiai sekėsi gaudy- stymui. Jie studijuoja valdžios 
menos teikė musų akiai įvai-' ti olines voveraites. Su jomis planus praplėsti gclžkelius, ties- 
rumo, bet kadangi pietuose! visų laiką džiaugiausi, 

pieno butely, 
sudaužyti, 1 

Prisipratinau

fonių”, nomines sąlygas ir jos truku- 
nei rašyti,’mus, kad tiksliau nustatyti ko-

pietuose! visą 
slėpėsi geizeriai, lai mes troš-j sugavau 
kom juos aplankyti. Geizerį, turėjau 
pamatyti retai kam tenka, nes' uždusus. 
jų nedaug randasi antį musų 
žemės. Pergyvenąm tas die
nas gana patogiai, nes visko 
čia pat buvo. Kasdien ; 
vom tai laiškų, tai įlaikraštį ir 
kartais dar “magaryčioms” ki
tus popiergalius...

Viena vakarą mus 
ncpapyastaB svečias. ______
dienos vakaras pasipuošė juo- sekė 
dais debesiais, karts nuo kar- ėjo vietos laikraščio korespon- 
to pasigarsindamas dusliu dentas su aparatu “nupikčyti” 
dundėjimu. Lyg ir panašu bu-'svečių iš anapus Atlantiko, tai 
vo į šlapią perkūniją. Apsišar-' man^ šuvo virto “žmogum” iri 
vavę savo “i 
kėm pradžios. Keli V • sai 
nėms. 
garsino 
kietomis. Vėjas, pagavęs dul
kes, suko debesis, norėdamas 
lyg imituoti dangiškuosius 
bet tas nevyko, nes dulkės 
slapstėsi į plyšius ir ten pra
puldavo. Tokios “fonės” truko 
gal “kvoterį” valandos. Mudu 
su1 Zaleckių nutarėva dulkes 
“nuplauti” su “rudbiru”. Po 
dešimtuką užmokėję artimoj 
krautuvėj, gėrovą “kubilą pu
tų”. Mums begeriant 
va kartotiną vėjo s 
visokiomis šiukšlėmis, žmones 
rinkosi krautuvėn ir visi spiau- 
dėsi dulkėmis. Vėjo butą di
doko. Aš skubinau “namų” 
linkui, bet mane apsupo dul
kiu debesys.
svarumą, jis uksisakė nešti, no
rėdamas vien kepurės, bet 
jos aš nedaviau. Praslinkus 
kcl'iasdešimts sekundų, viskas 
prasiblaivė, bet kadangi jau 
buvo išvakarės, aiškiai nesi
matė, “namų”. Aš patraukiau 
“ant nuomonės”, bet lyg ir me
tas “piečius”. Nekurie turistai 
žingeidavo šen ir ten bėgioda
mi ir keikdami. Mano genero
lo Pakšto “rūmai” pavirto 
griuvėsiais. Matau prieblindoj, 
kad kokia tai gyvastis juda po 
šėtros stogu, bet nesinori ti
kėti, kad generolas kovoja su 
gamtos galybe. Prisiartinus 
arčiau, girdžiu “motina” šau
kia pagalbos. Išgąsty pasken
dęs balsas ir pusė figūros iš
kišta iš po “tentos” maldauja 
nesamos pagalbos. Kas. tau čia 
gelbės! Aš taip ir pavirtau 
iš juoko. Ir kur čia žmogus 
nesijuoksi! Mano prieteliai bu
vo pasirengę gulti, tik laimei 
dar nespėjo apnuoginti kūną. 
Įsiutęs vejas sumanė iškirsti 
šposą “jaunai porelei”. Jis ge
rokai atsiduso, pūstelėjo ir 
musų “porelė” pasijuto su vi
sa šėtra nešini bent porą-treje- 
tą pėdų. Dar Pakštas mėgino 
laikyti įsikibęs į spyrių, bet 
vėjas jį pergalėjo. Taip tatai 
sugriuvo su lova dedas su bo
ba. Zaleckis ir aš turėjova 
gardaus juoko iki vidurnakčio. 
Taip valinamą “tentą” trupu
tį apdraskė, bet tuojau susiu
vom su Zaleckio pirštais, ir už 
valandos vėl stypsojo šėtra ge
rokai apšarvuota.

Po audros — nėr bėdos, bet 
Pakštas jau kartą išgandintas 
apsikalė visais virbalais ir ak
menų puse tono prinešė į vi
dų. Audra siautė po visą kem
pę ir kelias šėtras sugriovė, 
elektros stulpą ir vieną dide
lę pušį išvertė. Kalbų ir bėdo- 
jimų išteko visai nakčiai. Mu
dviejų “eksįreio” ‘ nemėgino 
judinti. Truputį apnuogino šo
nus, bet mes būdami 
tais, ‘ nepakentėm 
skubiai apdengėm 

Pirmas įspūdis

ieną ti kelius, prieplaukos darbus, 
kurį tiltus, stotis, įvedimą vanden- 

nes butų traukių ir kanalizacijos sostinė- 
au vove-:je ir kituose didesniuose mies- 

raites prie rankų su lašinių tuose.
pagalba. Taukus mėgsta ne
blogiau už mane. Pakštas me Pirmiausja aš pasinaudoju 

gauda- gino vieną paimti iš po bliu-*Pro#a išreikšti savo ir savo 
v.. . ' . ii. i ? v ______ n TToi ■fov’r. i>» v.delio, kuriame aš ją pagavau,.kolegų, p. Peifer’o ir p. Kin- 

bet ji gerokai “užkando” jo sey, dėkingumą už tuos malonu
mus, kuriuos mums gyvenant 
Lietuvoj suteikė valdžia su 
premjeru p. Petruliu priešakyj, 

! ir sostinės miesto valdininkai 
,su burmistru p. Vileišiu prieša
kyj. Jų svetingumas negalėjo 
būti perviršytas, ir tarp visų 
musų sukurė draugiškus jaus
mus link Lietuvos ir jos žmonių, 
ir pasitikėjimo jausmą į pui
kią ateitį, kuri laukia ateityj 
Lietuvą. /

Aš esu labai patenkintas tuo, 
- nors kas- kad buvau faktorium suintere- 

dien po du kartu lankom paš- suoti Foundation kompaniją, 
tą. Net mano kauniškiai/— kuri kooperuojant Lietuvos val- 
Dineika ir Strazdas, nemalonė- džiai išdirbo projektus, įvykini- 
jo nei žodelio pratarti. O ką mas kurių turės didelės svar- 
jau kalbėli apie “Potašo gimi- bos Lietuvos ateities gerbūviui, 
nes”!... Ačiū man, kad aš jų 
prašiau parašyti. ' “Ali right”, 
mano mieli giminės. 

I < »

Terasos, kurių čia esama,

i “pirštieną”.. .

aplankė! Mano “šuniukas
Karštos'beturėjo ko sergėti. Jis ramiai 

virus Įvykius. Kartą at-

lau-' nusipikčino su generolo “ar-j 
pupų la-’mija”... Tur būt pateko į “ga

nius paslėpė po palapL zietas”, bet nemačiau tų nu- 
Pusantro perkūno pasi- merių. Dievai su jais. Mes no- 

su tam tikromis ra-.rim važiuoti, nes atsibodo.
1 Laiškų negaunam,-

palociuose”,

išgirdo-

mano

moralis- 
nudgumo ir 
jo “cnatą”... 
buvo geras.

augimui ir tarptautiniam sau
gumui.

Aš didžiuojuosi tuo, kad gy
vendamas Lietuvoje įsigijau 

sunku aprašyti. Jos gražios ir daug draugų tarp valdininkų ir 
įdomios. Jų vanduo šiltas, tru-'šiaip įtekmingų įvairių partijų 
pūtį nemaloniai atsiduoda,!veikėjų. Į mane padarė nema- 
kas žiūrėtojui suteikia “pa- žo įspūdžio jų patriotizmas, kul- 
švinkusį įspūdį”. Iš tolo pasi- turingumas ir pažangumas ide- 
žiurėti — labai gražu. Tai’jose, bet ypač didelio įspūdžio 
taip vadinami žemės skaudu-‘ padarė kaimiečiai, su kuriais 
liai, kuriuose žmogaus f auta- teko susidurti įvairiose šalies 
zija piešia grožio vaizdus. Žino-* dalyse. Žemdirbystė yra vy- 
gus ;
žiaurumo pilnas, kad neišreiš-j lis gali didžiuotis,

; yra vy- 
yra ant tiek egoistas - ir į riausias Užsiėtnimas, kuriuo ša-

” ( ir Lietuvos
kia pasigailėjimo musų žeme-j kaimiečiai yra tvirti, patvarrųs, 
lei, bet džiaugiasi, užsiganėdi- inteligentiški ir pažangus, tik 
na jos skausmais. Visi 1 
tai ant Jupiter Terrasos, tai
Angel Terrase, lai įlenda į Dc-'monėmis apdirbinėti derlingą 
vils Kitchen (velnio virtuvę), Išalies žemę.
praeina tyliai pro “miegantį | Aš buvau labai nustebintas 
slonį” ir vėt slenka žemyn į ir patenkintas tuo progresu, ku- 
savo šėtravietę. 
žmonių lipa, 
sopulių ir nei vienas neužsi-Įdar visai jaunutė, 
ganėdina. 
“sparnus” 
“canyonai”, 
liai”, 
do v ir 
pėdų; kur meškos 
vių išmatas; kur briedžiai ir 
stirnos 
relės 
ieško ' 
soje; 
varnu 
žaliais 
Amerikos Nugarkaulis 
vandenis ir jsako plaukti At- 
lantiko ar Pacifiko vandenv- 
nui; kur šiltos geizerių- mau-' 
dynės plauja romantišką kū
ną; kur Apolinaro šaltinis vel
tui girdo trokštančius; kur1 
dvokiantys purvo šaltiniai ver
da purvynę per dienų dienas, 
naktų naktis; kur gražus regi
niai iš viešbučio kaip šauna į i 
170 pūdų geizeris Old Faith-
full kas valandą; kur žuvų
gaudymo tiltas, ant kurio de- 
sėtkai “žuvininkų” išleidę šim
tą kitą pėdų ilgio šniūrus, gau
do “troutus”, 
peilis nelabai 
tai raudona, 
kur dulkių 
miškų keliais ir laukia 
žiuoj ančių, 
apmurzinti; kur “džiazo” or
kestras iki 10 vai. groja, o su
lig jo takto “spaudasi”, jaunu
tės porelės, , ir kraiposi “me-

lipa reikalingi finansinės pagalbos, 
i —kad galėjus moderniškomis prie-

Tūkstančiai j ris padaryta muzikos išvystymo 
nulipa nuo tų .krypty j. Ęauno opera, nors ji

yra žinoma 
rėk, jau taiso j tarp Europos operų, turėdama 

lėkti tolyn, kurdavo tarpe tokius internaciona- 
“bizonai”, “kriok- iįaį žymius artistus kaip p. Pet- 

kune isspiau-. rauskas, ir išvystydama tokias
--- 44 ) 

“vėpliai , Hune |rauskas, ir išvystydama tokias
intą vandenį kelis šimtus^Carmen ir Toska, kaip Marijo- 

i na ^Rakauskaitė.
i Kai dėl tarptautiškos politi- 
, ? Lietuvos nepri
klausomybė kaipo valstybės yra 
absoliučiai užtikrinta jos politi
ne, geografine ir strategine pa
dėtim Europoje. Ir kai Lietuva 
atgaus Vilnių (kas, aš esu tik
ras, bus padaryta), tai šalies 
ateitis bus dar labiau garbin

ga.
Kaunas padare man malo

naus įspūdžio. Jo apylinkių gra- 
įžumas yra nepaprastas. Mano 
buvimas Lietuvoje buvo vienas 
smagiausių patyrimų kokį man 

, kada nors teko turėti, ir aš grį
žau pilniausia patenkintas savo 
misijos pasisekimu.

— Gustav J. Hirshovitz.

rija virtu-!

“džimj” šoka; kur po-[n€g padėties, 
nesenai susituokusios

“medaus” mėnesio švie-
kur ežeras žydru mėls-
pamėgdžioja dangų; kur

miškais pasipuošęs
skiria

kurių skūrą nei 
piauna, o mėsa 
kaip “tomatoes”; 
debesys slapstos 

atva-
kad juos gerokai 

džiazo

“coca eolą” ar “rudbyro”; o 
ką jau bekalbėti dėl “steako’* 
ar “porčapo”... pirkai už tris
dešimts centų “binsų keną”, 
už pusrublį dar svarą “beki- 
nų” ir spirgink antkmašinėlės 
su gesu, kad gardžiai atsiduo
tų, o tai suėdęs, gulk su savo 

I tėvu “futbolu” į palubį ekspre
so, kame jau laukia staugianti 
naktis šalčiu ir baime nešina. 
* Taip

daus” saldumu; kur krautuves
pilnutėlės daikfų-daikteliiį, pa- 
vdik&lų-paveikslėlių; kur “ice 
crcam’o” už kvoterį parduoda, 
kad suerzintum tu troškulio 
stygas ir dar už kitą gertum ’

ir; mes sutarę vieną 
’ apie dešimtą va- 

I landų jau birbėme prieš aukš- 
I tą kalną j nematytus plotus — 
| prie “canyonų”. Jų vardas — 
“Grand Canyon’ai”.
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valdžia. Lietuvos valdžia gi šiandie yra vienos partijos 
rankose; su naujais seimo rinkiniais tos partijos viešpa
tavimas gali pasibaigti. Liaudis klerikalais jau nebe- 
pasitiki.

Tatai, be abejonės, žino ir Amerikos firma, ir ji var
giai gali tenkintis vien tiktai dabartinio ministerių kabi
neto ir seimo užtikrinimu. Kap valdžia galės išeiti iš šito 
keblumo, kol kas dar nežinia.

ApžvalgaĮ

PASKOLA LIETUVOS STATYBAI

INDUSTRINIŲ PASKOLŲ-PRASMĖ.

SKOLINTOJŲ SĄLYGOS.

VALDŽIOS GARANTIJOS KLAUSIMAS.

PAMATĖ TEISYBĘ.
Iš Mahanoy City, Pa., pri

siuntė mums “išdrukavotą” la- 
Ipelį “Atsišaukimas į Teisybės 
I Jieškotojus” vienas K. Butkus. 
* Jeigu neklystame, tai jisai yra 
'tas pats asmuo, kuris apie dvi- 
1 dešimts metų atgal veikė iš
vien su p. J. O. Sirvydu, tuo- 
met redagavusiu “Kovą”, sklei- 
•sdamas žodžiu ir raštu “socia- 
flizmo evangeliją” tarpe Ameri
kos lietuvių.

Sirvydas mažai teišmanė apie 
socializmą, o p. Rutkus dar ma
žiaus, norsi reikia pasakyt, kad 
pastarasis buvo nuoširdžiaus at- 

tolaikinis 
Socialistų 

Partijos” organo redaktorius.

Vakar pranešta “Naujienose” žinia apie stambią pa
skolą, kurią Amerikos firma, “Foundation Company”, ke
tina duoti Lietuvos statybos reikalams, paduoda perma- sidavęs^idejai, negu 
žai smulkmenų, kad butų galima pilnai įvertinti jos Amerikos Lietuvių 
reikšmę.

Pranešama, kad minėtoji firma paskolinsianti Lietu- Kai Sirvydo intrygos organiza- 
Kad c’j°je daugumai įgriso, tai jisai 

i iš kraštuninio “revoliucionie
riaus” pasidarė atžagareiviš-

vai 12 milionų dolerių, “o jei reikės, tai ir daugiau”.
ji veiksianti artimam kontakte su Lietuvos valdžia ir tu- ~ 
rėsianti ‘kontrolę ant visų išmokėjimų per visą tą laiką, liausiu tautininku ir ėmė nie 
kol įvairus pagerinimai Lietuvoje tęsis”. Nurodoma taip kinti visa tai, 
pat, kad ta paskola bus suvartota geležinkelių tiesimui ir miauš garbindavo. Su Butkum 

i” neaįsitj]c0 
■Bet matyt, kad dabar jisai jau 
'irgi yra pametęs tą idėją, kuriai 
jisai pirmiaus apaštalaudavo.

Savo lapelyje p. Butkus sako, 
kad reikią “jieškot teisybės” ir 
nurodo kaip:

“Šiandieniniai žmonės”, 
skaitome tame lapelyje, “ga
lėtų pasimokint iš gyvenimo 
beždžionių: čimpanzių ir go
rilų, beždžionės tarp savęs 
nekariauja paliktika neveda, 
religijos ir revoliucijos nepa- 
žipsta, ir nesitaiko ant kitų 
gyvūnų kad maitytis jųjų kū
nais. Cimpanzėsr* ir gėrilai, 
yra vedžeterijanai, maitinasi 
žievėms, šaknims ir lapais, 
bei riešutais. Nekurie gori
lai dideli iki astuonių pėdų 
ir sveria kaip keturi vyrai.

“Beždžionės ąpgailystauja 
kad jos paeina .iš žmonių, ku
rie yra labai žiaurus savam 
pasielgime; labiausiai 
saviškose žudystose.” 
Well, jeigu maitinimąsi žie

vėms, šaknims, lapais ir riešu
tais yra p. Butkaus idealas, tai 
galima jam palinkėt — gero 
apetito!

m
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ką jisai pir

taisymui, geležinkelių stočių ir dirbtuvių geležinkelių toklos “evoliucijos 
., , ... . . . . . « . IRpL mafvt. knd <bireikmenims daryti statymui, kelių taisymui, telefono ir į - - 

telegrafo tinklo didinimui, kanalizacijai miestuose ir 
elektrikos stočių steigimui.

Bet apie nuošimčius už paskolą nepasakyta nieko.
Savo laiku paskola Lietuvos geležinkelių tiesimui 

buvo pasiūliusi Anglija. Tą sumanymą tečiaus suardė 
kun. Vailokaitis ir jo partija seime. Butų įdomu žinoti, 
ar New Yorko firmos paskolos sąlygos yra lengvesnės, 
negu anglų.

Dudley Field Malone, 
garsus New Yorko advokatas, 
kaip jis pats prisipažino, prak
tikuojantis katalikas, bet tikin
tis į minties laisvę, k|iris buvo 
vienas iš svarbiausių gynėjų 
mokytojo Scopes. Visos jo kal
bos už laisvę mokslo padarė j 
klausytojus gilaus įspūdžio.

Į Pacifiką Maudytis.! Lie,m£fa®is
(Seka nuo I pusi.)

Rašo A. VANAGAITIS

(Tęsinys)

Manoth kempė, kurioj mes 
išbuvoni 5 dienas, nepadarė 
didelio įspūdžio. Tiesa, gra
žus šaltiniai, kalnai, miestelis 
su valdiškomis įstaigoms, bi
zonai, miškai, prijaukintos uli
nės voveraitės; 
mcnos 
rūmo, 
slėpėsi geizeriai,

Nėra abejonės, kad Amerikos kapitalistai gali duoti 
Lietuvai pinigų ne blogesnėmis sąlygomis, kaip Anglija. 
Nes čia dolerių, kaip šieno. Ir, investavę stambią sumą 
Lietuvoje, .Amerikos kapitalistai užtikrintų Lietuvoje 
naują rinką šio krašto pramonės dirbiniams. Industri
nės paskolos šioje gadynėje yra paprastai duodamos sve
timoms šalims tąja sąlyga, kad jos imtų iš skolintojo ša
lies medžiagas ir kitokias reikmenas tųms industrijoms, 
kurioms yra skiriama paskola. Tokios paskolos tikreny
bėje yra kreditoriaus šalies eksporto finansavimas.

•
Nuošimčiai už paskolą todėl neturi didelės reikšmės. 

Firma, kuri skolyia pinigus, padaro daug didesnį pelną 
“komišenais” iš tų savo k’\;što firmų, kurių prekes pas
kolos pagalba perkasi skolinančioji šalis.

Bet skolintojams rupi, kad paskola tikrai eitų tiems 
tikslams, kuriems ji yra skiriama. Todėl ir šios paskolos 
sutartyje yra sakoma, kad “Foundation Company” kon
troliuosianti visus išmokėjimus skolinamaisiais pinigais. 
Vadinasi, ji neduos į rankas savo dolerių Lietuvos val
džiai (ar toms įstaigoms, kurios ves planuojamus staty
bos darbus), bet tiktai mokės “bilas” už medžiagas, dar
bą ir kitus dalykus. Mokės ir rašys į knygas, kad tie pi
nigai yra Lietuvai “paskolinti”.

Išmokėjimų “kontrolė”, be to, reiškia, kad Amerikos 
firma žiūrės taip pat, ar statybos darbų vedėjų pristato
mos “bilos” yra geros, ar išlaidos ne perdidelės ir t. t.

pats

IšSIVYSTYMAS Iš ŽEMES
NIŲ GYVŪNŲ.

Pagaliau, yra aiškus dalykas, kad įmonės, kurios bus 
pastatytos tos paskolos pinigais, bus materiale paskolos 
garantija. “Foundation Compaųy” gal būt turės ant jų 
“morgičių”. Kiek mums yra žinoma tos firmos politika, 
tai ji, duodama paskolą, išsideri sau teisę paskirti savo 
vedėjus, inžinierius ir 1.1, toms įmonėms, į kurias yra įde
dami josios pinigai, — jeigu jos neneša tam tikro, iš ank
sto nustatyto pelno.

Veikiausia, ir sutartyje su Lietuva yra įrašyta sąly
ga, kad New Yorko kompanija galės skirti, reikalui esant, 
“resyverį” toms pramonės įstaigoms, kurias ji sutinka 
finansuoti.

Visa tai betgi nėra perdaug baisu. Kad ir sąlygos 
butų varžančios, bet vis tik yra geriaus Lietuvai gauti 
paskolą ir budavotis, negu skursti be pramonės, be kelių 
ir be kanalizacijos miestuose. Kitos šalys priima juk dar 
sunkesnes sąlygas, kad tik prisiviliojus užsienio kapitalą. 
Rusai, pa v. dabar stačiai išpardavinėja, koncesijų formo
je, ištisus pramonės distriktus, aliejaus laukus, brangiųjų 
akmenų kalnusdr milžiniškus miškų plotus!

Bet yra neaiškus dar vienas punktas. “Foundation
Company”, žinoma, reikalauja, kad paskolų garantuotų

Vienas kunigų laikraštis mė
gina įrodyti, kad žmonės, kurie 
pripažįsta evoliucijos mokslą, 
negalį būt dori. Sako:

“Juk jų nuomonė, jų ‘mok
slas’ jiems tvirtina, kad žmo
nės tik daugiau išsivysčius 
kokių nors gyvūnų rūšis, rei
škia, tik labiau išsitobulinę 
gyvuliai, žvėrys. Kaipo toki 
negali turėti sąžinės, nežino, 
nesupranti atsakomybės, tai 
nuosekliai sekdami tik savo 
instinktą ir pjauja, kas jiems 
stovi skersai kelio.

“Argi piktinaisi socialistai, 
kad gyvuliai, kad žvėrys tarp 
savęs gana dažnai pjaujasi ir 
žudosi.

“Taigi neturėtų piktintis, 
jei stipresni už socialistus 
‘gyvūnėliai’ silpnesnį socialis
tinį ‘gyvulėlį’ apdaužo.”

Išrodo, kad to klerikalinio 
laikraščio rašytojas sprendžia 
apie kitus žmones sulig savęs. 
Jam rodosi, kad progresas, kurį 
padarė žmogus per milionus 
metų evoliucijos, esąs taip men
kas, jogei da.ir šiandie negali
ma atskirti, žrtiogų nuo gyvulio. 
Bet iš tiesy, tai taip yra tiktai 
su kai kuriais žmonėmis, bet 
toli-gražu ne su visais ir net 
ne su dauguma.

• Mokslas apie gamtinių ypaty
bių paveldėjimą rodo, kad gy

vunai kartais užgema ne su 
tomis ypatybėmis, kurias turėjo 
jų tėvai arba ‘ tėvukai, bet 
“atsigema” į kokią nors žemes
nę rušį, iš kuįios tie gyvūnai 
buvo išsivystę tolimoje praeity
je. Tuo budu pasitaiko ir žmo
nių su gyvulišku protu ir gyvu
liška sąžine. ’

Kunigų laikraščio rašytojas 
klysta, jeigu jisai mano, kad 
gyvuliai visai neturį nei proto, 
nei sąžinės, šuo, pav. labai at
skiria savo popą nuo svetimų 
žmonių; o kai \del šunies sąži
nės tai ją išreiškia visiems ži
noma patarlė: “Kur šuo loja, 
ten ir laka”. Už ėdesį, kurį šuo 
gauna iš savo pono, jisai sten
giasi atsilyginti lojimu. Ar tai 
nėra pareigos supratimas?

Reikalauti aukštesnės doros 
iš šunies, žinoma, nė negalima, 
nes jisai yra tiktai šuo, o ne
žmogus. Bet jeigu žmogus ima 
šuns pavyzdžiu loti taipi kaip 
jam įsako jo ponas, tai jau ai
šku, kad to žmogaus evoliucijo
je įvyko kas nors bloga.

Kuomet kunigų pasamdytas 
Brandukas “Draugo” špaltose 
vadina socialistus “gyvulėliais”, 
tai prisieina manyti, kad tas 
žmogiško pavidalo gyvūnas dar 
nėra pilnai išsivystęs iš žemes
nės rūšies.

Pastabos
Komunistų “Laisvė” 

būt, iš netyčių) pripažino,
(tur 
kad

jų “draugė” Šimoliuniutė, buvu
si “Progresy viško Moterių, (ko
munisčių) susivienijimo” sekre
torė, ir to susivienijimo Pildo
mojo Komiteto narė, yra nemo
kyta!.... Tai labai gerai, kad sa
vas organas tai pripažino. Da
bar žinosime, kad pas komunis
tus nemokšos 
j amą rolę! *

užima vadovau-

♦

S. L. A. organe
S, L. A. kuopos

Kaip matyt 
“Tėvynėje”, 
vįena po kitos traukiasi iš S. L. 
A. 2-ro Apskričio,, parejkšda- 
mos, kad jos 2-rame Apskrity
je su "komunistais nenori tutet 
jokių reikalų, nes komunistai 
S. L. A. 2-rą Apskritį pavarto
ja savo partijos tikslams.

— Kalvis.

nacionalio biudžeto. Jis ypatin
gai pabrėžė lito patvarumą ir 
puikiausią padėtį Lietuvos Ban- 

Ant rytojaus visi linksmai juo- ko. Komisija pasilieka Lietuvo- 
kavom iš vakarykščios bėdos.' je ir nuodugniai tiria šalies eko- 

Biivo ir daugiau “fonių”, nomines sąlygas ir jos truku- 
l>et jos neįdomios nei rašyti, mus, kad tiksliau nustatyti ko- 
nei skaityti. Mėginau žuvauti J kie projektai .yra reikalingi ir 
tai tik vieną žuvį pagavau, praktiški šiuo laiku šalies išvy- 

geriausiai sekėsi gaudy- stymui. Jie studijuoja valdžios 
olines voveraites. Su jomis planus praplėsti gelžkelius, ties- 

Vieną ti kelius, prieplaukos darbus, 
kurį tiltus, stotis, įvedimą vanden- 

1 butų traukių ir kanalizacijos sostinė- 
vove-įje ir kituose didesniuose mies- 

su lašinių iuoge.
mėgsta ne

ir kitos smulk- Už v 
teikė musų akiai įvai- ti 

pietuose, visą laiką džiaugiausi. 
?3 troš-į sugavau 

turėjau 
uždu sus. 
raitės 
pagalba.
blogiau už mane. Pakštas mė
gino vieną paimti iš 

vom tai laiškų, tai laikraštį ir'dėlio, kuriame i 
kariais dar “magaryčioms” ki- bet ji gerokai 
tus popiergalius...

Viena vakara mus 
nepapyastas svečias, 
dienos 
dais debesiais, karts nuo kar- ėjo vietos laikraščio korespon- 
to pasigarsindamas dusliu dentas su aparatu “nupikčyti” 
dundėjimu. Lyg ir panašu bu- svečių iš anapus Atlantiko, tai 
vo į šlapią perkūniją. Apsišar- mano šuvo virto “žmogum” iri 
vavę 
kėni pradžios. Keli 
šai” 
nėms. 
garsino 
kietomis. Vėjas, pagavęs dul
kes, suko debesis, norėdamas 
lyg imituoti dangiškuosius 
bet tas nevyko, nes dulkės 
slapstėsi į plyšius ir ten pra
puldavo. Tokios “Ibnės” truko 
gal “kvotierį” valandos. Mudu 
su Zaleckių nutarėva dulkes 
“nuplauti” su “rudbiru”. Po 
dešimtuką užmokėję artimoj 
krautuvėj, gėrovu “kubilą pu
tų”. Mums begeriant 
va kartotiną 
visokiomis šiukšlėmis.
rinkosi krautuvėn ir visi spjau
dėsi dulkėmis. Vėjo butą di
doko. Aš skubinau “namų” 
linkui, bet mane apsupo dul
kių debe&ys. 'Pajutęs mano 
svarumą, jis atsisakė nešti, no
rėdamas vien kepurės, bet 
jos aš nedaviau. Praslinkus 
kel'iasdešimts sekundų, viskas 
prasiblaivė, bet kadangi jau 
buvo išvakarės, aiškiai nesi
matė. “namų”. Aš patraukiau 
“aut nuomonės”, bet lyg ir ne 
tas “piečius”. Nekurie turistai 
žingeidavo šen ir ten bėgioda
mi ir keikdami. Mano genero
lo Pakšto “rūmai” pavirto 
griuvėsiais. Matau prieblindoj, 
kad kokia tai gyvastis juda po 
šėtros stogu, bet nesinori ti
kėti, kad generolas kovoja su 
gamtos galybe. Prisiartinus 
arčiau, girdžiu “motina” šau
kia pagalbos. Išgąsty pasken
dęs balsas ir puse figūros iš
kišta iš po “tentos” maldauja 
nesamos pagalbos. Kas. tau čia 
gelbės! Aš taip ir pavirtau 
iš juoko. Ir kur čia žmogus 
nesijuoksi! Mano prieteliai bu
vo pasirengę gulti, tik laimei 
dar nespėjo apnuoginti kūną. 
Įsiutęs vėjas sumanė iškirsti 
šposą “jaunai porelei”. .Jis ge
rokai atsiduso, pūstelėjo ir 
musų “porele” pasijuto su vi
sa šėtra nešini bent porą-treje^- 
tą pėdų. Dar Pakštas mėgino 
laikyti įsikibęs į spyrių, bet 
vėjas jį pergalėjo. Taip tatai 
sugriuvo su lova dedas su bo
ba. Zaleckis ir aš turėjova 
gardaus juoko iki vidurnakčio. 
Taip valinamą “tentą” trupiir 

4į apdraskė, bet tuojau susiu
vom su Zaleckio pirštais, ir už 
valandos vėl stypsojo šėtra ge
rokai apšarvuota.
' Po audros —• nėr bėdos, bet 

Pakštas jau kartą išgandintas 
apsikale visais virbalais ir ak
menų pusė tono prinešė į vi
dų. Audra siautė po visą kem
pę ir kelias šėtras sugriovė, 
elektros stulpą ir vieną dide
lę pušį išverto. Kalbų ir bčdo- 
jimų išteko visai nakčiai. Mu
dviejų “eksįrešo” ’ nemėgino 
judinti. Truputį apnuogino šo- 
nus, bet mes būdami moralis
tais, nepakenlėm nudgumo ir 
skubiai apdengėni jo “cnatą”...

Pirmas įspūdis buvo geras.

lai rne 
kom juos aplankyti, 
pamatyti retai kam tenka, nes’ 
jų nedaug randasi ant musų 
žemės. Pergyvcnam tas die
nas gana patogiai, nes visko į 
čia pat buvo. Kasdien gauda-j

pieno butely, 
sudaužyti, nes

Prisipratinau 
prie rankų 

'laukus
Pirmiausja

š po bliu- Pr°f<a išreikšti savo ir savo 
aš ją pagavau,! kolegų, p. Feifer’o ir p. Kin- 

“užkando” jo'sey> dėkingumą už tuos malonu- 
i “pirštieną”... .mus, kuriuos mums gyvenant

7 , Lietuvoj suteikė valdžia su
aplankė. Mano šuniukas, dabar ,y£U'prcmjeru p. Petruliu priešakyj, 
Karštos; beturėjo ko sergėt.. Jis ramiai ir sosti|lf.s mieslo valdininkai 

' v"k"ras t«^puošė juo sekė vuus Įvykinę. Kartą at- su burmistru p Vileišiu priešą- 
kyj. Jų svetingumas negalėjo 
būti perviršytas, ir tarp visų 

“2 musų sukurė draugiškus jaus
mus link Lietuvos ir jos žmonių, 
ir pasitikėjimo jausmą į pui
kią ateitį, kuri laukia ateityj 
Lietuvą.

Aš esu labai patenkintas tuo,

aš pasinaudoju

> žmogum 
savo “palociuose”, lau-' nusipikčino su generolo “ar-' 

pupų la-'mija”... Tur būt pateko į “ga
nius paslėpė po palapi- zietas”, bet nemačiau tų nu- 
Pusantro perkūno pasi- merių. Dievai su jais. Mes ne

su tam tikromis ra-Įrim važiuoti, nes atsibodo.
’ Laiškų negaunam,* nors kas- kad buvau faktorium suintere- 
dien po du kartu lankom paš- suoti Foundation kompaniją, 
tą. Net mano kauniškiai /-— kuri kooperuojant Lietuvos val- 
Dincika ir Strazdas, nemalonė-'džiai išdirbo projektus, įvykini- 
jo nei. žodelio pratarti. O ką | mas kurių turės didelės svar-
jau kalbėli apie “Potašo gimi- bos Lietuvos ateities gerbūviui, 
nes”!... Ačiū man, kad aš jų'augimui ir tarptautiniam sau-

išgirdo- 
vėjo šėlimą su 

Žmonės

prašiau parašyti. 1 “Ali right”, 
mano mieli giminės.

• ‘ *

Terasos, kurių čia esama, 
sunku aprašyti. Jos gražios ir, 
įdomios. Jų vanduo šiltas, tru- Į šiaip įtekmingų įvairių partijų 
pūtį nemaloniai atsiduoda,I veikėjų. Į mane padarė nema- 
kas žiūrėtojui suteikia “na- žo įspūdžio jų patriotizmas, kul- 
Švinkusį įspūdį”. Iš tolo pasi- turingumas ir pažangumas ide- 

Tai jose, bet ypač didelio įspūdžio 
taip vadinami žemės skaudu-'padarė kaimiečiai, su kuriais 
liai, kuriuose žmogaus f auta- teko susidurti įvairiose šalies 
zija piešia grožio vaizdus. Žino-, dalyse. Žemdirbystė yra vy- 
gtrs yra ant tiek egoistas - ir Iriausias užsiėmimas, kuriuo ša- 
žiaurumo pilnas, kad neišreiš-j lis gali didžiuotis, ir Lietuvos 
kia pasigailėjimo musų žeme-į kaimiečiai yra tvirti, patvarrųs, 
lei, bet džiaugiasi, užsiganėdi- inteligentiški ir pažangus, tik

gurnui.
Aš didžiuojuosi tuo, kad gy

vendamas Lietuvoje įsigijau 
daug draugų tarp valdininkų ir

žiurėti — labai gražu.

lei, bet džiaugiasi, užsiganėdi- inteligentiški ir pažangus, tik 
na jos skausmais. Visi lipa'reikalingi finansinės pagalbos, 
tai ant Jupiter Terrasos, tai —.kad galėjus moderniškomis prie- 
Angcl Terrase, tai įlenda į De-. menėmis apdirbinėti derlingą 
vils Kitchen (velnio virtuvę),! šalies žemę.
praeina tyliai pro “miegantį | Aš buvau labai nustebintas 

ir vėl slenka žemyn į ir patenkintas tuo progresu, ku- 
’ Tūkstančiai j ris padaryta muzikos išvystymo

nulipa nuo tų kryptyj. Kauno opera, nors ji 
( ", yra žinoma

jau taisOjtarp Europos operų, turėdama 
, kur savo tarpe tokius intemaciona- 

’, “kriok- iiai žymius artistus kaip p. Pet
kai”, “vėpliai’, kurie išspiau-Įrauskas, ir išvystydama tokias 
do virintą vandenį kelis šimtus Carmen it Toska/kaip Marijo- 
pėdų; kur meškos rija virtu-Į na.Rakauskaitė.
vių išmatas; kur briedžiai ir, Kai ^ei tarptautiškos politi- 
stirnos “džimį” šoka; kur po-1^ nndėtioc, Lietuvos nepri

klausomybė kaipo valstybės yra 
absoliučiai užtikrinta jos politi
ne, geografine ir strategine pa
dėtim Europoje. Ir kai Lietuva 
atgaus Vilnių (kas, aš esu tik
ras, bus padaryta), tai šalies 
ateitis bus dar labiau garbin
ga.

Kaunas padare man malo
naus įspūdžio. Jo apylinkių gra
žumas yra nepaprastas. Mano 
buvimas Lietuvoje buvo vienas 
smagiausių patyrimų kokį man 

’ j kada nors teko turėti, ir aš grį
žau pilniausia patenkintas savo 
misijos pasisekimu.

— Gusitav J. Hirshovitz.

slonį” i
savo šėtravietę.
žmonių lipa, nulipa nuo tų'kryptyj. ~~ 
sopulių ir nei vienas neuž»i-'dar visai jaunutė, 
ganėdina.
“sparnus”
“canyonai”,

Žiūrėk, 
lėkti tolyn, 
“bizonai”, “

“džimj” šoka; kur po-[n& padėties, 
nesenai susituokusios

“medaus” mėnesio švie-
kur ežeras žydru mėls-
pamėgdžioja dangų; kur

miškais pasipuošęs
skiria

ieško 
soje; 
vumu 
žaliais 
Amerikos Nugarkaulis
vandenis ir įsako plaukti At
lantiko 
nui; kur šiltos geizerių- i 
dynės plauja romantišką 
ną; kur Apolinaro šaltinis 
tui girdo trokštančius; 
dvokiantys purvo šaltiniai 
da purvynę per dienų dienas, 
naktų naktis; kur gražus regi
niai iš viešbučio kaip šauna į i 
170 pėdų geizeris Old Faith-
full kas valandą; kur žuvų
gaudymo tiltas, ant kurio de- 
sėtkai “žuvininkų” išleidę šim
tą kitą pėdų ilgio šniūrus, gau
do “troutus”, 
peilis nelabai 
tai raudona, 
kur dulkių 
miškų keliais ir laukia 
žiuoj ančių, 
apmurzinti; kur “džiazo” or
kestras iki 10 vai. groja, o su
lig jo takto “spaudasi”, jaunu
tės poręlės^ ir kraiposi “me
daus” t_____ _ . ________ . .
pilnutėlė daikfų-duikteUiĮ, pa-| land<* ’uu birbėme prnns auks- 
velikEdų-pa^e,iksJK-)iu; kur “ice ” ,kttlrt’ ’ n‘™“'\tus p'"'118 ~

' už kvoteri parduoda J !!"’!e <;a"?’on'» \ vurdas ~ 
troškulio <,ra”d Canyon ai • _ _

(Bus daugiau)

ai- Pacifiko vandeny- 
mau- 

ku- 
i vel- 

kur 
ver-

kurių skūrą nei 
piauna, o mėsa 

kaip “tomatoes”; 
debesys slapstos 

atva- 
kad juos gerokai 

“džiazo’

“coca eolą” ar “rudbyro”; o 
ką jau bekalbėti dėl “steako’* 
ar “porčapo”... pirkai už tris
dešimts centų “binsų keną”, 
už pusrublį dar svarą “beki- 
nų” ir spirgink antx mašinėlės 
su gesu, kad gardžiai atsiduo
tų, o tai suėdęs, gulk su savo 

*1 tėvu “futbolu” į palubį ekspre
so, kame jau laukia staugianti 
naktis šalčiu ir baime nešina.

Taip ir mes sutarę vieną
va-. Al AAIV f 1 y f

saldumu; kur krautuvės «Ta^ P'1’ . ’>?lc

encam’o”
kad suerzintum tu
stygas ir dar už kitą gertum j
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Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

Laiškas Padaužų 
Prezidentui

Jus’ didybe, Prezidente — 
Padaužų vyriausias vadas!
Aš esu korespondentė 
Bolševikų komšunjados.

Noriu aš tau pasiguosti, 
Ir užuojautos prašyti;
Sau ramybę kokių gauti, 
Savo vargus apsakyti....

Nuo mažens mane auklėjo
Sulig mokslo komiterno:
Čeką viską prižiūrėjo 
Ir iškinko ir “interno”.

Katechizį komunistų, 
Kaip ant delno aš žinojau, 
O tarimus ekstrimistų 
Dieną, naktį aš dabojau.

Ir rašiau į presą savo, 
Kad draugučiai sužinotų 
Kokios taktikos laikytis, 
Smarkiau veiktų, nemiegotų.

Socialistus laika nuo laiko 
Aš šmeižiau ir vis koliojau, 
O tautiečių garsų vadą 
į komšunjadą prisiviliojau.

Kiek energijos eikvojau, 
Kad tik publiką apgauti. 
Dienas, naktis nemiegojau, 
Aukščiau stengiausi dasigauti.

liet uždyką!.... Jie prigavo....
Mano darbais pasinaudojo. 
“Senvičius” jie mano gavo, 
Mane beširdžiai išnaudojo.

Del idėjos aš vis dirbau, 
Nežinojau jų niekšumo....
Dabar Padaužų aš prašau
Suteikti man bent kiek ramumo.

Komiterno nekliudysiu, — 
Jųjų darbus visi žino!
Tik biskutį pradarysiu 
Komšunjados magaziną:

Štai jums vėpla išsižiojęs —
A. N. Druliuku jį vadina.
Jis rėkia, šaukia ir koliojas
Ir Maskvos senvičius gadina

“lloino sapiens” — kito var
das,

Bet žmonės sako, kad “Žiop
lys”

Susikūprinęs, kaip turko kar? 
das,

Ir atrododyg kvailys....
Kitas dar prie paukščių virtęs: 
Su strazdais dažnai lakioja....
O dar kitas — plaukus kirpęs.... 
O dabar.... jau redaguoja....

Jų visų makaulės pilnos, 
Atsiprašant.... “mokslingumo” 
Lyg to seno ožio vilnos, 
Kurias kirpt yr’ daug “sma

gumo”....
Na, ant galo, pasakysiu, 
Nebegaliu aš jau kentėti.... 
Visų kvailumų komšunjados 
Greičiau noriu atsižadėti.

Tik Jus sekrete laikykit 
Mano šį atsivertimą, 
Vilnies tavorščiams nesaky

kit,
Kad duodat man Jus užtari

mą.
Jūsų diktatūros išpažintoja 

Maskvos Sendvičiutė.

Svečiai iš Lietuvos
(Komedija trijų veiksmų)

Veikiantieji asmenys, arba 
komedijos dalyviai:

Klebonas,
Vikaras,
Daktaras kunigas,
Kanauninkas,
Prabaščius,
Klerikas,
Krikščionių demokratas,
Kademas,
Jėzuitas,
Diakonas,
Suigiiakonas,
špitolninkas,
Sesuo Marija
Ir kiti, ir dar kitokį.

Pirmas veiksmas
Visi šitie sutvėrimai pavalgė 

amerikoniškus pietus, pasakė- 
po spyčių ir prisikolektavo do
lerių.

Antras veiksmas
• Pavalgė vakarienę, išsigėrė 

mišauno vyno ir išvažiavo į Lie
tuvą.

Trečias veiksmas
Daruliai juos žino, ką jie da

bar veikia Lietuvoje.
— Padauža.

DR. VAITUSH, O. D.

lietuvaitei iš

labai lengvi 
atmintinai iš-

KODĖL JUMS REIKIA TURĖTI

Gerą Pi j aną
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

«SAVO NAMUOSE
n

Padaužų Dramos 
škulė

Kaip čia pasakius.... musų 
tauta jau baigia prie pat galo 
prieiti. Paprasti žmonės jau už
ėmė visokias biznio vietas ir 
profesorių krėslus. Tai yra la
bai “smart” žiūrint iš šalies. Vi
si lietuviai jau tapo dramatiš
kais artistais. Dabar tik trūk
sta dramos mokyklų ir tokių 
žmonių, kurie žino, jog jie tik 
nežino dramatiško tratėjimo 
mokinimo. Padaužos irgi pasi
ryžo kurti dramos mokyklą ir 
išdavinėti diplomus. Su musų 
diplomu kiekvienas gaus net 
profesoriaus titulų. Mokyklą ir 
ofisą galima bus atidaryti kiek
viename “bedruimy”.

Mokyti reikės: technikos ar
ba sumušimą puodo į žmogaus 
u-alvu; scenos, arba iškirpimo 
mėnulio iš popieros; mimikos, 
arba įspiauti žmogui į akį; gri
mo arba gerti tokio skystimo, 
nuo kurio nosis parausta; balso 
nustatym > arba rėkimo kad ir 
seilės kartu tikštų; deklamaci
jos arba derigavimo kalbant;

Bus mokinama, kaip skrandą 
apsivilkt ir kelines nusimaut ir 
užsimaut. Praktiškai bus duo
damos bučiavimo lekcijos ir vi
si patarimai apsivesti ir divpr- 
są gauti.

Dabai* atėjo dramų gadynė ir 
profesoriška kaladė laukia jūsų. 
Tegul nesivelina musų broliai ir 
seserys, lietuviai, kad kartais 
netik vietų nepritruktų, bet ir 
mokinių. Padaužos yra pasiren
gę pakelti musų tautą, kiekvie
nam lietuviui ir 
duodant diplomą.

Egzaminai bus 
Kiekvienas turi
mokti nors vieno monologo var
dą; atsiminti savo vardą; ar bu
vo ženotas; atsiskyręs; nevedęs; 
kodėl persiskyrė; klek atmokė
jo pirmų jai pačiai; kodėl nesi- 
ženija; ar mano kada nors že- 
nytis; ar myli vaikus; kiek tu
ri pas save pinigų, kiek jų yra 
banke.... na, ir t. p.

Padaužų Dramos škulė yra 
aukščiausi* mokykla pasaulyje. 
Mes jus išmokinsime kaip vai
dinti teatrus arba visai jų ne
vaidinti. Visa tai padarysime už 
dykų. Padaužų Dramos škulė 
randasi ant kampo Dundės ir 
Vyčių gatvės. Suradimas leng
vas. Tėmykite tik Padaužų tob- 
lyčių.

Kad tu kur supelėtom, bučia 
pamiršęs pasakyti, kad vožniau- 
sias škulės direktorium yra Pa
daužų Dramaturgas. Konceliari- 
ja atdara visados. Dieną ir nak
tį lauksime jūsų.

Su galingais linkėjimais pasi
lieku *

— Padaužų Dramaturgas.

GERAS PU ANAS jūsų namuose pagelbės prilaikyti jūsų 
sūnus ir dukteris namuose, nes geras pijanas suteiks 
jiems gerą muziką, kuri niekuomet nenusibos.
GERAS RUANAS linksmins tėvą ir motiną, kuomet turėsit 
savo sūnus ir dukteris namuose ir visi sykiu galėsite gėrė
tis aukščiausiai ištobulinta muzika, kurių jums teiks tik ge
ras pijanas.
GERAS PIJANAS užžavės kiekvieną atsilankiusį draugą 
ir svetį pas jumis ir jie mylės atsilankyti pas jumis ir pa
siklausyti gerą muziką.
GERAS PIJANAS suteiks jums didelę ekonomiją, nes ne
reikės dėti nereikalingų išlaidų dėl pataisymų.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso,; 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. S pečiai ė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Ar turit silpnas akis?
Skauda jums jęalv^?

Nuo Odos Skaudamu 
Vietų/

Jis prašalina niežėjimą iš sykio 
yra labai minkštinanti^ ir gydantis 
kur tik yra oda sužeista arba parau
donavusi. Daug kentėjimų nuo viso
kių odos ligų galima išvengti varto
jant laiku šias puikias gyduoles. Ca- 
dum Ointment yra geras nuo gydy
mo išbėrimo, spuogų, Šlakų, skaudu
lių, išbėrimų, suskirdusios odos, karš
čio, pilės, pučkų, slogų išbėrimų, ša
šų, dedervinių, įsidrėskimų žaizdų, 
užgavimų, skaudulių, nudegimų ir tt.

NETOLI BEPROTYBES
KAIP KADA

Mrs. Saunders pasako 
kaip Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound pa
lengvino jos trubelius per
mainoje gyvenimo.

Knoxville, Tenn. — “Aš vartojau 
fdia E. Pinkham’s Vegetable Com

pound savo gyve
nimo permainoje. 
Aš buvau labai 
nervinga, negalė
jau miegoti ir tu
rėjau melancholi
ją. Faktiškai aS 
beveik buvau su
mišusi kaip kada 
ir beveik neturėjau 
ątminties. Aš bu
vau taip silpna, 
kad negsdėjau dirb

L savo ‘namų darbo beveik pusė lai
to ir kentėjau nuo skaudėjimo nuga
ros. Daktaro nurodymai mane vi

gilaus kvėpavimo arba žiovavi- 
mo; teatro istorijos arba, — ar 
reikia gerti vandenį ar degtinę 
vaidinant teatrą; pasaulinės is
torijos arba svarbus dalykai 
apie Bridgeportą, McKinley Par
ką, Wood strytą ir kitas svar
bias vietas. Dramos mokyklos 
kursų svarbiausias uždavinys 
bus iš artistų — mėgėjų pada
ryti, iš senų jaunus; iš jaunų 
senus; iš didelių mažus, o iš ma
žiukų aukštus. Kad nuolatinia
me teatre seniai vaidintų jau
nų roles, o jauni — senų roles.

Geriausia Moltas dėl naminių gėrimų, 
mes pristatome i namus ant parei
kalavimo, mes visada patarnausime 
dienų ar naktyje. šaukite ant tele
fono jei negalite atvažiuoti.

Telefonas Boulevard 6009 
1629 W. 46th St.

OnHininiIIHm

! GERAS PIJANAS YRA ;

i kimball;
ir geresnio pijano nėra ant svieto. Kuomet manysi apie pija- ■ 
ną, manyk apie GERĄ, manyk apie KIMBALL. Ateik, ra- ■ 
šyk arba klausk per telefoną iš didžiausės lietuvių krautu- ■

■ vių Amerikoje dėl platesnių žinių apie KIMBALL PIJANUS ■

lai yra paprasįi-Hsimptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel* 
bos. Gal būt, kad jums reikia ^ki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritąikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 8-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto Iki 8:80 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki U ryto.

suomet gązdindavo ir aš taip kentė
jau per trejus metus kol aš pradėjau 
vartoti Vegetable Compound kurį ma
čiau garsinant. Rodosi, kad išvarto-
jau aštuonis butelius. Jau bus du 
metai, kaip aš nevartojau nieko ir ne
turėjau namie daktaro nuo jokių li
gų. Aš dabar skalbiu visus savo skal
binius ir prosinu ir sveriu daugiau, 
svėriau 116, o dabar sveriu 138 sva
rus. Patariu visoms moterims, ku
rios kenčia fiziškai ir protiškai, kaip 
ir aš kentėjau, kad vartotų Veget
able Compound. Aš įsitikinusi, kad 
jos pagelbės taip kaip ir man pa
gelbėjo.” Mrs. T. A. Saunders, 711 
E. Depot St., Knoxville, Tennessee.

- Morgečiai ir Aukso Bonai
Esame dabar pasirengę pilnai patenkinti pirkėjus Morgičių ir 
Aukso Bondų, nečančių 6% į metus, apmokama kas šeši 
mėnesiai.

Morgičius turime po $250.00; $500.00; $1000.'00, ir didesnius. 
Yra iš ko pasirinkti; visi Pirmi Morgečiai. Aukso Bondus tu
rime po $100.00; $500.00, ir $1000.00.

Taip Morgečius kaip ir Aukso Bondus parduodame išmokesti- 
mis. Pilnas pasitenkinimas užtikrintas .

įvesdami atliekamus pinigus į Morgečius ir Aukso Bondus tu
rėsite taip aukštą nuošimtį kaip kad Bankas gauna. Leiskite 
savo taupinius tarnysten; tegul jie už jumis dirba, gabena 
pelną.

UNIVERSAL
STATE BANK

3252 So. Halsted St.

Čhicagų, III.

Pranešimas
DR. C. Z. VEZELIS

Pagrįžo į savo buvusį dentisto ofisą 
4712 So. Ashland Avė.

ir dabar praktikuoja dentisterija '
4712 So. Ashland Avė.; (

arti 47tos gatvės
Telefonas Boulevard 7042

S 4177-83 Archer Avė. 1922-32 So. Halsted St. i
M. KEZES Vedėjas J, NAKROŠIS Vedėjas..

Lincoln Fordson

o
“a," t

IHEUNIVERSAlCAR.v H
Cars-Trucks-Tractors \ ■

| FRANK BRESKA |
2501-03-05 South Kedzie Avenue, Telefonas Lawndale 4113*14 $

I Pasinaudok $5 planu
$ Fordo trokai dėl kiekvieno biznio

Reikia lietuvių salesmenų. ■

►yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx»<

H 
H

M

C. HOLLENBECK MOTOR SALES CŪMPANY
Autorizuoti Reo Pardavinėtojai

6244 So. Western Avė.
Tel. Republic 9300. Patarnavimas — Užganėdinimas

— DEL REO C. HOLLENBECK —
Visame pasaulyje labiausiai prirengti motoriniai vežimai Pasažieri- 
niai karai, septyni modeliai. Greiti vežimai, 4 ir 6 cilinderių, dvyli
ka Htandard bodies. Sunkus darbiniai trokai, 6 cilinderių, 2 tonų. 
Taxi Cabs, 6 cilinderių. Sedan Bušai dėl tolimų kelionių, dėl mie
sto operavimo.

^XXX^rTX^^^^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlXX

Rusiškos, ir Turkiškos Vanos 
■ 12th STREET 

Kadsie S8K

>514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louin Ava. 

CHICAGO, ILL.

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Parsamdau Automobilius, Veseli- 

joms, Krikštynoms ir t. t. 
1911 Canalport Avenue, 

Roosevelt 7532

Naudokitės Proga
W. Adamawicz

LIETUVYS GRABORIUS’ IR 
REGISTRUOTAS BALSA- 

MUOTOJAS
Tųi revoliucines kainos pagrabų. 
Leiskite man jus patikrinti nubu
dimo valandoj, kad aš už pusę kai
nos (priso) laidoju mirusius. Už 
visus kitus mandagiau ir pigiau 
patarnauju; jog tikrai be skriau- 

. dos žmonių; kad aš nesusidėjęs nei 
su trustu nei su kompanija nei jo
kia korporacija su kurioms pusiau 
pelną dalinčiaus ir, kad anos palo- 
ciuosc gyventų už žmonių procią. 
Važiuoju į visas dalis miesto ir už 
miesto, už tą pačią kainą. Atida
rau ofisą

4340 So. California Avė., 
Tel. Lafayette 5083V -------------------- '
_______ ; ............i.------------- ------------

PUBLIŠKA ’ KLINIKA
Del sergančių žmonių 

, Nereikia daktarui mokėti
AK JVS ESAT IŠSIGYDĘ NUO 

UŽSISENĖJUSIU LIGŲ ,;’V‘ 
Specialistui kraujo ligų 

Kraujo ir Slapumo egzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
Čepus ir gyduoles a ‘ 

Mufų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai ,, 

moksliniu Hudu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, sjlp-. 
numą, nervingumą, reumatizmą ir. 

visas chroniškas, ligas.
Kalbame lietuviškai. .

National Health Clinic .
1657 W. Madison Sti* j

’■ ■ Kampas Paulina
Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare 

Nedėlioj lQ.;iki 1 •

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo i 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet. 1
........... -n-P

HOUSE OF HEALTH------->

KRAUJO 
BANDYMAS

Suradimas ir ištyrimas 
tikro diagnozo

Mes darome X-Ray ir 
mikroskopiškus egza
minavimus. Kraujo 
bandymus, Opthalmos- 
cope, Kraujo spaudimą 
VISAIS MOKSLI- 

. NIAIS BUDAIS reika
lingais dėl teisingo iš
bandymo ir tikrų gy
domų pasekmių. Musų 
NUŽEMINTOS KAI
NOS dėl PILNO 
minavimo 
po ........... .

LIkos teisingai nuprastos yra pusiau 
išgydytos. Jei jus kenčiate, atsižadėkite 
daugiau kentėti nuo pažadų ir 
jančių” daktarų. Ateikite i HOUSE OF 
HEALTH dėl pilno Fitinio ir labora
torijos Egzaminavimo, čia atskleisime 
jūsų sveikatos stovi kaip knyg,.

John Stryczek, 1784 Penn Avė., Gary, 
Ind.,- sako: "Virš dviejų metų aš ken
tėjau nuo pušku ir kraujo trubelių. Bu
vo išsiplėtojusi po visą mano kūną. Ai 
buvaį praradęs viltį, šešios savaitės at
gal aš atsilankiau pas jus. Šiandien ai 
jaučiuosi kaip naujas žmogus. Ai noriu, 
kad kiekvienas kenčiantis žinotų apie 
mano kentėjimą. Kiekvienas gali atsi
kreipti prie manęs.”

Ką -Mes Darome Kitiems, Tą Mee 
Galime Padaryti ir Jums

Mes kviečiame jumis atsilankyti dėl 
pasitarimo dykai, nėra skirtumo kokia 
liga jui<ų yra ir kas negalėjo išgydyti. 
Mes gydome visas chroniškas ligas vi
same žmogaus kūne — Nervų, Kraujo 
Odos ir Specialos ligas Vyrų ir Mote
rų. Reumatizmą, Neuritis, Acidosis, Plau
čių, Kepenų, Skilvio, širdies, Inkstų li
gas. Visas formas kataro, Dusulio, žo
džiu. gydoąne visa* sunkias ligas, kurių 
kiti negalėjo išgydvti.
- Musų itabas .yra patyrę gydytojai, su
teiks jums didelę pagelbą pasitarime 
sunkiose Jigąpe. Ateikite šiandien. Ap- 
saugokit savo sveikatą. Valandos: Kas
dien į nuo p ryto iki 5:80 vakare. Utar- 

„uinkė/ Seretloje' ir Suhatoje* iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki * 1 dieną.

. Houš^Health '
. Uh . aUlLlONO t*>

)64 W. VVnsh.Hgton St.
- .....L.. .1 7 J
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Smulkios Žinios

Iš penkių plėšikų, kurie užva
kar užpuolė Drake hotelį ir 
nušovė klerką du liko nušauti, * >
o du suimti. Išlikusio penkto 
dar nesurandama, nors jo visur 
ieškoma. Suimtieji du prisipa
žino prie piktadarybės. Vieną 
jų suimta hotelio virtuvėj, o 
kitą, kada tapo nugabentas li- 
^Ijninen srydyti sužeistą pirštą. 
Jų nuomone, kaip ir visų kitų, 
plėšimas nepavyko todėl, kad 
visi plėšikai buvo gilti ir be rei

Penkis kartus daugiau 
miršta nuo munšaino

Penki žmonės dabar miršta 
nuo alkoholizmo Cook paviete, 
kur pirmiau mirdavo tik vie
nas, dar prieš įvedimą prohibi- 
cijos. Tai rodo koronerio skai
tlinės.

Į metus laiko, nuo liepos 1, 
1918 iki birželio 30, 1918, nuo 
alkoholio pasimirė 40 žmonių. 
Pereitais gi metais, nuo liepos 
1, 1924 iki birželio 30, 1925, 
nuo munšaino pasimirė 212 
žmonių, šį mėnesį jau 17 žmo
nių mirė nuo munšaino. TeČiaus 
dabar paduodamas skaičius- nu- 

nuo munšaino toli ncpil- 
nas. Kiekvienas miręs nuo 
munšaino turi būti -atiduotas ko 
roneriui; koroneris gi klausinė-

Lietuvių Rateliuose.
Cicero

Kiekvienas sako, kad Cicero 
yra siutinus miestelis ir jie ne
klysta, nes čia nuolatos atsitin
ka Kiaunių ir neslaunių dalykų.

štai viena parapijonka- tokią 
smarkią “zupę” verda, kad bur- 

■ dingierius net iš kojų verčia, 
jau trečias jos burdingierius į 
aną pasaulį išsimufino.

Mes, burdingiriai, turėtume 
prieš tai protestuoti, kad mus 
iš pasaulio be laiko varo.

japie Susivienijimo ir Ateities 
Žiedo reikalus. Kadangi kalbėjo 
|ne prie temos, pradėjo duoti pa
stabas pirmininkui, kad jį su
stabdytų, kad nevietoj kalba. 
Stabdyti nestabdė, davė pabaig
ti kalbėti. Pabaigus jam kal
bą, perstatė žaldoką kalbėti. 
Jam informavo kalbėti apie Są
ryšio ir abelnus apšvietos rei
kalus. Jis kalbėjo rimčiau, ne

kartojo žodžius pirmojo kalbė-^ 
tojo, bet pasakė, kad sutinkąs | 
su pirmojo kalbėtojo išsireiški-. 
mais. Po jo kalbos pirmininkas 
pranešė, jog Švitra sutinkąs su 
Jukeliu diskusuoti Aušros kny-’ 
gynė tais klausimais, kuriais 
j ėsi čia kalbėjo. Pasibaigus pra
kalboms, prasidėjo šokiai ir dis
kusijos. Vėliau buvo laimeja-

(Seka ant 7-to pusi.)

. ............. ..

Jūsų buvęs senas 
Prietelis Patarėjas

kalo pradėjo šaudimą, kas ir su- ja kur gavo' munšaino ir daro 
xkė’.ė triukšmą, c

šeši Lincolno parko policistai, 
kurie dalyvavo sugavime plėši
kų ir dviejų jų nušovime kiek
vienas gaus po $100 dovanų.

Abu suimtieji plėšikai liko 
apkaltinti žmogžudystėje.

visokius tyrinėjimus, kas labai 
vargina likusius. Todėl dakta
rai tankiausia užrašo, kad li
gonis yra miręs nuo kokios ki
tos ligos, o ne nuo munšaino. 
Tik tie užrašomi mirę nuo 
munšaino, kurie turėjo nelai
mės patekti į ligonines. Iš to

Nauja mada. — Prasidėjus 
Scopes bylai, tarp Daytono lei
džiu prasidėjo nauja mada — 
nešiotis beždžionių lėles.
. 1 -■ ’■■■" 1 'V—_

APIPLĖŠĖ SANKROVĄ VI- 
DURMIESTY

GYVENIMO SARGAS JU 
SŲ NAMUOSE.

galima spėti, kad skaičius mi
rusiu nuo munšaino vra kelis 
.nykius didesnis, negu kad koro
neris paduoda.'

Vanduo yra puikus; visos ------
maudynės yra prisigrudu-! prisipažino UŽMOKĖJUSI 

$100 Už SAVO VYRO 
NUŽUDYMĄ •

sios žmonių. Kiekvienoje I 
viešoje maudynėje yra sar
gai. Ar jus turite taipgi 
vieną savo namuose? Tri-

- ----- - ----- v •

Du plėšikai vakar vidurdie
ny įėjo S. L. Simmons Co. bran- 
gmenų sankrovoj Capitol trio- 
bėsyj, prie State ir Randolph 
gatvių, 10-tame augšte, surišo 
savininką Simmons ir išnešė 
$10,000 vertės brangmenų.

štai kitas geras parapijomis 
gyveųo pas tuljj. parapijonę

“ant burdo”. Bet vieną gražią 
dieną ėmė ir išsikraustė pas ki
tą gaspadinę, kur susipažino su 
vienh mergele ir jau rengėsi su 
ja apsivesti. Bet apie tai dagir- 
do pirmoji gaspadinė, supyko 

j ir pareiškė, kad ji neleisianti 
Ijiems apsivesti. Negalėdama 
nieko kito padaryti, ji pasikvie
tė jį į vienus namus pas savo 
gimines ir ten gerai išpėrė jam 
kailį, nes buk dėl jo kaltės ir 
ją garnys aplankęs...

— Burdingierius.

Roseland

Mrs. Nellie Nobile, motina
nerio Kartusis Vynas užsi- penkių vaikų, kurią užlaiko ir 
tarnauja to vardo. Jis išva- maitina labdaringos draugijos, 
lo skilvį ir žarnas, prašalina. vakar noriai prisipažino, kad ji 
užnuodintas dalis ir sutaiso-pasamdė Andrew Capo ir James 
skilvio suirimus. Ligos sU- Sulino, kad jie nužudytų jos 
randa geriausią dirvą pas vyrą ir kada Capo jos Vyrą nu- 
žmonės kurių skilvys yra šovė, ji užmokėjo žudeikoms 

Tokių $10įl. Ir ji sako, kad atsikrati- 
silpna, mas nuo savo vyro buvo pilnai 

bargeną’

skilvio suirimus.

blogame padėjime, 
žmonių širdis yra 
kraujas užnuodintas, i toks . tiek vertas: ji net 
žmogus turi labai kentėti ir'gavusi.
kovoti, jei prikimba kokia' 
liga . Todėl yra labai natų-j tvotas ir prisipažino prie žmog- 
ralus dalykas užlaikyti skil- Įžudystės. Jį išdavė jo pati, ku- 
vį gerame stovyje. Darykit Jis areštavo Milwaukee gy- 
tai vartodami Trinerio Kar
tųjį Vyną, jus visuomet ga
lit pasitikėti tomis gyduolė
mis! Jei jūsų aptiekorius 
arba pardavinėtojas tų gy
duolių negali jums suteikti, 
rašykit pas Joseph Triner 
Company ,Chicago, III. Nuo 
išnirimų, sutinimų ir nuvar
gusių kojų ,bandykit Trine-j 
rio Liniment, pasekmes ju-. 
mis nustebins! !

Capo jau pirmiau buvo areš-

venant su kitu vyru.

KORONERIS IŠTEISINO 
BET VISTIEK PAKLIUS 

TEISMAN

Dvejetas jaunų, vyrukų, Frank 
į Ketcik, 21 m., 16 E. 118 St. ir 
[Charles Matushik, 21 m., 10643 
j Stephenson Avė., liko korone- 
1 rio išteisinti, bet jie vistiek tu- 
(rės stoti valdžios teisman, kur 
jie tapo* apkabinti užmušėjis- 

| tėję.
Home Sweet Home”, Į Jie liepos 19 d. važiavo auto- 

‘ ' mobiliu su dviem merginom.
Važiavo jie į Palos Park mišką, 

į bet pataikė įvažiuoti į Calumet 
kanalą, kur abi merginos prigė- 
_L Prieš koronerį jie teisino- 

! si, kad kito smarkiai važiavusio 
Italijos automobilio šviesa juos* apaki- 

Jlv!n0 *r Pe nematydami kelio įva- 
O kadangi nė 

vienas jų nemokėjo plaukti, tai 
negalėjo merginų išgelbėti, nors 
buk jie ir stengėsi tai padaryti. 
Koroneris juos išteisino, bet 
juos vįstiek atiduoda krimina
liniam teismui,, kuris juos ap
kaltino 
atidavė

PATI IŠDAVĖ SAVO VYRĄ 
Išdavė, kad jis yra užmušęs 

kitą vyrą

Mrs. Lena Capot 19 metų, mo
tina 3 metų sunaus, tapo areš
tuota Milwaukee, kur ji gyveno 
su Leonard Russo, su kuriuo 
ji buvo pabėgusi iš Chicagos. Ją 
skundė vyras Adam Capo, nuo 
kurio ji buvo pasišalinusi.

Keršindama savo vyrui už jos 
įskundimą ir areštavimą, ji iš- 

jdavė policijai, kad jos vyras 
žmogžudys, kadangi jis yra nu
šovęs Louis Nobile, pastarojo 
namuose 939 So. Wesiern Avė. 
ir už tą gavęs $100, pusę sumos, 
kuri buvo užmokėta už to vyro 
nužudymą. Pasak jos, Nobile 
pati pasamdė Capo ir Jimmie 
Fortunati nužudyti jos vyrą ir 

'už tą iškalno užmokėjo $200 
Fortunati bandė Nobile nudurti 
peiliu, bet nepasiseko, tad Ca
po jį nušovė.

Tuojaus suimta Capo, kuris 
prisipažino nušovęs Nobile, net 
'sakosi, kad jis tai patlaręs ap- 
ginimui savęs ir Nobile pačios.

Liepos 26 d., Washington 
Ileights miške, buvo išvažiavi
mas Draugijų Sąryšio, kuris 
palaiko Aušros knygyną. Ka
dangi iš ryto iki pietų buvo ap
siniaukę mažai lankėsi žmonių, 
manėme, kad tuo išvažiavimu 
pasidarys Sąryšiui žalos, bet 
kitaip išėjo. Po pietų pasirodė 
saulutė. Malonesnis vejalis pa

rpūtė, kuris išvaikė tamsius 
debesėlius. Tada rinkosi žmo
nės, — į porą valandų jų prisi
rinko labai daug. Tuoj muzikan
tai sugrajino lietuviškus šokius 
i-r vieni pradėjo šokti, o kiti 
kalbėjos tarp savęs apie dienos 
klausimus. Apie penktą valan
dą prasidėjo prakalbos. Kalbė
tojai buvo du. Pirmas kalbėjo 
Jukelis. Jis kalbėjo daugiausiai

PIRMUTINIS GRANO PIANAS KURIS GROJA 
MUZIKOS ROLELIUS SU JŪSŲ 

PAČIU IŠREIŠKIMU
Jis turi daug /gražesnį balsą — len/gvas jęroti su ju- 

sų pačių išreiškimu — taip kaip žinomi 
Gulbransen Registruojanti LJpright

Groja visas roles ir groja su jūsų išreiškimu

H. LEIBOWITZ
Persikėlė | naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien, o Nedėliomis uždaryta.

319 So. Kedzie Avė.
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

........................... /

"HOME SVVEET HOME”.
CHICAGO—‘‘I 

visame pasaulyje žinoma daina, tai ' 
yra daina be namų, taip pasakė A. G. ( 
Gulbransen, piasų išdirbinėto jas sa
kydamas čionai prakalbą.

John Howani Payne, autorius 
“Home .S\veet Home”, nepažinojo na
mų linksmumo visą savo gyvenimą, ’ yė. 
buvo keliauninkas visą savo gyveni- Į - 
mą. Jis parašė tuos žodžius Italijoj,! ■ 
kuris išgirdo ore dainuojant I 
darbininkę mergelę. — Pasakė 1“ 
Gulbransen. Muziką sutaisė Henry i . 
Rovvland Bishop iš Anglijos, kompo- Ž1UVO į kanalą, 
zitorius Payne Operos ”( lari , kur vipmiu iii tiovyk 
ta daina buvo dainuojama kaipo so
lo. Ta opera buvo pastatyti Londo- 
ne, gegužės X, 1923 Bishop apsivedė 
dainininkė Anna Riviere, kuri nežiū
rint, kad dainavo himną namų mylė
tojams, septyni metai vėliau pabėgo 
su arpos muzikantu Bochsa.

Tą dainą galima labai gražiai gir
dėti ant Gulbransen registruojančio 
piano. Nors kompozitorius tos dai
nos yra parašęs daugybę kitų kompo
zicijų, bet jis yra gęriaUsiai žinomas Imas jų 
už tą vieną garsią dainą. įeinantį

(Apskelbimas) I

Teismuiužmušėjistėj.
juos kelių policija. Pir- 
tardimas teisme bus at- 
šeštadieni.

IŠPLĖŠĖ KAURŲ SANKROVĄ

Užkietėjimo
Nemažai i varių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

SEVERA’S 
BALZOL

yra labai naudingas gydyme 
tų ligų ir tom panašų nesma
gumų. Patartina vartoti se
niems ir nusilpnėjusiems.

Kainos: 60 ir 85 centai

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPiDS, IOWA

UŽpereitą naktį plėšikai įsi
laužė į Royajian kaurų sankro
vą prie 3228 W. 22 St. ir išsi-t 
vežė už $20,000 kaurų.

a+a

MARIJONA KUPSTIENĖ
Musų mylima motina, pati ir 

sesuo pcrąfMhyrė su šiuo pasau
liu sulaukus 49 metų amžiaus, 
Penktadienyj liepos 31 d., 2 vai. 
dieną. Paėjo iš Kauno gub. 
Šiaulių pavieto, Papilės parapi
jos. Amerikoj išgyveno 20 me
tų.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterj Oną Stanislavą ir Ma
rijoną, sūnų Steponą, vyrą Vin
centą ir Brolj Leoną. Kūnas 
pašarvotas randasi 7923 W. 45 
Place, Lyons, 111. Laidotuvės 
įvyks Pirmadienyj, rugpiučio 3 
d., 10 vai. ryto iš namų "7923 
W. 45 PI. į Aušros Vartų Baž
nyčią, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, sūnūs, vyras ir brolis

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

AGOTA LATVIS’

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 30 d., 1925 metuose, 2 
vai .iš lyto. Paliko didžiam nu
liūdima vyrą Viktorą Latvis ir 
du sūnų Albiną 17 metų ir 
FranciŠkų 15 metų. Turėjo 
amžiaus apie 44 metįs. Pragy
veno Amerikoje 23 metus. Bu
vo vedus už antro vyro. Pir
mutinis miręs vyras buvo An
tanas Yuknis. Paėjo iš laetu- 
vos, Kauno vedybos, Tauragės 
apskričio ir miestelio. Laidotu
vės |vyks Rugpiučio 3 d. apie 8 
valandą iš namų 3036 South 
Union Avė., į šv. Jurgio Baž
nyčią, o iš ten į šv. Kazimiero 
kapines.

Užkviečiam visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse.

Nuliūdę,
Vyras ir sunai.

] ,aidotuvems patarnaus gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Nieko brangesnio už pinigus negalite nusipirk
ti, kuris labiau palinksmintų visus namus, šeimyną, 
draugus, kaip Gulb.ransen Registruojantis Pianas 
— melodingas instrumentas — namų papuošimas — 
kurį galima groti su muzikos rolėmis ir su ranko
mis. Be jokio muzikalio prisirengimo kiekvienas, ku
ris mėgsta muziką, gali dabar groti kaipo talentin
gas muzikantas. Nesumaišykit šitą pianą su kitais 
paprastais grojikliais pianais, kurie groja tiktai no
tas, taip kaip yra ant rolelio. Su Gulbransen jus, ga
lite išsireikšti muzikoje taip kaip jus norite — jus 
tiesiog kontroliojate Akcentą, Toną ir Dasilytėjimą. 
Ir tas dasilytėjimas visuomet yra klaidinantis tar
pe mechaniško grojimo ir su rankomis' grojimo. 
Daugiau jau to nėra. Ant Gulbransen jus galite iš
sirinkti ir raktą ant kurio norite groti.

Registruojantis Grand, $1275.
Straight Grand, $785.

Keturi Uprights:
i $450 — $530 — $615 — $700 ' 

Ekstra lengvais išmokėjimais

Jos. F. Sudrik
3343 So. Halsted St. , Chicago, III.

: Reumatizmas sausite ■
Nesikankykite "avęs akaus- M 

l mals, Reumatizmu, Sausgėle, ■
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 

[ — raumenų sukimu; nes skau- ■
dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■ 
dažnai ant patalo paguldo. ■ 

CAPSICO COMFOUND mo- " 
stis lengvai prašalina viršmi- ■ 
nėtas ligas; munr.’s šiandie dau- ■

■ gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
5 vones pasveikę. Kaina 50c per ■ 
Z paštą 55c arba dvi už $1.05.

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

J Justin Kulis :
3259 South HaUted Street,

CHICAGO. ILL.
!■■■»■■■ "i b iiaaaBnpi n ■ 5

kaina kaip $10.

Dr. W. R. 
Register, 

109 N. Dearborn 
SU 12 augštas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

VIEŠA PADĖKA

MYRTLE BUDRIK

širdingą ačiū tariame adv. K. 
Jurgelioniui už gražią prakal
bą ant kapinių ir visiems tiems, 
kurie su mumis buvo ir mus ra
mino sunkiausioje musų gyveni
mo valandoje. Ačiū visiems gi
minėms, draugams, pažįsta
miems ;ačiu mergaitėms, kurios 
grabelį nešė, ir toms mergai
tėms, kurios gėlėmis musų 
brangios dukreles kapą dabino; 
ačiū visiems, kurie šiokiu ar ki
tokiu budu prisidėjo prie laido
tuvių; ačiū!

P. ir J. Budrikai.

z 1 i ... >>-»>■ ................. «

Automobilių Pentinimo 
Sapa

Ciceros ir apielinkės lietu
viams, kad mes atidarėm 
automobilių pentavimo 
šapą. Atliekame aukštos 1 
rųšies darbą, teisingom 
kainom..

WEST T0WN AUTO 
PAINTING AND 
TRIMMINGCO.

Simonas Kelley Louis Musil

5340 W. 22nd Place , 
Phone Cicero 1801

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
PagrabŲ Vedėjai

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 W. 14th Str., Cicero.

Tel. ęicero 8094
į.,  ---„įTj-,—-—.»■—-

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
sistemą.

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Liętuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, IR

GYDOME VYRUS
$50 & $10

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus tokia maža

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra pavojin
ga. Ar ser
gate ir esate 
n e u ž g a - 
nėdinti? Ar 
norite pas
veikti ? Atei
kite prie ma
nės dėl pil
no laborato
rijoj išegza- 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n, o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagelba X-Ray 
ir Mikrosko

po. Jeigru yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikri- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, šlapumą ir t.t.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu- 
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.

‘606’ 914”
TIKRA PAGELBA

{čirškimai tiesiai j gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (įčirškimas gyduolių j 
gyslas) su revoliuci jonizavo visą 
medikai^ praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
❖artoju naujausius ir geriausius 
serum, Čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoja naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utaminke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Nedė- 
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearbom St., 

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

^z‘1(ELL0GGV<8f
TASTELESS CASTOR OIL

Labai geras eastor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas neshnai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.



šeštadienis, ftugp. I, 1925 guramus, m

Lieiuvių Raieiiuose
(Seka nuo 6-to pusi.)

mi daiktai. Kurie juos išlaimė- 
jo, liko patenkinti. Sutemus 
publika skirstėsi namo. Išvažia
vimas pavyko gerai. Sąryšiui 
liks keletas desėtkų dolerių pel
no iš biznio; nuo laimėjimo dai
ktų utis pelno daug. Kurie tfk 
buvo išvažiavime visi užsiganė-

Tame miškelyje būvą išvažia
vimas ir 
draugijos.
daug 
ir š 
gini

šv. Petro ir Povilo 
Jų publikos buvo 

Buvo muzikantai, šokiai 
iltų gėrimų. Susirinkę sma-
šoko ir diskusavo savo rei- 

s. Buvo ir pas juos daik- 
draugijai 
Sutemus

T0WN OF LAKE reikalai? —

tikėtųsi. 'Pu- 
du išvažiavi-

— Kaip kliubo 
klausiu^

— Geriau negu 
įėjome šią vasarą
mus i miškus ir abu labai ge
rai pasisekė, ypač paskutinis, 
liepos 12 d., į Palos parką. Sve
čių turėjome net du pilnus troš
kus. Liko gražaus pelno kliu- 
bui.

Bet čia atėjo gatvekaris ir 
turėjau skubiai atsisveikinti su 
draugais ir vykti namo.

— Japu Jahnis.

“Švyturio” knygynas 
, parduotas

PRANEŠIMAI
Lietuvių Dramos Mokykla 

Priėmimas imu jų studentų pra- 
. . »> . t rugpiučiui

iki 9 vai. 
metų bus 
su 
metų

.sideda šiandie, subatoj, 
1 d. nuo 3 vai. po pietų 
vakaro. Vaikai nuo 6 
priimnrhi, jeigu ateis 
Suaugę — nuo 14 iki 60 
žiaus. Mokykla dykai visiems,

tėvais, 
uni- 
1258

Val-Ciceras Lietuvių Kooperacijos 
gomų Daiktų Krautuvės, bus visuo
tinas šorininkų pusmetinis susirinki
mas, kuiis įvyks pčtnyeioj, 7 <1. Rug
pjūtis (August), 1925 m., 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Liuosybės svetainėj, 
49 Ct. ir 14 St., Cicero, 111.

Būtinai turite visi šėrininkai atsi
lankyti, nes bus labai nepaprastai 
svarbių dalykų, taipgi atsiųskit se
nas rasytes 
Jūsų 
Jums

šėrų, o gausit 
neatsilankymas gali 
didelį nemalonumą.

Su* pagarba,
J. Tarvld, Nut.

naujas, 
suteikti

Rašt.

ASMENŲ JIESKOJIMAI ISRENDAVOJIMUI
PAIEŠKA U pusbrolio Antano 

Busccko; paeina MarianipolCs aps., 
Veiverių valsč., Pakeklių kaimo. 
Pirmiau gyveno Chicagoj. Turiu 
svarbų reikalą ir prašau atsišauk
ti, ar ji pažįstančių meldžiu pra
nešti man.

Pranas Brunogn
840 W. 33rd PI., Chicago.

ANT RENDOS Storai, ofisai 
Auditorijos Name, 3138 So. 
Halsted St.
Atsišaukite: J. P. Evald, Sekr.

840 W. 33 St., Yards 2790

ne

APSIVEOIMAI
BEKERNfi rendai, graži vieta 

lietuvių ir lenkų apgyventa; renčia 
■ gana pigi. Atsišaukit tuoj 4530 So. 
; Honoro St. Savininkus gyvena: 

4502 S. Hortore ŠI.

\___________ JT

REIKIA DARBININKŲ
_________ VYRŲ

REIK ALINGAS bučeris, ku
ris gerai supranta savo darbą. 
Darbas ant visados. Atsišauki
me tuojau.

A.- (Sucila, 
12300 Emerald Avc.
Tel. Pullman 3990

IEŠKAU merginos, kuri ma- 
i mylėtų.

A. Bolševikus,
201 E. University Avc.

Champaign, 111.
I SIŪLYMAI KAMBARIŲ

tų laimėjimas. Jų 
liks pusėtinai pelno, 
skirstėsi namo.

Smagu, kad skirtingų pažval- 
gų draugijos nariai nekurtuo
se dalykuose gali pasitarę dir
bti kartu. —D. S. Sekretorius.

J. Strazdas kartu su p, Olszew- 
skiu gryžta Lietuvon

Kensington

Z. Petkevičius apie pusantros 
metų kaip atvažiavęs iš Lietu
vos, dirbęs prie Basinskio už 
pardavejį rakandų krautuvėj, 
kur aptarnaudavęs visus lietu- _____ ___ _____ _____
vius, dabar atidaro savo naują Halsted gatvių, kaip girdėjome, 
rakandų krautuvę iki No. 1721 ^tapo parduotas. Nupirkęs jį p 
\V. 47th St., netoli Basinskio 
krautuvės. Atidarymas šią su-

“Švyturio” B-vės knygynas, 
kuris buvo keletą mėnesių atgal 
atidarytas Chicagoje, prie 33 ir

Jonas Kulis.
Knygyną ikišiol vedė p. J.

d., 7:30— Rugpiučio 3
K. Strumilo svetainėje, 
gatvės, kampas Indiana

up:»i vedimui laisvo.; 
našlės nuo 35 iki 40 

vienu vaiku. Aš
Roselam1. 

vai. vakare, 
158 E? 107 
Avė. įvyks Lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovės šerininkų susirinki
mas. Jame bus svarstoma bendrovės* 
nauji reikalai. Todėl visi šėrininkai 
ir žolininkės atsilankykite paskirtu 
laiku.

PAILSKAU 
merginos ar 
emtų kad ir su ----- ------ .
esu 38 metų. Kuri manytų apsivog
ti, malonėkit prisiųsti laišką.

F. Janušiavičius
• x 3432 S. Morgan St. / 

Chicago, Iii.

ISRENDAVO.HJ 
kambariu 
Steni,* Su valgiu ar 'be. 
dcl našlio ar našlės kad ir su vai
ku. Vieta arti Rosehmdo; karai 
paranku. 'Vandeniu šildoma, mau
dynė ir valgyti gailina išsivirti. 

9630 Forfest Avė. 
Tel. Pullman 9544

vieną ar du 
pavicnieni arba vedu*- 

Paranku

— J. Tamašauskas, sėkr.

JIESKO PARTNERIŲ |
PAJIEŠKAU PARTNERIO esu ne-__

DIDELIS, gražiai furnišiotas 
frontinis kambarys fendon, dėl 
1 arba 2 ,vyrų.

I 3014 Emerald Avė. 1 lub.
- Phone Boulevard 10192

REIKIA senyvo žmogaus ant 
farmos, katras myli prie gy 
vulių. Darbas ant visados.

George Darzinick 
Valparaiso, Inl. R. 8 /— Box 10

RAKANDAI
PARSIDUODA 5 rūmų rakandai, 

3 komodos, 2 lovos, viktrolas, kar- 
petaš, 2 siuvamos Singer mašinos, 
wliite rašoma deska. Visi rakan
dai geri kaip nauji. Parduos pigiai 
visus ar no vieną./ Rūmas galima 
pamatyti kapi patiks.

822 W. 37 Place, 2 lubos

Nedarbo laiku munšainieriai 
nedaro tokio biznio, kokį dary-| 
davo gerais laikais, todėl, kad ( 
daug darbininkų, kurie gerdavo! 
munšainą, nedirba. Munšainie-’ 
riai tad pradėjo kovoti tarp; 
savęs. Jie niekina vienas kitą tiži 
munšaino virimo. Sako tu ma-1 
žai geri munšainą, o daugiau I 
verdi, negu tas, kuris labai ge
ria, — mat nekurie mažiau ge-; 
ria munšainą, kad jau nebegali i 
jo gelti. Kada vieni munšainie-j 
riai susirenka, jie nesibara tarp 
savęs, kol prisigeria, o kaip nai laukiamas 

muštis 
mušasi, 

o kad

kol
•ia/ tai pradeda 

su moterimis. Netiek 
kiek rėkia ant moterų, 
moterys gali dar daugiau išrėk
ti. negu munšainieriai, jie turi 
sprukti pro duris, kad dėdės ne 
pagautų rėksnių. Tada jie 
deda vaikščioti per stubas 
savo kostumerių. Nuėję 
jų, jie pasipasakoja savo 
gus, sako jiems, jeigu jus

batą. Apie Z. Petkevičių gali- ($trazdas kuris/ dabar gryžta 
ma tiek pasakyti, kad jis yra;Lietuvon.
inteligentiškas žmogus, nes Ru- Kartu su p. Strazdu Lietuvon

.sijoj yra lankęs augštesnius išvažiuoja, visiškai ten apsigy- 
• mokslus, be to gabus žmogus ir venfj, senas chicagietis, p. A. 
(tinkantis i biznį, kas labai re- į oiszevvski, buvęs bankierius ir 
| tai pasitaiko tarpe lietuvių. Rei- ieid§jas “Lietuvos”, kurią jis 
jkia linkėti gero pasisekimo nau- leido per 20 metų. Jo ^elį ir 
įjam biznieriui. !puikų knygyną arti tr^eto me-

Lietuvių Amerikos Politikos Kliubo 
ant North West Sides įvyks mėnesi
nis susirinkimas 3 <1. rugpiučio, 1925 
m., <S vai. vak. 1644 Wabansra Avė. 
Gerbiamieji Kliubo nariai malonėkite 
būti laiku . Valdyba.

vedęs, negaliu vienas apsidirbti, bu? 
cerio ir groserio biznyje, kas ne mo
kės tai pamokinsiu.

Atsišaukite
10236 So. Michigan Avė.

G.

Cicero
tų atgal nupirko Aušros Spau
dos Bendrovė. ...

P-as A. Oolszewski pastarai
siais keliais metais užsiėmė ne
kilnojamų nuosavybių parda
vinėjimu. Nors biznis jam se-

Liet. Mot. Dr-jos Apšvieta, mėne
sinis susirinkimas įvyks, sekmadieny, 
rugpiučio 2 dieną, 2 vai. po pietų, 
Mark White Square parko knygyne, 
prie Halsted ir 30-tos gatv. Narės 
malonėkite skaitlingai atsilankyti, 
nes turim daug svarbių reikalų.

Sekretore.

REIKALINGAS pusininkas j labai 
pelningą biznį “Summer Refcort”, ku
lis randasi ant pat ežero kranto ir 
netoli Chicagos. Biznis yra nuo senai 
išdirbtas ir neša gera pelną. Ten ran
dasi ir sieros maudynės. Atsišaukit 
kaip tik greit galit, nepraleiskit šios 
auksinės progos. “NAUJIENOS“, 
1^39 So. Halsted St., Box No. 588.

PASIRENDAVOJA kambarys ctel 
vieno vaikino. Kambarys šviesus su 
visais patogumais, su valgiu arba be 

! valgio. Yra telefonas. Arti 69-tos gat- 
į vės karų. Norime blaivų, gerą žmo
gų, gerai, kad butų muzikantas.

6914 So. Robey St.
Tel. Hamlock 0515

AUTOMOBILIAI
PACKARD trokas parsiduoda su 

bizniu — išvažinėjimo soft drinks 
(minkštų gėrimų), su kuriuo galima 
padaryti gerą uždarbį.

J. BALSVEČIUS
4446 So. Fairfield Avė.

pra- 
prie 
prie 
va r- 
nei

site mus sutaikinti, mes turėsi
me bėgti iš to miestelio. Jų ko- 
stumeriai nenor, kad munšainic 
riai išbėgiotų iš Kenstingtono. 
Eina juos taikinti. Atėję prrie 
munšainierių duoda jiems po 
penkinę, kitas |><> dešimkę ir 
sako, jeigu tik sutikime gyven
site, uždirbę visą pėdę atiduosi
me. Be to, perka jiems gerti J 
Sugadijus juos, kaip jų kostu- 
meriai išsiskirsto,
munšainieriai juokiasi į vienas 
kitą žiūrėdami,

Liet. Namų Savininkų Sąjun
gos — Improvement Club/^- se- kėši, bet jį vylioja smagus at- 

; išvažiavimas — siminimai apie tėvynę Lietuvą, 
’ bnsket pienie — įvyks nedėlioj, kurios jis tiek daug metų nėra 
rugpiučio 2 d., 12 vai. po piet, matęs, tad viską metus jis nuši
ls Lukšlos svetainės. Jeigu lytų, tarė gryžti Lietuvon ir 
tai “išvažiavimas” tada butų apsigyventi, daugiau Amerikon 
svetainėj. Bet lietaus nesitiki-' nebegryžtant.
ma. Ateikite visi — lauks du
trokai, kurie visus paims. Išva- darbų ir gyvenęs čia per keletą 
žiavimas įvyks pirmiau garsin- desėtkų metų, bet
toj vietoj — Riverside miškuo- bus daug smagiau senatvę 

6 distrikte. Bus įvairių žai- praleisti savo tėvynėj, o ne sve- 
taipjau bus duodamos do- tim°J šaly, kurioj visgi palieka 

pasižymėju- J U sunus ir dukterys.
| Kiek girdėjome; p. p. Olszew- 
skiai ir p. Strazdas jau šiandie 
vakare apleidžia Chicagą.

se,
dimų,
vanos labiausia
siems. Dovanų yra daug — se
niems, jauniems ir mažiems. 
Visi dalyvaukite išvažiavime — 
susipažinkite su savo kaimy-

— Kom. Narys D.nais.

Bridgsportas
Kai 

net patys kad obalsis

ten

P-as Olszewski 
yra atlikęs Chicagoje didelių

mano, kad

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

TAUPYK IR TURĖK

ir

Brighton Park Liet. Keistučio Kliu
dąs turės susirinkinją rugpiučio 2 d., 
McKinley Park svet., 1 vai. po pietų. 
Visi nariai dalyvaukite, taipgi at
neškite susirinkiman pinigus už iš
siuntinėtus išvažiavimo tikietus.

Sekr. .J. Gasiunas.

Lietuvių I.aisveM Kliubas laikys mė
nesinį susirinkimą subatoj, rugpiučio 
1 dieną, 1925 m., 8 vai. vakare, Lietu
vių Auditorium svetainėje, 3131 So. 
Halsted St. Gerbiami kliubieči^i, 
malonėkite visi laiku pribūti, nes tu
rime daugel svarbių reikalų dėl ap
tarimo. Rašt. K. J; Dcmereckis.

191 kp. SLA. Cicero, III., laikys mė
nesinį susirinkimą neimlioj, 2 d. rug
piučio, 1:30 po pietų-A. Tamaliunines 
svetainėje, 1447 So. 49 Avė. Visi na
riai malonės atsilankyti, nes daug 
svarbių dalykų yra dėl svarstymo.

H. Labanaųpkasf nut. rašt.

Roseland. — Liet. Scenos Myl. 
Batelis rengia draugišką išvažia
vimą į Palos Park nedėlioj, rug
piučio 2 d. Norintieji dalyvauti 
išvažiavime, 10 vai; ryto visi susi
rinkite i Strunulos svet. )Automo
biliai bus padu olai i. kurie jų 
turi. Dalyvaukite visi nariai 
pritarėjai. —Kenijai*

Chicagos Lietuvi^ Draugijos

ne- 
ir

ĮVAIRUS skelbimai

PASIRENDAVOJA ' ’ 
tinkamas ruimas dėl vaiki

no ar merginos ,
,2jros lubos ’’ 

3400 $o. Lowe Avenue

BA&OGNAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

Turim© daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phonea: Yds 3408 — Blvd. 1969 rea.

PASIRENDAVOJA gana ge
ras kambarys dėl vieno vaiki
no, be valgio.

3029 S. Union Avė.
' 2-ros lubos

Tel. Yarda 7282
BR1DGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČ1ONIS. Prez..

Už

PIRKIT PLUMBING4 PAS MUS 
IR SUTAUPYK1T 35% 

Mes parduodame Visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co.
1637 West Division St., 

netoli Marshfiekl

RIENDAI kambarys dėl; dvio 
jų vaikinų arba dviejų mergi
nų, Brighton Parke.

4962 S. Maplewood Avė.
Phone Lafayette 7318

PAJGE touring car, geras 
condition tapas ir penta nauja 
atrodo labai gražiai; parduos 
visai pigiai, už pirmą pasiuly* 
mą arba mainys ant lotų arba 
groserio.

Chas Waitkun
4454 S. Western Avė.

.PARDAVIMUI '
\ ••hARI>AVIMUI <lc|likatesscn, 
grosernč, mokyklų reikmenys, 
ice cream, saldainiai, yra daug 
stako, geras biznis, rendos į 
mėnesį $35.

4838 S. Union St.
\

KAMBARYS ant rendos, tinka
mas dėl vedusios -poros arba dėl 
dviejų vaikinų. Su visais paranka
mais; galės naudotis ir garažu.

Kreipkitės:
5809 S. Winchester Avė. 

Te). Henilock 0753

i IšSIRF.NDAVOJA kambarys, švie
sus, saulė įeina visą dieną; yra 
maudynė ir telefonas. Išduosiu 
vienam ar dviem vaikinam, be val
gio. Atsišaukit vakarais „po 5 vai.

7135 S. Rockwell St., 2 fl.

PARSIDUODA General Dry Goods 
štoras, lietuvių, lenkų ir slovakų 
apgyvento! vietoj, bizniavoj gat
vėj. Biznis išdirbtas per penkius 
metus. Krautuvė didelė — 65 • pė
dų ilgio, 25 pėdų pločio. Frontas 
pagal naujausio styliatis. Apyvar
tos galima daryti už $190,000 į 
metus. Pardavimo priežastis . —• 
noriu važiuot Lietuvon gyvent.

John P. Parkauskas 
1839 W. 47th St., Chicago

kurie musų veikėjų sako, 
Savas pas savą” 

ra neįvykdomas. Bet tai ne
sakydami viens tiesa. Štai kad ir aš, nors gy- 

kitam, ot kad pasisekė paplėšti venų už dešimties mylių nuo
pinigų kaip šieno. Tada mun- Bridgeporto, bet kad panorėjau 
šainieriai klausinėja vieni kitų paragauti lietuviškų kopūstų su 
kiek tas ir tas durnius davė kumpiu, tai kur kitur gausi, jei 
pinigų. Jie už akių kitaip ne- nc Bridgeporte, “pas savą?” 
vadina, kaip durniais, tuos, ku-,Tas mane ir atvedė | lietuviš

kąjį Bridgeportą. Išlipu iš gat- 
vekario prie 32 ir Wallace gat- 

|vių, tikėdamasis rasti pažysta
mų. Bet vieton pažystamų pa
mačiau dvi “mamas”, vieną jau
nesnę, o kitą senesnę, besiko- 
liojant tarpdury. Jaunesnioji iš
metinėja senesniąjai, kad pasta
rosios duktė vylioja jos vyrą ir 
grūmoja jos dukterį areštuoti 
ar stvertis dar griežtesnių prie
monių.

Pasiklausęs tų barnių trau
kiu tiesiai į Norkaus Universal 
valgyklą. Pavalgęs lietuviškus 
pietus žingsniuoju linkui Hal
sted gatvės. Čia pasiveju seną 
Bridgeporto veikėją ir stiprų 
ramstį Jaunosios Birutės. Klau
sinėju apie vaikų draugijėlę. 
Sako, viskas butų gerai, tik ne
teko organizatoriaus Jj Uktve- 
rio, kuris nusipirko savo biznį 
ir todėl jam laikas nebeleidžia 
dalyvauti draugijėlėj d.

— Ar mažai inteligentų 
Bridgeporte? Gausite dar ge
resnį, — raminu savo draugą.

— Nesitikime. Jiems Jauno
sios Birutės reikalai svetimi.... 
— atsako nusiminęs draugas.

—O ar. daug narių turite. 
— šimtą ir penkis. f.. 
Musų pasikalbėjimas nutru

ko, nes priėjo senas pažysta
mas, vienas organizatorių Lie
tuvių Piliečių \Brolybes Kliubo 
Amerikoje.

sąvaitę, kas dvi

rie geria munšainą ir atiduoda 
paskutinius pinigus, nors akyse 
juos vadina ponais. Bet tie var-;vJ 
gšai darbininkai, apnuodinti 
munšainu, neša ir atiduoda pas
kutinius centus sunkiai uždirb
tus, o už 
ja. Pas 
pakliuvus 
netik nuo 
to dvoko, 
Tai faktas.
munšainierką, pagyveno tris die 
nas ir pabėgo nuo jos pareikš
damas kad geriau degti pekloje 
per amžius, negu gyventi su 
munšainierka smirdančioje stu- 
boje. 'l'odel senberniai turėtų 
pasisaugoti, kad neapsivedus su 
munšainierkomis. —Proletaras.

tai juos pravardžiuo- 
tuos munšainierius 
į stubą reikia stipti 
munšaino, bet ir nuo 
kuris jų stubose yra.

Kuris buvo vedęs

Pirma negu pirksi pianą

l’amatykit pas Budriką Gulbransen 
Kegistering Pianą, gražus, tobulas 
balsas; lengvai groja. Nėra ge- 
resnių pianų niekur. Vienatinė lie
tuvių krautuve Chicagoje kur par
duodama Gulbransen Pianus.V.

Jos. F. Budrik
Stock Room 3327 So. Halsted St. 
-------- :—

Kas 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. Čia jūsų 
pinigui dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios x 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakom ingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais puo 10 ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

Chicagos Lietuvi^ Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos nariams žino
tina. Kontesto laikas baigiasi rudi 
piučio (August) 9 d., pertai kvie
čiami visi draugijos . ųariai per 
šias kelias dienas stropiai imtis 
už darbo paraginime savo draugų, 
savo pažįstamų likti nariais šios 
skaitlingos organizacijos, turtin
gos pinigais ir pavyzdingos vidu
rine tvarka. Rugpiučio 9 d. priva
lo būt žinotina kiekvienam daly
viui šiame konteste, nes tai pa
skutinė diena pridavimui naujų 
narių aplikacijų. Aplikacijos pri
duotos vėliau negu rugpftičio 9 d. 
draugijos susirinkime iki 3 va
landai po piet — post ineridiem, 
nesirokuos kaipo i kontesto daly
vių. Susirinkimas prasidės kaip ir 
visuomet 2 vai. p. p., Polish Wo- 
men’s Alliance svetainėj, 1309 N. 
Ashland Avė.

Kontesto Vedimo Komisija: 
Julius Mickevičius, pirm., r 
Xavieras šaikus, sekr.', 
Antanas Vilis, rjišt. pagelb

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susirinki
mą nedėlioj 2 d. rugpiučio, 1 vai. po 
pietų Lietuvių Auditorium, 3131 So. 
Halsted St. Visi nariai malonėkite 
laiku pribūti, nes randasi daug svar
bių dalykų aptarti.

Nut. rašt. S. Kunevičia.

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Daęlžinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPI.ES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 MDwauke Ąv. Haymatket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

JIESKO DARBO
PAIEŠKAU darbo garadŽiuje 

xMechanic Helper, turiu pa 
tyrimų

JL
Tel. Lafayette 5153-6438

liUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 

3804 So. fCedzie Avenue 
CHICAGO.

NAUJA BARBERNĖ
Įtaisyta naujos madčs. Patarna

vimas mandagus. Kerpame vyrus, 
moteris ir merginas. Yra landrė. 
Kviečiaine visus.

A. ZELLON,
1951 Canalport Avė.

ISRENDAVOJIMUI

3 mėnesius mokyklos
L. WEBER 

815 W. 34 Place

GAS STATION
Pardavimui gasolino stotis, labai 

pigiai, išdirbta tarp lietuvių. Darau 
, gerą biznį.
į Atsišaukit greitai

3024 So. Halsted St.
---------Į ■ ------------ ■■■■.- ..........  ......

PARSIDUODA duonos min- 
kymo mašina. Didelė No. 0.

i REIKIA DARBININKU

Parduosiu pigiai už pirmą tin
kamą pasiūlymą.

1246 S. Ashland Avė

MOTERŲ
REIKIA moterų indų plovė

jų, nereikia dirbti nedėlioj.
Kreipkitės:

4169 S. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernč su namu arba be namo. Na
mas yra pečiais Šildomas, 4 štorai 
ir 4 fintai. Parduosiu tik už 
$45,000, įnešti reikia $15,000. liku
sius paliks ant antro inorgičio ant 
5%. Savininkas išvažiuoja ant far
mos.

Atsišuukit:
3008 Elston Avc

REIKALINGA apisenė 
prie namų darbo ir prižiūrėti du 
žu vaiku.

Atsišaukite
1004 St. Charles Rd. 

MayvVood, III.
, Tel. Mayvvood 2239

moteris
ma- PARSIDUODA grosernč ir kitų 

smulkmenų krautuvė. Tikras barge- 
nas, — galima visai pigiai nupirkti.

5954 Ada St.
vienas blokas nuo Loomis Blv. 

•Tel. Normai 1095

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 

— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tąmsta nori, kad apart, “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikrašti, praneš
kite irgi imlius — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumerfus “Naujie
noms”. — Aušros Knygynas.

Lietuvių Keistučio Pašei. Kliu
bo Brighton parke mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, rugpiu
čio 2 d., 1:30 vai. po pietų, Mc
Kinley Park svet., tarp Archer ir 
39-tos gatvės. Visi nariai-rės bū
tinai atsilankykite, nes turėsime 
daug svarbių reikalu apkalbėti ir 
kaslink Išvažiavimo. Kas turite už
silikusių tikietų nuo pereito ba
ilaus arba vakari), malonėkit grą
žinti kotpisijai. —komitetas.

Liet. Kriaučių Lncalas, 269, rengia 
išvažiavimų, nedėlioj rugpiučio 2 d., 
Jefferson Girioj . Visus kriaučius ir 
publiką kviečiame skaitlingai atsi
lankyti . Komitetas.

Siniano Daukanto Draugija laikys 
sėvo menesinj susirinkimą rugpiučio 
2 d., nedėlioj, Chicagos Liet j Audito
rium Svetainėje, tai draugai Simano 
Daukanto Draugijos malonėkite pri
būti ant minėto susirinkimo, nes jūsų 
pribuvimas yra reikalingas.

Nut. raštį. P. Kenutis.

RENDON 5 kambariai,z3 kamba
riai apačioj, 2 kamb. viršuj. Kam
bariai pagal naujos mados ištai
syti. Yra gražus jardas. Geram 
žmogui gera rezidencija. Matyti 
galima nuo 5 vai. vakaro.

J. Rnncevičius, 
6420 S. California Avė.

Tel. Republic 8581«

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ,

REIKIA salesmenų prie real 
estate, kurie kalba lietuviškai 
ir lenkiškai.

L. J. Jacobson
3002 W. 59 St.

PARSIDUODA karčiama (soft 
Drink Parlor) gerai apgyvento] vie
toj. Biznis išdirbtas. Priežastis 
pardavimo ,turiu dvi karčiamas. Kar- 
čiama randasi

549 W. 18th St.

PARDAVIMUI grosemė gera vie
ta, lysas 6 metams, 6 kambariai dėl 
pagyvenimo, renda pigi, priežastis^ 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite
4508 So. Laflin St.

Jlinofs Lietuvių Pašalpos* Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks, šešta
dieny, rugpiučio 1 d. 8 valandą vaka
re Lietuvių Auditorijoj, 3135 South 
Halsted St. Visi kljubiečiai malonė
kite dalyvauti susirinkime.

A. J. Lazauskas, rašt.

PARENDAVOJIMUI krautuvė ir 
10 Kambarių arba parduosiu ant 
lengvu išmokėjimų. Randasi 443 
W. 43rd St., Chicago. Savininkas 
gyvena 1616 S. Halsted St.

REIKALINGAS siuvėjas, 
kantis prosyti ir taisyti.

Kreipkitės:
John Martinkus

2248 S. Hoyne Avė

mo- PARSIDUODA grosernč ir bu- 
Černč. Biznis išdirbtas per 10 me
lų. Parduosiu pigiai ir greitai. Ren
da pigi. Pardavimo priežastį pa- 
tirsit ant vietos.

671 W. 14th Place
Cor. So. Union Avė.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
IFšKAU savo 

mioro AŠmego, 
Charles Snilth. 
Indiana Har'oor, 
UI. Dabar nežinau Jair 
paeina i 
Panemunėlio parapijos, 
hų reikalą ir prašau jo paties 
ha k®s aPie jį žino atsiliepti.

Juozai J. Bimba 
635 — HU'^St., W. Pullman,

PIGIAI pasirepdavoja gara
žas 3207 S. Lowe Avė.

Savininkas gyvena:
716 W. 31 St.

2 lubos iš užpakalio
.-----............... J.—    .y ------------1------------

RĘNDON krautuvė geroj vic

pusbrolio Kazi- 
dahar vadinasi 

.1 gyveno 
‘Chicago,-, .. .. . . v

yra. Jisai toj ir pilnas įrengimas čevery-
' Pirmiau 
Ind. ir

REIKALINGI pardavėjai. Ga
li uždirbti nuo $100 iki $150 j 
savaitę. Atsišaukite pap.

MILLER BROS. 
11241 S; Michigan Avė., 

Roseland

PARSIDUODA pirmos klejos 
restauracija ir hindi ruimis. Vie
ta išdirbta per daugelį metų. Vių- 
ta Švari ir publikos mėgiama. Tū
rių: parduoti greit, nes einu į kitų 
bi^hį,.

1745 S. Halsted St.

iš Mcldaik’škio vienkiemio,’ krautuvės* pardavimui.
nėlio punipi.ios. I uriu svar- ^7^ i .. t.t

Avė. Phone Republic 6154 
Joseph Rekar

;II._ 2422 W. 47'St. netoli Wes.tern 
i ( 

111

REIKIA lietuvių vyri) ir mote
ry. Mokama alga ir nuošimčiai 
(komišinas). Atsišaukite: /
Slavic Union Alliance of America, 
1002—10 North Clark St. Chicagp

PARDAVIMUI saldainių, ice 
creiuno, notions, mokyklų reikme 
nų, žaislų. hardsvare krauluvė, 
skersai kelio nuo mokyklos, daro
mas geras biznis. Pardavimo prie 
žasHs — Ilga.

5616 S. Halsted St.

PEOPI.ES
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PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
PARSIDUODA ice ,cream parlor, 

kendžių ir visokių dėl mokyklos vai
kų dalykų, visai arti prie teatro, tik 
vienos durys. Taipgi, visai bus arti 
prie didelio teatro, kuris bus stato
mas, kaip matyt iš laikraščių. Ati
duosiu už pirmą pasiūlymą, nes einu 
į kitą bipnį. z

3528 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pirmi morgi- 
čiai $5,000 ant 6 nuoš. Priežas
tis pardavimo išvažiuoju į Lie
tuvą.

Phone Normai 4237

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
cigarų ir cigeretų biznis. Vieta iš
dirbta per daug metų. F* 
toki biznį pirkti kreipkitės, 
duosiu su namu ar be namo.

1337 S. 49th Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, labai retai pasitaikanti tokia 
puiki proga, kitas mano 
svarbus biznis verčia mane 
duoti. Randasi geriausioje vieto
je, cash grosernė, deiikatesen ir 
bučernė. Maišytų tautų darbinin
kų klasės distrlkte, South Side. 
Nėra konkurencijos. Yra labai daug 
šviežio stako, pigi renda, geras 
lysas, labai lengva varyti tų biz
nį, biznio daroma virš $1200 į 
savaitę. Kainuoja virš $4000 vien 
tik įrengimas. Paimsiu $2500 ar
ba geriausį greitų 
viskų. Dalinsis 
gu norėsite. O 
duosime atakų 
statysime kur 
tikro bargeno, 
Taipui atdara

Norintieji1 žiūrėjimo ir nedėlioj nuo 
Pnr- to iki 5 po pietų.

labai
par-

Paimsiu $2500 
pasiūlymą už 

išmokėjimais, jei- 
jeigu norėsite par- 
ir rakandu*; iv da- 
norite. Jei norite 
pasižiūrėkite patys, 
krautuvė <Jel ap- 

»’ ry-
to iki 5 po pietų.

3434 Cottage Grove / 
Kampas 34 PIaee.

Extra Bargenas
Dviejų flatų mūrinis namas, 

5—5 kambarių prie pat vie
nuolyno, ' Marųuette 
Parduosiu ar mainysiu

I

GERI PIRKINIAI 
NORINČIAM PIRKTI

2-Flatai, naujas moderniškas na
mas, tik ką užbaigltas būdavot!, 5 ir 

Manor/6 kambariai, Tlle vanos, cimentuotas,

Roseiande dviejų flatų me 
dini« namas, 6—6 kambarių 
kampas, ant dviejų bizniavų, 

_ # 1 f I INčliJlU UUIHŲU

gatvių. Parduosiu ar mainysiu. įmokėt $5,ooo.

graži vietą prie 51st Str., ir Kedzie 
Avė., Kaina $11,700, įmokėt $4,000.

PRIE VIENUOLYNO
2-Flatai, tik ką užbaigtas statyti, 5 

ir 5 kambariai, karštu vandeniu up- 
šildomus, su Bungalow stogu, stikli- 

j. J niai porčiai, 2 karų muro garadžius.
i Kaina trumpam laikui ^ik $14,900,

Du bungaiovvai po 
rius, furnace heat, 
mados. Parduosiu ar

5 kamba* 
naujosios 
mainysiu.

BRIGHTON PARK 
BARGENAI

PARSIDUODA saldainių sankro
va; parduosiu už gana prieinamų 
kainų — tik už $1000. Pragyveni
mui 5* kambariai, . lysas da ant 
dviejų ir pusės metų. Pardavimo 
priežastis — turiu du bizniu.

724 W. 31 St.

PARDAVIMUI grosernė. kendžių 
ir ico creamo krautuvė. Taipgi yra 
dėl bučernčs visi reikalingi 
svmai. Pardavimo 
šit ant vietos.

Du akeriai žemės Oze! Krest 
III. Parduosiu ar mainysiu.

įtai- 
priežaslį patir-

PARSIDUODA grosernė ir ico 
creamo krautuvė, taipgi visokių 
smulkmenų. Renda gana pigi, 
ruimai pagyvenimui. Pardavimo 
priežastį patirsit vietoje.

3512 S. Lcwe Avė.
Tel. Yards 5881

PARDAVIMUI grosernė ir 
deiikatesen štoras, kendžių ico 

5 cream ir kitokių mažmožių. Pa
rduosiu pigiai, nes turiu apleis
ti Chicagą. 5301 S. Union Avė

PARDAVIMUI 
restaurantas. 
ilgas, h'enda 
priežastis —

Kreipkitės:
3717 S. Halsted

už cash 
Biznis geras, 
tik $30. 
savininkas

pigiai 
Lysas 

Pardavimo 
serga.

St

BARBERNE ant pardavimo, 
biznis išdirbtas per 20 metų.* 
Priežastį patirsit, ant vietos. 
Atsišaukit į Benošiaus aptieką

1616 W. 17 St.

TURI būt greitai parduotas 
štoias saldainių, tabako, šal- 
takošės ir mažmožių pigiai.

Kreipkitės: •
4065 Campbell Avė.

t 180 akerių farma prie pat 
miesto, daug gyvulių; yra viš
tų, fruktų, naujausios pnašinos. 
Parduosiu ar mainysiu.

Jei norite pirkti, parduoti ar 
mainyti namus, lotus ar far- 
mas prašom užeiti pas mus: 
mcc turim visokių bargenų, 
kas tamrtas užganėdins.

JOSEPH GAVRILOVICZ & 
SON

217 E. 115th St., Chicago

KITAS
4-Kambarių medinis namukas, 2 lo

tai, 6214x125, randasi prie Western 
Avė., ir 72nd St., greitam pardavi
mui kaina $3,800, įmokėt $2,000.

' SOUTH SIDE
2-Flatai, medinis namas ant mūri

nio pamato, furnace apšildomas, ci- 
mentuotas beismontas, elektra, va
nos ir kiti parankumai, 2 karų gara
džius. Randasi ant Elltabeth ir 56 
St., 2-blokai nuo Sherman Parko. 
Rendos neša, 
$7,150, įmokėk $2^000.

7-Kambarių
su visais patogumais, furnace anšil- 
domas, graži vieta, randasi ant 56 St. 
ir Morgan, vertas $7,500. Kaina grei
tam nardavimui tik $6,000, įmokėk 

' $2.000.
Kreipkitės prie ifral»otin(n.

K.J. MACHIUKAS,
3133 So. Raistai St., 2ros lubos' 

Tel. Boulevard 1940

2 augštų, naujas, medinis namas, 
2-5 kambarių flatai, platus lotas, 
viskas moderniškas. CftCIfifi 
Bargenas. Kaina z ^OvUU

2 augštų, naujas, mūrinis namas, 2 
kambarių flatas, viskas moderniška. 

Ke™?b"r' $10200
2 augštų mūrinis namas, su skiepu, 

2-4 kambariu flutai, viskas moder
niška, specialis
bargenas

Mrs turime visokių biznių, parda
vimui arba mainymui.

3. R. PIETK!EWICZ & GO
2612 W; 47 St.

j PARDUOSIU aiba mainysiu ant 
i 2 flatų, arba loto nauja 5 ruimų bun- 
I galow. Randasi gražioj vietoj Mar
ųuette Paok apielinkėje.

Atsišaukite prie savininko.
K. SAUKLIS,

1712 S. Union Avė.. Chicago, III. 
(2 fl. front)

GERIAUSIAS BARGENAS
Pardavimui naujas muro namas, 2 

po 5 kambarius ir dviejų karų muro 
garadžius. Teisingas pasiūlymas 
bus priimtas.

Savininkas
6719 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI Idlin 110 pėdų 
nų > Wosiern Avi.-. | \vestus ant 
Marguotu* Road, 30X1’’b- Kaina 
$15,000. J\su' priverstas parduoti, 
kadangi pradedu būdavot i garažų, 
todėl pinigų reikia. Taipgi turiu 
parduoti $10,000 antrų morgičių 
po $125 į mėnesį mokamų. Gau
sit gerų nuošimtį.

Kreipkitės pas: 
J. VVELICKA 

6559 S. Maplcwood Avė.

Kaina$89.00 į mėn.
KITAS 

mūrinė rezidencija,
AR JUS GALIT SUDĖTI ŠITA

Aukščiau pažymėtos raides, 
kuomet gerai sudėtos, sudaro 
vardų žymaus miesto 
jų. Kiekvienas atsiuntę 
gų sudėjimų gaus puikų lotą,
mieros 25X125 pėdų dykai ir 
išvalytas nuo visokių krpmų, 
vasarinėj resprtų sekcijoj Wis-

Jctuvo-
teisin-

PIRKITE BARGENUS

PARDUOSIU arba mainysiu 6 
flatų muro namų ant * mažesnio 
namo arba farmos.

4 FLATŲ muro namų parduo
siu arba mainysiu ant biznio 
iotų. t

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 4899

DU KARTU bargenas. Išsimaino 
ant ne bizniavo didesnio ar ma
žesnio nanio, garažo, geros far- 
mos ar parduos pigiai už rasit ge
rų kampinį muro namų, kur yra 
2 krautuvės ir 8 flatai. Brokeriams 

t mokėsiu komišinų.
I. Stankowicz

901 W. 33 St.
Tel. Yards 4669

ar

naujas mūrinis
2 pagyvenimai 6—6 kam-

PARSIDUODA 
namas, 
bariai,I vėliausios mados, gražioje 
vietoje. 
Randasi 69 Talman Avė. 
kas — 6936 S. Talman Avė.

biznio
Pen- 

fomis 
cimen- 

tuotas skiepas, graži apielinkė, daro
mas geras biznis. Parduosiu už pir
mą teisingą pa.siulimą.

5306 So. Union Avė.
Tel. Yards 1321

PARSIDUODA 2 aukštų 
namas su bučerne ir groserne. 
ki kambariai pragyvenimui, 
šildomi, elektriką, maudynė,

Vertas $16,000 už '$15,000.
Savinin-

DIDŽIAUSIS BARGENAS
ŠĮMET

PARSIDUODA 3 stalų poohui- 
mis su furničiais. Biznis išdirbtas 
pardavimo priežastis—turime vyk
ti ant farmos iš priežasties mir
ties. 4 pagyvenimui kambariai. 
Tinka dėl barzdaskutyklos.

4211 Maplewood Avė.
Lafayette 5748

$750 KIMBALL grojikliai 
pianai su 79 rolėmis ir ben- 
čium: parduosiu už $150. 
leidžiu miestą.

Mr. Dubro.
2332 W. Madison St., i si

Ap-

fl.

krau- 
visos 

Gero-!

GRAŽIAUSIA UKfi MICHIGANO 
VALSTIJOJ

70-akrn ūkis, 60 dirbamos žemes ir 
20-ganyklos, su 8 kambarių gyveni
mo namu, ant cimentuoto pamato ir 
"•yvulių tvartais. Moderniškos ūkiš
kos mašinos ir įrankiai, 15 štuki-ų 
ralvijų, 2 gražus arkliai, paukščių ir 
l. t., gera žeme, auga rugiai, kvie
čiai. avižos iv raudbnieile dobilai, 
nrie bėgančio uoeb'o Ir didelių miškų. 
Kama žema taipgi mainysime j

105
Standard Land Association 

W. Monroe St. Suite 1305
Chicago, Illinois.

GERAS pirkinys soulh sidėj, 
bloko nuo Ogden Park. 3 flatų 
muro namas su visais įtaisymais: 
skrinai ir žiemai antri langai yra. 
1—5 ir 2 po 6 kambarius, 1 fia
las furnace heat, 1 karo garažas; 
renda $165 i mėnesį; narduos'u už 
$15 000. įnešt reikia $5,000, Kerip- 
kitės iš rvlo ligi 11 vai.

1920 S. Halsted SI.
3 fl. front

PARSIDUODA arba apsimaino 4 
pagyvenimų namas 2 po 5 ir 2 po 4 
kambariuK. Garadžius dėl 2 karų. 
Namas randasi 3207 Lowe Avė.

Savininkas
J. G., 

716 W. 31 St.
H lubos iš užpakalio

na-

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė lietuvių apgyventoje kolonijoje — j 
turiu 2 bučerne ir groserne, vieną iš : 
jų turiu parduoti — kurią norėsite, 
galėsite pirkti. Parduosiu labai pi
giai, nes 2 vietos, sąlygos' gyvenimo 
neleidžia laikyti. I

2958 So. Ix)we Avė.

P A RS ĮDUODA restoranas, 
vieta, išdirbtas biznis, 
karių linijų kryžkelės, 
nysiu ant naujo namo 
kio biznio.

2008 \V. Chicago

gera 
prie gatve- 
arba niai- 
arba kito-

Pardavimui 3 naujos 
t u vės. ką tik užbaigtos, 
išrenduotos, prie 43 St. 
je vietoje, parduosiu labai pi
giai. Kad gaviu šį bargeną, at
sišaukit tuojau. Agentų nerei
kia. Atsišaukite subatoje ir 
panedėlyje.

Wm. Golmas,
3839 W. Roosevelt Road , 

Tel. Lawndale 1690

Del informacijos kreinkites pas, 
K. J. MACHHJKAS, 

2138 So Halsted St. 2 ros lubos 
Tel. Boulevard 1940

PARDAVIMUI 
geroj vietoj, 
kambariai dcl 
(los.

Atsišaukit. 
4619 S.

grosernė, labai 
lysas ant 3 metų, 5 
gyvenimo, ren-

Ilermitagc Avė

PARDAVIMUI 3 
rinis namas, netoli 
Parko. Atsišaukite 
ninko, 3 fl.

fialų mu-
McKinley

prie savi-

PARSIDUODA Pool Room už ga
na prieinamą kainą ir vieta gana tin
kama dėl biznio ir yra nešantį gana 
gerą pelną. Taipgi 4 ruimai <lel gy
venimo ir renda pigi. Norima 
biai parduoti

J. M., 3607 Decdor St., 
Tel. Indiana Harbor 1617 

Indiana Harbor, Ind.

sku-
Turiu 

nes, 
namu 
nysiu 
tinio

EXTRA!
dvi bučernes 

vieną iš dviejų 
arba 
geroj 

namo.
K.

ir groser- 
parduosiu su 

atskirai. Taipgi mai- 
apielinkėj ant priva-

PARDAVh.ILT grosernė. Labai 
pigiai atiduosiu gerai įrengtą krautu
vę. Tas pats savininkas per 4 me
tus. Rendos $45, su kambariais. 
Bargenas. Randasi geroje vietoje.

Atsišaukite
2862 W. 38 St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė pirmos klesos — parduosime gana 
pigiai. Biznis geroje vietoje ir yra 
nešantis gerą pelną. Pardavimo 
priežastį sužinosite vietoje.

3628 So. Union Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 
staurantas. Biznis eina gerai, 
man vienai persunku. Jeigu kas 
tetų aš sutikčiau pusę parduoti.

Atsišaukite
6343 So. Westem Avė.

re- 
bet
no-

PARDAVIMUI grosernė, puiki vie
ta, parduosiu arba mainysiu ant au- 
tomobiliaus arba ant loto, arba par
duosiu su namu arba be namo. Prie
žastį patirsit ant vietos .

Atsišaukite
4629 So. Paulina St.

PARDAVIMUI barber shop lietu
vių apgyventoje kolonijoje — 3-jų 
krėslų . Biznis išdirbtas per d»ag 
metų ir yra nešantis gel-ą pelną. 
Priežastį pardavimo sužinosite vieto
je. Kreipkitės j

Naujienų Skyrių 
3210 So. Halsted St., 

Box 239

PARDAVIMUI barber shop —• vi
si įtaisai pirmos rųsies. 4 krėslai 
balti, rakandai marmuro, lysas 3 me
tams. Biznio gatvė. Parduosiu visą 
arba pusę.

320 E. 14th St. 
Chicago Heights, III.

visą

PARSIDUODA 2 pečiai. 1 kok- 
sinis. 2 kietųjų anglių. Parduosiu 
labai pigiai — už pirmą teisingą 
pasiūlymą. Matyti galima vaka
rais, subatomis nuo 3 vai. po piet 
nedėliomis visą dieną.

5206 S. Perui a Avė.
Tel. Boulevard 6670

BRIGHTON PARK BARGENAI
PARDAVIMU) lietuvių restaura- 

nas. labai geras biznis. Gera prie
žastis pardavimui. Puikus barge-
nas.

2612 W. 47 St.

ICE CREAMO, 
šokių smulkmenų 
pardavimo, 
pagyvenimui, 
tis — vienai 

3302

kendžių ir vi- 
krnutuvė ant 

Randasi 4 kambariai 
Pardavimo priežas- 

pep sunku, 
S. Union Avė.

Dankevičius
S. Wells St.

Phone Yards 3906

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI mūrinis namas, 

6x6 ruimai, kelių bei gatvių iš-( 
taisymas išmokėtas, namas randa
si Brighton Parke gana tinkamoje 
vietoje gyventi. Namas randasi 
4316 S. Fairfield. Parduosiu gana' 
pigiai. Kreipkitės pas savininkų 
Paulovičius. 3238 S. Halsted St.

Phone Boulevard* 7667

PARDAVIMUI 9 flatų namas, ga
ru šildomas, naujos mados vanos, 
rendų atneša į metus $6300. Nau
jas namas, ką tiktai užbaigtas; 
mainysiu į lotus arba į mažą na
mą. 2610 W. 65 St. ir Rockwell 
avė. Tel. Republic 8289.

BARGENAS tai bargenas, netoli 
vienuolyno ir Manjuette Parko.

NAUJA bungalovv, 6 kambarių, 
garu apšildoma, 56 pėdų ilgio, par
duosiu už $8,250 su įnešimu tiktai 
$1500, kitus kaip rendą. Atvažiuo
kit pažiūrėti.

Klauskit
PRATAPAS, 

6816 S. Rockvvell St.
Tel. Prospect 10139

PARDAVIMUI. Kas nori gyven
ti ant tyro, sveiko oro, gražiam 
mieste Cedar Rapids, Iowa, prie 
gražios, žuvingos Cedar upės; 6 
ruimų namas, yra elektra, genas, 
maudynės, cementuotas skiepas, 
didelis kampinis Iptas, bume, viš
tininkas. Praduosiu už prieinamų 
kainų arba mainysiu imt Chica- 
gos nedidelio napio arba loto. Del| 
platesnių informacijų meldžiu 
kreiptis šiuo adresu-

J. Salasavičia,
4415 S. Fairfield Avė.

PARSIDUODA du imnroved lo
tai, ant 69-tos gatvės ir Western 
Avė. Norėčiau parduoti už cash 
arba mainysiu ant namo Chicagoįe 

Savininkas
6023 Mayfield Avė., Clearing, III

PARINKTI rezidencijų lo
tai pardavimui, labai pigiai, 
lietuvių kolonijoj. Del vietos 
ir kainų rašykit Naujienos, 
1739 S. Halstel st., Box 592

GREITAI parduodu keletą- 
parinktų rezidencijos lotų, pil
na sekcija kampinių. Visi pa-, 
čiame viduryje Calumęt. Del! 
smulkmenų rašykit Naujienos,! 
1739 S. Halsted st., ]

LOTŲ BARGENAS PRIE 
VIENUOLYNO

Lotas 30x125 ant Campbell Avė. ir 
68th St., vertas $1500, 
už $1300.

2 lotai, 60x125 ant 
Avė., ir 69th St. Kaina 
kiekvieno.

Kampinis ir šalinis lotas, 72x125, 
ant Maplewood -Avė., ir 68th St., grei
tam pardavimui, kaina $3150.

Lotas 37*4125 ant 69th St. ir Rock- 
well, kaina $1600.

2 lotai, 65x125 ant Talman ir ,68th 
St.. kaina Xiž ab^i $2150.

Ix)tas 30x125 ant Sacramento ir 
59th St.. kaina $1300.

Kreipkitės pas,

| PARDAVIMUI 5 ruimų cott
age ir 3 lotai. Kaina $3)250.00. 
įmokėti $1,000, o kitus kaip 
rendą.

| 10710 So. Albany Avė.
Mt. Greenwood, III.

PARSIDUODA muro naiphs. dvie
jų aukštu. 4 pagyvenimų po 4 kam
barius. 
Žas ir 
$8,300.

MARQUETTE MANOR. Puikus, 
naujas, 2 flatų, 5-6 dideli kambariai, 
2 karų garažas, garu šildomas, sun 
parloras ,porčiai su sieteliais, įmūry
ta vana, didelis bargenas, kaina 
$15,500, savinirkas,

6115 So. Washtenaw Avė.
Tel. Republic 9094

i

parduosime

Maplewood 
tik $1250

K. J. MACHIUKAS, 
3133 So. Hąlš.ted St., 2ros lubos 

Tel. Bopjevard 1940

PARDAVIMUI 12 lotų ir nauja 4 
kambarių cottage ant cementinių po
stų, prie gero kelio, yra bėgantis 
vanduo ir moderniškas plumbingas, 
taipgi yra elektra, garažas, didelis 
vištininkas, virš 100 vištų, vieta dėl 
karvės, ožkų ir t. t. Iš fronto gra
žus dideli medžiai, prie busimos ka
rų linijos. 15 minutų eiti nuo Halsted 
St., karų linija 7c, busų linija 1 blo
kas, kaina $8000, pusė cash, kitus iš
mokėjimais. Imkit Sacramento karą 
ant Halsted St. iki galo linijos, eikit 
j vakarus iki Kedzie, paskiau į pie
tus iki 115 St. ir ,L bloką į vakarus. 
Savininkas T. Ė. D RISC DLL.

Yra elektra, gasas gata- 
kiti pagerinimai; prekė tik

3041 Lowe Avė. 
Savininkas Ist fl,

NAUJAS mūrinis bungalow, 5 
dideli kambariai, su • girndimis 
augštas, furnace šildomas, netoli 
nuo 71 St. ir Westcm Avė. Bus 
ištaisytas kaip norėsite, kaina 
$6750, cash $1000. Atdara nedėlio
mis ir vakarais. Raktai randasi pas 

A. N. Masulis Co.
6641 So. yVestern Avė. 

Tel. Republic 5550

WESTERN Avė. lotai, 50x125, 
netoli 55 £>t.. kaina $3750. pusė 
cash. 25x142 pėdų, apie 150 pė
dų nuo 59 SI. transferinio kampo, 
kaina $3300. Atdara nedėliomsi ir 
vakarais.

A. N. Masulis Co.
6641 So. Westcrn Avė.

Tel. Republic 5550

PARSIDUODA 3 pagyvenimų po 
5 kambarius medinis namas visi 
paskutinės mados įtaisymai.

Atsišaukite:
3829 So. P.ockvvell Str.
Tel. Republic 8594

GRAŽUS namas 4 flatų ir 4 karų 
garažas, 6442-44 So. Rockwell St., 
1 metų senumo, kaina $31,500, cash 
$10,000. Paimsiu modernišką mūrinį 
bungalovv j mainus. Pasimatykit su

G. SCHREIER
> : Tel. Prospect 6238

T

PARDAVIMUI 2 lotai Ant 
Oakley Avė., tarpe 73 St. ir 74 
St., kaina $800. Namie nedėlioj 
po pietų.

4836 So. Ridgeway Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių naii; 
jas mūrinis bungalo'w, miegojimui 
porčiai. Naujas namas ir naujos 
mados, cash $3000, kitus išmokė
jimais. •>' -Ha• i Savininkas

7019 S; Talman Avė
-------- ---------- ---------- —-
NEGIRDĖTAS BARGENAS

! 5 KAMBARIŲ mūrinė cottage
Rox 591 I 33

ii’4 augšto medinis namas,

ir

PIRMAS LAIMES!!!

’/2 
loto. Rendu $55, 1642 W. 33 St. •

9 KAMBARIŲ medinė cottage ir 
’/3 loto, 1643 W. 32 PL |

2—2 AUKŠTŲ mūrinis namas,
2 flatai mūrinis namas 6 ir I 4—4 kambarių flatai, rendos $25 

I už flatų. 3259—61 S. Paulina St. i a « T r __ • f „ -_ — - __kambariai, elektra, vanios

PARDAVIMUI namas, 
po 6 kambarius ir 
ninis frontas, lotas 
na $11,000.

Atsišauki t:
2429 S. Central

2 fintų, 
skiepas, akme- 

30 X125, kai-

Park Avė

PARDUOSIU ar mainysiu muro 
namą 6 ir 6 kambarių, su visais nau
jausios mados įrengimais, mainysiu 
ant pigesnio bile kur randasi. Maty
ti galima vakarais, subatoms nuo 3 po 
pietų, o nedėlioms visą dieną.

Tel. Boulevard 6670 
5206 So. Peoria Avė. •

ANT pardavimo 3 pagyvenimų 
muro namas po 6—6—6 kambarius. 
Yra vanos, elektra ir kiti visi 
naujos mados įtaisymai. Savinin
kas parduos ar mainys ant ma
žesnio namd toliau iš piiesto su 
nkeriu Žemės ar (langiaus. Namas 
randasi 910 S. Oakley Blvd. Kaina 
$18,500, įmokėt $4500. Del infor
macijų matykit

J. N. ZEWERT & C0. 
4377 Archer Avė.

MORTGECIAI-PASKDIOSPARDAVIMUI naujas muro 5 rui
mų bungalow arti Crano Co., garu 
šildoma ir visi įrengimai kas prie 
namo reikalingi, kaina $8100, įmo
kėti $2000, likusius $50 į mėnesį už
baigtas July 1, arba mainysiu į lotą.

Savininkas
6338 ^o. Mozart St.

----------------- į—------------------- ----- -
PARSIDUODA muro 2 flatų po 6 

kambarius, karštu vandeniu šildomas. 
Naujos mados budavojimas, su visais 
įrengimais. Muro garadžius dviem 
karanur, tik G mėnesiai kaip pabuda- 
votas.

7013 Washtenaw Avė.

PARSIDUODA 7 kambarių rezi
dencija su lotu. Yra maudynė, 
elektra, gazas, daržas, viena kar
vė ir 40 vištų. Garažas vienam au
tomobiliui.

Savininkas,
7230 S. Talman Avė.

ANTRI MORG1ČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius MorgiČiua 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave„ 

Lafayette 6738.

6 
garadžius mūrinis. Renda $75. 
į mėnesį. Kaine $5900, įmokėti 
tik $1,000.

| 4 Flatai mūrinis namas, visi' 
po 6 kambarius elektra, vanios, j VVIUWUII1IW 
Ice Boxes, gasiniai pečiai, kar- Del smulkmenų 
petai ant stepsų, Tile florai į 
Hali ir toiletuos, garadžfus mū
rinis 3 karams, lotas 50 ir 160 
pėdų. Renda metams $4100.00, 
kaina /$22,000, įmokėt $2,500. 
Namas geroj vietoje 1 blokas 
nuo didelio parko, ir pusė blo
ko nuo bulvaro, šautų % pusėj, 
taipgi mainys ant mažesnio na
mo arba lotų.

CHAS ZEKAS
4454 So. Westem Avė.

_____________ U ■1 4------- - -----—
DIDELIS BARGENAS!!!
ANT Halsted ir 31 St. biznia- ,4 po 4 kamb., elektra, beizmen-1

vas muro namas, štoras tinkan-‘tas. Parduosiu pigiai. Sįavinin- Į?- lo^Airber Atkaru

į 3—2 AUKŠTŲ mūrinis namas, 
1 5—6 kambarių flatai, 3441—43—45 
. Charlton Si.

5 KAMBARIŲ cottage, galima 
1 lengvai perdirbti į krautuvę, ge
ra vieta dėl biznio, 1849 W. 35 St. 
Lotai prie Wood St., tarpe 35 
St„ cementinė gatvė, kaina

F. J. WILKEN.
3422 S. Wood St.

ir 36 
$760.

PARSIDUODA dvi cottage. me
dinė už cash arba mainysiu į ken
džių sankrova arba į grosernę. 
Kaina abieju kaladžių $5 500, ren
dos neša $58. Randasi 2819 South 
Emerald Avė. Kreipkitės pas sa
vininką 5418 S. Francisco Avė.

PARDAVIMUI dcl apleidimo 
miesto, 2 fl. namą, 4—4 kambarių, 
visi šviesus kambariai, cementinis 
skiepas, elektra, furnas šildomas, 
3 karų garažas, kaina, $6650, cash 
$2,000.

6114 So. Carpenter Str.
Tel. Wentworth 6131

ANT pardavimo 6 flatų mūri
nis namas po 4 kambarius. Par
duosiu arba mainysiu ant biznio 
arba farmos. Namtis randasi ant 
Brigeporto. Parsiduoda bizniavas 
.namas su groserne ir 4 kambarių 
flatas, lotas 
dasi Cicero. Kreipkitės:

40\/125. Namas ran-

J. LEPO 
W. 35th St.

Phone Boul.,3249 arba Rep. 10363
722

PARDUOSIU savo geroje vie 
toje lotą, viduryje Calumet. 
Paimsiu mažais įmokėjimais. 

-...i-’ Del smulkmenų rašykite: Nau- 
deniu šildomos, kieto medžio H- j ienos, 1789 S. Halsted Str. I

PARSIDUODA 2 aukštų biznia- 
vas mūrinis namas, 6 kambariai ir 
krautuvė. Yra elektra, gazas, van-

baigta, 2 karų garažas.
2517 W. 59 St. Box 590

MOKYKLOS
SPECIALIS NU-

PIGINIMAS
Kainų laike vasaros mėnesių dėl 
Drafting, Designing ir Dress- 
making. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dėl tolimesnių infor
macijų.
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 W. Madison, Chicago, III. 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager
PARDAVIMUI medinis namas, 

4y4 kambariu. Parsiduoda gana 
nigiai — $4209. Rendos neša $60 
i mėne.s{. Agentai malonėkit nesi
kreipti.

5236 S. Lowe Avė.
. . , ■. . —,—... ...... —

PARDAVIMUI muro namas,

PARSIDUODA 6 kambarių 
cottage su beizmentu ir vis- 

. kom, Elektra, grasas, kieto me- 
' džio išbaigimas.
i 8323 Emerald Avė.

PARDAVIMUI namas ir lo- 
I tas, rendos virš $100 į mėn. Yra 
skiepas, krautuvė ir flatai, 
$7500 arba mainysiu

4410 So. Wood Str.

tis visokiam bizniui, ir du fl- kas 2 iš užpakalio, 
po 6 kamb. Rendos 
į mėnesį. Parduosiu 
įnešti $6,000.

neša $145 
už $12500

3614 So, • Union Ąve.

DU FL. PO 6 KAMBARIUS
RANDOS neša $70 į mėnesi

PARSIDUODA bizniavas na- Parduodu arba priimu į mainus 
mas su groserne ir 4 pagyve- lotą, biznį arba ką kitą, 
nimui kambariai. Noriu par
duoti namą ir biznį.

1627 S. Newberry Avė.

Kreipkitės prie
. A. KAIRYS
3313 So. Halsted Str.

2-os lubos Boulevard 4383

• PARDAVIMUI mūrinis na-' 
mas, 4-5 kamb., yra elektra, va
nos, skiepas, įplaukų j metusi1 
$720, biskį įmokėti kaina $6300 

2649 W. Fulton Str. 
Telephone Seeley 3841

PARDAVIMUI ant S. W. kampo 
t., prie 119 

i ir 126 Archer Avė. karų linijos. 2 
flatų medinis namas, 6—5 kamba
rių. rendos $70 į mėnesį, tihka dėl, 
mažų piknikų daržas arba resoi4!.'

| 5204 S. Kolin Avė.
Netoli Archer Avė. j

BRIGHTON Parke turi būt 
parduotas greitu laiku medi
nis 
yra 
čias

namas, 5 ir 5. kambariai; 
elektra, maudyne ir tu.š- 
lotas šalę..
4424 S. Talman Avė

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmeni&ką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis. \

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madiaon St.

NORI PIRKT NAMĄ

PARDUOSIU muro -namą ant 
kampo, 4 po 5 kambarius, garu 
šildomas, gasiniai pečiai. Yra 1c- 
daunės prie namo, arba mainysiu 
ant bungidow ar 2 f|atų namo 
ba ant grosernės šu namu. 

2435 65th St.
Ist floor front

ar-

SAVININKAS važiuoja j Plo

PARDAVIMUI 6 kambarių 
mūrinis bungalow prie 54 PI./ 
netoli Kedzie Avė. Karštu van- jos mados namas, Marąu^tte kai lai atsišaukia tuojau.

P. 8aVickas
, 726 W. 18th St.
I Phone Canal 1603

PARDAVIMUI 2 flatų, nau-

Turi apie $8000 cash. Pirk- ridą. Parduoda naują 2 flatų 
tų 2 flatų, 6 & 6 Marųuette namą bus užbaigtas šią savai- 
Manor apielinkėj. Tik savinin-

SAVININKAS, apleidžia mie
stą, turi parduoti didelį moder
nišką, 6 kamb. bungalowt prieš 
Marųuette Parką^ Aržuolo gri
ndys', trimiųgai, furnas šildo
mas, kaina $8500. 3422 W. Mar- 
quette Road.

deniu šildoma, yra skiepas.
Savininkas

5330 S. Kedzie Avė.’

Parke. Savininkas mainys į bun 
galow arba parduos įmokėjus 
biskį pinigų, 6125 S. Troy St.

tę. Viskas moderniška, įmūrytos 
vanos, kaina, $16500, tiktai 
$4500 cash. Savininkas ant pa
reikalavimo.

6228 So. Wood Str.

NEGIRDĖTAS MAINAS. Parsi
duoda 2-jų flatų naujas mūrinis 
namas po 6X6 kambarius. Karštu 
vandeniu apšildomas. Parduotu pi
giai arba mainysiu į medinį namą 
arba bungalow — neatsižvelgiant 
kokioj vietoj. Kreipkitės:

Telefonas Lafayette 5107

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą į devy
nis mėnesius; augštesnj j dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną Žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 
3106 S. Halsted St.. Chicago, III.


