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LIETUVOS SEIMO PREZIDIUMAS IŠRINKTAS
Metė bombą į Ame 

rikos legaciją
Britų kasyklų savininkai 

nori taikytis
Bergeris reikalauja daugiau 
algos valstybės tarnautojams

III Lietuvos Seimo prezidiumas išrinktas
Pirmininku išrinkta Staugaitis, liaudininkas 
. I vice-pirmininku Kairys, socialdemokratas
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[Phcific and Atlantic Photo]

Norge ekskursijos delyviai, kurie kartu su Amudsennn lėkė per žiemių ašigalį. Paveikslas 
nuimtas Teller, Alaska ir prisiųstas “P and A Photos”.

62 milionai žmonių žuvo
nelaimėse per 12 mėty

Imigracija ir emigracija

Epidemijos yra atėmusios dau
giau žmonių gyvasčių, ne 
kad karai visame pasauly.

Daug amerikiečių svetimšalių 
važiuoja j savo gimtuosius 
kraštus paviešėti *

birž. 4.— 
Draugijų 
direkto-

B. Kitte- 
Pan-

- KAUNAS, birželio 2. (Elta). [Paštu iš Lietu
vos Pasiuntinybės Washingtone]. — Naujojo Sei
mo prezidiumas; Pirmininkas — Jonas Staugai
tis; Pirmas Vice-pirmininkas — Kairys; Antras 
Vice-pirmininkas — kunigas Steponavičius; Pir
mas Sekretorius — Kinderis. Antro Sekretoriaus 
rinkimas atidėtas.

[Asmens, išrinkti prezidiuman, partijomis 
yra! Jonas Staugaitis, liaudininkas; Kairys, so
cialdemokratas; kun. Steponavičius, krikščionis- 
demokratas; Kinderis, vokietis, tautinių mažu
mų atstovas J.*" ,, . * V

III Seimo atidarymas
KAUNAS, birželio 2. [2TA], -- Naujai iš

rinktas Trečiasis Lietuvos Seimas susirinko šian
die. Susirinkimą atidarė, kaipo vyriausias metais 
Seimo narys, Finkelšteinas, žydų atstovas.

Atidaromojoj kalboj atst. Finkelšteinas reiš- 
kė linkėjimų, kad Lietuvos respublikoje jsivieš- 
patautų tikra demokratija ir kad Lietuva atgau
tų lenkų okupuotą Vilnių ir Vilniaus kraštą.

tarnautojais Lojiky prezidentu
Socialistų kongresmanas veika- Inauguravimo metu komunistai

lauja jiems minimum 1,800 
dolerių algos metams

pakelė triukšmo, valiodami 
sovietų valdžią

Muštynės su fašistais Če- 
choslovakijoje

Įvykusiose pilsene riaušėse ke
liolika asmenų ir komunistų 
vadas sužeista

~WASH1\TGTONAS, 
Raudonojo Kryžiaus 
Sąjungos generalinio 
riaus asistentas, T. 
ridge, savo pranešime
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
konferencijai sako, kad nuo 
1914 metų epidemijos, su savo 
40,000,000 aukų, išplovusios vi
same pasauly daugiau žmonių, 
ne kad Jų žuvę per tą laiką vi
suose karuose ir pilietinėse ko
vose.

Iš 62,000,(MM) žuvusių žmo
nių pasaulio nelaimėse nuo 1914 
metų iki šiol, 9,(MM),000 gyvas
čių žuvę karuose ir 6,(M)0,000 
pilietinėse kovose.

Per tą patį laiką sužeistų 
žmonių buvę 140,000,000. Bend
ras skaičius žuvusių ir sužeis
tų Įvairiose pasaulio 
se, pasak Kitteridgeo, 
vieną dešimtąją dalį 
mes gyventojų.

VVASH1NGTONAS, birž.. 4.
Imigracijos biuro pranešimas 
rodo, kad per šių metų balan
džio mėnesį į Jungtines Vals
tijas įsileista viso .50,997 imi
grantai, — didžiausias skai
čius, koks kada buvo per vieną 
mėnesį įsileistas nuo laiko, kai 
įėjo galion kvotos įstatymas.

Per tą patį balandžio mėnesį 
iš Jungt. Valstijų išvažiavo 
15,769 svetimšaliai, bet tik 4,- 
989 jų žada apsigyventi savo 
gimtosiose šalyse; kiti 10,780 
išvyko tik pasisvečiuoti.

Aviatoriai barsto atsi
šaukimus Lisabone

nelaimė
si! darus 

visų že-

Anglija įsigijus konce
sijų Panamoj

Bomba Jungi. Valstijų le 
gacijai Montevideo

Žingsnis Brity kasyklą 
streikui baigti

VARŠUVA, birž. 4. — Kraš
to seimo išrinktas Lenkijos prc- 

iš zidentu prof. Moscickis šiandie 
i inauguruotas 

Lenkijos karalių

WASHINGTONAS, birž. 4.-- 
Vienintėlis socialistų kongres
manas, Victor L. Berger 
VVisconsino, pateikė bilių, ku-jbuvo iškilmingai 
riuo einant federalinės valdžios istoriniuose I 
tarnautojams butų mokama mi
nimum 1,800 dolerių algos me
tams.

. Bergeris sako, kad nemaža 
esą tokių valstybes tarnautojų, 
kurie gauna vos 85 dolerius 
mėnesy, arba truputį daugiau 
kaip 1,000 dolerių metams.

VIENNA, Austrija, birž. 4<*— 
Gautais čia pranešimais Pilse- 
ne, Čechoslovakijoje, praeitą 
trečiadienį įvykę didelių muš
tynių tarp čechų fašistų ir jų 
priešų.

Pilseno burmistras buvęs su
šaukęs didelį protesto prieš fa-

L1SABONAS, Portugalija, 
birž. 4. — Lakiodami viršum 
Lišabono miesto, aeroplanai pa
bėrė gatvėse tūkstančius atsi
šaukimų į Portugalijos žmones. 
Atsišaukimuose be kita sako
ma: ,‘Armija išvaduos tautą iš 
politikierių, pasirūpins tuojau 
visais opiausiais krašto klausi
mais. ir nepaleis iš savo rankų 
valdžios, ligi bus visi krašto 
rekonstrukcijos planai įvykin
ti... Armija yra portugalų jr 
respublikinė. Visi tėvynės my
lėtojai kviečiami padėti nuveik
ti pradėtą valstybinį darbą.”

Kaltina dėl sudeginimo 
žmonos ir dukters

rumuose. • •
Kartodamas paskui seimo pir

mininką Ratajj, kurs jį saikin- 
dino, žodžius, Moscickis prisie- Ristus mitingą, kuriame dalyva- 
kė. kaipo Lenkų prezidentas, 

įstatymus ir, 
konstituciją, 

ginti Lenkiją

MON TEVIDEO, l’rugvaja, 
birž. 4. — šiandie ties Jungti 
nių Valstijų legacija buvo iš
sprogdinta bomba. Locijos 
triobesys buvo truputį apdras
kytas. bet žmonių niekas neuž
mušta.

Kasyklų savininkai kviečia ang
liakasių federacijos 
konferencijon

vadus

Amerikos aliejaus kompa 
nijos nugalėjo Kinus

ŠANHAJUS, Kinai, birž. 4.— 
Ilga kova tarp Kantono val
džios ir Amerikos bei Anglijos 
aliejaus kompanijų pasibaigė 
pilniausiu aliejaus kompanijų 
laimėjimu.

Pranešimai iš Kantono skel
bia, kad valdžia buvus privers
ta panaikinti savo aliejaus mo
nopolį ir leisti vėl Amerikos ir 
Britų aliejaus kompanijoms 
laisvai operuoti.

LONDONAS, birž. 4. — Bri
tanijos anglies kasyklų savinin
kai pagaliau daro žingsnį taiky
tis su angliakasiais. Kasyklų 
savininkų asociacijos pirminin
kas, Evans Williams, pasiuntė 
angliakasių federacijos pirmi
ninkui. Herbertui Smithui laiš
ką, kviesdamas, kad neskaitme- 
ninga komisija, kurioj butų abi
dvi pusės atstovaujamos, greitu 
laiku susirinktų tikslu pasitarti 
dėl anglies pramongs situacijos.

Smith betgi vakar išvyko į 
Briuselį, Belgiją, dalyvauti 
Tarptautinės Kasyklų Darbi
ninkų Federacijos susirinkime, 
todėl konferencija su kasyklų 
savininkais galės įvykti vei
kiausiai tik ateinančios savaitės 
pradžioj.

Mį’RPHYSBORO, III., birž. 
4. -t- Gegužės 11 naktį dėl ne
žinomos priežasties čia sudegė 
vietos gyventojo Harry Cham- 
berlaino namai, kurių liepsnoj 
žuvo Chamberlaino žmona Rū
ta, 28 metų, ir ketverių metų 
duktė. Antra, vyresnė duktė, 
pavojingai apdegė, _ bet patsai 
Chamberlainas išliko visai svei
kas. Atsitikimas buvo vyriau- 

• ąybės tardomas, ir dabar Cham
berlainas tapo areštuotas, kalti
namas dėl žmogužudybės.

visų labiausiai, 
visomis jėgomis 
nuo visokių pavojų ir išlaikyti 
jos garbę.

Inauguracijos iškilmės buvo 
sutrukdytos komunistų. Prezi
dentui vos padarius priesaiką 
prieš krašto seimą, komunistai 
pakėlė triukšmą, šaukdami: 
“Mes reikalaujame, kad butų 
paleisti politiniai kaliniai! Duo
kite darbo bedarbiams!”

Seime kilo didžiausias sumiši
mas. Seimininkai pradėjo irgi 
šaukti: “Valio Lenkija! Valio 
prezidentas!”, užrėkdami komu
nistų šauksmą “Valio valstiečių 
ir darbininkų sovietų valdžia!”

Galų gale betgi tvarka buvo 
atsteigta.

vę a|rie 10 tukstančių asmenų. 
Tą patį laiką fašistai sušaukę 
mitingai! čechų nacionalistus, 
kurie daugumoj yra fašistai. 
Tų dviejų mitingų rezultatas 
buvęs abiejų pusių susirėmi
mas, kuriame gausiai vartota 
kumščiai, pagaliai ir plytgaliai. 
Keliolika buvę sužeisti, tarp jų 
ir vienas komunistų lyderis.

Vyno maudyklos šeimi
ninkas nuteistas 
metams kalėjimo

STUDENTĖ PRIGĖRĖ

Sprogimas cheminėj 
įstaigoj; 2 sužeisti

HAVANA, Kuba, birž. 4. -į 
įvykęs šiandie Regioj sprogi
mas ir dėl to kilęs gaisras su
naikino American Agricultural 
Chemical kompanijos ištaigą. 
Du darbininkai buvo skaudžiai 
sužeisti. Gaisro padaryti nuo? 
stoliai siekia 1 milfoną dolerių.

FARMERYS NUSIŽUDĖ

$9,000,000 kovai su deg- ,<avo 
tinęs šmugeliu

VVASHINGTONAS, birž. 4.— 
Senatas priėmė atstovų buto bi- 
lių pastatydinti dešimt Jungti
nių Valstijų pakraščių sargybos 
laivų, paskiriant tam reikalui 
9 milionus dolerių. Laivai bus 
vartojami vyriausiai svaigiųjų1 
gėrimų kontrabandai gaudyti.

NEW YORKAS, birž. 4. — 
Earl Carroll, Broadway teatrų 
“producer’is”, šeimininkas puo
tos teatre, kur viena jauna cho
ristė, ’oyce Havvley (jos tikras 

i vai das Teresė Daugeliutė, 
lietuvaitė iš Chicagos), plika 

1 sėdėdama vyno maudykloje šin- 
i svečiams gėrimą, tapo 

i šiandie teismo pripažintas kal- 
! tą> ir nuteistas vieniems me- 
| lams ir vienai denai kalėjimo 
, ir pasimokėti $2,(MM) pabaudos.

Rado tris nutlroškusius 
automobily

Senato komisija už pro 
hibiciios įstatymo 

išlaikymą
birž. 4.
komisija

senatui

WASHINGTONAS, 
Senato prohibicijos 
šiandie rekomendavo 
atidėti neapribotam laikui visus 
sumanymus dėl svaigiųjų gėri
mų įstątymo pakeitimo ir dėl 
visuotino balsavimo prohibici
jos įstatymui panaikinti.

NORTI1F1ELD, Minn., birž.'
4. — Laiveliui apvirtus, Lynu
Memorial ežere prigėrė Marga- katos jis negali eit dirbti ūkio 
retė Veach, Carletono kolegijos darbų, 
studentė.

BELOIT, Wis„ birž. d. —Su
sikrimtęs, kad dėl blogos svei-

YOUNGSTOWN, Ohio, birž. 
4. — Ties Ellsworth, Ohio, ra
do stovinčiame automobily ne
gyvus tris asmenis, Wm. Bar- 
nesą ir du jo sunu. Jie buvo nu- 
troškę gazais, prisirinkusiais jų 
uždarytame automobily.

WASHINGTONAS, birž. 4.— 
Senato užsienių komisijos pir
mininkui, senatoriui’ Borah, pii- 
stątyta dokumentų, buk tai pa
rodančių, kad viena Britų kor
poracija esanti įsigijus didelių .. , .....
žemės koncesijų abiejose Pana- darbini Tik 1Ų TC1-
mos kanalo pusėse, bet tniputį į kalavimas WISCODSino 
toliau nuo paties kanalo. Tuos ‘ 
plotus Britų korporacija esanti 
įsigijus gurno kultūra’,

rezortuose

GAISRAS KASYKLOSE

M1IAVAUKEE, Wis„ birž. 4.
VVisconsino valstijos rezor- 

tuose šiemet yra toks didelis 
reikalavimas darbininkių — vi
rėjų ir patarnautojų ~ veiter- 
kų, kad dagi ligoninių virtuvė
se dirbančios virėjos ir tarnau
tojos viliojamos į paežerių re- 
zortus visai vasarai.

ATHENS, Ohio, birž. 4., — 
Hockinge, netoli nuo Athens, 
vakar gaisras sunaikino Essex- 
Statler kasyklų inžinų triobesį 
ir jėgos įstaigą, padarydamas 
apie 100,000 dolerių nuostolių. į

----—; WASHINGTONAS, birž. 4.— 
Senatas priėmė rezoliuciją in
struktuoti federalinę prekybos 
komisiją, kad ji padarytų tyri
nėjimą, dėl kurių priežasčių 
pabrangęs gazolinas ir aliejus.

TOKIO, Japonija, b yž. 4. • •• 
Girdėt, kad Japonijos ambasa
dorium Italijai skiriamas Masa- 
nao Hanihara, pirmiau buvęs 
ambasadorium Washingtone.

KODĖL PER NAUJIENAS 
YRA GERIAU SUSTI PINIGAI

nusišovė ♦ farmerys 
Frank Davis. Kaimynai, kurie 
ruošėsi ateiti jam talkon, da- 

LC)WELL, Mass., birž. 4. bar susirinks į jo laidotuves.
Praeitą naktį gaisras čia amui- ...... ■ —-
kino Masonic Temple ir penkių DBFIANCE, Ohio, birž. 4.— 
aukštų departamentinę krautu- Kritęs rąstas užmušė farmerį 
vę. Nuostoliai siekia $1,000,- Bačką ir jo žmoną, taisiusius 
000. tiltą per Miami-Erie kanalą.

Chicagąi ir ....______
lis oro biurai šiai diedai pra« 
našaują:

Aplamai gražų; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis 
mąinąsis vėjas.

Vakar temperatūra siekė mi
nimum 48*, maksimum 61* F.

Šiandie saulė teka 5:16, lei
džiasi 8:21 valandą.

“APSIGALVOJO”

LONDONAS, birželio 4. — 
Cambridge universitetas buvo 
nutaręs suteikti Ramsay Mac- 
Donaldui, darbiečių vadui ir 
buvusiam premjerui, garbės ti
tulą LL. D. (teisių daktaro). 
Dabar betgi apsisvarstė ir tą 
savo nutarimą panaikino.

1. Naujienos turi telegrafinę pinigų 
siuntimo sistemų, kurios pagelba galima iš
mokėti į 4-6 dienas už 50 centų;

2. Naujienos siunčia per Koperacijos 
Bankų, kuris duoda ir gali duoti greičiau
sių ir geriausių patarnavimų;

3. Naujienos garantuoja priimtus pi
nigus visu savo turtu, kuris siekia virš 
$110,000.00;

4. Naujienos išsiunčia pinigus kas'an
trą dieną iki vienam centui ;

5. Naujienos atdaros kasdien ir vaka
rais, ir geriausia patarnauja.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini- 
• gus per paštų, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III
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Dzimdzi-Drimdzi
gastrolės

Rašo A. Vanagaiti*

(Tęsinys)

Waterbury, Conn.

duTą pačią dieną, turėjom 
vaidinimu. New Haven vaidi
nom po pietų, o vakare Water- 
bury.

Publikos buvo labai daug, tik 
gaila, kad tikietai bu
vo labai pigus. Salė buvo arti 
pilnutė. Malonu vaidint prie
tiek publikos. Nors pelno ture- mųjų dienų buveinę.

jom nedauc bet gražiai pasi- 
valdfnotn. Tai ir viskas. *

Waterburės parapijomis gali
ma pagirti UŽ gražią mokyklą, 
kurią pastatė klebonas Valaą- 
tiejiia. Jo rupesniu įtaisyta gra
ži salė vaidinimams ir mokyk
la. Tokio rūmo netur nei Chi- 
caga, nei kitos lietuvių koloni
jos Amerikoj.

Hartford, Conn.
Connecticut sostinėj, Hart

forde, vaidinom geg. 25. Para
pija nusipirko savo mokyklą ir 
įsitaisė gražią salę. Vaidinom 
prie pilnutėlės salės, net malo
nu. Hartfordo publika myli 
dzimdzius, todėl ir skaitlingai 
atsilankė.

Iš Hartfordo pasukom Wor- 
cester, Mass. linkui į mano pir-

Worce*ter, Mass. j Nauja elevatorių linija
\yorcestery radom. Olšauskų ...

Juozą. Jis prisidėjo prie musų North Shore and Milwaukee 
ir buvo labai pageidaujamas.
Šaltas oras, karšti vaidinimai, 
kelionės, nemiga ir kiti “pri- 
potkai”, pasisavino daug svei
katos iŠ musų. Teko persirgti 
Dineikai, man, o dabar kandida
tas į ligonius — Pilka.

Worcestery. musų laukė Pur- įjungia su didžiuoju keliu.
1 v 1 ___ -

Bailroad, elektrįkinė elevatorių 
linija, kuri jungia Chicago su 
Milwaukee, vakar atidarė naujų 
šakų, per taip vedinamų Sko- 
kie klonį, kuri sujungs su Chi- 
caga visus šiaurvakarinius prie
miesčius. Paskui ta šaka vėl su-

vinskų šeimyna, pas kurią mes 
gyvenom 1924 m.
pas juos linksmai. Vaidinimą 
ruošė parapija, tik kažin kodėl 
nedaug žmonių atsilankė. Dzim- 
dziam permala turėt į 150 asa- 
bų vaidinime, nes Worcėsteris 
didejė kolonija. Pakenkė mums^ištyręs, 
kiti parupsimai. Tiek to, Wor-| 
cesteris šįmet atsižymėjo savo- j 
tiškumu. Matyt, skaldymai tar-- / viofli mvu.t
pe partijų ir parapijonų daug nieko neatsiekS 
pakenkė. Tai ne musų kaltė.

Viešėjomes Užbaigė tyrinėjimus

Atvažiuokit I Dirbtuvę Del Jusy Piano

n'.“.. Grojiklių Pianų

Atdara
Vakarais 
Iki valandą

Tiktai 22 nauji grojikliai pia- 
nai bus parduoti tokiomis pigio- 
mis kainomis. Neužmirškite, kad V
(ai yra Nauji Grojikliai Pianai ir 
yra garantuoti por Starck. Daly- 
ginkit juos su $650 vertčs grojik- 
liais pianais parduodami kitur 
paprastu budu. 
r

Nežiūrint tokių 
pigių kainų, mes 
dar duodame 8U 
šiais pianais

Liampą su šil
kine Shade

Muzikom Rolių
Kabinetą ,

Kombi nacijos
Piano ir Gro- 
jiklio Piano 
Benčių

Gražų Pasirinki
mą Muzikalių 
Rolių

NEREIKIA PINIGŲ 
ĮMOKĖTI

Mainydim j jūsų seną pianą, fonografą 
arba radię. Paimsim kaipo už pirmą 
{mokėjimą. Pirmutinius išmokėjimu^ 
pradėsit j 30 dienų. Paskiau mokėsit 
tik po

$10 I Menesį
šitų pianų negalit sulyginti bile ko

kioje vietoje mieste. Tos kainos yra nu
statytos tiktai musų dirbtuvėj. Greitas 
dastatymas garantuotas.

Nedaro skirtumo kur jus pirksite pia
ną, bet kas nors jį turi gauti is dirbtu
ves. Kodėl negalit gauti jus patys iš 
dirbtuvės ir sutaupyti retail pardavinė
tojo kainą?

Nekraustykit Savo Seno Piano
Musų ajkskait liotojas atvažiuot ir maloniai suteiks jums kainą 

seno piano. Mes paimsime jj į savo dirbtuvę ir suteiksime jums kre
ditą už jūsų naujj pianą arba grojikų pianą ir paskiau atvedime j 
jūsų naują vietą.
Telefonuokit LaEayette 4067 ir musų Automobilius atvažiuos jumis 

pasiimti. Nuveš jumis dykai j musų dirbtuvę. •

imk Ashland Av. iki 39 St. nuo kampo

PILNAI GARANTUOTA MALEVA
Egyptiška gatavai sumaišyta galionui .... $1.90 
St. Louis Dutch Boy Balta Cininė už
100 svarų...................................................$13.50
Moore’s grindų varnišis, galionui..............$2.50
Mes turime pilną pasirinkimą šepečių, gryno 
aliejaus, Terpentinas, Hardwarą, Langų stik
lai, žuvavimo įrankiai, sporting tavorai, namų 
reikmenys visokios rųšies.

SAM H. WIDMAN
HARDWARE <

3405 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 3998

Grand jury, kuris tyrinėjo 
proki roro pagelbininko Mc- 
Swiggin užmušimą, jau užbai
gė savo darbą ir išsiskirstė nie- 

. Pradėjęs tyrinėti 
McSwiggin užmušimą, grand 
jury nutolo ir pradėjo tyrinėti 
visai kitus dalykus, liet ir ten 
____ ______ J ir McSwiggin 
užmušimas trip ir pasiliko’ neiš- 

Worcesterį dar aplankysime’^
birželio 4, kur praleisime vaka
rėlį pas savo tėtušį St. Purvin- 
ską. Tai bus išleistuvės.

Mass. valstija skųstis riegali- 
ma> nes jie visą žiemą dzim- 
dzius turėjo, todėl jau pasidarė

Automobilistas rastas 
kaltas

Ernesb Lorenz, 20 m., kuris
neįdomu. Be to, jie laukė išva- jnutomobiliii užmušė Catherine 
ziavimų ir kitokių pramogų.

Boston, Mass.
Trotrow, 5 m., rastas kaltas už 
užmušė j istę ir jam pręsia kalė-

LetMe
our

Iš Worcester papuolėm Bos- <Rmas ni,° metų iki gyvos gal- 
tonan pas kun. Urbonavičių.|VOS» i>asa,k liudytųjų, jis greitai 
Tai vienas iš labai simpatingų Į lėkęs automobiliu Mozart gat- 
klebonų. Vakarėlį suruošė gana v^j ir prie 52'gatvės užgavęs 
pusėtinai. Ačiū! Bostone mes kitą automobilių, kuriame buvo 
dar vaidinsime, nes birželio 3 ‘r užmuštoji mergaitė. Kiti bu- 
paimta Lietuvių svetainė, atsi- v£ automobily liko sužeisti. Jis 
sveikinimai draugo dzimdziaus Hek greit lėkęs, r 
V. Dineikos Tai bik pabaigta-;automobilių neįstengė 
vės. Nuo Bostono pradėjom 
Bostone ir baigsim.

Iš Bostono pasukom Montello |mas 
linkui, 
Olšausko 
rausiame 
tel I iečiai

1 džius.
1 J. Olšauskas turėjo 
koncertą, su kuriuo gražiai pa-1 
sirodė. Bravo, Juozai! Laiky
kis! Dzimdzių vardas lai busi 

j vienas iš pirmųjų lietuviško! 
, meno vardų. Mes neskolmom iš j 
svetimų autorių, bet lipinėm i 
savo, ką galęjom ir mokėjom.1 . ,
Kas yra lietuvis ir supranta SuspeildaVO 6 policistllS žiavimas. Gątvekariais gi reikią 
lietuvišką meną, tas įvertina —
musų nuopelnus, kūrybą ir dar- 

i buotę amerikiečių lietuvių tar- stotiesi tapo suspenduoti Už C- 
pe.

Tuo tapu tiek teturiu praneš
ti apie dzimdzius “Naujienų” 
skaitytojams, kurie musų dar
buotę seka. Dzimdziai lankėsi 
visur ir pas visus, kas tik kvie
tė. Svečiavosi pas socialistus, 
bolševikus, tautininkus ir kata
likus. Su visais geruose santy
kiuose buvo ir paliks, išskyrus 
karštuolius ir1 fanatikus, ku-, 
riems rupi tik savo partijos 
k romelis, o ne Tautos vardas.

(Bus daugiau)

kur randame dzimdžio 
“lizdą”, o ten ir apši
lki 30 gegužės. Mori- 
myli dainas ir dzim-

kad užgavęs 
_________ ________„j sustoti, 
’bet pervažiavo per tuščią lotą 
lir atsimušė į namą, nūgriauda- 

; advokatai 
i pareikalavo naujo bylos nagri- 
į nėjimo.

» 
choro

Pasilinksminimas Visiems Prie
Atidarymo Austin Bulvaro

* ~ ♦ • 'II • ’ ' * .

Birželio 6 yra didelę diena dėl Southwcat Mide! Toje dienoje AuHtin bulvaras bus oficialiai atidary
tas ir Boulevard MnnoV Additions bus atidarytas dėl publikos.
Tai bus visai nepapradta diena. VISKAS DYKAI! 
užmokestme, kad jus pasidžiaugtumčt tą dieną.
Dykai pasilinksminimas yra planuojamas dėl jūsų, 
nas rodys visokias štukas! Džiaugsmas didžiausias! 
ant tų savasčių.
Dykai gjrdųs užkandžiai kiekvienam ir visiems! Geri valgiai — užtektinai karstos 
Šauni muzika. Kiekvienas atsilankęs gaus gražią dovanelę DYKAI..
Taupykit šj kuponą ir gaukit VISAI DYKAI $25 vertės kreditą ant loto, kurį norite turėti dėl savęs. 
Prisidėkit prie didelės minios. Jums nebūtinai reikės pirktį. Tiktai atsilankykit; bukit inusų svečiu 
tą dieną ir pasilinksminktt patys musų išlaidomis.

Atvažiuokite ir pasilinksminkite patys. Mes viską

Bus lahai nepaprasta ir malonu! 
Velniūkštis iš aeroplano nusileis

Didelis aeropla- 
ant parachute

kavos ir visako.

Kaip ten nuvažiuoti
Imkit Douglns Park “L” iki Austin 
Avė. stoties, Westmorelancl busai ant 
Austin Avė. stoties nuveš jumis iki vie
tos. Arba musų busai pasitiks jumis 
fronte musų ofiso, 111 W. NVashington 
St., lygiai 11 vai. ryto.

J. W. McCormack Co., Ine.
111AV. Washington St.

Main 2053

Vaikas užmuštas
Bežaidžiant basebolę tapo 

mušiku užgautas ir vęik ant į 
vietos užmuštas Niek Malut, 12 
m., 5651 So. Tripp Avė. Jis bu- 
vo “ketčeris” ir metus bolę ., i- į P- Lmkarto svetainę, 3310jis perdaug arti priėjo prie mu- ^1 • *

įšėlo, kuris taikindamas mušiku lEvel™ A''e;. 0 lš
Į j bolę pataikė Malutui į galvą. |*‘mc automobilis 1 Weeling, 
Į v ________ 111., Forest Preserve No. 1, prie

\ prūdo (damb), kur ir bus išva-

Šeši policistai iš Pekin Inu

mimą Kyšių nuo butlegerių. Tū
las Joseph Sperry, 2939 So. 
Michigan Avė., tapo suimtas, 
kadangi jo namuose rasta daug 
munšaino ir vyno, bet jis išsisu
kęs nuo bausmės, sumokėdamas I 
policijai $275. Apie tai jis pa-Į 
sigyrė kitiems, ir Sperry išnau-; 
jo tapo areštuotas, o šeši polici- 
stai suspenduoti.

važiuoti Avė. iki
galo linijos, > o iš ten busais į 
išvažiavimo vietą.

Išvažiavimas bus labai links
mas, kaip kad būna linksmi visi 
šio kliubo parengimai. Todėl 
ir kviečiami visi jame dalyvau
ti

Vaikas vaiką nušovė
Apiplėšus Gigą Anderson, 

5646 W. North Avė., moterų 
skalbinių sankrovą, ji nusipirko

CHICAGOS 
ŽINIOS

Atidaro naują primiestj - - - —J—
McCorinack kompanija pra

šo Naujienų pranešti musų 
skaitytojams, jog rytoj, t. y, 
birželio 6 atdaro naują primies- 
lį, prie Austin Blvd., 35—39 
gat. Atidarymas įvyks su dide-1 
lėmis iškilmėmis ir atsilankę 
svečiai bus maloniai ir vaišin
gai priimti. Į tą iškilmę kvie
čia ir lietuvius.

Važiuoti galima: automobi
liais Ogden Avė. iki Austin 
Blvd. arba 39 iki Austin Blvd., 
o Austin Blvd. iki 35-tos, kur 
randasi kompanijos laikinas 
ofisas. Gatvekariais važiuojan
tiems patariame pažiūrėti į 
kompanijos pranešimą, antram 
puslapyje šios Naujienų .laidos.

Patartina -lietuviams x daly
vauti toje iškilmingoje htidary- 
mo parodoje.

Gaisras kilęs John Reinberg 
oranžerijose, 2100 Balmoral 
Avė., sunaikino penkias oranže
rijas (greenhouses) ir pridarė 
nuostolių už $25,000.

Šis kuponas 
$25 kuofhct 
Addition.

Pirkėjas

Adresas

Data

Iš Birutės

KUPONAS
žemiau pasirašiusiam suteikia kreditą 
pirks bilę kokį lotą j Austin Boulevard

J. W. McCORMK’K CO., Ine.,
111 W. Wa»hington St., Main 2053.

Kaimynas.

Sekantį pavasarį “Birutė” 
švęs savo jubiliejų 20 metų 
kaip ji yra susiorganizavus. 
Prie iškilmių ruošiamasi rimtai 
ir “Birutės” valdyba nutarė 
atidaryti Dramos Teatrą ir pa
imti vadovaujamą rolę dailės 
srytyje. Tas labai pageidauja
ma ir taip turi būti. Choro na
riai ir valdyba rūpinsis rėmė
jų gauti, kad tokiu budu galė
tų plačiau darbuotis, išlaikyda
ma vedėją ir režisorį. Sekantis 
sezonas bus 
tas ir vėliau 
buotę.

Artistai
kviečiami sekančiam 
prie Birutės. Rus atskiras cho
ras tik vaidinimams. Nariai 
turės gaidas pažinti.

Todėl į darbą kviečiame 
anksto. —Birutės narys.

Dabar Laikas Pasirinkti
Sau Salę Vakarams

Draugijos’' kurios ' nori pasirinkti 
sau patogų laiką — savo pramogoms, 
tegul atsiliepia tumaus.

M. A. Meldažis
2244 W. 23rd Plaee 

Tel. Canal 1068

išaukšto sutvarky- 
pranešta apie dar-

ir dainininkai yra 
sezonui

Norts sidietė Birutė Briedžiu- 
tė, pianistė, gavo diplomą sek- 

revolverį ir pasidėjo po pagal- mingai užbaigusi Beethovcn 
ve savo kambary užpakaly san- Consevatory of Music. Kaip 
krovos. I kambarį įėjo Norman kiekvienam smagu užbaigus ko- 
Dredsen, 13 m., 1440 N. Lawn- Gį prakilnų siekinį, kuriam 
dale Avė., kuris dirbo sankro-' daug reikia pasišventimo ir 
voj už pasiuntinį. Jis radęs energijos, taip smagu ir Biru
lio pagalve revolverį pradėjo įeį užbaiguš konservatoriją, 
juo žaisti. Bežaidžiant, revol- spaudžia jos jauną sielą Ii J? 
veris išsišovė ir kulka..pervėrė erškėčiais iš višų. pusių, nes 
kieme, už jungo, su kitais vai- jog rnotin<51<5 guli ligoninėj, 
kais žaiddžiusį Conrad De Are, Nors ir dažnai jai nurieta aša- 
7 m., 5638 W. North Avė. Vai- rgjg per suuostus, bet neatsi
kąs pasimirė pirm negu spėta žvelgiant ant to, Birutė pasiry- 
nuvežti ligoninėn. ^usi iv ant toliau studijuoti mu-

’ , ziką. Neužtenka būti gerai pia-
i A « jnistei, bet ji siekia prie to, kad 

P O I" i a S būti ir muzikos mokytoja. To- 
...m dėl ir linkėtina Birutei gero pa- 

FRENIRIJOSIS DAl (< RIS- i s|sekimo ir atsiekti galutiną 
T1K^ .tikslą. — X. S.

Reikalaudami

RAKANDI
iš

TIKU

Rytoj Universal Atletikos' 
k Ii ube (81 1 W. 33 St.) treni
ruosis daug žymių ristikų, kaip 
tai: Jack Sperry, Sarpalius ir 
kiti. Treniravimosi pradžia 4 
vai. po pietų. —R;

Kas girdėt Naujienų Lai 
vakorčiy Skyriuje?

sį sykį žinią j^ana svarbią tu
riu pranešti, nes sekmadieny 
apleidžia Chicagą 80 metų su 
viršum amžiaus žmogus, kuris 
dar tiek tvirtas, kad galėjo dir
bti iki paskutinės dienos prieš 
išvažiavirųą. Tai p. Martynas 

(Trakšelis. Jis jau ant visados 
Didelis ir Ųnksinas north si- apleidžia šią šalį; parsiveža pa- 

diečių išvažiavimas, rengiamas kaktinai pinigų taip, kad iš
Humboldt Parko Liet. Politiško nuošimčių galSs lengvai gyventi 
Kliubo, bus rytoj, biri6 <1. Visi iv smagiai užbaigti savo gyve- 
kaip 9:30 vai. ryto susirinkite liilYią.

Lieluviii Rateliuose.:
i ' i • ’ 'd

Lietuvių Namų Savininkų 
S-gos Improvement Club — iš
važiavimas jau čia pat. Jis bus 
rytoj, sekmadieny, birž. 6 d., 
visiems gerai žinomoj ir paran
kioj privažiuoti vietoj —Shuts 
darže, Bivėrside, prie 22 gt. ir 
Desplaines.

Visi dalyvaukite šiame išva
žiavime, nes jis bus visai skir
tingas nuo kitų. Kitos draugijos 
rengia ižvažiavimus, balius ir 
piknikus dėl biznio, šiame gi 
išvažiavime viskas — valgiai ir 
gėrimai, bus dykai ir dalyvau
jantiems nebus jokių išlaidų. 
Atvažiuokite — smagiai pralei
site dieną tyrame ore, pasiimk- 
sminsit, arčiau susipažinsit su 
organizacija; čia bus visi jūsų 
pažystami ir kaimynai, tad 
savųjų būry linksmai praleisite 
laiką. — K. P. D.

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

•

Visuomel šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų —- 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės

North Side Draugystės Lietuvių Tvirty
bė nepaprastas susirinkimas 
bus šeštadieny, ,birž. 5 d., 1----
što svet. Visi nariai dalyvau
kite, nes yra svarbių reikalų, 
kurie lygiai visus narius palie- j

Luk-: 1922-32 So. Halsted Street

dalyvauti susirinkime. —Rast.
I

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

I’rieš 191 h Place

4177-83 Archer Avcnue
Kampas Richmond Gt.



šeštadienis, Birž. 5, 4926 NAUJIENOS,

KAZIMIERAS GREGAMS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 2 dieną, 6:00 valandų 
vakare, 1926 m., sulaukęs 37 
metų amžiaus; gimęs Kauno 
rėdyboj, Tauragės apskričio, 
Kvėdarnos parapijoj, Biuiių 
kaimo, paliko dideliame nubu
dime seserį Petronėlę ir švoge- 
rj Leoną Waitkevilių, brolj An
taną, I.ietuvoj tėvus ir — sese
ris: Marijoną ir Elzbietą. Kū
nas pašarvotas, randasi Eudei- 
kio koplyčioj, 4605 So. Hermit- 
age Avenue.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Birželio 5-tą dieną, 2:00 valan
dą po pietų iš Eudeikio koply
čios j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kazimiero Gregą- 
lo giminės, draugai Jr pažįsta
mi eaale nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Sesuo, Svogeris ir Brolis

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Lietuvių Rateliuose.
_ I

Klaipėdiečio paskutinės 
prakalbos Chicagoj ir 

apielinkėj
Kadangi atvykusieji iš Mažo

sios Lietuvos atstovai, geri). 
Martynas Jankus ir Adomas 
Braks, jau liepos 17 dieną (su 
laivu “IJtuania”) iš Amerikos 
išvažiuoja, nėra jiems Chicago
je galima ilgiau pasilikti kaip 
iki šio mėnesio 15 dienos. Jie 
laikys iki tol prakalbų.

Birželio 5 d. (šeštadieny): 
Gary -- parap. svetainėje.

Birželio 8 d. (antradieny): 
North Side — parap. svetainėj.

Birž. 10 d. (ketvirtadieny): 
Indiana Harbo*’ — parap. svet.

Birž. 11 d. (penktadieny): 
“Dievo apveizdos” parap. svet.

Birž. 15 d. (antradieny): 
Cicero— parap. svetainėje. s

Visos prakalbos prasidės apie 
8 vai. vakaro

Lai imasi kiekvienas lajko, 
lai eina susirinkiman. Praneši
mai yra tiek įvairus »r indd- 
mųs, k<.d kiek vi mas iš jų par
sineš sau ką naudingo. Reiki* 

.turėti ir šitą omenyj: yra atvy
kę žmonės, kurie nesigailėjo 
darbo ir triūso per visą savo 
amžį, kad iškėlus savo tautą ir 
garbę. Daug kartų jie yra buvę 
gyvybės pavojuje dėl savo tė
vynės ir sugryžę savo kraštai), 
drąsiai stos į darbą už savo taiv 
tos labą ir brolių gerovę — ne
bodami priešų drumzdimo. Būt 

! verta išgirsti, ką šitie vyrai sa
ko.

Dzimdziams sekasi
Mums praneša dzimdziai, 

kad jiems visur sekasi puikiai, 
išskyrus vieną kitą “beismon- 
tą’’...

P. V. Dineika išvažiuoja 10 
d. birželio, sėda laivan 9 d. J. 
Olšauskas tiks Montelloj, o S. 
Pilka ir komp. A. Vanagaitis 
gryš Chicagon.

Kemp. Vanagaitis ruošiasi su 
adv. A. A. jOliu važiuoti j Colo- 
rado kalnus meškų medžioti. 
St. Pilka liks prie “Birutės” ir 
kartu su jos vedėju A. Vana
gaičiu kurs teatrą. —X.

želio 27 dieną, naujame čer- 
nausko darže. Be abejo, jame 
bus visi chieagiečini. — Ir lin
ksminsis. —K. ’• x

Simpatiška1’ 
Mandagu' — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI '

Didysis Ofisas: •
4605-07 S. Hcrmitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4147 So. JFairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Jeigu bus pageidaujama iš 
susirinkusiųjų pusės, praneš jie 
ir indomių dalykų iš Klaipėdos 
sukilimo laikų ir kaip Vilnių 
galima įgyti; bet kam rupi iš
tirti, kaip savo ekonominį būvį 
pagerinus, kaip savo pinigus 
pavartojus taip, kad jie nežū
tų, o tik labai daug pelno ga
bentų, tie gaus labai naudingų 
patarimų išgirsti.

Tai kas tik gali jaunas ir 
senas, susirinkiman!

Svečiai gal būt atsilankys 
dar iki 15 birželio dienos Keno- 
shoj ir VVaukegane.

Vykdami New Yorko link, 
sustos jie Clevelande (16 ai 

,17), Akron birž. 18, Pittsburg 
birž. 19 d.

S. D. LAGHAWICZ
—Chicagos Lietuvių Klaipė- 

i dos Komitetas, i
lietuvis GraboriiiM 

ir Balzamuotojag
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III, 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga. 
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Bridgeport s .'

šiandie prie 35os ir Halsted 
St., atidaro naują F. W. Wool- 
worth 5 ir 10 centų krautuvę. 
Šitoj apygardoj tai dar pirmuti
nė tos rųšies krautuvė. —P. G.

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Įvairios žinelės apie įvai

rius dalykus ,
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Phone Boulevard 6203
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP į 

Graborius ir Pagrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th SU Chicago 
_____________________________

Komp. A. Vanagaitis gryžta
14-15 birželio sugryš Birutes 

, vedėjas komp. A. Vanagaitis iš 
[gastrolių po rytines valstijas ir 
N. Angliją. Chicagoj bus trum
pą laiką. Pasitars su Birute dėl 
darbuotės ir važiuos mėnesiui 
laiko atostogų į Cųlorado. Jo 
draugas, art. Stasys Pilka, liks 
CTiicagoj.

| Šįmet Birute pradės savo dar- 
bą nuo 15 rugpiučio, nes žada 
iki tam laikui jos vedėjas su- 
tvarkyti repertuarą. Nesant jo- 

’kių kliūčių, manoma, kad p. Va
nagaitis ir p. Pilka įkurs chica- 
giečiams senai pageidaujamą 
nuolatinį teatrą prie . Dailės 
Draugijos Birutės. —S.

Mėnesinių Išmokamų 
Kontraktų Reikia

Bile Kokioje Sumoje
Musų kainos yra 5% iki 15% pi
gesnės negu kitur Chicagoje. At- 
sineškit abstraktus ir kontraktus 
gatavai dėl užbaigimo deal. Atda
ra kas vakaras. \

National Property Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Kuanoke Bldg., Central 4757 
.__ :_____________ t —

Sandariečių konferencija 
neįvyko

Pereitą sekmadienį turėjo 
būti Chicagos apskričio sanda
riečių konfereniija. Bet ji neį
vykusiu nesuairinkus delega
tams. Turbut visi buvo išvaži
nėj ę kur kitur per šventes. Ne
užilgo manoma šaukti kitą kon
ferenciją. —D.

Konferenci.h
Rytoj, kaip 12 v. dieną, Nau

jienų name, [vyks LSS. VIII 
Rajono konferencija, kuri keti
na būti skaitlinga, nes socialis
tai su rudeniu rengiasi prie 
plačios darbuotės.

Artimiausias gi darbas yra, 
rengimasis prie metinio socia
listų presos pikniko, kuris 
įvyks birželio 20 d., Rivervievv 
parke. Biletų su keliais desėt- 
kais koncesijų, jau galima gau
ti Naujienose ir pas LSS. na
rius. Biletų kaina pigi — tik 
30c., o programas bus didelis.

Šiandie laiko savo susirinki
mą LSS. 81 kp. Ji yra veikliau
sia kuopa ir pirmutinė stojo 
prie pardavinėjimo tikietų^ So- 
lialistų pikniko. — B.*

Artinasi “Chilagos lietuvių su
važiavimas”

Jau artinasi'“visuotinas Chi
cagos lietuvių suvažiavimas,” 
kąip kad yra priprasta vadinti 
Naujienų piknikus. Jis bus bir-

Adv. kl. Jurgelionis perkėlė 
ofisą

Adv. Kl. Jurgelionis savo 
miesto ofisą perkėlė į naują 
vietą, teisingiau pasakius, t į 
naujus kambarius. Senasis jo 
ofisas buvo State ir I^ake tro
besy j (190 State) kambarys 
844. Gi dabar jis persikėlė į 
1012 kambarį tame pat bildin- 
ge. •

Miesto ofiso > valandos nuo 
9:80 vai. ryto iki 2:30 po pie
tų, o nuo 3:00 iki 8:00 vai. va
karo jis bus Bfridgeporto ofise 
(3335 So. Halsted St.)

Tas permainas jis daro todėl, 
kad npano daugiau laiko pašvęs
ti abstraktams,, įgaliojimams 
ir kitų dokumentų darymui. R.

Tel. Brunswick 9243
Kazimieras S. Wiczas 

Lietuvis Advokatas 
204 Fiat Iion Building

1579 Milwaukee Avė., Chicago, III.
Vedu provas visuose teismuose 

ir darau popieras prie namų pir
kimo ir pardavimo.

Ofiso valandos nuo 9 iki 5 
ir nuo 7 iki 9 vakaro

Tel. l’rospecl 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir jrankių 

krautuvė

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

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kuinas.

Sėkite Sėklas 
Pasisekimo

Jūsų doleriai ir centai yra 
sėklos jūsų pasisekimo. Kuo
met jus išleidžiate juos be 
reikalo, jie pražūna, ir pa
sisekimas jūsų niekuomet 
nedžiugins gyvenime. Pade-, 
kit juos į banką jie augs, 
žydės su nuošimčiais, o pa
skiau rinksit vaisius — Pa
sisekimą.
Sėkit tas pasisekimo sėklas 
į labai derlingą žemę i

Universal State Bank
N. W. kampas 33rd ir Halsted Streets

Puikus 
Vandeniui 

Puodas 
įtalpos pusė galio
no; turi ledinę lu
pą, optic nušlifuoto 
stiklo. • t

MALI 1101

DUODAMAS
prie kiekvienų dvie- i
1U kenu _______________
mTennersten’s » z

Kucl perstutyti naujiems vartotojams

Sime — absoliučiai" be jokio ekątra mokesčio — puikų pusę 
galiono įtalpos optik nušlifuoto stiklo vandeniui puodą prie 
kiekvienų dviejų kenų Wennersten’s. Štai kur yra puiki do
vana. šis yra S'pccialis pasiūlymas tiktai aprubežiuotam laikui 
Užsisakykit tiktai du kenus MALTHOP ir gausite vandeniui 
puodą taipgi. ,

LIKUČIŲ 
Galutinas Išpardavimas
Kainos yra numažintos per pusę ant visų sampelių, šapoj laikytų 
ir likusių šmotų. Apsimokės atsilankyti i musų krautuvę ir pama
tyti nepaprastas kainas. Žemiau yra paduota keletas iš daugelio 
bargenų.

4 ŠMOTŲ PAGRAŽINTO RIEŠUTO MIEGRUI- A J "V A I" /I 
MIO SETAS. Šis setas yra išstatytas musų lan- SI* S į j 
guose. Mes manome, kad tai yra didžiausia vertė jk I > I
kokią mes esame pasiūlę. Spėcialiai dėl galutino 111 I ■ t f _ į Jf į z, 
išpardavimo ..........................................................

ŠIS PUIKUS 3 ŠMOTŲ PARLORO SETAS ap
muštas gražiu velour, pilna springsų konstruk
cija. Paprasta kaina yra $169.50. Musų speci- 
alė galutino išpardavimo 
kaina ................ . .... .........

$98.50
LEDAUNES. Padarytos iš 
•aržuolo medžio. Vidus sa- 
nitariai baltai enameliotas. 
Didelės mieros, iš viršaus 
ledas dedamas .... $14.95 
Trijų durų mieros tik
tai .................... S24.95

J - "3
BALTI GASINIAI PEČIAI. Garan
tuoti dėl 15 metų, dabar parsiduoda 
specialiai ... A...... $59.75

VAIKŲ VEŽIMUKAI. Visų vėliau
sių spalvų ir išmarginimų, pintiniai 
arba iš lentelių, specialiai $12-95

TIKRAS APYNIŲ ir Salyklo Syrupas
• Tiktai švieži su pilnu skoniu apyniai yra vartojami j Wen- 

nersten’s. Absoliutiškai nėra artificialio paskaninimo ir nerei
kia. Vienatinis prirengimas tos rųšies, kuris turi TIKRUS 
APYNIUS tame salyklo syrupe —'gatavas dėl vartojimo.

Užsisakykit nuo savo vertelgos ŠIANDIEN!

Tikra raudona Tenhessee
Skrynia, vidutinės mieros $8.95

7 ŠMOTŲ VALGRUIMIO SETAS, 
riešutinio užbaigimo, nepaprasta ver- 

te ...............  $69.50

Numažintos kainos ant Congoleum 
artistinių patiesalų

9x12 art patiesalai ... $12.95
9x12 art su langeliais . <7.95

Tikra riešutine išmušta su cedar
Tai yra labai puiki vertė $19.50

Central District Furniture Co.
3621-23-25 South Halsted Street

* M.

\ \
> -A
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0 štai, kokį seimą išsirinko Estija:
Socialdemokratų 24, valstiečių 23, naujakurių 14, 

darbiečių 13, liaudies partijos 8, komunistų 6, krikščio
nių demokratų 5, rusų 3, vokiečių 2, namų savininkų 2.

Socialdemokratai, naujakuriai ir darbie$ai laimėjo 
daugiaus vietų. Krikščionys demokratai, rusai ir vokie
čiai pralaimėjo. Valstiečiai, namų savininkai ir liaudies 
partija atlaikė senas vietas.

Estijoje, kaip matome, socialdemokratai stovi prie
šakyje visų partijų. Netolimoje ateityje bus tas pat, be 
abejonės, ir Lietuvoje.

Apžvalga

VIENI KALA, KITI 
“ZALATIJA”

. ĮN ...      , — ■ ,!>■■■.«

NAUJOJO SEIMO PREZIDIUMAS. TĖVYNĖ” APIE BUSIMĄJĄ 
LIETUVOS VALDŽIĄ

VIETŲ PASKIRSTYMAS PROPORCINGAI 
PARTIJŲ JĖGOMS

SOCIALDEMOKRATAI NEDALYVAUS VALDŽIOJE.

ESTIJOS SEIMO SUDĖTIS.

Naujojo Lietuvos Seimo prezidiumas »jau yra beveik 
visas išrinktas. J jį įeina kone visų partijų atstovai, 
“pozicijos“ ir “opozicijos“: liaudininkas Staugaitis — 
pirmininkas; socialdemokratas Kairys — pirmasis vice
pirmininkas; krikšč. demokratas kun. Steponavičius — 
antrasis vice-pirmininkas; vokietis Kinderis — pirmasis 
sekretorius. Tik antrojo sekretoriaus vieta dar nėra 
užimta.

Ši Seimo prezidiumo sudėtis dar nepasako, iš ko bus 
sudaryta valdžia. Bet ji rodo, kad laimėjusios rinkimus 
partijos elgiasi bešališkiau, negu buvusieji Lietuvos val-

4"'* M:

Kai krikščionys demokratai viešpatavo tai jie be
veik visas vietas Seimo prezidiume buvo pasiėmę sau, nors 
jie turėjo tik trijų ar keturių balsų daugumą. Dabar 
gi, kai buvusioji opozicija turi daugumą, tai ji galėtų 
atsilyginti klerikalams tokiu pat pinigu, bet ji taip nesi
elgia. Nors visas klerikalų blokas naujame Seime tesu
daro truputį daugiaus, kaip trečdali, visgi jų atstovas yra 
įleistas į Seimo vice-pirmininko vietą.

SLA. organas randa, kad prie 
esamos naujojo Lietuvos Sei
mo sudėties bus sunku sudary
ti pastovią valdžią, ir sako:

“Iš dabartinio Seimo sąsta
to vienatinė išeitis tvirtos 
valdžios sudarymui, tai liau
dini nkų-klerikalų koalicija, 
pritraukiant tautininkus ir 
buvusius santariečius. Ir nė
ra abejonės, kad klerikalai 
mėgins tartis su liaudinin
kais. Bet jei liaudininkai ir 
dabar susitartų su Klerika
lais bendrai Lietuvą valdyti, 
tai jie nusidėtų prieš Lietu
vos reikalus ir savo pečiais 
išneštų klerikalus iš tos dum
blynės, kurion jie šiandien 
suklimpę iki ausų. Taipgi 

jie sukompromituotų save 
Lietuvos žmonių ir Ameri
kos lietuvių pažangiosios vi
suomenės akyse. Tokiu savo 
pasielgimu liaudininkai ne- 
atiejotinai iškastų savo poli
tiniai karjerai neišvengtiną 
kapą.

“Beabejonės liaudininkai ir 
patys šitai kuogeriausiai su
pranta ir su klerikalais koa- 
licijon nesidės.”

Tuomet, “Tėvynes
ne, teksią paleisti Seimą ir pa
skelbti naujus z rinkimus.

Mes irgi manome, kad liaudi
ninkai labai nupuldytų savo 
vardą, jeigu jie susidėtų su 
klerikalais. Bet mes nesame 
taip tikri, kad jiex to nepada
rys.

Be Seimo paleidimo tečiaus 
galima apseiti. Tegu tiktai liau
dininkai laikosi to prografno, 
kurį jie skelbė prieš rinkimus, 
tai socialdemokratai ir tauti
nės mažumos \ juos parems ir 
tuomet galės susidaryti valdžia, 
kuri turės Seime daugumą.

“Raseiniuose ateitirųnkas Sta
sys Jakučionis.

“I^azdijuose gimnazistas Ben- 
daravičius.

“Mariampolėj vienuolių mari 
jonų gimnazijos vaikams ‘fa
šistų’ atsišaukimus dalino ir 
liepė platinti kunigas Gerge- 
lis.”

Čia, 
tani j a 
tuvos 
pe

fedcrantai, ūkininkų są- 
tarnautojai, ateitininkai

surašę pateko, žinoma,

nuonio-
Vietų paskirstymas Seimo prezidiume tapo atliktas, 

kaip matyt, atsižvelgiant tiktai į partijų stiprumą. Valst. 
liaudininkas išrinkta Seimo pirmininku dėl to, kad ta par
tija turi daugiausia atstovų Seime — 22. Po liaudininkų 
seka socialdemokratai su 15 atstovų; todėl socialdemokra
tas Kairys išrinkta pirmuoju vice-pirmininku. Po social
demokratų stipriausioji, partija Seime yra krikščionys 
demokratai, kurie turi 14 atstovų, todėl kr. demokratui, 
teko antrojo vice -pirmininko vieta.

Paskui eina tautinių mažumų grupė — 8 atstovai iš 
Didžiosios Lietuvos ir 5Sš Klaipėdos krašto, viso 13. To
dėl ir tautinių mažumų atstovas yra išrinktas į prezidiu
mą, būtent — sekretorium. Kadangi tarpe tautinių ma
žumų stipriausią atstovybę turi vokiečiai (1 iš D. Lietu
vos ii’ 5 iš Klaipėdos krašto), tai ton vieton paskirta vo
kietis.

Antrojo sekretoriaus vieta dabdr turėtų tekti arbal 
ūkininkų sąjungos žmogui, arba, jeigu ji neturi tinkamo 
kandidato, tai kuriai nors iš mažesnių grupių.

ŠTAI TŲ JUODAŠIMČIU 
VARDAI!

Naujosios valdžios sudarymo- iniciatyva, matyt, yra 
v. liaudininkų rankose. Jų laikraštis “Liet. Žinios” pra
neša, kad liaudininkai jau turėjo pasitarimą su visomis 
opozicinėmis partijomis, kurios laimėjo rinkimus. Tame 
pasitarime, esą, paaiškėję, “kad principe visos opozicinės 
grupės yra už tolimesnį bendradarbiavimą"’.

Vadinasi, jau yra beveik tikras dalykas, kad naujon 
valdžion klerikalai nebus įleisti.

Apie socialdemokratų nusistatymą “L. ž.” rašo:
“Suprantama, kad užvis svarbiausia šiame klausi

me buvo pozicija socialdemokratų, kurie po valstie- 
čių-liaudininkų turi daugiausiai trečiajame Seime at
stovų. Įvykusiame gegužės 18 d. socialdemokratų 
partijos tarybos posėdyje paaiškėjo, kad socialdemo
kratai patys vyriausybėje nedalyvaus, bet rems val- 
stiečių-liaudininkų sudarytą vyriausybę tam tikro 
susitarimo ribose“.

Valst. liaudininkai turėjo gegužės 23 d. sušaukt sa
vo partijos tarybos suvažiavimą ir apsvarstyt valdžios 
sudarymo klausimą galutinai. Jų nutarimas šituo reika
lu dar nėra pasiekęs Amerikos. Bet iš to, kas pasakyta 
aukščiaus, galima numanyt, kad liaudininkai ketina su
daryt valdžią kartu su smulkesnėmis opozicinėmis gru
pėmis (santariečiais) ir tautinėmis mažumomis, užtikri
nant jai socialdemokratų paramą.

Šitokia valdžia dalinai butų panaši į tą kombinaciją, 
kuri buvo susidariusi Francijoje, kuomet premjero vie
toje stovėjo Edouard Herriot. Tik yra tas skirtumas, kad 
Lietuvoje svarbią rolę Seime vaidina tautinės mažumos, 
kurių Francija beveik neturi. '

“Draugas” sako, kad mes 
neteisingai primetę juodrankiš- 
kus fašistų atsišaukimus, kurie 
buvo išplatinti Lietuvoje prieš 
pat Šeinio rinkimus, klerika
lams. Musų pasakymas, kad 
tuos šlykščius atsišaukimus pla
tino kunigai, ateitininkai ir ki
ti klerikalų “armijos” elemen
tai, esąs melagingas ir nieku 
neparemtas, nes “Naujienos”, 
girdi, nepadavusius tų platin
tojų vardų.

Marijonų organas rašo ne
tiesą. Fašistų proklamacijų 
platintojų vardai buvo minėti 
“Naujienose”. Birželio men. 1 
d. “Naujienų” 128-am numery
je buvo paskelbtas (1-am pus
lapyje) sekantis “kai kurių ‘fa
šistų’ proklamacijų platintojų” 
sąrašas:

“Mažeikiuose ukin. s-gos ag
ronomas, krikšč. deniok. agita
toriai Steponauskai ir federan- 
te Mbtužaitė.

“Alytuje naktj iš 5 j 6 gefctb 
žės pastebėta klijuojant ‘fašis
tų’ kurstančius prie skerdynių 
ir padegimų atsišaukimus mo
kytojas Slavėnas.

“Vilkijoje, kaip *L. ž.’ sek
madieny paskelbta, tas proklą* 
mari jas' platina Vilkijos klebo
nas. f

“Jurgis šatunas gavęs pro
klamacijas iš kr. deni, nario 
Valšč. Taryboj Vaičiulio. >

“Kaune Jėzuitų gimnazijos 
auklėtiniai.

kaip matote, yra visa Įi- 
vardų iš įvairiausių Lie- 
miestų ir miestelių. Tar- 

juodrankiškos proklamaci
jos platintojų pirmoje vietoje
stovi kunigai, paskui eina šiaip 
klerikalinių organizacijų nariai 
ir veikėjai—• krikšionys demo
kratai, 
jungos 
ir ’t.t.

Į tą
liktai tie paukščiai, kurių var
dus spaudai - pasisekė susekti. 
Juk ręikia pasakyti, kad tą kri- 
minališkb turinio atsišaukimą 
ne kiekvienas juodašimtis drį
so atvirai platinti. Jisai buvo 
atspausdintas slaptai ir daugu
ma jo ekzempliorių btivo, be 
abejonės, taip pat slaptai išpla
tinta.

Bet jau iš tų vardų, kurie yra 
susekti, visiškai aišku, kad tą 
kurstymą prie skerdynių ir pa
degimų pagamino “krikščioniš
ki” gaivalai, ir “Draugas” be 
reikalo mėgina tatai užginčyti.

Turime dar pastebėti, kad 
proklamacijos . platintojų sąrašą 
mes paėmėme iš “Liet.' Žinių”. 
Tas laikraštis eina Kaune ir ji
sai neimtų drįsęs neteisingai 
kaltinti aukščiaus įvardytuo
sius žmones, nes už tai jisai 
Lutų patrauktas, teismo atsa
komybėn. Jeigu jisai viešai ap
kaltino juos ir padavė jų var
dus, tai reikia manyti, kad ji
sai rėmėsi faktais.

Vadinasi, kaip ten “Draugas” 
neišsisukinėtų, o yra tiesa, kad. 
Lietuvos' kunigai ir jų pastum
dėliai griebėsi net juodrankiškų 
priemonių tikslu laimėti rinki
mus j Seimą. Iš vienos pusės 
vyskupai buvo išleidę “ganyto
jišką” atsišaukimą, gąsdindami 
žmones “Dievo bausmėmis”, 
jeigu jie nebalsuos už kelrika- 
lus; o iš antros pusės “krikš
čioniški” chuliganai K išleido 
slaptą proklamaciją, grūmoda
mi. piliečiams ugnim ir revolve
riais.

Ir visgi klerikalai pralaime- 
jo! •

Jų pralaimėjimas prie šitokių 
aplinkybių reiškia ne tiktai po
litišką, bet ir dar didesnį mo
rališką smūgį. Klerikalizmas ir
katalikų dvasiškija taip susi- kenkia, 
pilrvino, kad joks padorus žmo
gus negalės 1 
juos su pagarba. 
—...........  . ...... — ...

Amerikos laikraščių, kores
pondentai, kurie simpatizuoja 
Lenkijos atžagareiviams, nuola
tos skelbia maršalą Pilsudskį 
esant “socialistu”, bore yra ge
rai žinoma, kad socialistiniam 
judėjime jisai jau senai nebeda- 
lyvauja. Pilsudskio įvykintąjį 
valstybės perversiųų jie sten-j 
giasi suversti ant socialistų gal
vos, kad tuo būdu sukėlus prieš 
naująją (Lenkijos valdžią už
sienio buržuazijos nepasitikėji
mą.

Tuo gi tarpu tie patys ko
respondentai yra priversti pri
pažinti, kad Lenkijos socialis
tai Pilsudskio neremia. Kelis 
kartus- jie patys buvo pranešę,* 
kad socialistai atsisako balsuo
ti .už suteikimą * prezidentui 
diktatoriškos galios ir kad jie 
nedalyvauja pilsudskiniam ka
binete. /

Bet į tą buržuazinių kores
pondentų bliofą apie Pilsuds- 
kio “socializmą” tiki (arba ap
simeta, kad tiki) lietuviški ko
munistai. Pav. “Laisvė”, rašy
dama apie putšą Lenkijoje, sa
ko:

“Maršalas Pilsudskis yra 
socialistas. Na, o Lenkijos 
socialfstai, kaip i? socialistai 
kitų kraštų, bažijasi, kad jie 
netiki į revoliuciją (? “N.” 
Red.) bei ginkluotą sukilimą 
(? “N.” Red.) kovoje su savo 
priešais. Jie prie savo tikslo 
einą evoliucijos ir tik (? . 
“N.” Red.) evoliucijos keliu, 
ginkluotas sukilimas esąs ko
munistų (? “N.” Red.) pada- 

' ras!
“Bet štai, dabar, šitie po

nai pasigriebė ginklus ir iš
taškė ‘demokratinę’, ‘konsti
tucinę’ valdžią”.

Į tą pačią dūdą pučia, ir ek- 
stra-kairiųjų “Aidas”: »

“Pilsudskis socailistas taip 
kaip visi buržujai roman- 
suoja su diktatūra. (Leninas, 
Trockis, Zinovjevas ir k. ne 
tiktai “romansavo” su dikta
tūra, bet ir “apsivedė” su] 
ja! Reiškia, jie yra dar di- , 
dėsni buržujai—ar ne? “N.” ' 
Red). Sako, kad jis nenorįs 
būt diktatorium ir sutjnkąs 
būti prezidentu, jei j j seimas 
rinks...

i ‘
Su laisviniais ir aidimais .| 

blioferiaisAižsimanė atsistoti į 
vieną eilę ir tautininkų “San- i 
dara”, kuri įdėjo šitokią pąs-ta-

“Socialistai sako, kad jie 
esą priešingi despotizmui, 
bet kada socialistas Pilsuds
kis savo despotiška letena 
prispaudė lenkų tautą, tai 
mūsiškiai > socialistai nei žo
džio prieš tai nesako.”
Žodžiu, vieni kala, kili “za- 

latija”—bile tik pašmeižus so
cialistus. Bet tie blioferiąi už
miršta, kad melu kovodami 
prieš socialistus, jie patys sau

tolians žiūrėti j Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Princas Gustavus Adolphus; Švedijos sosto įpėdinis, su savo 
žmona šiomis dienomis atvyko į Ameriką.

Naujai Išrinktas Trečiasis 
Lietuvos Seimas

Vyriausioji Rinkimų Koipiaija 
šiuo skelbia, kad 1926 m. gegu 
žes 8-9-10 d. išrinkti Seimo na 

riais šie asmenys:

Adž'gauskas Romualdas, 43 
m. Ukin. Apskr. Vald. narys.

Aleksa Jonas, 46 m. Agrono
mas.

Ambrozaitis Kazys, 34 m. 
Liet. Darbo Federacijos Pirmi
ninkas

Bistras Leonas, 36 m. Univ. 
docentas

Bielinis Kipras-, 43 m. Žur
nalistas, Sehno narys.

Bieliūnas Kazys, 31 m. koope
ratininkas.

Bucevičius Jonas 43 m. Pris. 
advokatas.

Butkus Petras, 35 m. Ūkinin
kas.

Dagelis Jonas, 27 m. Miški
ninkas.
Dagilis Juozas, 37 m. Kunigas, 
Seimo narys.

.Dailidė Prabus, 37 m. Žurna
listas.

■ Endziulaitis Antanas, 
Teisininkas.

Epšteinas Lazeris 40 
dytojas. • ■

Finkelšteinas Ozeras 
Prisiek, advokatas.

Galdikaitė Magdalena
M. Mok Sem. Dįroktorė.

Galinis Vincas 28 m. Moky
tojas

Gariu n kelis Levas 30 m.
Pris. adv. padėjėjas.

Gėrikas Tada 30 m. Mokyto
jas.

Gižinskas Tamošius 42 ui.
Fečeris.

Grabow

Gy

ni.

11

31 m.

m. Gy-

62 m.

m.

Robert40m. Dr. j u r. 
burmistras
Kazys 59 m. Gydy-Grinius 

tojas.
(rvildienė Emilija 38 m. Sei 

mo atstovė.
Jagštaidt Maks 40 m. Moky

tojas
Jakštas Jurgis, 32 m. Ūki

ninkas
Jakubauskas- Boneventuras, 

30 m. Mokytojas.
Januškis Jonas, 27 m. Tar

nautojas.
Jočys Petras, 31 m. Visuome

nės darbuotojas
Jokantas Kazimeiras, 44 m.

Gydytojas švietimo Ministeris
Josiukas Petras, 30 m. Ūki

ninkas Seimo narys
Kairys Steponas, 

žinierius.
Karoblis Vincas, 

ristas, Teisingumo
Kaselis Juozas, 28 m. Maža 

jjemis— ukin.
Karvelis Petras, 28 m. F i 

nansų Ministeris.

Visuomenės veikėjas.
Ralys Kazys, 40 m. Ūkinin

kas.
Rodys Nikodimas, 39 m. Sei

mo narys.
Raulinaitią Pranas- Viktoras, 

39 m. Liet. Maž. ir Naujak. 
S-gos Pirmin.

Robinzonas Jokūbas, 37 m. 
Pris. adv. padėjėjas.

Rudvilas Vincas, 37 m. Ūki
ninkas.

Sakalauskas Vladas, 35 m. 
Darbininkas.

Šleževičius Mykolas, 44 m. 
Prisiekusia advokatas.

Smetona Antanas, 1 m. Univ. 
docentas.

Starkus Zigmas, 33 m. Seimo 
atstovas.

Staugaitis Jonas, 57 m. 
dytojas.

. Steponavičius Jonas, 46 
Seimo atstovas.

Stulginskis Aleksandras,
m. Agronomas Resp. Preziden
tas.

Sugintas Antanas, 35 m. Ju- 
i istas, Seimo narys.

Svaldenis Petras, 27 m. Ukin. 
—agronomas.

Šimutis ’ Leonardas/ 33 m. 
žurnalistas.

Šmulkštys Antanas, 40 m. 
kunigas.

šuišel Jobann, 59 m. Ūkinin
kas.

Toliušis Zigmas, 36 m. Pris. 
advokatas

Tonkūnas Juozas, 31 m. Dot
nuvos Ž. U. Ak. profesor.

Trimaikas Dionizas, 32 m. 
Banko Direktorius.

Turauskas Eduardas, 30 m. 
Teisininkas.

Valatka Jonas, 30 m. Agro
nomas.

Valavičius Antanas, 27 m. 
dipl. teisininkas.

Valdemaras Augustinas, >43 
m. Liet. Univ.x Profes.

Vaškies George, 
rinkas.

Vedeckis Vincas, 
ninkas.

Vikonis Pranas, 
kytojas.

Zubrys Antanas, 
Leitenantas.

Žygelis Balys, 39 m. Mokyto
jas.

Žukauskas Alfonsas, 30 m. 
Agronomas. ,

50

43

29

48 m.

59 m.

In

Ju
Ministeris.

kas .
Kinderis Rudolfas, 44 m. Sei

mo narys ,
Kregždė Kostas, 30 m. Ūki

ninkas
Krupavičius Mykolas, 

Žem. Ūkio Ministeris.
Kuzminskis Povilus, 

Ūkininkas.
Kvieska Vincas, 36 m. Moky

tojas, Seimo narys.
Ladyglenė Stefanija, 

Žurnalistė.
Liutykas Boleslavas

Inžinierius.
Markelis Jonas, 28 m. 

to j aš.
Masifiunas Jonas, 26 m. ckon.

moksl. kandidatas.
Mikšys Feliksas, 35 m. Vetdp.

41 m.

m.

m.

m.

Moky

to. Tąį

to. Ūki

ni. Dr

Mikulskis PoVilas, 30 m. 
Prof. sąjungos tarnaut.

Mironas Vladas, 45 m. kun. 
dekanas.

Milčius Antanas, 30 
sinmkas.

Milbrecht August, 61 
įlinkas.

Pajaujis Juozas, 32 
ekon.

Paplauskas Juozas, 29 m 
darbininkas. ✓

Petronis Vincas, 29 m. Mo
kytojas.

Plečkaitis Jeronimai 38 m. 
Ūkininkas mažažemis.

PtirČnienė Linda, 38 m. Bris, 
advokato •padė jėja.

Radzevičitis Petras, 32 m.

m. Uki-

m. Uki-

m. Mo-

42 m. Pulk.

iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii^

GUL6RANSEN PIANAI

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

JOS. F. BUORIK
Pianų Krautuvė

3343 So. Halsted St.
IIIIIIIIIIIIM

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudetle
VIRŠUI ASHLAND STATE

( BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Muo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAVVFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 0464



t

šeštadienis, Birž.
--—* - - ■

įvairius Dalykus
F. > Zaleckis Bostone

Chicagiečiams gerai žinomas 
dzimdzių manažeris ir p. Vana
gaičio bjirdingierius, jau sugry- 
Žo j savo šalĮ -Bostoną. Dz i ro
džiai su juo “fones” krečia 3 
d. birželio ir atsisveikina.

Jis pąliks Boštone ir užsiims 
real estate bizniu. Bostoniečiai 
F. Zaleckių apsidžiaugė, nes 
jis buvo visų mylimas lietuvis. 
l>aug “fbnių” pasakoja apie 
lionę prheitų metų. — P.

Vadinasi, progresuoja

ke-

turi

NAUJIENOS, CKIcago, ffl.

PRANEŠIMAI
SLA 226 k p. susirinkimas įvyks 

ned., birželio 6 d., 9:30 vai. iš ry
to, Wicker Purk Hali, 2040 North 
Avė. Kuopos nariai malonėkit |si- 
domėt sau vietą ir numerį ir va
landas susirinkimo. Taipgi bukit 
visi susirinkime ir uŽsimokėkit sa
vo mėnesines duokles.

A. Martišius, sekr.

Didelis north sidiečiy išvažiavi
mas, rengiamas
Liet. Pol. Kliubo bus nedėlioj, birž.
6 tU j \Veeling,

Humboldt Parko
6 tk, i \Veeling, III., prie prūdo 
(damb) No. 1. Visi automobilistai 
ir peštieji renkasi 9:30 v. ryto j 
l.inkarto svet., 3310 Evergreen Avė. 
ir važiuoja kartu. Kam neparanku 
ar kas pavėluotų — važiuokite MiL 
waukee Avė. gatvekariais iki galo 
linijos, paskui, busais j išvažiavimo 
vietą — Forest Preserve No. t. Vi
si kviečiami dalyvauti Šiame ne
paprastai smagiame išvažiavime.

Komitetas.

ISRENDAVOJIMUI , ĮVAIRUS SKELBIMAI
| *-^JL*<*<^w\z>^JCm*z**vz*z**<*%#*^*S*^>*****^**'S*»'*

RENDON štoras, tinkamas dėl 
keptuvės, labai geroj vietoj. 2738 
W. 38 St.

RENDON '7 kambariai, garu šil
domas, moderniškas flatas, puikioj 
ir parankioj apielinkej. Kurie in
teresu ojat ės, būtinai pamatykite; 
likime, kad tamstos busite užga
nėdinti šiuom fintu.

3237 AUBURN AVENUE 
Kami). 2 lubos. Savininkas 1 lubos.

ŠTORAS rendai, garu šildomas. 1 
Gera vieta kriauČiui, barberiui ar bi- 
lc kokiam kitam užsiėmimui.

8022 So. Racine Avė.
PASIRENDAVOJA 6 kambarių 

moderniškas flatas, garu šildomas. 
Naujai dekoruotus. Rendos $70. Ge
ram žmogui, pusę mėnesio dykai. 

8022 So. Ručine Avė.

REIKIA PARBININKŲ, AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
s8ena Reatauran- 
tų, KendŽių, Be- 
kernių. Musų

speclalumafi Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

VYRŲ
BERNIUKAI 14 IKI 16

Kurie norėtų prisidėti prie didelės 
ir labai smarkios organizacijos. Ge
ra proga ateičiai. Tiktai ■ambitingi 
aplikantai bus priimti. Darbas nuo
lat, gera alga, pigus užkandžiai. Dy
kai gimnastikų kambarys ir knygy
nas. Proga išmokti telegrafystės 
DYKAI kol dirbsite.

Pasimatykit su
MR. CURRAN 

Room 125 _
417 Su.-U Šalie St.

TURI būt parduotas šian
dien ar rytoj, nes išvažiuoju 
į Lietuvą studebaker auto
mobilius, eina ir išsižiuri 
Itaip naujas. Atiduosiu už bi- 
lę pasiūlymą, 2723 W. 64 St.

UŽ $125 NUPIRK8IT JI

RAKANDAI

TAIP ištikro ir bus. Biskį varto
tas grojiklis pianas, gerame stovy
je, tiktai už $125, roTeliai, kabine
tai, ir benčius pridedamas. Klauskit 
Johnson’* grojiklio, jis parduoda 
pigiai, jus laimėsit. Atdara nedė
lioj iki 5 po pietų, kitomis dieno
mis iki 9 vakaro.
•AMERICAN STORAGE HOUSE 

2216 W. Madison St.

Veik visi naujieniečiai 
savo automobilius, bet dar du 
šiomis, dienomis nusipirko au
tomobilius. Nesenai vienas nau- 
jienietisį J. Kirka nusipirko 
“Paige”, dabar dailininkas M. 
J. Šileikis nusipirko naują už
daromą “Essex” automobilių.

Kurie dar neturėjo savo au
tomobilių, tai ketina įsigyti. 
Tzida kiekvienas naujienietis 
turės po automobilių. -

Dailininkas M. Šileikis pirko 
savo automobilių nuo Hudson 
Motor kompanijos, 2220 So. 
Michigan Avė., kurioj dirba už 
pardavėją Dr. A. Montvido 
brolis Kazimieras. K. ‘Montvi- 
das suteikė gerą patarnavimą 
ir aprūpino Insurance 
reikiamais popieriais, 
vimas 
dagus

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiškas Kliubas laikys mėnesini su
sirinkimą nedėlioj, 6 d. birželio, 1 
vai. po pietų, Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkite laiku susirinku, nes Ran
dasi daug svarbių dalyki} aptarti.

S. Kunevičia, rašt.

RENDON 2 t tatai: 1) krautuvė 
ir 4 kambariai, 2) 5 kambarių. 5211 
Kildare Avė. Tel. Stevvart 5217

SIŪLYMAI KAMBARIU
PARENDAVOJIMUI kambaris 4345 
So. Fairfield Avė., 2nd fl frorit.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

ir kitais 
Patarna- 

toj kompanijoj yra man- 
ir teisingas.— Reporteris

Krasauckienė pasveiko

Dainininkė S. Krasauckienė, 
kuri baigianties žiemiai, buvo 
labai sunkiai susirgusi ir delei 
to ilga laiką buvo priversta iš
gulėti lovoj, ( jau pasveiko. 
Džiaugiasi kiekvienas pamatęs 
ją jau sveiką ir vėl dalyvau
jančią veikime.

Pereitą trečiadienį ji dalyva
vo SLA 36 kp. susirinkime ir 
padarė
ševikams 
jo* 
vo.

“siurprizų” musų bol- 
taip juos išvano- 

kad ir dabar jie tebesirai-

Liet. Mot. Dr-jos Apšvieta prieš- 
metinis susirinkimas įvyks birže
lio 6d., 1 vai. po pietų, Mark Whitc 
Sipiare parko knygyne, prie Halsted 
ir 30-tos gal. Visos narės malonė
kit atsilankyti ir užsimokėti rei
kalingas mokestis. —Sekr.

Šiuomi skelbiame formališką atida
rymą Highlands Subdivision

Nedėlioj, gegužio 30. Randasi 
prie 87 St. ir Centrai Avė.

Mums reikia sales managerių ir 
salesmenų. ^Patyrimas nereikalin
gas, didelis komišinas.

Automobilių kelias: i pietus 
VVestern Avė. iki 95 St., | vakarus 
95 St. iki Central Avė., j šiaurę 
Central Avė. iki 87 St. Del infor
macijų rašykit.

PIONEER REALTY CO.
128 N. Wells St., Wells Bldg. 

Tel. Franklin 4070 
CHICAGO

APLEIDŽIU miestą, turiu par
duoti 5 kambarių rakandus labai 
pigiai: inohair parloro setas, 2 
miegruimio setai, valgymo kamba
rio setas, kaurai. Rampos. Parduo
siu dalimis. Veikit greit. 1611 W. 
55th St., 1 fl. netoli Ashland Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosernė ir bučernė, pigiai. Lietu
vių kolonijoj. Archer Avė. ir Kar- 
lov. •

PARSIDUODA grosernė, ice crea- 
mo ir saldainių Storas, pigiai; 3 
ruimų pagyvenimas, pigi renda.

PARENDAVOJIMUI 1-as kamba
ris, didelis, šviesus, apšildomas, prie 
mažos šeimynos be vaikų, vienam ar 
dviem vaikinams. Savininką galima 
matyti nuo 4:30 iki 9 vai. vakare. 1 

3139 W. 40th St., 1 fl.

LSS VIII Rajono konferencija 
bus rytoj, birž. 6 d., 12 v. dieną, 
Naujienų name. Visi delegatai ir 
kuopų valdybos, taipjau atstovai 
I.DLI), LSJL, LSDR. Fondo ir LSS 
Piki. K-to prašomi Imti laiku.

Valdyba.

Simano Daukanto dr-jos susirin
kimas įvyks nedėlioj, birž. 6 d., 1 
vai. p. p., Liet. Auditorijoj. Visi 
nariai prašomi atsilankyti. —Sekr.

Cicero. — Lietuvių Namų Savi
ninkų Kliubo išvažiavimas Įvyks 
nedėlioj, birželio 6 d., Schutz Parke 
Uiverside, III. 22 St.' ir Desplaines 
Avė. Pradžia 12 vai. dieną. Todėl 
malonėki visi lietuviai atsilankyti. 
Ateikit prie Lukšto svetainės 1 vai. 
po pietų ir galėsit dainuodami va
žiuoti. —A. Tuinavich.

Draugystės Atminties susirinki
mas A>us nedalioj, birželio <>, t vai. 
po pietų, 3501 S. Union Avė. Visi 
nariai dalyvaukit susirinkime.

Sekr.

šio sezono užbaigimui mokyklos, 
Dailės Vaikų Draugijėlė rengia 
koncertą ir balių, vadovaujant mo? 
k y tojui A. P. Stulgai. Bus suvaidin
ta / veikalas “čigonė.” Po to bus 
monologai, eilės, deklamacijos, pia
no solo ir t. t. Tatai įvyks birže
lio 6 d., Medora Hali svetainėje, 
1156—58 Va n Buren St. Pradžia 6 
vai. vakaro. Visus širdingai užpra- 
;oin skaitlingai atsilankyti.

Komitetas.

Pasklido, kaip bitės.
Naudodamies dviejomis 

nomis švenčių, pereitų sekma
dienį ir pirmadienį, chicagie-! vininkai ir šėrininkės, kurie turite ką 
riai nasklido i visas šalis Ihi-' naui°« *alitc atsilankyti į direktorių ciai DasKiiflo I visas saus, i/a Susirinkimą, kuris įvyks paskutiniame 

tai kiek- ketverge Šio mėnesio.
J. Tamašauskas, sekr.

Roseland. Birželio 7 d. Lietuvių
(jie-! Darbininku/Namo Bendrovės šėrinin-

kų susirinkimas neįvyks iš priežasties 
nesant naujų reikalų svarstyti. šė-

bar kurį ii k sueisi, 
vienas dži^Higiasi per šventes 
buvęs tai Michigane, tai Wis- 
consine, tai Westvillėj, 
“Starved Rock 
t i, tai vėl buvęs išvažiavęs Į 
kaž-kokį pasvietį žuvauti ir t.t? 
Išrodo, kad kiekvienas, kuris 
turi automobilių, vis kur-nors 
buvo išvažiavęs.

Bet Chicago yra plati ir Chi
cagoj lietuvių yra užtektinai, 
taip kad užtektinai lietuvių da
lyvavo ir kapinių apvaikščioji- 
muose.

Veik visi arčiau Chicagos 
esantys lietuviai farmeriai tu-i 
rėjo svečių — ir džiaugėsi, nes 
svečiai įneša kiek įvairumo į 
gana pilkų farinerių. gyvenimų; 
tie gi, kurie nesulaukė svečių, 
tie su užvychi žiurėjo j savo ne- 
silinksminančius su svečiais kai
minio. —T. T.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ren
tai Irovės direktorių ir draugijų atstovų 

buvęs pažiurė-1 mėnesinis susirinkimas atsibus pirma- 
• dieny, biželio 7 d., 1926 m., 8 vai. vak. 
■ Auditorium svet., 3133 S. Halsted St.

I Gerbiami direktoriai ir drąpgįjų at- 
1 stovai malonėkite visi laiku pribūti, 
I nes daug reikalu yra aptarimui.

K. J. Demereckis, sekr.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
PAIEŠKAI’ Jono Sriubo. Pirmiau 

gyveno ant Canalport Avė., Chico- 
go, III., o dabar nežinau kur gy
vena. Meldžiu atsiliepti pats arba 
kas žinote apie jį, praneškite šiuo 
antrašu:

/e., Cicero, III.

PAIEŠKAU Jurgio Merkio savo 
pusbrolio, kuris paeina iš Veželių 
kaimo, Skapiškio vai. Turiu svar
bų reikalą. Jis pats ar kiti jį pa
žįstanti praneškite man.

Longenas Merkis A 
10040 S. State St., Chicago.

ANT rendos kambaris vyrams ar 
merginoms. 7124 So. Rockvvell St., 
2-ros lubos.

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge-; 
riausia vieta dėl darbininkų apsi-* 
gyventi, vyrams arba moterims; ąu 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4, 
$8 i savaitę >u valgiu. 

petfJr GADElKO 
1606 So. Halsted St

RUIMAS rendai, vaikinui arba 
merginai. 7126 So. Artesian Avė. 
Tel. Hemlock 4774. Vakarais.

RENDAI kambarys vyrams, mer
ginoms, moterims arba vedusiai 
porai. Kambariai naujai ištaisyti.) 
Yra elektra, šviesus ir pigus; su 
valgiu ar be Valgio.

783 W. 21 Place, Chicago
Ant' paskutinio augšto iš fronto.

RUIMAS vendai vyrui; geras gy
venimui, I lubos, 3213 S. Emerald

RENDAI frontinis ruimas vaiki
nui. Yra telefonas. Patogus gyveni-1 
mui, 2 lubos. 3002 S. Emerald Avė.]

RUIMAS vendai"vvrui; maudynė, 
antros lubos. Patogus ruimas. 3442 
So. Lowe Avė.

RENDAI ruimas dėl vieno ar 
dviejų vyrų be valgio, šviesus kam
barys su visais parankumais. 2 fl.

3421 So. Lowe Avė.

PASIRENDAVOJA vienam arba 
dviem vaikinam ar merginom, be 
valgio. Kambaris šviesus ir pato
gus. 739 W. 33rd St.

BRIGHTON PARK rendon 
barys, gražus, šviesus, su 
patogumais. Vienam arba 
vaikinam. Su valgiu. 4325 
Whipple St.

Pranešimai
Lietuvių ^Laisvės Kliubas laikys 

savo priešpusinetini susirinkimą 
šeštadieny, birželio 5 d., 8 vai. va
kare, Lietuvių Auditorium svetai
nėj, 3133 Halsted St. Gerbiami 
draugai malonėkite visi laiku pri
būti j susirinkimą, nes turim danų 
svarbių reikalų dėl aptarimo.

K. J. Demereckis, rašt.
Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubo 

pusmetinis susirinkimas įvyks šeš
tadieny, birželio 5 d., 8 vai. vakari, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Visi kliubicčhd esate kviečiami 
atsilankyJi, nes bus svarstomi svar
bus kliubo reikalai.

A. J. Lazauskas, sekr.

APSIYEOIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui mergi

nos arba našlės ne senesnės 45 me
tų. AŠ esu vaikinas 39 metų, norė
čiau susipažinti su mylinčia poroj 
gyventi. Meldžiu atsišaukti laišku. 
Platesnių žinių suteiksiu per laišką.

J. O. BLINS *
4572 Gross Avė., Chicago, 111.

r LSS 81 kuopos mėnesinis susirin
kimas jVyks šeštadieny, birželio 5 
dieną, nuo 8 vai. vakaro, Ripkevi-ii 
čiaus bute, 1517 N. kving Avė. Na
riai prašomi laiku susirinkti.

J. lapaitis, rašt.

Mest Side. -*• Dt-stės I). L. K.
Keistučio pusmelinis susiinkimas' 
atsibus nedėlioj, birželio 6 d., 1 v. | 
po pietų, M. Mcldažio svet. Draugai I 
ir draugės malonėkit atsilankyti.I 
Turim daug reikalų. —Valdyba. I

Tel. Pullman 1413
JOHN TENINGA

Namų Statytojas ir Generalis 
Kontraktorius

32 West lllth Place
Chicago, III.

REIKIA patyrusių langų plo
vėjų. Nuolat darbas, gera mo
kestis.

PARDAVIMUI REAL ESTATE 
OFISO RAKANDAI

Parsiduoda 3 deskos, 5 krėslai, ra
šoma mašinėlė, ofiso baras ir didelis 
sefaą, taipgi ir kiti smulkus daik
tai. Parduosiu viską sykiu pigiausia 
kaina — už ketvirtadalį kiek daik
tai yra verti. Galima pirkti sykiu vi
sus . daiktus ir čia pat varyti biznį 
arba nupirktus daiktus vežtis i kitą 
vietą. Vieta randasi Roselande, arti 
prie Michigan Avė. Jeigu kuris pirks 
viską sykiu atiduosiu už $350.00. Kam 
reikalingi pirktis ofiso fikčeriai, ne
praleiskite progos. Kreipkitės “NAU
JIENOS”, 1739 So. Halsted Street, 
Box 763.

Kreipkitės:
3346 So. Union Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, biznis gerai išdirbtas, apgy
venta maišytų tautų, 
gerai. Knygučių nėra; 
Parduosiu pigiai.

Kreipkitės: 
5124 S. Kedzie

EXTRA!

Tel. Prospect 7960

Alias Fuel (ompany
Prezidentas V. Gapezewicz

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

pigesnės

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

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

bėlės.
LITTLE STAR HAT CLEANERS

★ 3328 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0179

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA moteris ar mergi
ną prie namų darbo. Atsišaukit 3210 
So. Halsted St., Box 53.

REIKIA patyrusių moterų accty- 
lene torch eutters, į geležies at
karpų jardą.

Kreipkitės: •
Peoples Iron and Metai Co. 

Wentworth 6754 
o835 Loomis St.

biznis eina 
visas cash.

Avė.

Hoom 21
62 W. Washington St.

PARDAVIMUI rakandai — setas, 
vargonai, lova. Parduosiu pigiai. 
4617 S. Winehester Avė. 3 front.

Pardavimui bučernė ir grosernė. 
Senas biznis. Noriu greitai išvažiuo
ti j Lietuvą. Gausit bargeną.

3658 So. Union Avenue

REIKALINGAS singelis kriauČius 
kaipo partnerys arba darbininkas, 
gera ir pelninga vieta. 3008 W. 
Pershing Rd. Lafayette 2119.

PARSIDUODA rakandai: viktro- 
las, 2 suvamos mašinos, Singer 
White, naujos. 822 W. 37 Place. 2 
lubos.

REIKALINGAS vyras dirbti ant 
farmos arti Chicagos. 1900 S. Union 
Avė., pirmas augštas. 

............. -
REIKALINGAS darbininkas res- 

taurante, minkštų gėrimų ištaigai ir 
prie Hotelio. Teisingam žmogui ge
ras atlyginimas. Atsišaukite laišku' 
arba telefonu.

PULMAN HOTEL 
804 W. 9th Street

Michigan City, Ind. 
Tel. 411 Geo. Bendik, Savin.

ATSAKYKIT į šitą skelbimą, jus 
gal būt busite tinkamas žmogus mu
sų bizniui. Tikra ateitis dėl keleto vyrų. Tik parašykit savo vardą 
pravardę ant sklypo popieros.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. 

Box 772

AUTOMOBILIAI

ir

PARDAVIMUI

DIDELIS BARGENAS!
Parsiduoda Ice Cream Parlor už 

pusę kainos, vertės $3,500 — par
duosiu už pirmą teisingą pasiūlymą. 
Biznis eina labai gerai, išdirbtas per 
ilgus metus. Renda pigi, su 4-rjaiis 
kambariais gyvenimui. Priežastis 
turiu du bizniu.

Atsišaukite pas
A. SALDUKAS 

4100 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6719

$725 GROJIKLIS pianas parda
vimui už dabaigimą mokėti $143. 
Pridėsirde nauja duet benčių, ka
binot ir 75 rofelius, paimsim $15 
cash, o kitus po $2 i savaitę. MR. 
JANECKI, 2332 W. Madison St., 
1 fl. rear.

II >■ ■ »■■■!■« I ■■ II ■ IMI ■■ > .. .................................................. R—

NAUJAS garažas pardavimui ar
ba rendavojimui. A. KARN, 

2226—30 So. Leavitt St.

PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
jiklį pianą, kaip naujas, vartotas tik
tai biskį, kainavo $800, dabar $140, 
sykiu rolejiai ir benčius su kabine
tu. Paimsiu $50 cash ir po $10 į mė
nesį nuo gerų žmonių. '

Klauskit KUGAITIS
6512 So-. Halsted St.

PAKSIDUODA ice cijemr* parte
ris,' kendžių, cigarų, cigarctų ir 
notion krautuvė. 1437 S. 49 Ct 

\ CICERO, ILL.
M

PARDUODU ice ertam parlor, 
arti prie teatro, pigiai, 3528 South 
Halsted St. '•

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė. Geras biznis. 562 W. 18 St.

PARDAVIMUI arba mainymui 
bučernė ir grosernė ant namo ar
ba namo su bizniu. Duosiu ir nior- 
gičlų. Box 768, 1739 S. Halsted St.

Studebaker automobi
liai yra vieni iš tvirčiausių 
ir kainos prieinamos, nes 
kompanija pati viską ga
mina. Tokiu budu Stude-

ir yra užvadintas “one profit 
Niekas kito pelno negauna

kam-
visais
dviem' 0 su mokesčiu susitaikysim. 
South

REIKALINGA senyva moteris dėl 
pridabojimo 3 vaikų. Valgis, ruimas,

4359 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA arba išsimaino 
mėsos krautuvė, su visais puikiau
siais įtaisymais; Parduosiu už pir
mą 
ant

teiki ngų pasiūlymą. Mainysiu 
namo arba loto.

317 W. 79th St.,
Tel. Boulevard 9641

PARSIDUODA Poni Room, ge
riausias vidurmiestyj; viskas gera
me stovyje, penkiolika biliardų. 
334 S. State St., šalę Rialto Teatro. 
Savininkas ANDREW.

PARDAVIMUI mokyklos reikmenų 
krautuvė ir namas arba parėnduosiu, 
yra 3 karų garažas. KIRBY CANDY 
KITCHEN, 4438 So. Whipple St.

PASIRENDAVOJA kambarys vie
nam vaikinui, graži apielinkė, vie- 

patogi, arti gatvekarių, pęie ge- 
žmonių, švariai užlaikomas, ma- 
vaikų nėra. Matykit vakare ar- 
šaukit telefonu

Hemlock* 3579
6614 So. Artesian Avė.

ta 
rų 
žų 
ba

RENDON kambarys dėl 1! arba 
2 vyrų, nuolat karštas vanduo, gu
ru šildomas, 1 blokas nuo Humboldt 
parko, visuomet namie. Tel. Bei- 
mont 6372.

ĮVAIRUSSKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EKPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling.
Turime daug metų patyrimą 

3238 So. Halsted St?
Tel. res. Yda 3408—Blvd 7667 Office 

---------------------k — . ■, ... ■   ——

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

REIKALINGA mergina arba mo
teris delei 3 siratų vaikų pridabo
simo. 3119 S. Morgan St. Telefonas 
Boulevard 1601.

PAIEŠKAU patyrusios moters 
prie restorano darbo, arba pusi* 
ninkės, arba pirkėjos viso. 1818 
Canalport Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

GERAI SUORGANIZUOTA IR 
ATSAKANTI FIRMA >

Turi vietos dėl keleto atsa
kančių vyrų, kurie gali atlikti 
savo darbų.

Patyrimas nereikalingas

Mums reikia keletą vyrų, 
kurie yra teisingi ir gerai iš
rodanti.

Mes dar iki šiol

baker 
car”. 
kaip tik ji pati, nes «pati gamina: 
budies, enginus, transfriission, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu 
atvažiavę jums 
sime.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, sena apgyventa vieta, visokių tau
tų. Biznis eina gerai, daroma ligi 
šimto kasdien Priežastis — važiuo
ju j Lietuvą.

1967 Canalport Avė.
Roosevelt 4395

NAMAk-ZEME

D.

pašaukti mus, mes 
nuodugniau išaiškin-

Auto Sales
Halsted Street

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da grosernė, senai išdirbta per daug 
metų. Parduosiu už pusę kainos.

4617 So. Honore St.
Milda

3121 So, 
Tel. Boulevard 1685

Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

Hupmobile Club Sedan 
Apperson Sedan 
Cole-8 Sport Touring 
Ford Touring A-l shapo 
Hupmobile Touring Calif. Top 
Chevrolet Sedan 
Chevrolet Touring 
Ford Sedan 
Essex 4 cylinder coach 
Overland Touring 
Oakland Touring 
Willys Knight Touring 
Studebaker Light 6 Sedan 
Hudson Sport 
Hudson Coach t

1924 
1925 
1923 
1924 
1923
1924 
1924
1924 
1923
J 924 
1922 
1923 
1923 
1922
1923 ___________

LANDOYLE MOTOR SALES 
3247 W. Chicago Avė.

Nevada 0220

Jei norit sutaupyti pinigų 
atsilankykit pas 

WEST AUTO WRECKERS 
1220 So. Ashland Avė. Roosevelt 2794 

yartotth karų dalys visokių išdir- 
bysčių. Tajerai, tūbai, radiatoriai, 
baterijos ir t. t. Karai parduodami, 
perkami, rpainomi.

PARSIDUODA labai pigiai gera 
smuiką, copy of Steiner. Matyti nuo 
6—8 vakare. 5806 So. Peoria St.

DELIKATESEN, saldainių, ciga
rų, ice crėamo, groserio krautuvė, 
geroje vietoje nebrandi kaina.

4465 S. Wells St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
vaisių krautuve visai nebran
giai, pigi renda. Turiu parduoti, 
nes negaliu pats prižiūrėti. At
dara nedėlioj.

3616 So. Halsted Sft.

PARDAVIMUI barber shop, gera 
proga kas nedirba, tai gali nusi
pirkti sau darbą; gera vieta, tik 
viena Lietuviška barbemė šitame 
mieste. Turiu apleisti miestą; 
pirmesnis, tas geresnis.

320 E. 14th Street ,\ 
Chicago Heights, III. 

Šventadieniais nesikreipkit.

ka$

PARSIDUODA Marąuette 
Manor mūrinis namas, 5 ir 5 
kambariai, štymu šildomas ar
ba išsimaino ant bungalow 5 
kambarių. Atsišaukit šiuo ad
resu: 6134 So. Rockwell Str., 

1-mas flatas.

ROCKFORD, Illinois. Pardavimui 
naujas moderniškas bungalow, stu- 
cco, 5 kambarių, vana, landrė, fur- 
nas, vietos dėl 2 kambarių viršuj, 
didelis lotas, prie Pond St., išmo
kėjimais. N. I). Taylor, Realtor, 
410 Mead Bldg., M. 2104, Res. M. 
6312.

NAMŲ STATYTOJAS
TURI parduoti pigiai dėl sukėlimo 
pinigų, 4 apt. po 5 kambarius4, prie 
parko, moderniškas. Paimsiu gerus 
lotus kaipo dalį įmokčjimo.

JAUK ROB1NOVITZ, 
8436 W. 67 St. 

Hepublic 5380.

TURIU parduoti rezidenciją 
Northwest side, garu šildoma, mū
rinis garažas, 2155 Cayton Avė.

KANKAKEE UPĖ

PAIEŠKAU apsivedimui cmrgi- 
nos arba moteries, ne^enesnĮŠs kaip 
45 metŲ; aš esu našlis, neturiu vai
kų, tik turiu dukterj, kuri dabar 
apsiveda ir palieka mane vieną. 
Tokiu budu esu priverstas ieškoti 
sau draugės. Rašykite laišką arba 
atvažiuokite; jei važiuosite, važiuo-! 
kitę subatomis arba nedėliomis, o 
kitomis dienomis dirbu.

PETRAS ŠLEINIS, 
3804 Beech St,, Indiana Harbor, Ind. 
. ■ . ...i

Tel. Yarde 7282 '
Bes. Tel. Hemlock 5244 

x Bridgeport Painting 
&'Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklu^ ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

nesj naudojome 
bet musų biznis 
kad mums reikia 
bininjkų AUGŠTOS

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas,

LIETUVIŲ SPAUSTUVĘ
Spauzidlinani įvairius., spaudos dar

bus: laikraščius, knygas, konstltūcP 
jas, programas, plakatus, tikietus ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale

karštu vandeniu apšildomas, kam-'spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
bariai įtaisyti pagal vėliausios ina- J musų sTaustpyę. _
dos. Galima pasirendavoti advoka
tui. Flatas randasi

4146 ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 7674 'į

įsų spaustuvę.
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 

SPAUSTUVĖ
710 W. 38rd St., Chicago, III.

Tei.-Yards 6751

Pasirinkimui dideli lotai, pigios 
kainos, lengvais išmokėjimais, šalę 
yra gerai įrengtas kliubas. Musų pa
siūlymą nieks negali viršyti. Bliana 
Heights La n d Co., 1504 Strauss Bldg. 
Wabash 6736-6737.

PARSIDUODA restauranas S. 
Watcr Market apielinkėj, 1457 So. 
Sangamon St.

PARSIDUODA automobilius Paige, 
5 pasažierių, touring sport model, 
geram stovy; apleidžiu miestą. 
Chas. Darbutas, 4634 So. Rockvvell 
St. Tel. Lafayette 2713

______ r , -r .--- . --- , ,apgarsinimais, 
taip pakilo, 
ekstra dar- 
RŲŠIKS.

Mes mokėsime 
gerų algų, jei jus 
darbui.

jums labai 
tiksite tam

Tik parašykit savo vardą 
adresą'įant - sklypo popiete 
atsiųskite į • J

' NAUJIENAS,
1739 S. Halsted St.

Box 769 
CHICAGO, ILL.

ir
ir'

PARSIDUODA automobilius Dodge, 
5 pasažierių, touring karas. Parsi
duoda pigiai, su vienu ekstra taje- 
ru. Geram stovyje. Parduosiu už 
$125

Kreipkitės:
593į S. VVhipple St. , 

---------- L------- »--- I------------------- r—

WILLYS JCNIGHT automobilius 
pardavimui, 1924, sedan 7 pa^ažie- 
rtų. Parduosiu arba mainysiu ant hu
to. Užpakaliniame garniui.

' / 8200' So. Halsted' St.

TURIU parduoti savol Ford lo- 
dor sodan, 8 mėnesių senumo, kaip 
naujas, 5 ballon tajerai, važinėtas 
tik 8000 mylių, už gėrlausį pasiū
lymą

MR. BRTlS, 
2510 S, Savvyer Avė.

2 fl. rear

^inii m 11 ii iii

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, geroj biznio vietoj, visokių 
tautų apgyventa, renda pigi, dėl 3 
inetu listas. T 
— liga.

, saukit:
Telcphone Boulevard 9496

PARSIDUODA 5 kambarių medi
nis namas arti 59 ir Robey. 
tinka uždėti

Kaina
bizniui, galima 
ar grosernę.

lpUlZiiuo1"nricžaJtis lneJ,i ,cikia *2000- .laidavimo priežastis K]austi P. Sedemka
3124 W. 68rd St.

Namas 
barbcr 
$4500,

EXTRA
- „ Pardavimui 5 kambarių medini

geroj biznio vietoj, laikoma viso- Cottage, arba rendon. Yra ąasas, 
kių smulkmenų, 6 ruimui gyveni- elektra, maudynė, pečium šildoma, 
mui. j skiepas, frontas 50 pėdų. Namas me-

' Kreipkitės: džiais apaugęs. Parduosiu greit, nes

PaHVAVIMUI smulkus groseris,

3300 So. Emerald Avė.
einu j biznį. Savininkas

7331 So. Oakley Avė.

PARSIDUODA .gnosęrnė geroj
vietoji'nėra arti šrotų.43iU2 South nori įgyti gražų namą,
Parnell ’AVe.' parduoti arba išmainyti

PARDAVIMUI saldainių, cigarų, 
ice cFeamo, groserio, tabako krau
tuvė, priešais mokyklos. Parduo
siu pigiai. 3518 S. Wallace St. ,

GERIAUSIA proga tiems, kurie 
, nes tyriu 

parduoti arba išmainyti ant biznio 
grosernės arba bučernės, ar kito ma
žo biznio. Namas raiąkfsi

5625 So. California Avė. 
Tel. Hemlock 1176

---------  ... ------ ---- -------------- PARDAVIMUI 3 augščių namas
PARDUOSIU grosernę arba mat- po 6 kambarius ir užpakalyj cottage 

nysiu į namą. G. Butelis, 4505 So. 
\Vood St.

ir 2 flatų po 4 kambariui.
2917 So. Union Avė.

7
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NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME MORTGECIAI-PASKOLOS
NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS

MES GARS1NAM TIK 
BARGENUS

ŠIE NAMAI BUS PARDUOTI 
GREITAI

pėdą
sun

kam-

GRAŽUS mūrinis namas, 
parloras ir visi vėliausios 

2 fl. po 5

1. 
£un 
mados įrengimai, 
kamb. Cach $4000, kaina tik
$10500. Randasi Brighton Park 
prie 44-tos gatvės.

2. GERAS mūrinis namas. 5 
ir 6 kamb., kiekvienas apšildo
mas atskirai, rendos neša į me
tus $1260, įmokėti $4000, kai
na tik $11500. Randasi prie 
Capitol Teatro, į Auburn 'Park.

4. MODERNIŠKAS 5 kamb. 
bungaiovv ir vienas kamb. ant 
antro aukšto, 
Cash $2500, 
Randasi arti

30 pėdą lotas, 
kaina ti|c $6700. 
Kedz.ie ir 62-ros.

4. GERAS namas ant konk- 
reto fundamento, cementuotas 

bekmentaE. skalbyklos, elekt
ra ir t.t. 2 fl. po 5 kamb. Cash 
$2000; kaina tik $7000. Ran- 

ir

SPECIALIAI BARGENAI
2427 W. 45 PI. 2 po 4 kam

barius apartamentai, viskai ir 
skiepas, sun parloras, naujas 
namas.

4356 S. Rockwell St. 33 
kampas, 6—6 kambarių, 
parlorai.

2443 W. 46 St„ 2 po 5
barius apt„ sun parloras, vie
kai ir skiepas, naujas namas.

4401 S. Artesian Avė., 2 po
5 kambarius apt., sun parloras, 
viškai ir skiepas, naujas kam
pinis namas.

2912 W. Pershing Road, na
mas ant 37,/i pėdą loto, 2 po
6 kambarius apartmentai, sun 
parloras, viškai ir rklepąs, nau
jas namas.

6201—05 S. Whippie St., 10 
apt. namas, 8 po 4 kambarius 
apt., garu šildomas, naujas na
mas.

3840 S. Albany Avė. 2 augs
ią mūrinis namas, gerame 
(įėjime, kmutuvė ir 4 apt.

R U DIN BROS.
Naujas ofisas

4155 Archer Avė.
LafAyette 8705-8706-5153Tel.

BRIGHTON PARK

pa-

dasi arti Garfield Blvd. 
Sherman Park.

5. MEDINIS namas 3 fl.
5 kamb. Elektra. Cash 
$2000; kaina $6000. Randasi 
prie 32-tros ir Emerald Avė.

PO 
tik

Mes turim didelį pasirinkimą 
namą kaip tai: namu, biznių, 
lotu ir farmu. Tik duokit mums 
žinoti ką jąs norit, o mes pa
sistengsim jums patarnauti kuo- 
geriausiai. ,

5. L. FABIONAS CO.

809 W. 35th St., (Halsted ir 
35th) BALTAS NAMAS). 
Tel. Boulvd. 0774 arba 0611

PIRKIT DABAR 
7.119 So. Fairfield Avė.

Naujas 6 kambarių mūrinis bunga
iovv, aržuolo trimas, modemiška.- 
plumbingas, Universal Heater’is, gra
žiai dekoruotas, galit tuojau gyven
ti. šį paskutinį parduosiu už tiek 
kiek man kainavo, cash arba išmo
kėjimais. Dabar atdaras dėl apžiūrė
jimo. Visai netoli nuo Marųuette Par
ko, *3 bloko nuo gatvekarių. G, F. 
MAURER, statytojas, Tel. Beverly 
1)395.

PARDAVIMUI 10 kambarių na
mas, 2 flatai, cementinis skiepas, lo
tas 50x127, 2 karų garažas, naujai 
dekoruotas, $5,000 ; 40 minutų važia
vimo iki vidurmiesčio, prie R. I. R. R. 
979 Greenwood Avė., Blue Island, III. 
Netoli 121st St., vienas blokas j va
karus nuo VVestern Avė.

PARDAVIMUI namas ir du lotai, 
5-5 kambarių, kaina $6500.

4424 So. Talman Avė.

2 AUGŠTŲ namas, 4-4 kambarių, 
parduosim už $1000 cash, kitus leng
vais mėnesiniais išmokėjimais, na
mas randasi, 2124 VV. 23r<l PI. Savi
ninkas

RUBIN BROS.
4155 Archer Avė.

TIKRAS bargenas, 2 meiliniai na
mai ant kampo 43rd PI. ir Parnell 
Avė., gerame stovyje, yra gasas, 
elektra, toiletai, $7000, jei pirksit 
greit, po 6 kambarius 4 flatai, rendų 
į mėnesį $108. Savininkas

B. O’CONNOR 
Phone Boulevard 7120

AUGš'l'l' naujas mūrinis na- 
2—4 kambarių flatai, 

30 pėdų lotas,

9 

mas 
moderniškas, 30 pėdų lotas, cash 
reikia tiktai $2500, kitus kaip ren- 
dą. Specialis barge- $9800

2 AUGŠTŲ mūrinis, 2—5 kamba
rių flatai, 30 pėdų lotas, karštu 
vandeniu šildomas, cash reikia 
$3500. Didelis barge- $11900

5 KAMBARIU naujas mūrinis 
bungaiovv, aržuolo trimingai, ap
šildomas, platus lotas, cash reikia 
tik $1000. Didelis bar- $7700

Mes turime visokių mainų, atsi
lankyki! ir pasimatykit su mumis, 
jei jus turite ką nors j mainus, at
neškite mums, o mes parduosime 
arba išmainysime į kelias dienas.

Visokius legalius patarimus duo
dame dykai.

Lietuviai pas lietuvį. t

3. R. PIETKIEWICZ & CO
2612 W. 47 St.

cash reikia

150 NAUJŲ NAMŲ
Greitai augančioj sekcijoj, N. \V. 

Side, mokyklos, krautuvės ir trans- 
portacija.

$100
'įmokėjus galėsit gyvent 4-5 arba 6 
kambarių mediniame arba mūriniame 
bungaiow.

KAINOS NUO $2800 IKI $6200 
$100 CASH

Tai viskas ko jums reikia — tas ir 
reiškia, ką mes sakom — kitus mo
kėkit lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, taip kaip vendą. Tas olselio 
namų programas yra jūsų proga įsi
gyti vieną tų puikių namų tiesiai nuo 
savininko, išmokėjimais ką kiekvie
nas darbininkas gali lengvai pa
daryti.

ATVAŽIUOKITE ŠIANDIEN 
Daleiskit parodyti kaip lengva yra 
tapti namų savininku.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Av. 

6407-6537 Irving Park Blvd. 
Columbus 9552

DIDELIS BARGENAS

5 KAMBARIU namelis su garažu, 
pusė akerio žemės ir vištininkas; 
galima laikyti karvę. Randasi arti 
gatvekario, gera transportacija. Vi
sa žemė aptverta su dratine tvora. 
Kaina $3950, įmokėti liktai $550. 
Išmainysiu ant mažo biznio, kaip 
tai: groserio 
formacijų kreipkitės 
kovvski.

J. N. ZEWEBT
5882 Archer

įmokėti 
ant mažo 

arba kitokio. Del 
prie J.

in-| 
Bv-

PERMAINYDAMAS vietą, priver
stas esu tuojau parduoti 5 kambarių, 
beveik naują, aržuolo trimas, furnas 
šildoma, ir 2 po 4 kambarius flatai, 
įplaukų $90 i mėnesį, skersai kelio 
nuo parko, kaina $7500, išmokėji
mais. 3322 So. Westem Avė., Phone 
Lafayette 1542.

PARSIDUODA arba išsimaino 2 
augštų, 7 kambarių rezidencija, mie. 
Randasi netoli Chicagos. Savinin
kas mainys ant didesnio Oiicagos 
namo, loto arba biznio.

C. P. SUROMSKI & CO., 
Tel. Boulevard 9641

PARSIDUODA naujas bungaiovv 
ką tik baigiamas statyti labai geroj 
vietoj, šeši šviesus kambariai, netoli 
Šv. Kazimiero kapinių, 4 blokai 
gatvekarių.

Atsišaukite
11328 So. Troy St.
Mt. Greenvvood, III.

Iki

PARDAVIMUI arba mainymui 13 
apartmentų Ciccroj, 3 ir 4 kamba
rių, netoli Chicago elevatorio, garu 
rildomas, visi kambariai šviesus, ren
ių $9000 į metus. Paimsiu bungaiovv 
arba 2 flatų kaipo įmokėjimą. 
Informacijų atsišaukit, vakarais

A. O. ZAHRADNIK 
2120 So. 51st Avė. 

Cicero, Illinois 
Arba Tel. Cicero 2360WX

DIDELIS BARGENAS

Dol 
nu

PARSIDUODA 2 flatų namas, po 
6 kambarius, karštu vandeniu šil
domas, bungaiovv stogas, 2 karų ga-, . - i 'ražas arba mainysiu ant bizniavo duosim lotą Šalyj, cash $1500, kitus 
namo į *aiP rendą.

Kreipkitės: ' Pasiduoda bizniavas namas, krau-
6631 Š. Rockvveli St.

Parsiduoda Bungaiovv 6 kambarių,

tuvė, keturi kambariai pagyvenimui, 
ten randasi Ice Cream Parlor, Gali-

4 FLATŲ mūrinis namas, nau- ma pirkti namą ar Ice Cream Parlor 
jas, netoli 63 St. ir Kedzie Avė.,'sykiu ar atskirai, arba galima mai- 
rendų $300 į mėnesį, 3 karų gąra- nyti.
žas, lengva išrenduoti. Atsišaukit Taipgi turim daug kitų namų, par

davimui didelių bargenų.
MARTIN SURVILA

3246 W. 111 St., Mt. Greenvvood, 111.

subatoj po pietų.
4936 South Robey St. 

James Jansky

PARSIDUODA kampas 
tinkama dėl ROAD HOUSE 
su 10 akrų žemės ir 6 kam
barių rtiedinis namas j PA
LOS PARK, galima pirkti 
žemės ir mažiau. Puiki ir 
gera vieta, visiems gerai ži
noma, ant dvigubo vieškelio 
(State Highway) priešais 
Forest Preserve. Didžiau
sias suvažiavimas žmonių 
prie tos vietos. Taipogi tin
kamas kampas dėl gasolino 
ir “sandwich” stoties. Ne
praleiskite šitos progos, ku
rie interesuojatės, neatbūti
nai pamatykite, retai pasi
taiko tokių progų. Del pla
tesnių informacijų kreipki
tės prie:

EKSTRA PRANEŠIMAS 
VISIEMS

P. D. ANDREKUS iš Pentvvater, 
Mieli., bus Chicago su automobiliu 
June 4—5—6. Kurie manote pirk
ti ūkę ar norite mainyti, galėsite 
važiuoti sykiu. AŠ turiu visokią 
ūkių, kokią kas tik myli apio 
Pentwater Hari, Scottville, I.uding- 
ton, Grand Rapids, 100 akrą, geri 
budinkai, gyvuliai, padargai ir 
miškas, upė teka, $5500. 120 akru, 
geri budinkai, gera žemė, gyvuliai, 
padargai, $6500, 119 ąkrų, gera Že
mė, geri budinkai, $3800. 40 akrų, 
geras molis ir juodžemė, geri bu
dinkai. Gyvulini, padargai, užsėti 
laukai, $4500. 80 akrų, arti mies
to, gera žemė, vidutiniai budinkai, 
$2200. Visos parsiduoda ant išmo
kėjimą. Tik pamatykite mane ir 
sugėdysite nuo $2UOO ir daugiau.

ANDREKUS
4531 So. Mozatt St.
. CHICAGO, ILL.

LOTAI I LOTAI!
Del rezidencijų ir biznių. Di

džiausias pasirinkimMs. Viena iš 
puikiausių vietą prie Chicagos. Prie 
centro didelių dirbtuvių, kuriose 
dirba apie 250,000 žmonių. Kainos 
pigios Ir visai maži įmokėjimai 
Dabar yra geriausi proga nusipirk
ti čia lotą ar tai dėl budavojimo, ar 
investmento tikslais, iš ko greitu 
laiku bus galima gerai ir gausiai 
pasipelnyti. Kreipkitės asmeniškai 
ar laišku i Naujienas, 1739 South 
Halsted St. Box 76«,

NEPRALEISKITE PROGOS Z

TIKRI BARGENAI .

KAMBARIŲ mūrinis namukas, 
elektra vana. ir visi kiti įren-

Rozenski-Lemont & Co.
6312 So. Western Avė.

Turi būt parduotas šią savaitę 
Paimsit jį už geriausį pasiūlymą

6 
yra 
girnai; prie lo yra 6 mašinų mūri
nis garažas, z su aukštu stogu, ce
mentuotas fibras, vanduo ir elekt
ra. Rendos užu garažų $48; užu 
flatų galima gauti $40, viso $88 į 
mėnesį. Randasi geroj vietoj ant 
32-ros k arti Halsted St. Parduosiu 
už $4900 arba priimsiu lotą mai
nais. Visų kėš nereikia. Pagalvo
kite, į 5 metus renda išmoka 
praperlę. /

Aš pastatysiu dėl tamstų 2 flatų 
mūrinį namą, 5—5 kambarių, 3 
bedruimiai, kildinąs ir frontine ant 
mano loto, parankioj vietoj Brigh
ton Parke, ant 46 gatvės prie West- 
ern Avė. Padarysiu sekančiai; bun
gaiovv stogas, stiklais uždaryti por
cini, aržuolo trimas frontinė, kiti 
kambariai yellow pine. Aržuolo ir 
klevo florai, tailų florai toiletuose 
ir frontiniam porčiuje, įdirbtos 
prosinimui lentos, kitčino šėpas, 
medinės šėputės ir pentrių stalčiai. 
Geriausias ApeOn sinkus, beismo- 
nas, plovimui drabužiam sinkus ir 
karšto vandens boileriai beismon- 
te. Candle elektros fikčeriai. Vis
kas įrengta sulig vėliausios mados, 
už $9800, cash daug nekeikia, 
važiuokite arba pašaukite

JOHN PAKALNIS, 
Generalis kontraktorius 

3120 
Phone

Parodysiu 
scmpelių. šis 
mas statyti.

\NTRI MORGUI vi
Suteiki >ii aru 6% palūkanų.
Taipgi i.erkumę Trečius Morgičiui 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESIM ENT 

CORPORATION
8804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6788

24 va-

ir ali
bi znio.

At-

W. 53rd PI. 
Hemlock 0367 

panašių numų kaipo 
namas yra pradeda-

Cash Už Jūsų Namų 
Įplaukas Ir Lotus

Už bile išmokėtą namą, 
landų patarnavimas,

AtsjneŠklt savo deeds 
atraktus prirengtus dėl
Mes suteiksime tuojau gerą pasiū
lymą. Atdara kas vakaras.

National Property Co.
11 So. La S'alle Street 

501 Roanoke Bldg., Central-4757

Prospect 2102

PARDAVIMUI
RENDAVOJIMUI

MAINYMUI

tinkama dėl Road 
biznio ir farmeriavi- 
65 akrų žemės. Geri 

ir derlinga žemė,

farma 
House 
mo su 
namai 
prie pat Lemont Miesto ant
dvigubo “State Highway”.

Labai geras investmen- 
tas su užtikrinta ateičia. 
Mainysiu ant namo ar kuo 
turi.

Del platesnių informacijų 
kreipkitės prie:

FRANK L. SAVICKAS 
& COMPANY

726 West 18th Street 
Canal 1603

EXTRA nepaprastas pigumas na
mų, pažiūrėkite šituos i.amus ant 
Maplewood Avė. Mūrinis namas, 2 
flatų po 5 kambarius, bungaiovv 
stogas, kaina $13,500.

ANT Artesian Avė. 2 flatų po 4( 
kambarius, kaina $11,000. j

ANT Campbell Avė. 2 flatų po 
6 kambarius, kaina $15,300.

ANT Campbell .^ve. 2 fhdų po 6 
kambarius, kaina $16,500,

NAMUS galite matyti vakarais su
imtomis ir ntulėliomis visą dieną.

Savininkas John G. Mezlaiskis 
7018 S. Campbell Avė.
Tel. Republic 4537

PARDAVIMUI 13 APT. CICEROJ
Namas liktai 9 mėnesių senumo, 

naujai dekoruotas, 3 ir 4 kambarių, 
netoli elevatorio, garu šildomas, visi 
kambariai šviesus, rendų $9,000 į me
tus. Keikia tik $18,000. Del infor
macijų atsišaukit vakarais arba 
šykil.

A. O. ZAHRADNIK, 
2120 So. 51st Avė., 

Cicero, III. 
Telephone Cicero 2360 W X

ra-

KAS NORI ĮSTOTI I AUTO- 
MOBILIŲ BIZNĮ

-Naujas garadžius, 50x142, su vi
sais vėliausios mados įtaisymais. Ran
dasi 5833-55 So. Westei n Avė. Gali
ma rendavoti, 
ant namo.
$6,000.

* C. P.
3352

pirkti arba 
Perkant reikia

mainyti 
įmokėti

CO.SUROMSKIS & 
So. Halsted Street

Boulevard 9641

Puskulinieji 1(1 bungulovv, pasta
tyti pagal naujos mados, geriausią 
darbas ir materiolas, po 5 šviesius 
kambarius, karštu vandeniu šildo
mi, aržuolo grindys ir trimingai, 
moderniškas plumbingas, dideli vlš- 
kai, 30 pėdų lotas aptvertas, 12 lie- 
tuvių šeimynų pirko namus šioje 
oninlinbAui A t v <1 i l lt O utihu iri io 1apielinkėje. Atvažiuokite subatoje 
arba nedėlioję ir pasižiūrėkite pa
tys. Kns nors din Maus di<l<dį Ber
geną.

7140 S. Maplewood Avo.
VIENAS 4 kambarių naujas ir 

moderniškas mūrinis bungaiovv, bus 
parduotas šių savaitę už gerinus 
pasiūlymą.

7204 S. Rockvveli St.

kaių- 
beis-

Bargenas
MURO namas, storas ir 3 

bariai, viršui 7 kambariai, 
mentus, garažus. Morgečių $4000.
Mainysiu į lotus arba į morgečius. 
Kaina $6,500.
NAUJAS muro namas 2v5 gyve

nimai, prie yVestern ir Marųuette 
Blvd. Mainysiu ant medinio namo 
arba bungalow.

MURO bungaiovv 5 kambarių, ap
šildomas, lotas 66X125, gražus so
das, 
dasi

kaina $7,300, cash $1,500. 
Mavvvood.
.ŠVELNI S IR MANKUS

1443 N. Paulina St.
'Tel. Ąrmitage 6411.

Ran-

PARDAVIMUI farmu 98 akrų, 
randasi 05 mylios mto C.hicagos, 
vakarų pusėje. Farma su geriausiais 
įrengimais, namais ir sekamu skai
čiumi, gyvulių: 14 karvių, 4 ark
liai ir kitų gyvulių. Kaina tiktai 
$17,000, mortgečiaus $7000. Nau
dokitės proga, ’kurie norite įsigyti 
gerą fartną.

ANTANAS PETRULIS, 
1630 N. Robey St. 

Tel. Annitage 3400

PARDAVIMUI ■ per savininką 4 
flatų mūrinis namas, po 6 kamba
rius kožnas, $17,000, cash $5500, iš
mokėjimais, ant 2 lotų, pečium šil
domas aržuolo trimingai, cementi
nis skiepas.

FRANK NEIDHART
5607 So. Morgan St., 2nd floor

PARDAVIMUI mūrinis namas 4 
flatų po 4 kambarius; yra vanos, 
elektra, garu šildomas. Arba mainy
siu į mažesnį namą, bungaiovv arba 
| biznį. Randasi

6403 So. Campbell Avė. 
Tel. Prospect 5882- 

, J. IVONAITIS

PARDAVIMUI mūrinė Cot- 
tage ruimai įrengimas moder
niškas 6 karų mūrinis gara- 
džius. Didelis bargenas. Rendos 
neša $88.00 j mėnesį.

3231 So. Lowe Avė. '

PARDAVIMUI Road House ir 10 bungaiovv arba 
akrų žemės, 9588 Hlllside In, pigiai , _
už cash arba mainysiu į namą Chi- 
cagoj. Taipgi 4 akrai žemės ir biz
nio kampas i Justicc Park, 
labai pigiai.

Kreipkitės:
F. BLINSTRUP, - 

5026 S. Western Avė. 
CHICAGO, ILL.

cash

x MAINAI1 5 pragyvenimų 
muro namą ir salyje lotas ant 

ant akerio ar 
1 lubos prieky 

1520 50 Ct.. Cicero, III.

PRIVERSTAS parduoti \ 2 flatų 
naują namų, vėliausios mados, Sty
ru u šildomas, 6-6 ruimų, prie Mar- 
ųuette Parko, 6522 So. 'Francisco Av. 
Savininkas Ist floor.

ANTRAS BARGENAS

LOTAI 60>(fl25 kampas 
.. ir

ant258-tos ir Karlovv Avė. Yra mažas 
namukas, išrenduotas už $13 mėne
siui. Kaina $1850. Del šių bargenų 
pas i skubink i Ir. Matykite

JOHN PAKALNIS, 
Genrralis kontraktorius 

3120 W. 53 r <1 PI.
Phone Heiniock 0307

PARSIDUODA 2 uugščių mūrinis 
namas po 5 kambarius. Garadžius 2 
karams. Atsišaukite po 5 vakare, ne- 
dėldieniais iš ryto.

4130 W. 21st Place 
II augštas

PARSIDUODA 2 flatų namas, 
prieš naujį parką, Cicero. 6 ir 6 
kambarių, ąžuolo išbaigimai, mie
gojimui porčiai, 2 šiltu vandeniu 
šildomi boileriai. Viskas gražiai 
ištaisyta. Beismentas 7 pėdų ir 6 
colių aukščio. Tuoj galima apsigy
venti. Cash ar išmokėjimais.

SAVININKAS
1811 So. 51 st Avė., Cicero 

Tel. Cicero 2133—R

FARMOS Michigan, VVisconsin ir 
Indiana valstijose pardavimui arba 
mainymui i Chicagds įrengtas sa
vastis. Visos fanuos v ra su gyvu
liais ir padargais. John Glbbons 
& Bros., 11415 Michigan Avė. Tel. 
Pullman 0500. Klausk Paul Sesnaus- 
ki.

PARSIDUODA 4 kambarių me
dinė cottage. Elektra, amudynė. 
Kaina $3100. 4319 So. Talman Avė.

PARSIDUODA « apartmentų na
mas po 5 kambarius. Prekė $34,000, 
apie $10,000 cash. 7721—23 Peoria 
Street.

SAVININKAS parduoda 2 flatų 
namų, muro namą, 5 ir 5 kamba
rių, karštu vandeniu šildomas, ar
ti vienuolyno; parduosiu pigiai.

Kreipkitės:
2462 Blue Island Avė. 
Phone Canal 7473.

PUIKUS 2 flatų medinis namas, 
4—4 kambariu, kaina $6250, gera
me stovyje, 4617 Union Avė. Savi
ninkas ant 1 „ augšto. Yards 5468.

PARDUODU 2 aukštų mūrinį na
mą Rridgeporto aplelinkėj; mainy
siu į bučernę, grosernę arba 
kį kokį biznį.

Kreipkitės:
2418 \N. Marųuette Rd. 

Tel. Prospect 8678

kito-

PARDAVIMUI £ augštų 
mas, su murinę cottage iš 
pakulio, .$1000 cash, kitus 
mokėjimais su renda.

959 W. 35 PI.

na-
už-
iš-

PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis 
namas, 2 po 6 kamb., 2 po 4 kam
barius, mūrinis garažas 2 maši
nom. Viskas gerai įrengta;'•cemen
tuotas beismentas, arti šv. Jurgio 
bažnyčios.

3227 S. Auburn Avė.

Dabar Laikas Statyt 
Namus

REDLIN — HERMĄN
Namų Statytojai

2343 W. Armitage Avė.
(arti VVestern Avė.)

Tel. Brunsvvick 7020 
atdaro vakarais

Jei turite «avo lot^ mes pasta
tysime namą ir paskolinsime pi
nigų. Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių. Perkame ir par
duodame bonus ir morgičius.

$250,000 .
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

MOKYKLOS

TĖMYKITE

TAMSTAS sutaupinsit $1500, jei
gu pirksit tiktai pradedamą statyti 
namą, kuris randasi gražiausioj vie
toj, prie Marauette Parke. Šis na
mas bus pad/irytas-- sekančiai: 2 
flatų po 5 
kant po 6 
ną puikų 
čiuose), 2 
boileriai, 2 
bus įrengta 
Vienas Ratas ir garažas išrendavo- 
tas.

Norėdami (Įtaigiau žinoti apie šį 
namą matykite John Pakalnį, 
neralį kontraktorių

3120 W. 53rd PI. 
Phone Hemlock 0367

PASARGA. — Taipgi turiu 
daugiau* namų. Norėdami statyti 
namą, matykite mane. Gausit tei
singą išrokavimą ir patarimą.

JOHN PAKALNIS

kambarius (Geriau sa- 
kambarius, nes po vie- 
kambarį įdirbsiu por- 
atskiri karšto vandens 
karų garažas. Viskas 

sulig vėliausios mados.

Specialūs Kainos
Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol šis pasiūlymas nebus at
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, II). 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

LIETUVIAI VYRAI
gc-

ir

Gali gauti $30 j savaitę besimo
kindami plumerio amatą, o pas
kiau galės uždirbti nuo $12 iki $14 
j dieną po užbaigimo kurso. Ofi
sas atdaras iki 9 vakare.

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis na
mas po 5 kambarius. Naujos mados 
įtaisymai, steam heat. Vienų metų 
senas. Išvažiuoju kitan miestan. 
Namas randasi gražioj vietoj ant 
SOtos Ir Paulina . Klauskite Lunch 
Room.

4938 Wentworth Avė.

2 fialų mūriniai - be cash 
arba tik biskį įmokėti, pasta
tysime ant jūsų išmokėto loto 
už $10,000 ir augščiau — bun- 
galow, $6,000, 3 flatų, $16,000.
30 metų patyrę namų statyto-' 
jai. Teisingas patarnavimas. 
ŠTEBNFELD & CO., 4106 N. 
Hamlin Avė. Phone Irving 8608

Illinois Plumbing Works
514 N. La Šalie St.

LABAI PIGIAI UŽ CASH
Naujas 10 apartmentų namas, S. W. 

kampas 60 ir VVhipple St., 2-5 ir 8-4 
kambarių, aržuolo trimingai, No. 8 
Kevvane boileris, elektrinė vandens 
pumpa, cementinė • ėlė, morgičlus 
$43,000. Savininkas 3242 W. 66 PI. 
Phone Republic 5464.

PARDAVIMUI arba mainymui 
naujas mūrinis namas, 4 po 5 kam
barius su visais naujais įtaisymais 
ir keturių karų garadžius. Lotas 
66x125.

Savininkas:
6630 So. Talman Avenue 

Rhone Prospect 3938

PARSibUODA muro namas, 2 
fialai po 5 kambarius, karštu van
deniu šildomas, elektra vanos ir 
visi kiti pagerinimai. Garažas 2 
karam. Sykiu parsiduoda ir ra
kandai. Parduosiu pigiai, nes išva
žiuoju i Lietuvą.

5713* S. Sącramento Avė.
P. Jankus \

BARGENAS. Parduosiu arba mai
nysiu naują mūrinį namą, 2-5. Mai
nysiu j mažesnį namą arba lotą. Na
mas randasi 1 Vj bloko nuo Marųuette 
Parko. Atsišaukite J savininką. 

KAZ. ŠAUKLYS 
7124 So. Rockvveli St. 

2-ėos lubos
PARDAVIMUI per savininką, 

agentai nepageidauįami, pirmos kle
sos 2 augštų mūrinis namas, krau
tuvė su flatu ir flatas viršuj, ar
žuolo trimingai, aliejum šildomas, 
$5000 cash, kitus mėnesiniais išmo
kėjimais.

536 W. 31 St.
........ . 1 i---- - ■ " • '• ■"*"
TURJU parduoti, jums proga, pui

ki mūrinė krautuvė ir 4 kambarių 
flatas, 32x125 pėdų lotas, VVestern 
Avė. kampas, moderniškas su geru 
plumbingu, aržuolo grindys, kaina 
$12,000, tik $6,0b0 cash, vienas lotas 
vertas daugiau. Mr. Paekevviez, 3151 
W. 631x1 St., Prospect 8&0.

ANT pardavimo 4 kambarių mu
rinta' namas, randasi arti 2-jų gat- 
vekarių. Kaina $4,000, įmokėti — 
$3,000. Del tolimesnių informaci
jų kreipkitės.

Hovvard E. Walter & Co. 
3124 W. 63 St.

PARSIDUODA 5 kambarių bun- 
Ralow. Elektra, guzas ir sraoke 

ouse. 40 y 133 pėdų lotas. 5608 S. 
Mangle Avė.

■ -------------- ■—- ■ - - -

PARSIDUODA geriausi farmą 
Wisconsin valstijoj, 120 akrų že
mės, registruoti gyvuliui. Mainysiu 
ant 2—3—4 pagyvenimų namo. No
rinti farmes, kreipkitės tuojau, nes 
retai toki forma pasitaiko parda
vimui arba mainymui. 2418 W. 
Marąuette Rd. Tel. Prospect 8678.

ĖXTRA!

PARSIDUODA naujas 2 flatų 
mūrinis moderniškas namas po 5 ir 
6 kambarius.

5352 So. Campbell Avė.

Parsiduoda bizniavas namas, gazo
lino stotis ir stand; vienas akras že
mės, priešais Tautiškas kapines. Pi
giai, kas pirks tai laimės.

Tel. Willow Rprlng 47

DU lotai išsimaino ant automobi- 
Haus. 1715 So. Jeffėrson St.

-- ~ . ,, .'Į ■ Į .1. . . - --------------——

GRAŽUS moderniškas 2 flatų na
mas. 6-~-6 kambarių prie Loamis 
Blvd., gąrų šildomas, cftąeątąeta 
elš, plieno konstrukciją, vlHausis 
plumbingas, dektriuiąi fikcetdai, 
gera transportaelją, taipgi 6 kam
barių, naujas inad^s bungaiovv, ąp. 
Šildomas, parduosiu už bargeną. 
Namie nedėlioj.

SAVININKAS
5626 Si Loomta St.

VYRAI, BARBERYSTE 
APSIMOKA

Mes mokiname dienomis ir 
karais ir jus galite uždirbti 
mokinatės. Musų •išmokinimas 
rengs jums darbą arba patys 
lesite eiti į biznį, 
taškykit

International Barber College
672 and 651 W. Madison St.

CHICAGO, ILL.

va- 
kol 
pri- 

_ . Ka* 
Atsišaukit arba

Jaunuoliams Pamokos
Su ateinančiu Liepps mėnesiu 

prasidės lietuvių kalbos pamokos. 
Mokslas tęsis kasdien po penkias 
valandas per dešimts savaičių. Tė
vai, kurie norite kad Jūsų vaikai 
išmoktų lietuvių kalbos, rašybos, 
ir susipažintų su Lietuvos istori
ja, teikitės įrašyti berniukus' ir 
mergaites ligi Liepos pirmai die
nai.

Amerikoe Lietuvių Mokykla 
J. P. Olekas, Mokytojas 

3106 S'. Halsted St., Chicago, III.

TURIME daugybę bizniavų kain-[ 
pinių ir viduryje bloko lotu antį 
Archer, Harlem Avės, ir 63-Čios 
gatvių. Daugybė pasisekimų del( 
investinimų kur gailina bus greitu 
laikų uždirbti daug pinigų. Parsi
duoda su mažais {mokėjimais antį 
lengvų išmokėjimų. Nepraleiskite 
auksinęs progos, nes labai retai PraktlSKOS Automobilių 
pasitaiko tokių progų. Del infor- ‘ - --
macijų matykit J. Bykovvski.

J. N. ZEWERT & CO.
z 5882 Archer Avė. v 

Atdara nedėlionds.

3>/j AKRAI TIK $1575

Pardavimui 3’/2 akrų žemės, geia 
žemė juodžemis, randasi prie Bur
lington geležinlęefio, 1 valanda va- 
žiavįgio iš vidurmiesčio, kaina tiktai 
$1576. Išmokėjimais $300 cash ir po 
$15 j mėnesį. Telefonuokit, rašykit 
arba atsišaukit.

P. O. MILLER
12 N. Long Avenue 
Phone Aųstin 1810

4

NAUJAS muro namas, 2 flatai 
ix) 5 didelius kambarius ir miego
jimui porčiai, vandeniu šildomas, 
beismentas cementuotas ir pleiste- 
riuotas, lubos geležies konstrukci
jos, viskas naujos mados, savinin
kui pačiam kainavo $16,500. Aplei
džia miestą, parduodu tiktai už 
$14800, cash $5,000 nr daugiau. 

6028 Rockvveli St.

PARSIDUODA naujas namas, 2 
flatai po 6 kambarius, karštu van-( 
derbiu šildomas, 2 karų garažas, na
mas randasi lietuvių kolonijoj.

Kreipkitės:
6744 So. Campbell Avė.

Instrukcijos
Yra svarbu dėt automobilių me

chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę praduti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiurėįiiną 
jųsų 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 Weat Madison St.

<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)1

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted SI., Chicago, III. 
(kftmp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

šioje šalyjfe.

Per Vasarą
PARDAVIMUI mūrinis namas, 4 ' , .

ir 6 kambarių, elektra, maudynė, BeCtnOVenO Konservatori- 
Karatas dėl dvieju karu. Parduosiu įoje ejs specja]gs muzikoje 
pigiai, ne$ važiuoju | Lietuvą. Kas J r J
pirmas, tas laimės.

Kreipkitės:
3525 So. Lowe Avė.

PARSIDUODA naujas muro na
mas, 5 ir 5 kambariai, vėliausi 
įrengimai. Bargenas. 6732 S. Mople-į 
wood Avė. Savininkus 1 augštas.

pamokos.
3259 So. Halsted Street 

Chicago
4847 W. 14th Street 

Cicero 
Boulevard 9244

9
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Petro I ir Katrės IT kar
stų atidąrymas

na darbas.
—štai tuoj pamatysite Kot- 

kinkuoja jis galva į bu

B. S. Billings, Vermonto gubernatorius, i| duktė. Jie važiuoja per miestus specialiu trau

lengvintas. Tikiu, kad mes ga
lėsime priimti įstatymą, kuris 
leis tiems ateiviams Suv. Vals
tybėse beveik visi kurių yra 
geri, teisingi ateiviai su, šeimy
nomis užsimokėti bausmę vie; 
k€jo, ir laikyti recytę per tris 

melus, o po to laiko galės pra
šyti pilnių popierų, arba imti 
pirmą pilietybės žingsnį. Pilie
ty.s lė ims kitus penkis metu.% 
Tokis prašantis turėtų išgyven
ti mažiausia Iryliką metų Suv. 
Valstybėse prieš tūpsiant pilie
čiu. Tikiu, kad tokis planas 
yra geresnis ir gal išnaikins 
dabartinę neapykantą ir ves 
prie geresnio supratimo tarpe 
visų 117,000,0.00 žmonių Suv. 
Valstybėse”, [FLIS]

vėliava; senesnė už Anglijos 
“Union Jack”, ir Francijos tri
spalvę.

Pirma vėliava turėjo trylika 
žvaigždžių ir trylika juostų dėl 
orito naliAkų trylikos valstyoiij.

< >ri>ęi*>ali:šk.os vuktyb^K tnivo 

Goimccticul, Dclasvare, Georgia, 
Marylan, Massachusetts, Nev.’ 
Hampshire, Nc\v .lersey, New 
York, North Carolina, Pennsyl- 
vania, Bhode Island, South 
Carolina ir Virginia.

1794 m. Vermont ir Kentucky 
prisidėjo prie' unijoms ir žvai
gždžių ir juostų pasididino iki 
penkiolikos. Prisidedant prie 
unijos kitom valstybėm pasida
rė aišku, kad gali būti perdaug 
juostų. Tada Kongresas 1818 
m. juostas sumažino iki tryli
kos, kurios representavo tryli- 
ką originalių valstybių, kuomet 
žvaigždės pridėta po vierą 
kiekvienai valstybei prisijungils. 
Sis įnešimas tebėra įstatvmu ir 
šiandien.

bar fdčpe 
rus ir cai

“Būry pastebėjau Fcraponto-
va.kiete laiko buvusia 

ir čekistas
ko- 

Alberlas 
Pirro paskelbė Bygos laikraš-' 
čiuose smulkmenas apie atida-1 
rvma caro Petro 1 ir carienės 
Katrės U kerštų. Pirro pasako
jimas yra nepaprastai įdomus. 
Tad žemiau j j ištisai ir paduo
du.

m i naras

“Tai buvo 1920 m. vasarą. 
Būdamas Petrograde, aš netikė
tai sužinojau, kad Petropav- 
losko tvirtovėj bus įdomus re
ginys: tam tikra komisija, at
vykusi iš Maskvos, padarys bu
vusių Busijos carų karstų |- 
talpos reviziją.

“Komisijon įėjo mano geras 
pažįstamas - Feraj>ontovas, ku
ris tuo laiku ėjo apšvietimo 
skyriaus viršininko pareigas.

“.Jam padedant, aš gavau lei
dimą būti prie kapų apžiūrėji
mo, ir didžiausiu nekantrumu 
laukiau paskirtos dienos.

“Karstų apžiūrėjimo priežas
timi bu jo gandai, kad ten pa
slėpti svarbus dokumentai apie 
kontr-revoliucinį judėjimą So
vietų Rusijoj.

“Tai juokinga, bet faktas.
“Suprantama,

gvardiečių sąrašų’ 
kapai buvo vėl 
antrojo “revizorių 
1921 m., kada ‘valstybinio fon
do’ sustiprinimui buvo forma
liai Apiplėšti buvusiųjų carų 
kapai...

“Sulig Ferapontovo pasako
jimu, ‘revizijos’ iniciatorium 
buvo garsus Peters.’TIio taiku 
ėjęs Petrogrado komendanto 
pareigas ir taktinai vadovavęs 
tenykščiai čekai.

“čekos agentai pranešė Pe- 
tersui, kad kapuose esą paslėp
ti svarbus dokumentai, o todėl 
reikia padaryti atatinkamą re
viziją.

“Kadangi carų paskutinio po
ilsio Vietos buvo apšvietos ko
misaro' žinioj, tai reikėjo Luna- 
čarskio prašyti, kad butų leis
ta karstai apžiūrėti. Pastarasis 
‘reviziją’ padaryti leido, bet 
tąja sąlyga, kad tą reviziją da
rys jo paties paskirtoji komisi
ja, dalyvaujant Petrogrado če
kos atstovams.

“Kiek atsimenu, komisijos 
atstovas buvo kažkoks Lopati- 
nas, pirma priklausęs dešiniem- 
siems socialrevoliucionieriams, 
kuris vėliau prisidėjo prie bol
ševikų ir dirbo Maskvos archeo
logijos komisijoj.

“Aplinkybės privertė mane 
pasivėlinti, ir aš atvykau į Pet- 
tropavlovską tvirtovę tuo laiku, 
kai kapų atidarymo darbas jau 
buvo prasidėjęs.

“Kadangi iki to laiko tvirto
vėj man niekuomet nebuvo te
kę būti, tai iš paprašiau sar
gybos viršininko duoti man pa-

jokią ‘balt- 
nerado ii 

užtaisyti iki 
atvykimo’

tai

su
ap-

rų kapų.
“Dviem-trims minutėms pra

ėjus, aš stovėjau būryj žmo
nių, kurie gyvai apie ką 
kalbėjo.

“Buvo gana tamsu, ir lik 
laiku akys pradėjo atskirti
linkui esančius žmones ir daik
tus.

“Visas apšvietimas susidėjo 
iš kelių žvakių^ kadangi elek
tra dėl vielų sugedimo neveikė.

“Sienų 'kampuose blankiai ži
bėjo paveikslų ornatai, nuo 
kurių Zinovjevo įsakymu senai 
jau buvo nuimti brangmenys. 
Komintemo' naudai.

“Iš minios vidurio ėjo garsai 
plaktuko smūgių j kažką kie
tą, metališką.

“Nuo oro sujudimo lengvai 
siūbavo palubiais sukabintos 
lempvkės, ir garsas aidėjo Sie
nose, kurios matė gyvus, o da

ryną I
rį, iš. kur girdisi plaktuko du
žiai.

“Asloj padėta koks tai dide
lis metališkas daiktas.

“Sarkofagas, kur randasi di
džiausios savo amžiaus moters 
liekanos.

“Keturi ar penki žmonės dar
biniuose drabužiuose susikaupę 
dirba. Gręžia, atmuša plaktu- 
ku vintus, kuriais sunerti abie-
jų sarkofago pusių kraštai, ir'l^"’^ Madaline Caiy, medliepio cukraus fabrikanto kiniu garsindami tą cukrų,
nitavimo prietaisu tarpina al- 
vinį užliejimą.

“Darbininkus komanduoja ne
didelio ūgio žmogus, su nuskus
tu nervingu veidu. ,

“Tai pats Peters
—“Nesigailėkite, draugai, ug

nies iKdužių! Ji tiek 
savo kfr.ute, kad nors 
sprogdyk!

“Bet darbininkai 
miai, bandydami 
sarkofago išvaizdos.

“Ih-aeina valanda
giau, bet dangtis vis dar nenu
imtas.

“Apžiūrinėju susirinkusiųjų 
veidus.

“Tarp jų matau keletą mo
terų. Kas jas čia atvedė?

“Pareiga ar smalsumas?
“Greit tatai sužinau.
“Tai garsioji Balabanova 

savo štabu.
“Kominterno narys ir Peter

so bei Dzeržinskio padėjėja 
‘kontr-revoliucijai naikinti’. At
važiavo pasigerėti 'baltųjų są
rašu’, kurį laiko paslėpusi Kat
rė II.

“—Drauge,—kreipiasi į Pe- 
tersą vienas komisijos narių, 
apysenis profesoriško tipo žmo
gus:
gždžią dariu)? 
grabas randasi 
stovyje, kokiame 
šimtą metų!

—“Na, to mes
atsako Peters.
“Ir darbas tęsiama toliau.
“Bet jaučiama, kad grabų 

atidarymo priežastimi yra nė 
baltgvardiečių dokumelritai, o 
kažkas kita.

“.Gal tai Peterso smalsumas, 
o gal noras pasinaudoti brang- 
mčnimis, kurie buk sudėti gra-

pasislėpė 
dinamitu

. dirba ra- 
nesugadinti

arba dau

sų

ar nemesti mums tų ber
ink -matyti, kad 

tekiame jau 
jis buvo prieš

dai' nežinome,

Amerikos Istoriškos 
Dienos

...................... ♦------------—---------------i_______ __ _____________________________ _
“Publikoj ir tarp komisijos Ant apdangos uždėtas, Kristaus ėmimas karstuose esančių bran- 

j paveikslas. j genybių, reikalingų respublikos
prekybos išvystymui...

“Kaikurie revizorių

narių sujudimas.
“Ii kaip nesusijudinti; prieš 

muą Katrė Didžioji.
“Tiesa, ne gyva *ir nebeturin

ti savo kūniškos išvaizdos, bet 
akims vaizduojasi ne sutrūniję 
jos drabužiai; ne nuogi kaulai 
ir akių įdubimai kaukuolėj, bet

skverbiasi 
-- nejaugi prieš 

vien tik 
kadaise

j paveikslas.
“Visur grabo pakraščiuose 

krūvos sudžiugusių kirmėnų, 
kurie nuo mažiausio dasilytė- 
jimo virsta dulkėmis...

“$tai, drauge Peters, kaip 
matote, nėra nieko kmpromen- 
tuojančio! - 'juokaudamas pa
stebi vienas komisijos narys.

“Matyti, Katrė nespėjo įsi
rašyti į sovietų valdžios prie
šininkų eiles!

* “—O nąes ją tuoj užrašysi-1 
tuo kon- 

nieknie- 
besi-

Pa

bu

laikų žmonės.
“Dieve mano!

galvon mintis 
mus moteris, kurios
vardo paminėjimas 
vieniems pagimdydavo saldžiu 
vilčių, ‘o kitiems baimės. Mote
ris, prieš kurią lenkėsi Furopos 
geriausi žmonės ir drebėdavo 
svetimieji valdovai. Moteris, 
kuri mokėjo mylėti ir viešpa
tauti, bausti ir atleisti.

—-“Draugai, prašau pasitrau
kti į šalį! pasigirsta komisijos 
pirmininko žodžiai.

“Bet drungni neklauso ir po 
senovės stumiasi prie grabo.

“Kartu su jais ir aš.
“Jaučiama, kvapas ne tai 

lesių, ne hii kapų.
“Carienės kūnas kadaise

vo apdengtas stora dima [šil
kas auksu austas], bet laikas 
sunaikino audeklą, ir nuo pir
mo vieno komisijos nario dasi- 
lytėjimo dima milteliais pavir
to... • ’

“Apafniai rūbai, sprendžiant 
iš likučių, matomai, buvo mels
vos spalvos irgi iš dimos .pa
daryti, tik daug plonesnės, ne
gu viršutiniai drabužiai.

“Kūnas, ipatyti, buvo balz
amuotas, bet nevykusiai.

“Kiek matėsi, išliko vien lik 
oda, geltonai rusvos spalvos, ir 
tai ne visur, o tik ant galvos 
ir rankų.

“peters, nežiūrint komisijos 
pirmininko draudimo, sumanė 
pažiūrėti, kas randasi po kau
lais ir be jokių ceremonijų į- 
kišo medinę paikutę po šon-

“Ant galo, viršutinė sarko
fago dalis nuimta, ir prieš mus 
pasirodė geltonos spalvos me
dinis grabas su sidabriniais 
papuošalais.

“Papuošalai susideda iš pai
nios ir laurų lapų su angelais 
iš kraštų.

“Ant viršutinės dangčio len- ko įj- pro prajterką švistelėjo 
tos (bamblio kaulo krucifiksą?.

“Čia jau nedidelis rutulys iš 
pergamento, perrištas apiblu
kusiu mėlyno šilko kaspinu, 
ant kurio uždėtas didelis vaš
kinis antspaudas.

Komisijos nariai rašo sarko
fago atidarymo aktą.

“Peters rengiasi atplėšti per
gamentą, bet komisijos pirmi
ninkas priešinasi.

“Piasicfeda ginčas, kuris abie
jų pasitenkinimui baigiasi kom
promisu,— nuimti antspaudą 
nuo dokumento Lundčarskiui 
esant.

“Susirinkusiųjų žiūrėtojų vei
duose nepasitenkinimas ir nusi
vylimas: įdomu butų pažiūrė
ti, kas ant pergamento parašy
ta- / 1

“Tuo tarpu darbininkai ren
giasi nuimti medinį dangtį.

“Dešimčiai minučių praėjus
visi vintai tapo išimti.

“Dar momentas ir prieš mus 
grabo įtalpa.

“Sutrūniję drabužiai susmu

peruke 
išvirto pur-

ant kruti-

buvo oda, 
paminėta,

pliki šonkauliai.
“Plaukai ant galvos išsilaikė 

puikiausiai. Nors nuo kaukuo- 
lės buvo jie atkritę, bet laikė
si tokiame pat stovyje, kokia
me jie buvo paslėpti 
kurio balta spalva 
vinai geltona.

“Rankos sudėtos 
nės.

“Ant pirštų dar 
bet, kaip jau buvo
geltonai-rusvos spalvos.

“Ant dviejų ar trijų pirštų 
žiedai su, didokais briliantais.

“Kojos apsiautos gan gerai 
išsilikusiais baltais pantapliais.

“Kojinės rožinės spalvos, bet 
galutinai laiko sunaikintos.

“Per krutinę melsva/ orde- 
no juosta.

“čia pat ordenas, visas nusag
stytas deimantais, briliantinė 
šiotė ir kryželis, papuoštas sa- 
firais ir rubinais.

“Peruke blizga nedidelė dia
dema iš žemčiūgų ir briliantų.

pas ii o- 
kamijo karstuose atrastais niek
niekiais ir patys papuolė ‘pO 
revizija’, kuri pasibaigė labai 
liūdnai -kaltininkų sušaudy
mu”...

ine ir pasiremdami 
fiskuosime štai šiuos 
kius!—ironizuoja Peters, 
rengdamas nuo carienės kruti
nės nuimti briliantų žvaigždę.

“Komisijos nariai neleidžia 
tai daryti, ir kad išaiškinti 
brangenybių konfiskavimo klau
simą, Peters su komisijos pir
mininku eina prie telefono.

“Po dešimties minučių grįž
ta.

“Misija, matyti, pasibaigė ne 
nes pirminiu- 

duoda pa- 
uždarvti ir

Peterso naudai, 
kas, surašęs aktą, 
tvarkymą: grabą vėl 
įdėti į’ sarkofagą.

tai

kur

ūsai 
prisi- 
lebe-

tam-

“Kelioms dienoms praslinkus 
ta pati komisija atidarė Petro 
1 karstą.

“Aš tuo laiku jau ‘ buvau 
Maskvoj ir tik vėliau sužinojau 
to atidarymo - smulkmenas.

“Ferapontovas man apie 
papasakojo. ' /. * <

“Petro liekanos išsilaikė 
kas geriau, negu Katrės.

“Matvti balzhniravimas buvo 
tinkamiau atliktas.

“Veide matėsi charakteringi 
caro bruožai.

“Pasiliko plaukai ir
“Geltonai-pilka oda, 

siurbusi kažkokio skysčio, 
buvo ant viso kūno. ■

“Petras buvo aprengtas
siai-pilku mundierip su juodo 
deimanto sagučiais.

“Ant kojų ųiinkštos -odos
čeverykai. /.

“Per krutinę, kaip ir pas 
Katrę, melsva plati ordeno juos
ta ir diržas su masyviu aukso 
sagčių. '

“Ten jau du ordėnąi—vienas 
rusų, kitas svetimos šalies. Ant 
vieno piršto žiedas su dide
liu rubinu. >

“Ant krutinės gulėjo auksi
nis kryželis ir iš dramblio kau
lo išplautas paveikslėlis.

Jdomiakisias dalykas, kokį 
rado grabe—tai Petro I pa
veikslas, nupieštas ant drobės 
nežinomo dailininko.

“Paveiksle caras perstatomas 
prie laivų dirbimo.

“KAdangi karstė nerasta jo
kių dokumentų, tai komisija pa
darė atatinkamą pranešimą iLu- 
načarskiui, o pastarasis, nepai
sydamas Peterso protestų, už
draudė vesti tolimesnę karstų 
‘reviziją’.

“Kaip žinia, 1921 m. ‘‘revizi
jos’ vėl atsinaujino, bet tada 
sovietų valdžia atvirai pareiš
kė, kad ‘revizijos’ tikslas iš-

Taip skamba Pirro pasakoji
mas, kuris tilpo Bygos rusų ir 
latvių laikraščiuose. Pirro da
rė ir viešus pranešimus, kurie 
užsibaigė gan nelaimingai. At
sirado Rygoj žmonių, kurie Pir
ro asmenyj (pažino pagarsėjusį 
“Brazilijos konsulą Kijeve”.

dėl 
nu

Ten jis tarnavo dėkoj, ir 
jo kaltės daug žmonių buvo 
žudyta pietų Busi joj.

Latvių valdžios įsakymu 
bertas Pirro lapo areštuotas ir
pasodintas į kalėjimą.—K. A.

Al

Pasiūlytos Naturaliza 
cijos Permainos

Birželio 2, 1817 Gimimo diena 
George Henry Gorilas *

Corliss, Amerikos išradėjas, 
išrado- įvairius inžinams page- 
rinimus.> Laike Philadelphijos 
šimtmetinės Parodos jo vienas 
inžinas varė visą parodos maši
neriją. .lis mirė vasario 21, 
1888.
Birželio 3, 1808. Gimimo Diena 
Jefferson Davis, laike Civilinio 
karo Konfederatų valdžios galva

Turėdamas tik 2(1 metų, Jef- 
ferson Davis kaipo antrasis lei
tenantas armijoj dalyvavo ke
liose kovose prieš indijonus. 
L835 metais atsisakė nuo armi
jos ir apsįgyveno ant savo plan
tacijos Mississippi valstyliėj. 
1815 m. buvo išrinktas Kon
greso atstovu, atsisakė 1K4G m. 
ir dalyvavo Meksikos karėje. 
Pavojingai sužeistas Burna Vis
ta. Pasveiko ir 1817 m. buvo 

.narys Suv. Valstybių Senato? 
1853 m. prezidento Pieree buvo 
paskirtas karo sekretorium, ii 
vėl buvo išrinktas nariu Suv. 
Valstybių Senato, kur užėmė 
svarbią vietą kaipo pietinių 
valstybių vedėjas. Kuomet ci-

Allert Johnson, pirmininkas, vj)js karas prasidėjo konfedera- 
Ktstovii Buto Imigracijos“ ir 
Nęturalizacijps Komiteto, kal
bėdamas Amerikos Bevoliucijos 
Dukterų kongrese pareiškė še-< 
kančias patarimus kaslink pa
siūlytų natūralizacijos permai
nų^ . ■ . ., ; . "• „• :.!■ I

“Jums l.us žingeidu, kad mes 
tvarstome na u ją natūralizacijos 
ak ą, kuris žmoniškiau ir su 
didesne simpatija elgsis su atei
viais, ir tuo 
aktas privers

mis, skaityti

tų kongresas jį išrinko prezi
dentu. Galima sakyti, kad jis 
pietų valstybėms įsteigė visFą 

armiją, laivyną, ginklinyčias 
kns tik buvo reikalinga vesti 

keturių metų kovą.
Kuomet Generolas iL.ee pasi

davė šiauriems, Jefferson Davis 
bandė surinešli su konfedera
tų armija vakaruose, dėl ko 
buvo suimhis gegužės 10 d. 
1865 m. ir pasodintas į kalėįi-’ 
mą dėl išdavystės. Kalėjime iš
buvęs dvieįus metus buvo val-

. \ Jis mirė 
New Orlcans, Louisianna valsti
joj,, rugsėjo 6, 1869. „
Birželio 1755. Gimė Nathan

Hale

pačiu laiku tas 
tuos, kurie prašo
balsavimo teisė-

rašyti ir suprasti' paliuosuotas.

“Yra apie milionas ateivių 
Suv. Valstybėse, kurie negali 
prirodyti, kad legališkai atvyko 
į Suv. Valstybes. Nekurie žmo
nės mano, kad tie ateiviai bjią 
deportuoti. L 
Nes tie ateiviai, kurie atvažia-’ kurį britai' pakorė kaipo šnipą.’ 
vo prieš 'priėmimą naujo imi- pradžioje revoliucijos ! 
gracijos akto iš liepos 1, 1924i 1775 metais jis stojo armijon1 

ir kurie čionais išgyveno kaipo leitenantas. 1776 metajs
• pakeltas į kapitonus. Kuomet 

is buvo priverstas 
rpleisli Long Island’ą, ir kuo-

Pirmiausia vėliava užplevėsa- 
-777 .... rugsėjo 3 d. ant 

dabar
vo 1777 m.
Stanwix tvirtovės, kur 
stovi miestelis Home, 
Pirma karta karo laukan 
tarugs-ėjo 6 d. 1777 m.

ši vėliava pirmiausiai 
vėsavo trylikos valstybių At- 
lantiko pakraščiais, kur gyveno 
trys milijonai• įmonių, šiandien 
įi plevėsuoja 48 valstybėse vi
sam kontinente nuo jurų iki 
jurų ir 130,000,000 žmonių reiš
kia jai ištikimybę.

Žmonės vadina šitą vėliavą 
Amerikos vėliava, bet iš tikrų
jų ji yra Suv. Valstybių vėlia
va. Vėliavos kiti vardai yra 
“Our National Flag”, “Star 
Spangled Banner”, “Stars and 
Stlipcs” ir “Old Glory”. Armi
joj vėliava pavadinta “Stand
ard” ir laivyne “ensign”.

Prasižengimai ir 
, Ateiviai

1S1I0S-

Kuomet Senato “CommiUoe 
of tho Judiciary” laiku tyrinė
jimo de! perkeitimo prohihici- 
jos įstatymo, kilo klausimas 
'apie ateivius ir prasižengimus. 
Balandžio 12 d. teisėjas Alfred 
.1. Talley, kalbėdamas komite
tui, davė sekančią prakalbėk 
kaslink ateivių ir prasižengimų. 
Teisėjas Talley per penkius me
tus buvo teisėju didžiausio kri- 
minališko teismo Ne\v Yor.k’e, 
ir jis gana gerai apsipažinęs su 
prasižengimais ir kriminalistais, 
ir todėl jo prakalba buvo vi
siems interesinga, .lis sakė:

“Atsakant Senatorių Menus 
klausimą apie ateivius, turiu 
tiek pasakyti. Tas klausimas 
mažai suprantamas. Mes Ncw 
York’e turime dauginus atei

ni iestasjaunas vių, negu bile kitas
Bet tas neteisybė, i Amerikos reyoliucijok oficierius, šioje šalyje. Apie tai nėra klau

psimo. Ir tas apsunkina išpildy- 
karo, irą įstatymų.

‘‘Daugelis žmonių mano, kad 
3—R63
tokiame didelaime mieste kaip 
Ne\v Yorko ateiviai daugiausia 
prasikalsta. Pavojingas argu
mentas. Sulig mano patyrimo, 
padėjimas yra sekantis, 
prastai ateiviai prisilaiko 
tymų. Bet yra sūnus tų 
Vių, kurie sudaro didžiausj 
čių prasižengėlių mieste, 
York’o didumo.

‘^Skaitlinės apie Valstybės in
stitucijas New Yorke parodo, 
kad tik 16.9 nuošimtis žmonių 
pasodintų kalėjimuose 1921 m. 
buvo ateiviai, ir tik 180 arba 
9.7 nuošimtis sveturgimusių 
arba naturalizuotų.

“Tas parodo, kad ateiviai 
nepadidina kriminališkas sta
tistikas”' [FLIS].

Natlian Hale buvo

tris metus, daugumoj atsitiki- {
mų penktus metus, negali būti ’ \Vashihgtona 
deportuoti sulig limitations j piviNu i.ong i»i«nu <j, n 
įstatymo. I met buvo labai svarbu sužinoti

“Suv Valstybėse yra suvirs priešų planus, Hale pasisiuįė 
7,0(10,000 ateivių, iš tų, apie m ir gauti Washingtonui reikalingas 
Runas negali prirodyti, kad le- • informacijas.
gališkai atvyko. Dėlei įstatymogališkai atvyko. Delei įstatymo Apsirėdęs kaipo mokytojas, 
trukumų, \jie randasi legališkai pasekmingai' atliko savo užduo- 
Čionais. Apie .*MK>,00() to mili-j fįF bet grįžtant atgal paduoti 
jono atvyko į Suv. Valstybes gautas informacijas Washing- t v t r . .1 k.  _ « 4 ! . • • • • «

ra- 
įsta- 
atei- 
skai- 
Ne\v

jono atvyko į Suv. valstybes) gautas informacijas Washing- 
iš Kanados tarpe 1906 ir 1911 j fonui buvo suimtas ir generolas 
melų. įstatymas reikalavo, kad Hqwc davė įsakymą ant ryto- 
per tą laiką visi atvažiavusieji jaus jį pakarti, 
turėtų atvažiavimo ccrtifikatus.
/statymas tiems, kurie iš tų ar
timų šalių atvažiavo, neaprupi- 
no mašinerijos tokiems certifi- 
katams, tik tiems, kurie atva
žiavo per vandenį tiesiog į Suv. 
Valstybes. Tokiu budu visi tie 
žmonės, kurie dabar nori tap
ti piliečiais, negali prirodyti, 
kad legališkai atvyko, ko val
džia reikalauja.

“Jų padėjimas turėtų būti pa-

Mirdamas, jo 
paskutiniai žodžiai buvo: “Tik 
gailestauju, kad turiu tik vieną 
gyvastį paaukauti savo šaliai”.

Birželio 14, 1777. Vėliavos 
Diena

Pirmiausia vėliava 
torizuota Kongreso 
hįrželio 14 d., kuri 
kaipo Suv. Valst. vėliavos diena.

Suv. Valstybių vėliava yra

buvo au- 
1777 m., 
paminima

Del greito' piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokitės

trečia seniausia tautinė pasauly Naųjieiny kablegramų
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Peoples Furniture Co. Krautuvėse

susis išpardavimasta (ita!

Pedagoginiai kurni

tau mokytojams,

jau

Pradžios mokyklų laida

ŠTAI KELETAS PAVYZDŽIŲ

šeimynos drama

Bergždžias stropumas

SI 55

ŠIAUDINES SKRYBĖLĖS KURIOS PRITINKA!
Strawcrait Skrybėlės!

mes turime tokių kurios pritiks

SEZONO POPULIARIAI STYLIAI

Butai pinga

PIANŲ KRAUTUVES

Kampas Riehmond St
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJJLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

$950 
$750 

grojikliy

$395 
$350 
$298 
$275 
$395 
$595

Pirkite STRACRAFT šiame sezone 
prie jūsų veido, golvos ir kišenei.

$700 Gulbransen Grojiklis Pianas 
$630 Gulbransen Grojiklis Pianas 
$.515 Gulbransen Grojikliai Pianai 
$450 Gulbransen Grojikliai Pianai 
$700 Kimball Grojiklis Pianas 
$750 Kimball Grojiklis Pianas

$300 
$575

svarstv-
4 valandų 
diena. Tai

Nepalyginamai nužemintos kainos ant viso 
,kių Standard padarymų gramafonų, po

Milžiniškas skaičius rankoms grojimui var 
totų pianų, esanti gerame stovyje ir pilnai at 
sakanti pradiniams mokiniams, po

mur
populiu

Didžiausis pasirinkimas vartotų grojiklių 
pianų kurie yra verti du ar tris syk tiek, po 

• ,:j- .-'U;.•u-l\
$100, $150, $195, $225, $260, $275, $290

ir viskas.
Letuvių srovės ir 

jos ignoruojamos.

Novelti 
maišyti.

Pasirinkimas kitokių padarymų 
pianų už vejk pusę kainos, po

Mokslo metai

1922-30 Ss. Halsted SI
Prie 19th Place

Visuotino” Seimo 
reikale

Krautuvės atdaros vakarais ir 
nedėlioję pagal sutartį a 

Telefonuokite Canal'6982 arba Lafayette 3171
Parduodam Ant Lengvų Mėnesinių 

Išmokėjimų

$300 Broadcaster Radio, sykiu su 
gramafonų

$100 Clarodine Radio
Gramafonams rekordai, po.

$1250 Kimball (Welte Megnon) 
Reproducing Pianas

$850 Meldorff Reproducing Pianas
$1250 Kimball padirbimo Grand 

Reproducing Pianas ..
$975 Kimball Grand Pianas

Siutai Padaryti 
Pagal Jūsų mierą 

$25 ir augščiau

Ši Sąjung. kuop. įsikūrus bal 
I d. padarė 5 susirinkimus, į 
kūrė dramos sekcijų, padarė T 
paskaitas, labai svarbiomis te 
momis. Valio, jaunime.

—Jaunumietis. Amatų mokykloj darbas 
eina

Tapo nuspręsta ir bus išparduota per 3 dienas, Subatoje, Pa
jieslyje ir Utarninke, Birželio 5, 7 ir 8 — desėtkai ir šimtai viso 
kilį Pianų, Gramafonų, Radiolų. Taipgi tūkstančiai rekordų ir vo 
lėlių. Už nužemintas kainas nuo 30% iki 50%.

kad bent kiek gelbėtų, tai mu 
sų didvyris nenorėjo tų 
mėgių užjausti ir nei cento ne
aukavo 
valandas aptar 
reikalus Amerikoje ir Lietuvo 
je! Tai ką gi? 
vyrių

SKARDUPIAI
Čia trys metai kaip 
nieko nuveikia “Pavasaris”. Da
bar įsikorė ‘'Liet. Jaunimo Są 
j nuga”. | ją įsirašė apie 30 na 
rių. Gog. 2 d. suruošė vaka
rą, vaidino ‘‘Aš numiriau” ii 
sakė kuplietus, eiles - pasine 
kė pusėtinai. Du “kuolininkai’ 
mėgino drumsti, bet nieko ne

padarytos specialiai rankomis 
ilgam laikui, skurinia kaspinu

jankių'1 
dva 
Phi

Pianams voleliai, po 10c ir 25c 
Kiekvienas daiktas parduotas musų krautu
vėse yra pilnai užtikrintas.
Pristatėm veltui j visas dalis miesto kiekvie
ną daiktą čia pirktą.
Priimam senus muzikališkus instrumentus į 
mainus. •

kas sumanytojų užsimojimas”...* 
štai čia parodoma, kas tų “Vi
suotiną” seimą sumanė? Ir 
kokiam tikslui? O gi: Morgani- 
aatyvis baudos turi .savyje neiš
semiamos pajėgos, kuri priduo
da užtektinai energijos indivi 
dūmams savo darbuose, būvu 
šių ir dar tebėgančių musų ser 
mėgių miniose”. Reginiai 11 
Philadelphijos lietuvių musų 
sermėgius užžavės su ameriko
nų kultūra toje parodoje. Bene 
kukliuksų pasamdyti paskubin
ti “melting pot’o” darbą.

Jeigu be seimo musų “did 
vyriai” nė nebando sermėgiams 
patarnauti ir seimas reikalin 
gas, kad “vadams” naujos ener
gijos teikti, tai prie tikslo ei 
narna. atžagariai I Ne sermėgių 
naudai, bdt ot- “free advertise- 
mcnt”!

bus užbaigtas gegužės rtfėn. 29 
dienų ir prasidės atostogos. Ki
ti mokslo (1926-27) motai pra- 

dabar j aštuonias^idės rugsėjo mėn. 1 d. Gegu- 
visus lietuvių žės mėn. mokinių skaičius vi

sose mokyklose žymiai suma- 
Ar mes ne “did- žejo, nes neturtingi vaikai pri- 
-Pykšt-Pokšt. | versti eiti padėt savo tėvams 

(Keturv. vai.) duonos uždarbiauti.—K. 
įsikūrę

Apie prieš du metu vienam 
“Visuotino” seimo rengėjui 
Philadelplujoje gyvenančiam — 
rašiau, primindamas Vilnijoje 
lenku kankinamus lietuvius,

STRAWCKAET SKRYBĖLES yra 
tuo budu yra apsaugojami šiaudai 
viduuje labai patogiai laikosi ant galvos, nekainuoja daugiau negu 
paprastos —

organizaci- 
Vienuolika 

Philadelphijos lietuvių kreipia
si į savo vienminčius draugus 
ir šitaip juos pasirenka 
ir padarėme j Jm 
ji... musų draugai 
tai pirmą atsišaukimų”.

Kitoje vietoje tie Philadelj 
hijos vienuolika lieti 
savo draugams pažym 
tu norimi 
asmenis 
tino Seimo 
iadelphijon

šiemet vasaros atostogų me
tu Mariampolės Mokytojų Se
minarijos švietimo Ministerijos 
bus suruošti dviejų mėnesių 
pedagoginiai kursai tiems pra
džios mokyklų 
kurie yra išėję gimnazijos to 
lygias mokyklas, bet neturi pa 
žymio ir visai jose nėję pėda 
goginių dalykų. ^Lektorių Ma 
riampolėn atsiųs kvietimo Mi 
n isterija.—Kor.

Visų miesto mokyklų IV skyr. 
šiais mokslo metais mokosi 45 
mokiniai. ’ Dauguma mokinių 
išėję III skyrius miesto pradž. 
mokyklų stoja 1 gimnazijos kla- 
sšn, ketvirtajame gi skyriuje 
paprastai liekasi laimi mažai, 
tik tie, kuriems nėč kur dėtis. 
Užtai ir visų miesto mokyklų 
laidos mokinių skaičius atžvil
giu labai ir labai būna menku-

J amatų mokykla iš viso pri 
imta apie 
dauguma yra pftaugę berniukai, 
baigę I ar II klases. Įrankiai 
staliaus amato skyriui jau gau
ti ir praktikos darbai p. Kara
liui prižiūrint, jau dirbami. 
Kasdien numatyta 7 valandos 
darbo: 3 teoretinės (liet, kal
ba, gramatika, geografija ir 
1.1.) ir 4 praktikos. Bendrus 
dalykus (liet. Jk., aritm.) dėstys 
šie seminarijos mokytojai: pp. 
Akelis, Totoraitienė, Rinkevi
čius ir Pautienius.—K.

Populiariški Balti 
MARŠKINIAI

$1.95
importuoti Uroadcloth 

Akįziini yru vartojami Siame 
rių kainų nupiginime. Padaryti pa 
gal musų pačių stylių. Balti .ir spa! 
vuoti.

$2.35
paternų, čekioti, dryžuoti irj 
visi nasiuti i< .stiprio aude- 

i priesegamais ir prisiūtais 
kalnieriais, mieros 14 iki 17

' Augštos Rūšies Muzikališkų 
Instrumentų

Artėjant liepos mėn 
nuo kurios dienos paprastai 
daromos butų reikalų sutartys, 
mieste pastebima,' kad šiemet 
gana žymiai atpigo butai ir bu
tų laikytojai apie nuomos padi
dinimų jau ne tik nekalba, bet 
dar daugelis jų savo noru ją 
sumažina. Prježastis— daugu
ma statosi savo gūžtas ir šie
met jau visai butų krizio ne
bejaučiama.—Kor.

Seimo tarimai-dinotvarka-pro 
granui privalėtų, “sermėgių’ 
draugijų sueigose valdybų bu. 
ti aiškinama tol, kol “šerinė 
gius” įtikintų, kad seimo iš
rinkti nauji vadai— ne sau, bet 

mes sermėgiams gelbės.
gerbiamie-’ Vadai be minios savoje ma- 
organizuo-1 žutėje srovėje vadoyayiinu ne- 

j pasidalina, tai naujus sumany- 
j mus skelbia,—bet keno naudai 

, ne taip daroma?
Kar- 

perspėti partijinius 
kad šaukiamas Visuo- 

su\ džiuvimas Phi 
e.’a toksai mid'š-

Vienuolikos lietuvių parašais 
organizuoto, “Visuotino*’ soi, 
ino sumanymą perskaitęs nuste
bau, kad musų “didvyriai” iš
sijuosę agituoja 
parodą, kurioj “inkvėpimo 
Šios”... pasems, kas tik į 
ladelphiją apsilankys 
tuo pačiu laiku atliks savo 
tos prideramas pareigas, 
kios gi tos pareigos? “Visuoti
no” seimo rengėjai paaiškinu 
štai ka: “aptarti ryškius vieto. 
Lietuvių amerikiečių, kaip ir 
Lietuvos, gyvenimo klausimus".., 

šitokį ‘patvarkymą “Visuoti
no” seimo rengėjai atliksiu 
nuo 9 valandos ryto iki pirmai 
valandai—4 valandų 
mu—vieną dieną ir

L. & F. Tailors & Men’s Furnishers
“THE MEN’S STORE1’

3462 So. Halsted Street, 2ros durys N. nuo 35 St.

BIRŽELIO MENESIO MARŠKINIŲ IŠPARDAVIMAS
Novelty

MARŠKINIAI

Kalkinyčioj geg. 10 d. J. M.; j 
su savo motinos pagelba puolė ■ įj 
dobti savo jaunutę, lėtutę žmo-** 
ną; ją sudraskytu veidu, su-'j 
kruvintą, sutaršytais plaukais jj 
išmetė apalpusią pro duris į 
purvyną. Subėgusius žmones j 
nelaimingąją gelbėti Bažnyčios « 
ryšiu pririštasis vyras akme-jjj 
nais mėtydamas vaikė, sakyda-^ 
mas: “Ji mano, ir ką noriu, tą j 
su ja darau!” , Aplinkiniai sako, S j 
kad tos gyvoh moteries dras-Į-j 
kymas ne piVhmtinis, nočs toji * 
pora vos tik .pereitose užgavę-’ M 
nėse susituokė. Vietoj šeimyni- 3 
nes laimės jaunai žmonelei kan- k 
kinimų kelias į kapus. Oi tu. m 
Bažnyčia bažnytėle—suriš su- m 
riši, bet atrišti nesti'ngi!

»T^Puskuiiigi8. *

Visose miesto pradžios mo
kyklose mokslo metų darbas

Gegužės 11 d. policija vaikš- * 
čiojo pas kai kuriuos Mariam-1 * 
polės asmenis, - klausinėdama,'•* 
ar kas netur tos dienos “Lietu- j 
vos Žinių”. Minėtos “L. 
jau iš .vakar buvo Kaune kon-% 
fiskuotos ir nestengė Mariam-’ * 
polės pasiekti, yonsiackis su * 
Kišlinskiu (buv. rusų žandarų j 
rotmistrai) pavydėtų! ' *

—Pasislėpęs. * R 
Mokykloms: drėgna, apskrities J

* R 
Skirstant piečius mokyklų J 

atstovai žemes reformos.komi-’* j 
sijos buvo prašę, kad pradžios * 
mokykloms būt paskirtas ple- * 
cius ties kapinėm. Komisijoj J 
dalyvavęs apskrities gydytojas ; 
išsijuosęs k-jai įrodinėjo, kad * 
ši vieta mokykloms higienos at-' j 
žvilgiu netinkanti, nes žema,' J 
drėgna, arti plento ir centro ir J 
1.1, k komisijos nutarimu mo- J 
kykloms buvo paskirti piečiai * 
tokiose bagnose ir sachaline, “ 
kad išlipti nebegalima. O toj J 
vieloj, kur buvo prašyta mo- J 
kykloms, prieš kapines, dabar J 
jau statomi puikus pono ap- " 
skrilics gydytojo rūmai. Gana * 
keista, kad ponas gydytojas J 
tokioj netinkamoj (jo žodžiai) J 
higienos atžvilgiu vietoj statosi J 
sau namukus. Rep. I □

Mcb dabar turime pilnam pasirinkimui naujų vilnonių vasarinių 
siutų, visokių spalvų ir paternų: pilki, tan, rudi, potvder mėlyni ir t. t. 
DiagonalN, družėt: ir čelųioti.
Musu siutai yra pasiūti pagal jūsų mierų, garantuoti, kad tiks arba 
pinigus gražiname. Pamušalo ir trimingo materiolas vartojamas 
augščiausios rūšies.

Mes tik norime, kad jus pabandytumet pas mus, mes esame tikri, kad 
vėliau jus liksite musų nuolatiniu is užganėdintu kostumeriu. Bir
želio mėnesy musų krautuvė yra pilna įvairiausių pavasarinių ir 
vasarinių tavorų dėl vyrų ir daug dar vasarinių tavotų ateina kasdien. 
Mes buvome suplanavę iš kalno, taip, kad mes dabar gauname kiek
vieną tovorų tinkantį pavasariui arba vasarai, yra pilnam pasirinkime 
visokių stylių ir spalvų.

Kelnės visokių spalvų ir paternų 

$7.50 
•ir augščiau

Paminkite Vardą ir Krautuvių Adresus

7 ij

JI* * 1



1926 NAUJIENOS, Chicago, UI

Verte Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

Dalis pirmoji
Pažintis

Dar nebuvo dešimtos valan- 
tt •— laikas rytinės aušros 

kuomet Mimi Tir-

ant jos buvo
- marškiniai,

kurorte, 
lemont Išėjo iš vilos. 'Nežiūrint 
j ankstų laikų, 
madinis rūbas
rankos iki pečių, pečiai ir kak 
laa buvo apnuoginti 
kelių iki sandalių - 
badų, pritaisytų prie kojų per
suktais kaspinais, — buvo taip
gi nuogos. Viena ranka Mimi 
išvedė dviratj, o kita su triukš
mu užtrenkė vartelius..

kojos nuo 
iki dviejų

Mimi Tirlemont buvo lygiai 
dvidešimties metų, ir jos eise
noj ir judesiuose dar užsiliko 
nekuria neapsuk rūmas, nevisai 
susiformavusios mergaitės. Bet 
tai nemažino jos gražumo. Jinai 
buvo grakšti blondinė rugiagė
lės akimis, liekninga, tvirta, 
nors laiba ir lanksčia iki per- 
trūkimo. Pagaliau, sulyg ūpų 
Mimi rodėsi arčiau prie dešim
ties metų, negu prie trisde- 
šimties.

Pasidarė tyla. Mimi Tirle
mont vis žiurėjo į jurą. Ji buvo 
apsėta rusvomis, baltomis ir 
mėlynomis burėmis. Tolumoje 
dešinėj Panšato šlaitaį kėlė sa
vo žiaurias uolas, apvainikuo
tos vos pastebimais namukais. 
Langų stiklai degė ugnimi..

žodžiu, panorama buvo verta 
žavėjimosi, ir Mimi, užlaikyda
ma ant jos .savo žvilgsnį, 
savo skonį. Bobas taipgi žiurė
jo, bet visai kitą...

Ir tai buvo pradžia visos is
torijos. Nuo Mimi pečių ėjo 
grasus ir ■ tuo pat > laiku karš- 
tingas kvapas: alkius ir gardus. 
Vi.ia tai galėtų atleisti nesava
laikį. nelauktą judėsį Bobo...

Taipgi, kaip pirmiau, kuomet 
jam prisėjo pastuminėti savo 
mažąją draugę pasikėlime, jis 
gyvai apkabino jos kvapius 
pusnuogius pečius. Prisitraukęs 
ją prie savęs, jią lupomis ieško
jo lupų jaunosios mergaitės. 
Staiga pasigirdo lyg šūvis; Mi- 
mį pašoko ant kojų ir iš viso 
peties sudrožė nelemtajam vai
kinui pei- veidą. Pajuokiantis ai-

I\> karšta balta saule Bolis das pakartojo garsą, skambų, 
budo gyvybėm Dangus, nuplau- kaip smūgis velenėlio per van
tas nesenos perkūnijos, perma- denį.;
tomai rietė skliautą nuo Puli- 
gono iki Porniše,pasiremdamas 
ant sunkių debesų, sugrustų abu piktingi, vienodai 
akiratyje. Lengvas vėjelis vos dus savo piktume. 'lasai piktu 
lingavo viršūnes medžių. Mimi mas darė padėties komizmą. 
Tirlemont lengvai užšoko ant 
balno ir minkštai 
plentu. Pravažiavus Kasino, ji
nai pasukė kairėn viena iš šoni 
nių gatvių, perkertančių kvar 
talą vilų ir išeinančių 
Kilia riko kelią.

Kelias leidėsi, Mimi 
dviračio vairą ir ėmė

ti. Su vertenybe patraukęs pe
čiais, jis skepetaite palietė su
žeistąjį skruostą ię duėjo pas 
aavo dviratį.

Tuomet Mimi pajuto lengvą 
atgailavimą. *

——Ata? ką, - negarsiai tarė 
ji, — paklausyk* tamsta, ♦ Ko- 
baį! Tamsta, nepyksti?

—Visai ne4 ^priešingai! —sa- 
rkastiniai*metė jis.

Pakėlęs dviratį, jis šoko bal
nai! ir per sekundę išnyko iš 
akių, palikęs Mimi likimui.

- (Bus daiiKhttu

Ar myli savo gimines, sa 
vo draugus Lietuvoje?

MXXXXXXXXXXXXX

Speciali Speciali
PIRMOS PIGIAUSIOS KAINOS

Niekad Jums Negirdėta

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

Blvd. 3138 
VVoitkievic* 
BANIS

4UAERKA 
ekm ingai pa 
”ouja mote-

•••o, patarimai 
kh! - moterim* 
merginoms.
3113 South 
Halsted St.

Pritaiko 
Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Bobas pašoko savo keliu, ii 
1 stovėjo vienas prieš kitą — 

nuošir-

H. LEIBOWITZ
Persikeis j naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 valandai 
vakare, kasdien. 

Nedėliomis uždaryta.
1140 So. Ashland Blvd.

/, Kampas 12-tos Gatvės 
, CHICAGO, ILL. / 
Valo, protina vyrų ir moterų 

drabužius.

Nuo $75.00 ir aukščiau
Ateikite pas mus, nes pieš patys esame išdirbė- 

jais aukštos rųšies, setų ir darbų gvarantuojame. 
Turime savo krautuvėj didelį pasirinkimų naujau
sios mados ir parduodame už žemesnes kainas negu 
kitur. Taipgi mes užlaikome visokios rųšies nami
nių rakandų didžiausiame pasirinkime. Ateikite pas 
mus, o.mes Tamstoms sutaupinsime pinigų.

GLOBĖ FURNITURE & UPHOLSTERING 00.
6637 S. Halsted St.
Tel. Wentworth 6890

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIjnaTXXXXXXXXXXXXXXXX

DR. G. SERNER 
Optometrlat

Lietuvis Akių Specialistas
Vai.: Nuo 1 iki 8:30 vakare

Nedėlioj 9 fgi 12 ryte

3265 So. Halsted St.
Ant 2 lubų

Tūkstančiai Lietuvos žmonių 
akyliai seka žinias.iš Amerikos; 
Šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kacįl jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt ne 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos”. žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas” per- 
tat, kad jose yra apsčiai "žinTų 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose , Amerikos lietuvių 
AikraŠčiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, negu kiti 
laikraščiai, talpina -žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo,1 bet ir iš viso pasaulio 
dųlių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų” spauda aiš
ki, rašto kalba suprantama Lie
tuvos ‘ žmonėms. “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, nė tikybine-skraiste. 
“Naujienos” . yra visuomenės j 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai tarnau

Lietuviai Advokatai

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

lubos

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
*. Vaikų ligų.

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

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

JONH T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St. 
Room 1414

Nuo 9:80 ryto iki 5 vai. vakare 
Tel. Randolph 4242 

Res. 6029 Champlain Avė. 
Tel. Midvvay 3639 

Nuo 7 iki 9 vakare

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Cyoenlmo Vieta 
3323 South Halsted St., 

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
z Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Parą 8895

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4900

tarė 
uriedėjo jie vienu balsu. Mimi, sutrikdy

ta, netęsė. Bet Bobas pylė savo 
piktumą.

—Tamstos laimė, kad tamsta 
mergaitė! Ar jus matėte tokią 
mažą bestiją? Tai visa, į ką 
tamsta sugebi: mušti žmones?. 
Aš įsitikinęs, kad mano skruos
tas visas krauju paplūdęs.

Tikrai: Mimi turėjo negerą į- 
protį nešioti žiedus, ir mažas 
berillas apdraskė Bobo skruos-

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

i didi j i

didingas
- nedąu-

suspaudė 
skambin

ti. Skambinimas darėsi nuola
tiniu žiūrint artinimosi prie di- 
debo, iš plytą pastatyto namo, 
apsupto snapučiais. Kuomet 
Mimi susilygino su namu, iš 
atidarytą vartelių išvažiavo 
dviratininkas. Jis ištiesė jai 
ranką ir ėmė važiuoti kartu. 
Susitikimas, be abejo, nebuvo 
pripuolamu, kadangi abi maši
nos be pasiaiškinimą ir kalbų 
riedėjo link Meilės miško.
.Meilės miškas — 

miškas j'urinii) eglių
glau šimtmečio tiesė savo žalią 
mantiją aht senų kopų F.skub- 
lako. Kadaise tos judančios ko
pos prarijo seną kaimą, ir tik
tai pati viršūnė užpiltos varpi
nės kyla virš žemės, pamažu 
sustiprintos šaknimis medžių.

Mimi Tirlemont ir jos sąke- 
leivis, kur| jinai vadino tiesiai 
Bobas, nors dar nebuvo savai
tės, kaip jis jai buvo perstaty
tas. važiavo sulyg atspėjimo 
miško takeliais. e Buvo karšta, 
o eglių šešėlis nevėsino. Saulės 
spinduliai laisvai £jo per spyg
lius ir skujas. Gerai suvažinė
tas kelias ėjo į viršų. įprastu 
judėsiu nukreipęs dvirati. Bo
bas apkabino pečius, jaunos 
mergaitės, kail, paastumiant 
ją, palengvinti jai pasikėlimą. 
Mimi padėkojo. Ne be pastan
gų sąkeleiviai kėlėsi ant kalvos. 
Jau pus viršūnę Mimi susupavo 
balne, bet Bobas paleido ją, kad 
nušokti nuo dviračio, ir jinai 
laiku atgriebė lygsvarą. Palikę 
savo dviračius antkainyje, jie 
susėdo ant suolo iš eglinių spy
glių. Prieš juos plito vaizdas į 
lygumą, už kurios buvo mato
mas vandenynas.

—Gražu, ar ne tiesa? — Ta
rė Mimi, rodydama ištiesta ran
ka į jurą.

-—Labai gražu, — patvirtino 
jos sąkeleivis.

Bet vietoj to, kad žiūrėti į 
tolį, jis žiurėjo į jos pečius.

Tai buvo puikus pečiai, tru
putį trapus, bet jau gražiai ap
riesti. Oda 
butų baltai-rožinė, jei Mimi gy
ventų Paryžiuje, bet visagalin- 
čioji juros saulė uždėjo ir ant 
jos savo paauksavimą, ir rodėsi, 
kad lašeliai prakaito, kurie 
pąsirodė ant kaklo, bėgo žiban
čiu šilkuotu metalu, spindin
čiu saulės spinduliuose.

Bet Mimi tai mažai teliudino.
T^aip? Tai viršūnė nelai

mes! Ar aš, ką gi,' piadėjaų? 
Kas tamstai leido mane apka
binti? ; ■ :> s

; Bobas patraukė pečiais.
‘. —-Paprastai,* su , panieka 
trrė jis, jeigu jauna mergai
tė tris dienai paeiliui skiria .pa- 
siinatymamę pusi vaikštinėji-1 
manhs ir ją po to neapkabina
ma, tai tdri vardą kvailelio ar
ba liurbio.) '> YAiri 
\ Mimį pasišiaušė:!

—O jeigu apkabipama mer
gaitę, kuri niekuomet to nepra
šė, tai turima vardą kvailelio 
ir liurbio vienkart! ' jV 

Jeigu Bobui butų keturi me
tai, tai jis, tikriausia, butų puo
lęs ant savo priešininko. Bet 
jis jau nuo pereitų metų buvo 
pilnamečiu ir mokėjo save ves-

Todėl jei jus mylite savo gi
mines, savo draugus Lietuvoje 
Ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žihjų ne vien iš 
Amerikos’ lietuvių gyvenimo ii 
darbuotės, bet ftibįlf. Sparnais 
kiaušiniais, kurie beatvanginiai

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
'Valandos nuo 9:30 iki 4:80 vai.

Bridgeporto ofisaš 
3335 So. Halsted St. 

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

Tel. Yarda 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. -y Pas
kola pinigų j ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

AKIŲ SPECIALTSTAJ 
akių Jtempimą, kurii 

avalgimo, akių aptemimo, nervūotu 
mot ‘ w ~
kreivas ąkią, nuima kataraktą, ati 
taiso trumparegystę ir toUregvstę 
Prirengs teisingai akinius. visuo
se atsitikimuose egaaminavimas da
romas su elektra, parodanlia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p. 

1545 West 47th Street 
. Polas Bonlsvaid 7S99

LIETUI
P»1«ne 

esti priežastimi galvot .udljimo 

atitaiso

(0 gyvenimo• veiklumui' tikrąjį 
elią — tuoj • užsakykite jiems 

“Nnu j ienas”. ’ J ie jums bus di
džiai dėkingi, ‘ nes jus’, jiems 
įteiksite 'kultūrinę dovaną1 ir 
sykiu dvasinį pasigerėjimą.- 
“Naujienų” kaina metams į Lie
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
menesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentus, “Nau
jienų” skyriuose arba 
/'• , NAUJIENOS

1739 S. Halsted St„ Chicago.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmu 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų1 jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tel. Keelzie 8902 4!'?"

DR. A. WARCHALOWSKI 
OPTOMETRISTAS 

Egiaminvoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos. ' ' '

1053 MilwauKee A.ve.
Ant Xelow»kio aptiekos. Tel. Armitage 3988 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:80 po pietų ir nuo 6 iki 
9 vakar*. Nedalioj nuo 11 iki 12 dieną

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 JV.22SL

* ■» t’ \ • 'r*

! arti Leavitt St’.1 
Telefonas Canal 2552

Vulandos: 9 ryto iki 8i30 vakare. 
Seredoj ir Pčtnvčioj nUo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Advokatas
11 S. La Šalie St.. Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

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

Petnyčios.

J, P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. Pullman 5950 ' ‘ 
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dėarbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir įlūosavybes teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.

V. VV. RUTKAUSKAS 
Advokatas. i . • t | v . 4

29 So. La Šalie StM Room 530 
Tel. Central 6390

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Arenu© 
Tel. Heinlock 1385

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

visokias legUli&kas popieras.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną

tį, arba savo išnešiotojui syk j r . ..
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis: 1

*Vienas skaitytoje* r i skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną Ir ne dau.^'A- per mėnesi, kaip kad bUna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Į" 
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi 
das pavardš ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paltą, apart kas 
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Uš metu#—-150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

........ Atkirp čia .....

priduok i Naujienų ofisų ar i ato
mines} ir bus apmainyta į tikrus

kito. Kuponai be datų nepri- 
ut priduodama var-

Data: Birželis 5, 1926
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«■ DR. HERZMAN«
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

3110. Naktj 
Drekel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.
: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

, 8 iki 2 vai. po pietų.

Telofonai

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojos ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas; 3103 So. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 rak. No- 
dėliomis ir Švenadieniais 10—12 dien.

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Jei abejoji aki m i r, pasiteirauk 
Rr.A.R. BLUMENTHAL 

' Optaraetrist
Boulevard 6487 

^'*4649 S. Ashland A v 
Kampas 47-tos 

ant 2 lub

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

• Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 ild 8 dieną 
ir 6:80 iki 9:30 vakaro

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

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

Valandos

A. MONTVID, M. D.
1579 Mi!waukee Avė., Room 2*9 

Kampas North Avė. ir Robey St, 
Valandos: 
8 vakare

Namų telefonas Spaulding 8638 
UltraviolJtini šviesa ir diathermia

1 iki 3 po pietų, 6 iki 
Tel. Brunswick 4988.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tol. Boulevard 
7820. Res, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1989. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, DI.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfaz 6358

Gydytoju Kabinetas
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.i

Musų gydymo būdas tiktai na 
turalis (be gyduolių ir be operaci 
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka 
tarą, nerviškumi 
mą, širdies, 
inkstų, gerklės, nosies, 
ir kitas ligas.
1407

galvos skaudėji- 
dauČių, šamų, kepenų, 

ausų

walikee Ave.j 2 fl.
Tel. Humboldt 3878 

Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moferys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užauginl- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.
i
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MALT TONIG'Ū
arba

Extra Pale Alaus

tukst

1921

4150 South Halsted St.

1922

1923

Mainai

22,701
22,412
18,574
16,490

The STOCK TAROS 
IRUSI & SAVINOS

1921
1923

Del žindamų moti 
nų. Nei vienas ne 
gali būti be

pirmąją skautų organizaciją 
ir Chicago j.

WALLACE GARAGE 
3115 So. Wallaee St 
Telefonas Michigan 0342

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys

2215 W. 22nd St., Chicago 
Phone Canal 2591

Viską sutaisome kas tik prie au- 
tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Ii- 
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės j

savo bjauriausius kou
Ir šiais metais, pei

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

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

alistų liaudininkų partiją, nebū
damas sąjungos nariu, visą lai
ką burnojo ant socialdemokratų. 
Jis mat norėjęs, kad profesinės 

Į sąjungos nesidėtų prie jokio pla
tesnio judėjimo (Internaciona
lo), o palūkėtų kol Ladukas su
kurs Tauragėj valstiečių inter
nacionalą. Tuojau prie jo prili
po buvęs suvažiavime vienintė- 
lis aušrininkas, ir jie sudarė 
Hieilės ir brolybės dvejybę, gie
dančią lakštingališkai apie pro
fesinių s-gų nepolitiškumą/ To
kių dvejybių atsiradimas atro
dytų tiesiog provokatoriškas la
biau organizuotame krašte, bet 
pas mus jis paprastas apsireiš
kimas ir niekas iš to nesistebi ir 
nemano reaguoti...

Atėjo Kultūra No. 4. Kai 
na 45 centai. Galima gauti 

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street 

______ Chicago, m.

ir suvis
Kai ku-

s-gų yra
Aišku, kad

judėjimas Lietuvoje Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.

tNVI&ORATlH*
K>ot> re* cowmVunti

OOOO T»«
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BIRUTĖS
Saldainiai (Kendčs) iš Lietuvos
Jau yra galima gauti skaniau

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

Perkupčiams, piknikų ir balių 
rengėjams perkant daugiau duo
dama nuolaidą.

Krautuvė atdara kasdieną:

Ktam tikrą istorinį ka- 
visos

sąstatas buvo gana vienodas. 
Profesinių sąjungų prisidėjusių 
prie Amsterdamo Internaciona
lo, iki didžiojo Karo pabaigos na
rių skaičius buvo šitoks: I

1904 metais 2,477 tukst. 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1912 

' 1613 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 MALT TONIC - EXTRA PALE 

SPECIALIS ALUS

3311S Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 6062 ' .

paprastai, 
r išreikšta 
profesinės 
daug dau

giau dalyvių, negu politinės par
tijos* Ekonominė kova yra vie
nas lemiančių visuomenės klasiii 
atsiradimo dėsnių. Dažnai dar
bininkas tik per profesinį są
jungą ateina j politinę partiją ar 
koperatyvą, bet politinių par
tijų augimas ar žlugimas ne vi
sada eina lygiagrečiai su profe
sinių sąjungų judėjimu.

Iki pasaulinio karo profesinis 
judėjimas buvo stiprus Euro
poje ir Amerikoje. Jo aktingu- 
mas metai iš metų ėjo didyn ir

Internacionalo 
t,., E 9225 m. 18,- 
16,490 t.

*) Statini ines žinios imton iš 1) 
“Drittes J.Uitbucii de« Internacionalen 
Gewerkschaft bandės”, 2) “Die Welt 
in Zahlen” ir 3) “Der Kumpi” 1928

Tikibinės Organizacijos: 1921 
m. 3,759 t., 1922 m. 3,025 t., 
1923 m. 2,854 t.

Sindikalist. Organiz.
l, 354 t., 1922 m. 825 t 
404 t.

1 Komunist. Organiz.:
7,069 t., 1922 m. 5,358 L, 1923
m. 5,245 t.

Įvairios Organizacijos: 1921 
m. 11,778 t., 1922 m. 13,144 L, 
1923 m. 11,970 t.

Narių skaičius žymesnėse val
stybėse:

Rusija: 1921 m. 6,875 t., 1922 
m. 4,494 t., 1923 m. 4,556 t.

Vokietijo: 1921 m. 12,596t.. 
1922 m. 11,264 t., 1923 m. 9,193 
tukst.

Britanija: 1921 m. 6,560" t., 
1922 m. 5,580 L, 1923 m. 5,405 t.

Prancūzija: 1921 m. 1,047 t., 
1922 m. 1,306 t., 1923 m. 1,496 t.

Italija: 1921 m. 2,100 t-, 1922 
m. 3,443 t., 1923 m. 2,235 t.

Lenkija: 1921 m. 823 t., 1922 
m. 1,238 t, 1923 m. 770 t.

Belgija: 1921 m. 920 t., 1922 
m. 781 t., 1923 m. 745 t.

Šveicarija: 1921 m. 394 t, 
1922 m. 139 t., 1923 m. 199 t.

Švedija: 1921 m. 381 t 
m. 325 t., 1923 m. 400 t.

Estija: 1922 m. 20 
30 t.

Latvija: 1921 m. 50 
m. 25 t., 1923 m. 24< t.

Iš lentelės matyti, kad, bend
rai pokarinis profesinių sąjun
gų atgijimas savo apogėjaus pa
siekė 1921 metais. Po to prasi
dėjo nuolatinis žlugimas, kuri 
šiandie jau beveik galima skai
tyti pasibaigusiu. Prie Anster- 
damo Internacionalo 10 milijonų 
narių 1919 metais prisidėjo 13

Gen. Sir Robert S. Baden-Povvell iš Londono, kuris 'aukure 
Jis kelioms dienoms buvo sustojęs

ar ūkininkų s-gos narys (ką 
jau išrado čičerinas), negu so
cialdemokratas. Panašiai būk
lei esant, kalbėti apie socialde
mokratų neutralumą profesinė
se sąjungose reikštų socialde
mokratų nieko nedarymą arba 
virtimą paskutiniais pastumdė
liais. Profesinėse sąjungose tu
ri būti užtikrinta kovos pozicija 
kiekvienam darbininkui, nežiu- 
rint j jo politinius įsitikinimus, 
!>et tai dar nereiškia, kad josę, 
kai geroje smuklėje, 
gali iki valiai lėbauti ir provo
kuoti kas tik ką nori. Jei są
jungose susirinks visos liaudi
ninkų atmatos, Aleksos ir, tat 
atsitiks tas pat, ko taip Jiori 
“Komuniste” Angarietis. Ir jei 
šaindien socialdemokratai ap
valytų sąjungas nuo panašaus 
elemento, tai tuo apgintų jas 
nuo daugel pasikėsinimų, bei 
neduotų sąjungoms nukrypti 
nuo savo uždavinio. Nuo social
demokratų ak tingumo profesi
nėse sąjungose pareina tas, ar 
Lietuva virs* darbininkų demo
kratija ar juoda ir raudona na- 
poleonizmo skraiste...

“N. F.” '—iL. Vingris.

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių 
pių ir Šeimynų 
Musų Speciali- 

, škumas. 
8315 South 
Hahte4 St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300

6 HUPMOBILE
Perkant karą, priimsime Jūsų seną karą. 

\ Lengvi išmokėjimai.
VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ BARGENAS

Rickenbacker, Willys Eight, Ford, Dodge Bross ir Essex.
Vjsi karai gerame , padėjime. Pardo.<ime už teisingą Jūsų pasiūlytą kaina.
Galima matyt kasdien nuo 8 ryto iki 10 vai. vakare. Ateikite pasižiūrėt

MID-WEST MOTOR SALES

s I'. ■

%945 „ 
3,664 „ 
4,097 „ 
4,288 „ 
5,808 „ 
6,119 „ 
7,383 „ 
7,702 „ 
6,844 „ 
5,168 „ 
5,234 „ 
6,997 „ , .

10,360 „
Iš šios lentelės galima matyti, 

kad profesinės sąjungos norma
liai įtraukdavo j save ir asimi
liuodavo kasmet apie % milijo
no darbininkų. Šis periodas ne- 

[buvo romantinis “Sturm und 
IDrang” siekimų vainikuotas, 
I bet žingsnis po žingsnio vedė 
j prie viso pasaulio darbininku 
Į suorganizavimo ir" darbininku 
I valdžios reikalo išsprendimo 
I Pokarinis daugelio darbininkų 
Į nusivylimas, kerštas už dar nie
kada nematytas tokias skerdy
nes jų kaltininkams ir kartu so
cialistinės tvarkos žiežirbų la- 
kiojimas sujudino labiau atsili
kusių darbininku minias. Bei 
šis laikinas sujudimas negalėjo 
virsti stebuklu, arba išrėdyti 
kad be darbo kas nors teigiamo 
galima pasiekti ir upu pavaduo
ti sistematinę ilgametę kovą bei 
auklėjimą. Pakariniam eksta- 
zui atslūgus ir plečiantis begali
niam nedarbui, staiga atėjusieji 
į profesines sąjungas pradėjo 
nuo jų šalintis. Štai Amsterda
mo Internacionalo pokarinis na
rių skaičius:

1919 met. 23,170 tukst.
1920 
1921

z 1922
1923

Įvairaus plauko profesinių są
jungų po karo narių skaičius 
toks:

1$ SENŲ AUTOMOBILIU] 
PADAROME NAUJUS

Komunistų vedama prof. są
jungose linija yra gerai žino
ma Rusijoje, raudonųjų s-gų 
darbuotojo Tomskio įžodžiais; 
kuris būdamas valdininkas-ko- 
mimistas, gauna , švelnią būklę, 
vis tiek * “partinės organizaci
jos”... kišasi) į sąjungų pinigi
nių išteklių paskirstymą. Są
jungų lėšomis išlaikoma išti
sos partines įstaigos... Susidarė 
šlykštus apračikų, profsąjungi- 
ninkų ir partijų darbuotojų 
blokas... Profsąjungos užmiršo 
ginti ekonominius darbininkų 
reikalus Rusijoje Pitkovskio 
žodžiais (“Bolševik” Nr. Nr. 13 
ir 14), 1924 met. streikų 98,5% 
buvo OrgĮinizuota l>e profesinių 

sąjungą žinios. Raudonosios 
profesinės sąjungos, kaip Itali
joje juodosios pareina nuo po
litinės valdžios ir yra jis įran
kis, kas, K. Markso nuomone, 
reiškia joms mirtiną smūgį 
(I’odešstoss). Įvairių raudonų 
eucbarislininkų jačeikso žiuri į 
profesines 
pat, kaip 
svarbu ne ekonominis darbinin
kų buklūs pagerinimas, bet ko
va su politiniais priešais, ypač 
su socialdemokratais. O šioji 
kova, kaip rašo “Komunisto” 
6-7 Nr. “reikia vesti... net jei 
kova prieš socialdemokratus 
padėtų laimėti kademams”.* Tai
gi daug malonesnis federantas

“Prvfesinžs sąjungos yra socia
lizmo mokykla”. K. Marksas

šių dienų darbininkų judėji
me profesihės sąjungos sudaro 

. branduolį; jis yra darbininkų 
susipratimo ir pasirengimo ko
vai vienas iš aiškiausių rodyk
lių. Kapitalistiniame konku
rencijų ūkyje darbininkas pri
verstas vienui vienas parduoti 
darbą arba patsai parsiduoti, 
nes daugumos darbininkų gy
venimas praeina nuo lopšid ijei 
karsto lentos vien tik, kad pus
badžiu sučiupus duonos kąsnį. į 
Iš kitos pusės, kapitalistinei 
tvarkai viešpataujant, įvairus 
kriziai yra normaliausis apsi
reiškimas, šimtai tūkstančių ir] 
milijonai darbininkų nustojai 
darbo ir be jokios atodairos at-Į 
siduria gatvėje, šiuo metu dar-1 
bininkuose dažnai pasireiškia | 
tarpusavė konkurencija, t. y. in
dividualistiniai siekimai: nežiū
rint į klasės draugus ir į solida
rumą su jais, parsiduoda darb
daviui, kad tik gautų nors ir ne- 
žmoniškiausiomis sąlygomis 
darbo- Del vien fizinio, gynimo
si nuo bado, tarpsta mintis, kad 
darbininko buitis pareina nu< 
vieno ar kito pramonininko biz 
nio pasisek i mo arba to pramo
nininko malonės, šiandien Lie
tuvoje panašus žmonės visomis 
keturiomis gina “tautinę pra-i 
monę” ir mano, kad darbininko 
išganymas tuni Vailokaičio, So- 
loveičiko ir t? p. kišenėje. Pa
našus žmonės sudaro pauperių 
ir lumperprolėtariato kartais 
didelius pulkus. Pauperiai yra 
daugiausia žmonės, parduodan- Į 
tieji, kaip ir kiekvienas darbi-1 
ninkas, savo jėgas darbdaviui, I 
bet ir nebetekę visai klasinės! 
valios ir energijos. Tai yra ka-| 
pitalistinės tvarkos nebyliai, 
paleisti gąsdinti manomų jų 
duobkasių. Gi lumperproletaria- 
tas yra linkęs j koki nori, kad ir 
reakcingiausį žingsnį žengti, 
kad tik šiaip ar taip, nors ir lai
kinai kas pasisektų. Įvairus 
“streikbrecheriai” yra vieno ar 
kito tipo. Buržuazinės tvarkos 
palaiky tojai, gindami savo kla
sės reikalus, darbininkų armi
joje palaiko ir veisia pauperiz- 
mo ir lumperizmo pūvančias ba
cilas. šių dienų pasaulinė poli
tine reakcija. dažnai prisi<len- 
gus demagoginės demokratijos 
obalsiais, šioje srityje daugiau
sia dirba ir beveik pilnai — pa
rodo savo veidą sugebėdama iš
koneveikti darbininkus. Musų 
darbo federacija yra pauperiz- 
mo ir lumperproletarizmo apsi
reiškimas Lietuvoje. Pas mus 
pasitaiko ir tokių žmonių, kurie 
kartais vadinasi ir socialistais, 
bet neatskiria proletariato, 
lumperproletariato ir pauperio. 
Ir šioje milžiniškoje diferenci- 
joje vaipydamies temato, “išvi
rinto katile darbininko” sąvo
ką. 'Tikrų darbininkų profesi
nių sąjungų uždaviniai yra: 
1) vietoj atskiro darbininko su
tarties ir santykiavimo su darb
daviu įvesti darbininkų kolek
tyvą, 2) kovoti su, tarp darbi
ninkų pasireiškiančią tarpusave. 
konkurencija, 3) nes šie užda
viniai pasiekti, pagerina ekono
minę darbininkų būklę.

FJkonominė kova, 
labiau yra išplėšta 
negu politinė, todėl 
sąjungos sutraukia

1921 met- 46,273
1922 — 40,928
1923 — 36,439

Narių skaičius pagal .sroves
Amsterdam 

1921 m. 22,411 

574 t., 1923 m.

Charle 
ir. buvęs socialistas 
leido anglai.

Tik pagalvokit kokj turėsite džiaugs
mą kuomet žinosite, kad jus tikrai 
turite sutaupę pirmutinį tūkstantį 
dolerių.

i’adarykit šj metą sėkmingu. Siste- 
matiškas taupinimaa turi dvigubą tik
slą. Jis netik užtikrina ateit), bet 
suteikia jums apsaugojimą ligoje ar
ba bedarbės laiku. (
Kokia ambicija K<*l> butą -----gyti biznj, namą ar ką kitą 
mas yra žinomas dalykas iki pat 
galo.
Jūsų taupymų sąskaita yra didžiau
sia pugelba visame gyvenime.

x Prašykite savo groseminko r.rba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

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

|jiS yra rekomenjggį^ 

duojamas per

Dr.B.McNicIiolas UM

'milijonų naujų narių, šiuose 
atėjusiuose žmonėse ir jaučia 
mas optimistinio ūpo nupuoli
mas, jie mėgina vėl pasitraukti 
nuo platesnio judėjimo. Ams- 

! teinamo Internacionalo narių 
iškaičius (1923), palyginant.su 
prieškarinių (1914), yra padi
dėjęs 260%. Laikinas narių at
slūgimas, tai ne “vadų reformiz- 
mo” ar “minių nuovargio” liei 
bendro krizio vaisiai: jis kilo 
todėl, kad į judėjimą įsiliejo vien 
ūpo pagautos masės. IŠ lentelių 
matyti, kad atoslūgis žymiai di- 

' dėsnis profesinėse sąjungose,
neprisidėjtįsiose prie Anjsterda- 
mo Internacionalo. ’ |

Lietuvoje profesinis judėji
mas yra, palyginant jaunas, bet 
jis pergyveno tą patį, ką »kitų 
kraštų profesines sąjungos. Ju- I 
dėjimo kulminacinis punktas) 

| yra (1919-1921 m.) tada du 
kartu mėgintas įsteigti profesi- 

J nių sąjungų centralinis organas, 
biuras; valdžiai jį uždarius lik
ta be nieko. Tuo metu narių 
skaičius siekė 40 tukst. Po to 
įvyko smarkus krizis ir tik da
bartiniu metu profesinės sąjun
gos kiek pradeda atsigauti. Da% 
baltiniu laiku veikia šios žy
mesnės profesines sąjungos:

1) Žemės ūkio darbininkų 
2000 narių.

2) Maisto pramonės 1000 n.
3) Metalo 460 n.
4) Bendroji prof. s-ga su 

sklriais 1000 n.
5) Gelžkel. darb. ir tarnaut- 

prof. sąjunga (uždarytai 900 n.
6) Prek. bei pram. įst. prof. | 

sąjunga 500 n.
7) Rūbų skalb 

prof. s-ga 170 n.
8) Spaudos darbininkų prof. 

s-ga 600 m. ' •*
9) Valst. ir saviv. įst. tarnau

tojų sąjunga 1000 n.
10) Mokytojų profesinė są

junga 1500 n.
11) Koperatyvų tarn. prof.

sąjunga 150 n. '
12) Nešikų ir juadadarbių 

prof. s-ga 80 n.
Viso 10,760 narių.
Be šių, yra keletas 

neveikiančių sąjungų, 
rios aukščiau minėtų 
net liberalų įtakoje 
profesinis 
dar turi daug žalios medžiagos 
ir todėl auga. Tenka saugotis 
tos linijos, kuri profesines J są
jungas, bendrai su valdžia, buvo 
beveik iAardžiusi. kiekvieno 
marksininko viena svasbiausių 
pareigų dalyvauti,sąjungose, tik 
ten bus išrėdytos pasaulėžiūros 
ir darbo surišimas su gyvenimu. 
Nors profesinės sąjungos*Mark- 
so žodžiais “niekados neturi bū
ti sujungtos su politine partija 
arba imti nuo jos priklausyti”, j 
Šiandien politikos dalykas vie
nas iš paikinusių kiekveinam 
profesinės sąjungos darbinin
kui. Jei darbininko darbas tu
ri pasireikšti politinėje parti
joje, ekonominėje profesinėje' 
sąjungoje, gamybos ir gaminių 
pasiskirstymo Organizacijoje, 
darbininkų koperatyve, tai per-Į 
gyvena 
pitabsnio Vikio laikotarpį 
šios trys sritys yra griežtai su
jungtos ir sudaro kovų sistemos 
elementus. Ir šių elementų at
skyrimas pareina nuo partinių 
arba tiesiog, subjektyvių pažiū
rų. Tiesa, šiandien i profesinį 
judėjimą kartais turi šiek tiek 
įtakos ir “neklasinės inteligenti
jos” žmonės. Jiems profesinės 
sąjungos gelbsti pataisymui nu
blukusios individualistinės kar
jeros. Kam nežinoma, kaip jie, 
norėdami prasistumti į seimo 
narius buvo pavogę Kaune pro
fesinių sąjungų vardą ir visur, 
kur tik vienas ar kitas buvo są
jungos valdyboje, išstatyta są
jungų vardu “vadų” sąrašą. 
Sąjungose jie puolė visu eseriš- 
ku neurastenikų smarkumu sq- 
cialdempkratus ir darbo kuopi
ninkus 
kūrentus 
Bendrosios profesinės s-gos su
važiavimą vienas šių “darbuoto 
jų”, mėginęs virsti valstiečių 
liaudininkų vadu ir centro ko
miteto nariu po “didelių pasise
kimų” organizuojąs patsai soči-

palyginant.su
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akis •— pritaiko 
šlifuoti stiklai 
vietos.

Akiniu Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

PADAUŽO FILOSOFIŲ PŠ

• ant

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas č’anal 0523

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

Kunigiškus valsty 
bes himnas

taiko jis bolikėn.

Siuvamus Maši
nos: Singer, VVhite 
ir kitokių išdirbi
nių, nuo $3.00 
$35.00.

A. BERNOTAS,
629 W. 1 Ith St.,

CHICAGO.

iki

Lietuva, valstybė musų, Tu da- 
vatkų žemę! 

Iš špitoles,Tavo dukros te stip
ry bę dėmia.

1 Tavo vaikai eina karčia- 
blaivybės“, 

visokias 
gerybes, 
kunigus 
garbina,

Ir šviesų ir liesų iš Rymo telydi; 
Tegu vylius Lietuvos kvailučius 

pa linksmi na, 
Vardan tos mus valdžios, 

kvailybė težydi!
—Klipyta. «

Tegu

legu

mon 
neša klebonijon

liaudis Lietuvos 
vien

i, ir
Taiko, taiko šimtų kartų 
Ir, kad duos—tai už vartų 
Lekia bolė į taukus

per krūmus ir miškus.
kartu mintys žvainos, 
siela ir troškimai... 
lėkturn ir tu jaunas

Lekia 
Lekia 
Rodos 
Ten, kur erdvės begalinės.

Golfas, golfas!..
- Golfas teikia mums sveikatą, 

Golfas jaunina senus, 
Jis pailgina gyvatų 

pralinksmina visus, 
nemoka golfo lošti, 
nenor jaunu būti.
belieka skurdas košti

INFORMACIJOS KELEIVIAMS
, Į KANADĄ

Žinia tiems žmonėms, kurie nori at
sikviesti savo gimines, j Kanadą iš 
Lietuvos ąrba kitų žemių, bus suteik
ta kas yra reikalinga dėl kiekvienom 
keleivio norinčio atvažiuoti į Kanadą. 
Kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 
j musų Laivakorčių Ofisų, o mes su
teiksime visas informacijas ir kokie 
yra Kanados imigracijos įstatymai. 
Aš buvau Kanadą) su tais reikalais 
nuvažiavęs ir višką sužinojau kas rei
kalinga dėl norinčių važiuoti į Ka
nadą. Aš turiu korespondentus dides
niuose Kanados miestuose ir visus 
mano keleivius jie sutiks ir viskuo 
aprūpins. Su visais reikalais kreip
kitės į

CEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 
Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 

6603 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio

Kunigo gaspadinė
Virėją kunigas turėjo.
Ji pirmų metų taip kalbėjo:

— '1'iek darbo,—kažin ar iš
busiu...

—Palauk, palauk dar kiek 
Magdute,

—Dar tavo atsigaus širdute; 
Jau kitą metą uždainavo, 
Kada ragus gerus įgavo:

Nemetyk, prabalčiau tu turtų 
musų

Sukalėdotų sunkiai tru.su! i

Man reikia puoštis, kaip 
panaitei.

O trečių metų užgiedojo, 
(Plaukai net seniui atsistojo): 

-Čia turtai mano, viskas ma
no... I

Visus ji plusta, kaip įmano.
Tik aš viena čia gaspadinė 
Lig mano dienai paskuti
nei. Aš.

Giesmė, kurią giedojo 
Lietuvos žmonės 
prieš rinkimus

PEOPLES HARDWARE 
AND PAINI CO.

Nuo kuniginės politikos 
jų Seimo! Apsaugok mus!

Nuo klerikalinio keiksmo 
žvalgybos veiksmo! Išgelbėk 
mus!
’ Idant

ir

t r

GREGOROWICZ BROS.

žemės reforma iš kle- 
globos išsiliuosuotų! 
Tavęs!

klerikaliniai mokes- 
litų trukumu mus ne- 

Prašom 'Tavęs!
Užlaikome:

Maliavos, Aliejų, Stik
lų, Auto reikmenų, Įran
kių, Indų ir kitokių nami
nių reikalingų reikmenų.

Turime plumbinių ir 
elektros reikmenų.

Prašom
Idant 

čiai su 
smaugtų!

Kad Lietuva nuo visokių šmu- 
gelninkų apsivalytų! Prašom 
Tavęs!

O Viešpatie, išvaryk kunigus 
iš Ministerijų ir Direktorijų ir 
nuvarvk i bažnyčias!

Visi Viešpačiai ir Viešpatės! 
Duokit mums Konstitucijos ga
rantuotos laisvės!

—špitolės Giesmininkas.

Kas 
Tas 
Tam 
Ir senatvėje suputi.

Ei, visi, kas tik dar gyva^ 
| laukus kas šventą dienų. 
Pamatysit, kaip malonu
Lošti golfų visų dienų.

Jsmeigk žemėn papėdukę, 
Arba “tec”, kaip jų vadina. 
Padėk tu ant jos boliukę, 
Imk varyklį į abu 
Paspiaudintus delnus du.

Mušk pakaušiu, kad net cyptų, 
Kad nei kulka nepavytų, 
Žiūrėk, tėmyk akylai, 
Kilr nukris— kulniuok sku

biai.
Nukulniavęs išsiimk samtį, 
Kurį tu vadini “meši”, 
Ir antru kartu sudavęs / 
Žiūrėk, kur jų Liesas neša.

Taikyk mušdamas ant 
“green”,

Kurių žalpieve vadin, 
O nuo šalpievės, stūmy kliu 
Skylėn taikyk labai tiksliai. 
Nepataikęs—apsigausi, 
Vienos skylės neragausi.

Devynias skyles atskaitęs 
Pailsėk bent valandėlę, 
Ir alkūnes atsiraitęs 
Išsigerkie vandenėlio, 
Arba stipraus munšainėlio.

Kaip pradėsi antrų lauka 
“Nesu mintyk” nei ant plauko, 
Nes jau priešas paktas, tyli, 
>Nor sulošti pirmą skylę.

Vėl juokaujam, skeliam bolę 
Ir matuojam žalių žolę...
Kiek ten džiaugsmo ir gyvumo, 
Kiek atjautimo senumo!

Rodos loštum dienų, naktį 
x Ir vis dusiai nepakaktų.

šaltas, šlapias, šiltas oras— 
Vistiek gailų lošti noris’.

Ei, visi, kas tik dar gyvas, 
Loškim golfų ne ant/ dyvų, 
Jis sveikatos daugel teikia, 
O jos mums kaįp tik ir reikia.

Golfo laukų įsigykim, 
Svetimų atsikratykim, 
Busim slaunųs mes piliečiai, 
Lietuviai bei chicagiečiai.

—T.

Komunistai

Perkantiems 3 galionus 
I dažų sykiu — duosime 
1 brušį dykai.

Daina apie golfą

Vakar

1901 W. 47th Street Kad šį 
Ir kad

Telefonas Lafayette 4139
Chicago, III.

BATTER1ES PIGIAI’!

VV’estern Auto Supply & Bat- 
tery Service

4614 So. VVestern Avenue.
Tel. Lafayette 7422

Mes priimame 
batteries kuomet 
jas. 
Auto Accesories

jūsų senas 
pukšite nau-

Ford dalys

F 0h 1 
Henry!

America’s

Candy!

skaičiau aš “Naujie- 

vakar’ golfo šokis 
aš ten deklamuoju, 

Charleston”, dainuoju.
Nustebau labai stebingai, 
Nes man šokti ar dainuoti, 
Tai jau nėra taip garbingai, 
Taigi nutariau aš deklamuoti.

Na ir ką-gi? Golfo šokis. 
Apie kų čia deklamuoti?! 
Spaudžiau smegenis, * kaip 

sūrį, 
Kol galų galo įdūrė 
Smegenynui į pakaušį, 
Kad net plaukai pasišiaušė. 
Įsirito, matot, bolė.

' GOLFAS
Golfo laukas... Sveikas oras...
Visi skubam j laukus.
Visi lošti golfo norim,

Krepšiai, lazdos, golfboliukės, 
Vyrai /mgę, jaunesni, 
Linksmai šypsančios lei d ti

kės...

»
'Tavorščiai komunistai šiomis 

dienomis susilaukė daug savo 
jauhų scKėjų. Jus tikrai neži
note kame dalykas, ir, jei ne
pasakyčiau, tai niekados nė ne
žinotumėte, ar ne? Be padaužą 
tikrai musų broliai pasiliktų 
nežinėliais. Na, bet bėgkime 
prie savo pačių temos. Tai yra 
kalbėkime apie komunistus.

Lietuviškose parapijose šiuo 
metu » organizuojama vaikai 
komunijoj;. Daroma šitaipos: 
surenkama vaikų būrys, nu
prausiama jų veidai, suvaroma 
jie į bažnyčių ir visi, taip sa
kant, eina prie komunijos. Tai, 
matote, visi šitie vaikai ir yra 
komunistai. 1

Tavorščiai bolševikai \ labai 
užganėdinti naujais komunis
tais, savo idėjos draugais. Agi
tatoriai, kai girdėjau, rengia 
vaikams (tiems naujiems ko 
munistams) visokių iškilmių, 
Bolševikai teisybę sako, 
komunizmas jau gyvuoja 
gyvuoja... parapijose.

Tavorščiai 
šituos naujus 
visų parapijų 
partijai, ir dėl
didelę ir galingų jėgų jaunuo
lių tarpe. Taip, taip. O, kitų 
pusę apvertus, bolševikai juk 
eisybę sako: koks čia skirtu-

Taip

visus
k iš

bolševikai 
komunistus 
priskaito savai 

to jie sako tlirį
Visų vedai skaistesni.

Juokias, krykščia, rengia 
“Statyk bolę! šausiu plikėn! 
Kiekvienas tikisi išlošti...

lošti

Jess Sweetser, amerikietis, 
golfo amatorių čempionatų.

kuris Škotijoj laimėjo Anglijos

mas tarp bolševistinių komunis
tų ir parapijinių komunistų. Aš 
jokio skirtumo nematau ne aki
nius užsimovęs.—Paka.

tiek jau pateptų ašabų išmaiti- 
nat, išmaitinsit ir dar vieną. 
Taigi klausykite!

II. Prakalba

Nauji “tyrinėtojai”, 
“nauji” suradimai

šiandie dauguma tyrinėtojų 
dar vis važiuoja Egiptan kasi
nėti piramidų, kur yra palaido
ti senovės Egipto valdonai, fa
raonai bei karaliai. Suradę 
kokių mumijų tyrinėtojai spren 
džia apie tos njnimijos senumų 
ir tų laikų Egipto civilizacijos 
aukštumo laipsnį. Bet tai vis 
seni tyrinėtojai ir seni atradi
mai. Eikime prie “naujų’’ “ty
rinėtojų’’ kapų ir “naujų’’ at
radimų.

šių laikų “tyrinėtojai” sura
do, kad Egiptu galima surasti 
bile kapuose ir viską ant vie
tos “ištirti”, be jokio vargo, 
be jokio pavojaus. 'Tie “nauji” 
“tyrinėtojai” ir yra ne kas ki
tas- kaip bolševikai.

Jie nepersenai pradėjo dary
ti “tyrinėjimus” lusų carų ka 
puošė, būtent, caro Pelito ir ca- 
rienčs Kotrinos. Ir reikia pasa
kyti, kad bolševikais daug dau
giau atrado ir sužinojo tuose 
kapuose, ųegu Egipto tyrinėto
jai. Bolševikai visą “ištyrinė
jo”, kas tik šiek tik blizgėjo ir 
nebuvo supuvę ir, žinoma, su
sidėjo į kišenius. O “atrado”, 
sakoma, labai daug. Tai tik 
pradžia.

Galima tikėli, kad tie “nauji” 
“tyrinėtojai”, jeigu turėtų ga
limybes, pradėtų “tyrinėti” 
Chicagos kazimierines ir tau
tiškas kapines. Toks “tyrimo” 
darbus sulig “naujosios politi
nės ekonomijos” pilnai apsimo
ka.—C.

Aligatorius nuo nedar
bo Drigantų Adataukoj

Tikra apriliaus fars-komedija
, L (vadas

Paklusnių dūšelių ganytojo 
ir bobinčiaus tvarkytojo eks- 
orluojainas aligatorių užsi
rioglina ant bačkos ir atestuo- 
jamas publikai:

'Tai vienas Komos tarnas ir 
jūsų užtarėjas, taigi vaikeliai 
klausykit ščyrai, ką jisai jums 
sakys ir viską šventai užlaiky- 
kit. Pasakys jisai, kaip jums 
dabar gera Kademijoj gyventi, 
>a jus, mulkiai, gal nė neži

not, kad dabar valdant patep
tam šeškomui, gyvent taip .ge
ra, o kaip gera... Komos tėvelis 
jau jus’ nors ir negadnus, ap
dovanojo 5 vyskupais ir 3 arki
vyskupais, ir jeigu šventablyvai 
užsilaikysit ir busit paklusnus, 
per musų aligatoriaus užtarimų, 
tėvelis gal jums padovanot 
nors vienų patriarkų. Vistiek 
. us pinigus pančekose laikote,-

Ger-ger-emieji!
štai ir vėl tas nelemtas lai

kas, ir Vėl mes liksim be gerk
lių beaiškinant, jums musų au
kšto šeškomo storones ir nuo
pelnus ir vis kad jums dur
niams butų gera ir laisva Ka- 
demijoj gyventi. O aiškint rei
kia, mat toj Kodemijoj, nuo se
nų čėsų priviso prakeiktų vals
tybininkų ir saldamakratų.

Gink Dieve ir Romos tėveli, 
kad jus, žiopliai, už juos nepa- 
balsuotumet— dingtų tada* mu
sų centrai jr palociai; tiesa, 
valstybininkai žada mus pri
glaust valdiškuose (už krotų) 
palociuose, bet locnuose kur kas 
geriau.

Ir kokiem galam jus mus taip 
dažnai renkat, lyg Prabų Bu
mai kas 3 metus žydelių svars
čius kkimuojat. Argi nege
riau būt, kad rinktumėt nors 5‘ 
metams, o geriausia iki gyvos 
galvos—nereikėtų mums savo 
brangias gerkles aušint, o ra- 
zumo jus vistiek neišmokysi.. 
Yra dar ir kitokių va|ažių ir 
žmonės visai neblogai1 ir ten 
gyyena. Paimkim Kusija. Bū
va ten caras Riurikas ir ką ji
sai turėjo?—mažiau, kaip mu
sų Marionlaukio viršila, o ką 
užgyveno? Ugi baisiausius plo
tus net su 150 milijonų kacapų; 
tiesa, tie buvo dar ir už jus 
durnesni, tai ir caraut sekėsi. 
Galima ir į Belgiją pažiūrėt, 
ten dar ir šiandien caras, tik 
kitoks, kaip Biurikas, -na, o 
žmonės sako, kad gyvini t ne
bloga. Arba, kad ir diktato
rius, kaip Mussolini r— nepeik
tinas ir Italijos ladzaronai visai 
ant jo nesiskundžia, nors ret
karčiais ir pasklido •— turbūt 
per apsirikimą palaiko už Tri
polio jaguarą. Musų gi vak 
džia vadinasi šeškomas,“ o dabar 
jau pasikrikštijo Trikomu, mat 
susideda iš 3 asabų: pateptųjų 
demokratų, Ūkininkų kvailybės 
ir tokių, kaip aš, nedarbo Dri-

gantų labai gera valdžia, ne- r 
blogesnė už Kiurikų, tik Kiuri- 
ka kvaili kacapai vieną kart iš
rinko, per tai daug užgyveno, 
6 jus mus renkat kas 3 metai, 
ką čia gali užgyveni? Balandė
liui tai ir lokio termino pa
kanka, o kitus drigantas naujoj 
vietoj kuliai apsiuosto, trunka 
3 meteliai, ir lieka be centro. 
'Taigi rinkit, žiopliai, mus nors 
5•metams, kad nenorit visam 
amžiui per 3 metus apsiuosty- 
sim, o į 2 metu spėsim centrą 
ar palociukų apsirinkti...

DAIMONDS
Pirkit Deimantus Pas 

Junievicz

III. Finalas

Publikai, o ypač baltoms gal
voms, aligatoriaus kalba taip 
paliko, kad pądėkų pareiškė su
lig išdirbto ritualo rodos ko
kiam tai Kaune, kaip aukščiau
siai Komos asabai ir sudova- 
nojo aligatoriui į puskapį už
silikusių velykinių nevirtų ir 
nekeptų margučių.—Skipidaras.

“š. B.”.

visos birželio mene
sio NUOTAKOS TURI 

TAI ŽINOTI

Daugelis jaunų žmonių 
susiras ‘ sau naujus namus 
^puikiame birželio mėnesy ir 
daugelis motinų pakartos 
dar vieną sykį labai bran
gų patarimą savo dukterims 
kurios susikurs sau naujus 
namus. Ir kiekviena protin
ga motina turėtų priminti 
savo dukterei: “Neužmiršk 
laikyti pas

Naujausios Mados 
Šliubiniai Žiedai

ALEX R. JUNIEVICZ
3317 So. Halsted St., 

Chicago.

Dr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MIT)WIFE 

Pasekmingai gy- 
■ dau įvairias ligas, 

o labiausiai užsi- 
senSjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pa g p 1 
vėliausi išrastą 
būdą — Chiy.o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal 
ligą. Taipgi pa

tarnauju prie gimdymo. Patarimai 
dovanai.

3252 So. Halsted St.
• Tel. Varde 4951

Valandos: Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergais nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
dėliais, Pėtnyčiomis ir Subatomis 
nuo 2 p6 pietų iki 8 vak. Nedėlio- 

' mis ir šventadieniais pagal sutartį.

save namuose Trinerio Kar
čiojo Yynp!” Jei kas nors 
šeimynoje serga nuo skil
vio suirimų, kaip tai nuo 
prasto apetito, užkietieji- 
mo, galvos skaudėjimo, ne
ramaus miego, Trinerio 
Kartusis Vynas jiems pa
gelbės. Mrs. Paulina Jacun- 
sky rašė iš Eynon, Pa., ge
gužio 2: “Jis pagelbėjo man 
ir aš jį rekomenduosiu vi
suomet ir visiemą”. Reika
laukit nuo savo vaistininko 
arba gyduolių pardavinėto
jo, kad laikytų pas save Tri
nerio Kartąjį Vyną, Trine
rio Angelica Tonic, Trinerio 
Linimčnt ir Cough Seda- 
tive. Joseph Triner Compa- 
ny, Chicago, III., išdirbėjai 
taipgi Trinerio Fli-Gass, 
kuris užmuša musis ir uo
dus iš sykio, pabandykit 
jas!

Pašalink Kosulį, Šalti/ Gd- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Vl«o«e aptUlcose—Mc Kr <Sc puodukaa Ir 
dudeltf. ChUdren's Muttarole (len*v»a« 

n£ forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS
8) — VAKARAS.

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogui be Salutare 
negali būti ,. <
1) — Salutaras piiduoda apetitą; 

v2) — Salutaras vidurius išvalo;
8) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
639 W. 18th St., Chicago, Illinois.

TRYS DIENOS LAIKAI

SVEIKATA

"OREMUS”
Chemical Laboratory

Šitoj Laboratorijoj yra išdir
bamos garsios gyduolės, ku
rios greitai ir labai pasekmin
gai gydo sekamas ligas, kaip 
ve: 1) “Oremus” garsi gyduo
lė nuo sumišimo proto, nuo 
nuomario ir nuo išgąsčio. 2) 
Garsios gyduolės nuo reuma
tizmo. “Oremus” Liniment 
ir geriamas į vidų, kurios 
greitai ir pasekmingai praša
lina iš kūno ir sąnarių skaus
mus. šie vaistai yra išdirbami

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
3&13 So. Halsted Street 

Chicago, III.

-i

DR. K. DRANGEtIS
DENTISTAS

, 4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 0 iki 12 ir nuo 2 iki
8 .vak. Seredomis pagal sutartį.

Ofiso Tel, Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792
h ..................... |Į ■ .„.j

B. Kanne’s P air 
HARDVVARE IR NAMU PAPUO

ŠIMO REIKMENYS 
Gaso fitingai, Maleva, Alyva ir 

Langų Stiklai.
Nusipirkite geriausios maišytos 

malevos galionui .. >........... 91ž&5
Calcimine visokių spalvų sva

rui .............................. .....i.........  6yic
niekinės buteliams kepuraitės

svarui ................................ .•........ 19c
3345-49 .So- Maisled Sts 
l’hune Boulevard 7022

Reumatizmas sausgėla
Nesi Raukykite savę.s skaus

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

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

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

JUSTIN KULIS
3259 South Ualsted Street, 

•CHICAGO, ILL.
XX X X X X X X XX X j. X XX X XXXX X XXXXX

tru.su


NAUJIENOS, Chicago, III

Jos. F. Budrik Pianu Krautuves
3327 So. Halsted St

Columbia Gramafonas vertės $175,

LANCtr

įvUOVA

ant išmokėjimųJūsų gyvenime vienų sykį gal pasitaikys tokia proga

Elektrikines Liampos visokios rųšies 
už pusę kainos.

Balto aukso kaip ant paveikslo 
14k, vertės $35, už ... $16

Laikrodėlis, 15 akmenų, kaip ant 
paveikslo, už ......  S9

Lietuviškos,Roles su 
žodžiais po..... 49c

$625 
gražaus 
^475

Radiola portable 6 tūbų super — 
heterodyne, vertės $250, už $160

Auksiniai laikrodėliai 14k. Elgin 
vertės $40, už   ---• $21

$450 
vertės 

$35q 
$450

Brunsvvick Phonographas Royal 
Madison, Jefferson, vertės $125, 

už............... ...........$49

Tasai pats Brunswick Phono
graphas bė radio vertės $125, 
už........  ....... . 549

Freshman 5 tūbų, gražus Radio, 
setas vertės $190, už $85 
Freshman 5 tūbų, vertės $60, 
už... ... ......-■ $29

Deimantinių Žiedų už pusę kai 
nds. Didelis pasirinkimas.

Brunswiek Radiola Phonogra
phas ir Radio krūvoje, kaip ant 
paveikslo, kaina $250, už $140

Apdraudos kompanija (Insurance) dabar apkainavo visus daiktus-musų krautuvėje. Iki 
šioliai nebuvo galima viską prirengti ir sulig apdraudos kompanijos nusprendimų turi būti 
viskas išparduota už pusę kainos.
$75,000 vertės tų voro, susidedančio iš 50 naujų grojiklių pianų, kaip: Gulbransen, Kimball, 
Straube, Artoniaif ir Waltham

Insurance 
Sale

Lietuviški Rekordai 

p° 25cir 49c

Fire 
Insurance 

Sale

De Forest Radio 5 tūbų, nereikia 
dratų, vertės $200, už ...... $80

40 phonografų: Brunswick, Victor, Columbia, Brunswick 
in, R.C.A., D e Forest, Thomson; 20 tuksančiy lietuvišku 

ir anglišku rekordu po 25 ir 49 centus; 10 tūkstančiu piano rolių su žodžiais po 39 ir 49 centus

Niekei Silver 26 šmotų, vertės 
$16.00, už ....................  $7.75

Silver, 26 šmotų setas kaip 
ant paveikslo, vertės $25.00, 

už'.. ................  $12.50

Phonographas Brunswick, vertės 
<$150, už ........................  $69
Victor Victorola, vertės $100.00,

Šitas gražbs Grojiklis Pianas, vertės $450, už $219 
Brachman Grojiklis Pianas, vertės $700, už $350 
Waltham Grojikhs Pianas, storoms kojoms, vertės 
•$9oo, už..... .................................. 5575
Gulbransen Rankinis Pianas, labai aukštos rų
šies už..................................    T;. $290
Adam Schoff Upright Pianas vertės $550, už $290

Bernard Grojiklis Pianas, gražaus medžio, vertės 
m už .....  ......5325
Kimball. Grojiklis Pianas vertės $500, už .... $185
Kimball Grojiklis Pianas vertės $800, už ... $400

; BABY GULBRANSEN
Šitas Grand Pianas kaip,,ant paveikslo kainavo 
$900, už.... .......?................ ................ ..... ....
Gulbransen Registering Grojiklis ■ Pianas, 
$600, už ....... ................"......:...f 
Gulbransen $900, už...... ,..............................
i •
Chase Baby Grand Pianas, vertės $1200, už $550 
Bernard Reproducing Baby Grand su elektriką ir 
su rankomis, groja visokius roles, $1200, " • • 
Artonia Grojiklis Pianas, storom kojom 
riešuto medžio, $900, už ..... ...................\..

Bus parduota už cash ir

BUDRIK
H ALSTED ST.

Phonographai Rankiniai kaip 
ant paveikslo

$50 vertės, už.......  $29
$40 vertės, už ........  $21
$25 vertės, už.......  $14

Brunswick - Panatrope Elektri- 
kinis muzikališkas instrumen
tas, groja rekordus, vertės $500, 
už... 5275
Brunswick - Panatrope ir Radio 
krūvoje už..... .... ••••■• $575


