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Amerikos karo jėgų 
prievaizdų niekas 
svetimas nebusiąs

Socialdemokratai reika
lauja paleist reichstagą

Nutarė atmest valdžios pasiuly- 
• mą dėl atlyginimo buvusiems
Vokietijos valdovams

Šveicarija atsisakė išduot 
Vengrų politinį

» '"r ■ —— —

Vokietijos socialdemokratai 
reikalauja paleisti reichstagą

Jungt. Valstijų pareiški
mas ginklu komisijai

Amerika niekados nesileisianti

Šveicarija neišduoda poli
tiniu pabėgėliu

Atsisakė išduoti Vengrijai hiik-
kad kas nors butų jos kari* 
nių jėgų prievaizdu

GENEVA, Šveicarija, liepos 
2. — Mažumos raportas dėl jū
rių jėųų apribojimo, Jungtinių 
Valstijų, Did. Britanijos, Ar
gentinos ir Čilės įteiktas nusi
ginklavimo konferencijos pri- 
ruošiamajai komisijai, buvo 14 
balsų prieš 4 atmestas. Vokie
tija susilaikė nuo balsavimo.’

Mažumos raportas įrodinėjo, 
kad laivyno jėgų stiprumas tu
ri būt sprendžiamas laivų kla
sių tonažu, o ne bendru jų to
nažu, kaip kad nutarė laivynų 
subkomisija. * *

Amerikos delegatas, brig. 
gen. Dennis E. Nolan, pranešė 
militarinei komisijai, kad Jung
tinės Valstijos niekados nesi- 
leisiančios, kad bet kuri tarp
tautinė organizacija butų jų 
karinių jėgų ir ginklų prievaiz
du.

Detroite statys aukš
čiausią pasauly 

triobesj
DETROIT, Mich., liepos 2.— 

Detroite, bloke tarp Washing- 
ton bulvaro, State gatvės ir 
Park place, pradėta statyti au
kščiausias pasauly triobesys, 
100 pėdų aukštesnis už New 
Yorko Woolwortho skaiskrėpėrį. 
■Jis bus 873 |>ėdų aukštumo nco 
žemės ir turės 81 etažą. Jį sta
tydinąs J. B. Book, iir debesis 
siekiąs triobesis bus žinomas 
Book Tower Vardu.

LIS.\ BONAS, Portugalija, 
liepos 2. — Vakar čia buvo pa
sirašyta sutartis, kuria nusta
toma Francuzų-Ispanų siena 
Morokkoj.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. , Parašykite į Naujienas kų 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų * kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereiks 
liūgas per paskelbimus Naujie
nose.

raštininką, kurs kirto žandan 
premjerui Bethlenui

GENEVA, Šveicarija, liepos 
2. — Šveicarija vėl išlaikė savo 
gražų Politinių Pabėgėlių Prie
glaudos vardą, atsisakydama iš
duoti i Vengrijai jaunąe vengrų 
laikraštininką, Ivaną Dejusteh, 
kuris nesenai Tautų Sąjungos 
rūmų koridoriuj davė į žandą 
Vengrijos premjerui, grafui 
Bethlenui. ' ,
Reikalaudama Dejusteh’o išda

vimo, Vengrija, stropiai nutylė
dama kirtimo žandan incidentą, 
sakė, kad Dejusteh buvęs pa
smerktas dėl kriminalinio nusi
kaltimo, bet jam pavykę iš 
teisybės rankų pabėgti. Ji ta
tai reikalaujanti pabėgusio kri
minalisto.

Dejusteh pareiškė, kad tai 
netiesa; be to, prikišamą jam 
kaltę nuigynė pripuolamai atvy
kęs iš Budapešto franeuzų pre
kybinis attache, kurs paliudijo, 
kad menamas “kriminalinis nu
sikaltimas” buvęs niekas dau
giau, kaip eksporto transakci
ja tarp Vengrijos ir Francijos, 
ir kad Francijos vyriausybė ne
radus tame 'jokįų neregularu- 
mų. 

_ \
Palestinos žydai priimta 

Tautų Sąjungos 
draugijon

ABERYSTVVYTH, Wales, lie
pos 2. — Tarptautinė Tautų 
Sąjungos Draugijų Federacijos 
plenarė sesija vakar priėmė 
Federacijon Palestinos žydų 
draugiją. Priėmimui priešinga 
buvo veina tik Italija, kurios 
delegatai sakė, kad Palestinos 
žyduose nesą jokios vienybės.

Aeroplanas sudužo, 
pilotas sveikas

STERMNG, Ilk, liepos 2. — 
Vietos aviatorius George 
Adams tartum tik stebuklu iš
truko mirties, kai jo aeropla
nas vakar iš dviejų šimtų pėdų 
aukštumos trenkė į žemę ir 
visai sudužo. Adams buvo tik 
truputį subraižytai, bet šiaip 
visai sveikas.

Ekspliozijos trys darbi
ninkai užmušti

DRUMRIGHT, Okla., liepos 
1. — Midcontinent Petroleum 
Storage farmoj trims aliejaus 
tankams ekspilodavus buvo už
mušti trys darbininkai.

Franko kritimas
PARYŽIUS, liepos 1. —Fran

cijos valiuta dar žemiau nu
krito. šiandie biržoj vienam do
leriui mokėta 36.90 franku.

BERLINAS, Vokietija, lie- 
1 pos 2. ■— Socialdemokratai va
kar sušauktoj specialioj konfe
rencijoj nutarė, 73 balsais prieš 
37, atmesti valdžios kompro
miso pasiūlymą dėl buvusio 
kaizerio jr jo šeimynos narių 
nuosavybių sudorojimo, ir rei
kalauti, kad reichstagas butų 
paleistas ir paskelbti, nau ji rin
kimai.

Tatai reiškia, kad valdžios 
pasiūlymas, kuris buvo jau 
dviem skaitymais primtas, bus 
galų gale atmestas, juo labiau, 
kad dešiniosios partijos taipjau 
jam nepritaria, nors visai dėl 
kitokių motivų.

Kanclerius Marx pareiškė, 
kad jei valdžios sumanymas 
nebusiąs reichstago priimtas, 
tai bylos tarp buvusių valdovų 
ir atskilų Vokiečių valstybių 
busią paliktos teismams išspręs
ti.

jGreen įspėja darbininkus 
nuo komunistu klastų ,

I

CINC1NNATI, Ohio, liepos 2. 
— Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green laikyto) 
čia savo kalboj smerkė komuni
stų organizacijų darbuotę ir X1 
pretenzijas kalbėti organizuotų 
Amerikos darbininkų vardu. 
Green įspėjo darbininkų orga
nizacijų narius, kad jie dabotus 
komunistų klastų ir neaukotų 
jų organizacijoms pinigų, nepa
sitarę pirma su federacijos virš- 
šininkaįs.

ADF rems streikuojan-
čiuš Britų angliakasius

CINCINNATI, Ohio, liepos 2. 
— Amerikos Darbo Federacijos 
vykdomosios tarybos konferen
cija nutarė remti streikuojan
čius Anglijos kasyklų darbinin
kus. Federacijos prezidento 
Williamo Greeno pranešimu, 
ateinančią savaitę bus išsiunti
nėti atsišaukimai į visas Ame
rikos darbininkų organizacijas 
sc paraginimu aukoti pinigų 
Britų streikininkams įremti.

Du Australijos aviato
riai žuvo ugny

SYDNEY, Australija, liepos 
2. — Vakar nukritus žemėn ae
roplanui netoli nuo Melburno 
žuvo du skridę juo armijos ofi- 
cierai, Holtham ir Watson. Nu
kritęs aeroplanas ekspliodavo; 
ugnis sunaikino mašiną ir labai 
ai>degino žuvusiųjų lakūnų kū
nus. ,

Mussolini stengsis lai
kyti italus namie

ROMA, Italija, liepos 2. — 
Vienas Mussotinio kabineto na
rys pareiškė, kad nuo šio laiko 
fašistų valdžia stengsiantis nėr 
beišleisti nė vieno italų emif 
granto nė į Jungtines Valstijas, 
nė į i bet kurį kitą kraštą.

Eastman Kodak darbi
ninkai gavo $2,786,000

' s Bonu
ROCHESTER, N. Y.', liepos 

2. Eastman Kodak kompani
ja, gaminanti įvairius fotografi
jos aparatus, išdalino savo dar
bininkams $2,786,165 bonais. 
Bonų gavo 13,269 darbininkai.

Amerikoj. Jo vardas Gustaf Adolpf.

N. Y. tranzito darbininkai 
ruošias streikuoti

|JEW YORKAS, liepos 2. — 
Interborough Rapid Transit ir 
Subway linijų motormenai ir 
iešmininkai nutarė kaip atei
nančio pirmadienio naktį mes
ti darbą, jei iki to laiko kom
panija neišpifdys jų didesnės 
algos /reikalavimo.

Darbininkai, nutarusieji 
streikuoti, priklauso nesenai jų 
sukurtai Consolidated Railroad 
VVorkers or .Greater New York 
organizacijai.

Streikas, jeigu jis įvyks, pa
lies visas svarbiausias miesto 
susisiekimo linijas.

Daug darbininku užmušta 
. kasyklų ekspliozijoj

' ANTOFAGASTA, Čilė, liepos 
2. — Chuųuimata kasyklose į- 
vyko smarki dujų ekspliozija, 
kurios daug darbininkų bpyo 
užmušta ir sužeista. Vienuolika 
kūnų jau išimta. Kasyklos su
griautos. Manoma, kad griuvė
siuose yra dar nemaža palaido
ta gyvų ir negyvų.

Lietuvos žinios.
/

Areštuotas Šiaulių miesto 
ir apskrities policijos 

vadas
Sąiyšy su vedama kvota dėl 

mestos į “Šiaulių Naujienų” 
Redakciją Inimbos, birželio 12 
d. areštuotas Šiaulių miesto ir 
apskrities policijos vadas Paš
kevičius, ir ginkluotų kareivių 
sargybos nugabentas į Šiaulių 
sunkiųjų darbų kalėjimą.

Kriminalan kas diena įsitrau
kia1 naujų žmonių, kaip štai 
nuovados viršininko padėjėjas 
Vengry s, raštvedys ir k., kurie 
vado Paškevičiaus įsakymu is^ 
plėšė du lapu iš šniur notos san
dėlių knygos; mat, norėta sude
ginti sandėlis ir išlyginti truk- 
staftnųjų bombų ir brauninge 
skaičius.

Policijos vado pareigas laiki
nai eiti pavesta 11 nuovados vir
šininkui.

Motina gyvą kūdiki 
• pakasė

karalių esąs humbugas
aryžiaus spauda įtaria, kad 
tai “skymas” nukreipti žmo
nių akis niia dalykų

PARYŽIUS, liepos 2. — Tuo 
tarpu kai policij'a, suėmus du 
ispanų anarchistu, Ascaro ir 
Duretti, tebeieško kitų trijų jų 
sėbrų, įtartų dėl sąmokslo nu
žudyti Ispanijos karalių Alfon
są ir jo žmoną per pastarąjį jų
lankymąsi Paryžiuj, kairiųjų 
partijų spauda mano, kad tasai 
“sąmokslo susekimas” esąs 
humbugas, sugalvotas tyčia, 
kad nukreipus visuomenės dė
mesį , nuo finansines Francijos 
situacijos.

Britai Kantone šaudo kimi 
streikininkus\ •*

KANTONAS, Kinai, liepos 2.
— Britų motorinės valtys, ap
siginklavusios kulkosvaidžiais, 
Kantono uoste šaudė į kiniečių 
streiko pikiętiriinkų valtis. Dvi
dešimt šeši kiniečiai buvo už- • 
mušti.

Streikininkai įteikė' Kantono j 
vyriausybei skundą, protestuo
dami prieš britų puolimą. Pa-*
statieji sakos, kad . jie gynę 2. — Dauguma

Suseku sąmokslą prieš 
Bulgarijos valdžią

KVkDARNA. — Gegužes 
mėri. 30 d. nuo Kvėdarnos mie
stelio pusė kilm. rastas truputį 
apkastas moteriškos lyties kū
dikis. žmonės pamatę labai iš-

VIENNA, Austrija, liepos 2. sigando, ėmė žiūrėti. Pasirodė, 
— Iš Sofijos praneša, kad poli- kad kudikis dar gyvas. Ištraukę 
cija susekus ten Sąmokslą prieš ,iš žemės nunešė prie vandens 
Bulgarijos valdžią, ir kad ryšy nuplovė, ir kudikis atsipeikėjo, 
su tuo daug asmenų buvę are^Tuojau buvo ^nuneštas į Kvi
tuota. Tarp suimtųjų esą du'darnos bažnyčią ir pakrikšty- 
parlamento nariai. tas. Kūdikio motina surasta;

---------1įpradėjus policijai tardyti prisi- 
Rhode Island tekstilės i pažino, kad vietoje pagimdžiusi 

Į ir pakasusi.
Kaltininkė ir kudikis abu yra 

policijos priežiūroje.
fabrikai užsidaro

Arklys nugaišo, savi
ninkas iš gailesio 

nusišovė
MENOMINEE, Mich., liepos 

2. — Stiskrimtęs dėl arklio nu-Į 
gaišimo, vežėjas Edmund 
Freisg, 60 metų, nusišovė. Ark
liui susirgus, Freiss, kuris jį la
bai mylėjo, per penkias dienas 
naktis nemiegodamas gydė jį, 
kaip įmanydamas. O kai gyvu
lys nugaišo, jis palaidojo jį; 
kapą šienu išklojęs, ir čia pat. 
pats nusičovč.

ATĖNAI, Graikija, liepos 1. 
— Jungtinių Valstijų generalis 
konsulas Paryžiuj, Robert P. 
Skim\er, bus ministeriu Graiki-- 
jai, vietoj rezignavusio Laugh- 
lino.

Cbicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
spėja:
- Neįuisistojęs oras; kartais 
gali būt burių lietaus i/r perkū
nijų; nedidMė temperatūros at
maina; vidutinis mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūra šiekė ini- 
nimum 64°, maksimum 73° F.

šiandie saulė teka 5:18, lei
džiasi 8:29 valandą.

PROVIDENGE, Ų. L, liepos!1 
Rhode Island

upėj transporto valtis su Bri-! tekstilės fabrikų nuo ateinan
čios savaitės pradžios bus už
daryta laikui nuo vienos iki ke
turių savaičių. Apie du tūkstan
čiai darbininkų bus tuo budu

Žeimių klebono Senkaus 
žygiai

tų prekėmis.
čango ir Vu ofensivas prieš na- 

cionalę armiją
PEKINAS, Kinai, liepos 2.— priversti švęsti.

Mandžurijos vado Čang Tsoli-! ----------- ;----- —
no ir centralinių proyincijų va-' BARABOO, Wis., liepos 
do maršalo Vu Peifu jungtinės ITasideginę didelę skylę į yol- Socialdemokratų 
jėgos pradėjo vėl o/ensivą prieš /ą» plėšikai iš vietos pašto i-0 
maršalo Feng Jųhsiano naciona- gabeno ženklelių vertės tarp 20 
lę' liaudies armiją, tikslu visai į *r ^0 tūkstančių dolerių, 
ją sunaikinti. Operacijoms -va
dovauja maišalas Vu Peifu.

Nori būt nevedėlis 
mokėk taksus

ATĖNAI, Graikija, liepos 2. 
Graikijoj vyrai, kurie norės 
pasilikti “singeliais”, turės už 
tokią privilegiją pasimokėti. 
Diktatoriaus Pangaloso valdžia 
išleido dekretą, kuriuo' kiek
vienas nevedęs vyras, vyresnis 
kaip 24 metų, turi mokėti 2,000 
drachmų (apie $24) nevędėlio 
taksų. '

Papeikimo Britų vald- 
» žiai pasiūlymas 

atmestai
LONPONAS, liepos 2. u- At

stovų butas 256 balsais prieš 
95 sumušė įarbiečių pasiūlymą 
pareikšti Baldwino valdžiai pa
peikimą dėl jos nesirūpinimo 
kasyklų streiko baigimu.

Švedai gauna degtukij 
monopolį Graikijoj

ATĖNAI, Graikija, liepos 2. 
— Prezidentas Pangalos pash’a- 
šė kontraktą šu viena švedų 
grUpo, kuriuo, už 5,000,000 do
lerių paskolos, švedams sutei
kiama degtukų monopolis Grai
kijoj.

ŽEIMIAI, Kėdainių apsk. — 
Žeijnių* klebonas *Senkus nepri
ima išpažinties ir neduoda išri- 
jšimo tiems, kurie balsavo už 

į į ir valstiečių 
išsi-!liaudininkų sąrašus.

Senkus greit visai nustos pa- 
rapijonių. Kai kurie kaimai ža- 

DENVER, Colo., liepos 2.— da skirtis nuo Žeimių ir dėtis 
širdies liga mirė John Ramer/prie kaimyninių parapijų, nes 

Ibuvęs Jungt. Valstijų ministe- ir dabar jiems ten tenka kreip- ' 
ris Nikaraguaj. x xtis.

NUPIGINTAS PINIGŲ .
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

< Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai/sumoje 100 litų, bus 
pristatyti į nurodytą adrese miestą.

Tik pamislykit, už patarnavimą *ir 
greitumą vę^tą 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsit tiktai 50 centų!

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AŪŠROS 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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REIKALINGI ŽMONES
Brighton Park restaurantas perėjo iš p. J. Kaulas į 
Joseph Varnagio ir Petro Beinorto globą. Musų 
užduotis patarnauti atsilankiusiems svečiams, pa
vaišinant juos skaniausiais lietuviškais ir ameriko* 
m kais valgiais. Tikimėsi, kad męs esame Tamstoms 
KciKalingi, taip kaip ir Tamstos'mums.

Meldžiam atsilankyti.
BRIGHTON PARK RESTAURANT, 

Savininkai
JOSEPH VĄRNAGIS IR PETRAS BEINORAS 

3955 Archer Avc., Tel. Lafayette 4741

“Kultūros” b-vės su 
važiavimas

mas visų Lietuvos “Kultūros” 
b-Iių narių kongresas.

Seka revizijos komisijos pra
nešimas, kuriame konstatuoja
ma b-vės atskaitomybes tikru
mas ir tikslumas, iškeliama ke
letas neesminių trukumų ir siū
loma “Kultūros” b-vės valdy-

Patvirtinus valdybos patiek- Venclauską, S. Brašiškį, J. Tre- 
tųją 1926 metų sąmatų, šuva- čioką, P. Bugailiikį, F. DaugS- 
žiavimas išrenka valdybon K. lą, K. Bielinį ir Naujalį.

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

sveikinimų b-vSs
K. Venclauskas

MALI TONIG - EITRA PALE 
SPECIALIS ALUS

suvažiavimas vienbalsiai atlie-. 
ka.

Bendradarbiavimo reikalu su 
kitais knygų leidimo ir platini
mo koperatyvais kalba p. Tre
čiokas, pažymėdamas, kad* ligi 
šiol knygų platinimas dar nė
ra tinkamai išvystytas. Suva
žiavimas paveda valdybių de^ 
rinti * “Kultūros” b-vės darbų

Del žindamų moti

nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Eitra Pale Alaus
Jis ’ yra rekomen
duojamas per

Dr.RlMcNicholas
Prašykite savo groseminko r.rba uptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuonu\ pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago
Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

TAJERAI
30x3'/z Special CORD $4.85

CORDAI CORDAl

Balloon Tajeral žemomis kainomis

6.95
8.95
8.5)5

32x4
33x4

34x1 v
32x4 Vi
33x4 Vi

.... 6.80
6.85
6.90

CORDAI
34x4 Vi ............... 9.00
35x4 Vi .............. 10.00
33x5 ................... 10.00
35x5 ................... 10.00

visokio saizo

BEE TIRE CO Atdara vakarais. Nedėldieniais » 
z ir šventadieniam

1350 South Wabash Avė.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

8514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Ix)uis Avė.

CHICAGO, ILL.

(“LŽ.”] Metinis “Kultūros” 
b-vės narių suvažiavimas įvy
ko Šiauliuose birželio mėn. 6 d. 
Dalyvavo keletas dešimčių tik
rųjų narių. Pirmininkavo inž. 
Bielskis, sekretoriavo p. Trin
kūnas.

Išklausius 
pirmininkas
pranešė piniginę apyskaitą. Pa
dėtis xdel visuotinojo knygų pre
kybos krizio žymiai pasunkė
jo. 1926 metais knygų išleista 
Lietuvoj nemažiau kai 1925 ar
1921 metais, bet išpirkta žy-'knygų leidime ir platinime su 
miai mažiau. Daug trukdė ir. kitais 'Imperatyvais, 
šv. ministerija, kuri dažnai’rei-’ 
kalingiauNias knygas, bet “Kili- 
t ii ros" l>-včs išleistas, neleido 
mokvklosna.

Nors ir sunki padėtis, bet 
turtas siekė virš 600,(XX) litų, 
gi skolų tik apie 250,(XX). Ba
lansas š. m. sausio m. 805,410 \ -
litų 51 centas* Prekyboj turė
ta 608 lit. nuostolių. Numato
ma, kad ateity piniginiai b-vės 
reikalai pagerės.

Knygų leidimą apibudiną p. 
St. Brašiškis. 1925 metais iš
leista 54 pavadinimų knygos vi
su 277,600 tomų. Praeitą ru
denį knygų leidimas pasiekęs 
aukščiausio laipsnio, dėl 1<redi- 
tų kiek sustojo, bet knygos bu
vo leidžiama ligi šių dienų. 
Manoma tuoj išleisti Wells’o 
“Pasaulio istorija” UI dalis, eko
nominių raštų rinkinį “Lietu
va’*, “Kūdikio sveikata”, Tar
zano II dalis, Sodžiaus kalėndo- 
rių ir keletą reikalingiausių va
dovėlių.

B-vės kultūrinį darbų prane
ša P. Bugailiškis. '‘Kultūros” 
žurnalo reikalai žymiai pagerė
jo. šių metų tiražas 1(XX) egz. 
padidėjo. Prenumeratos 1778, 
būrelių nariai išima 2217 ir 
parduodama apie 265 egz. Iš
laidos apsimoka.

Nežiūrint valdžios trukdymų, 
dėl tuščių formalinių priekabių 
viso būrelių darbo stabdymo,1 
šiuo metu Lietuvoje veikia 131 
turelis su 2217 nariu. c

Būreliai veiklesni, kur dau
giau intoligentinių pajėgų. Daugi ..... . „........... ..
gelbsti pažangioji mokleivija ir! .'r . '. ' ... . F .....
studentija. Paskaitos bureliuo-i /J”' ..........“
O/k o I' n ir I i 1 I r zx w ’

UETŲYiy ATGIMTIES TAUTOS VYRŲ 
IR MOTERŲ DRAUGIJA

‘ >■ ‘ RENGIA NAKTINI IR DIENINI PIKNIKĄ

'Nedėlioję nuo 4 iki 5 dienos, Liepos-July, 1926
JUSTICE PARK
Prieš Tautiškas Kapines

Užkandžiai bus duodamos 12 valandą Kaktyje; bus skanių val
gių ir saldžių gėrimų. Taipgi, duodamos dovanos tiems, kurie galės 
greičiausia bėgti. Trokas išeis Nedėlioj, 9 valandą iš ryto* po nume
riu 830 W. 36th St. Kviečiame įsenus ir jaunus, moteris ir vyrus at
silankyti j musų išvažiavimą, kuris įvyks prie geros muzikos.

Kviečia KOMITETAS

» •
> f? m •

Naujiena Brighton Park Lietuviam
Man labai malonu pranešti savo gerbiamiems rėmė
jams, kurie mane rėmė visokiose bizniose, o daugiausia 
Real Estate biznyje per paskutinius kelius metus.
Už tą gerbiamos visuomenės simpatingumą ir paramą, 
stengiuos ir toliau maloniai ir .teisingai patarnau
ti, todėl dėl patogesnio patarnavimo atidariau Real 
Estate ofisą nuosavam name, katras bus labai paran
kus Brighton Parko Lietuviams. Tame ofise bus atlie
kami visokie reikalai kaip tai: perkant ar parduodant 
sąvastis, padarom kontraktus ir peržiurim popieras 
greitai ir teisingai. . ,
Turim didelį pasirinkimą namų visose dalyse Chicagos. 
Kainą pritaikom pagal pirkėjo išgalės. Duodam pirmus 
morgečius be komišino tiems, kurie per musų ofisą per
ka ir duodam antrus už mažą nuošimtį.
Musų ofise randasi NAUJIENŲ AGENTŪRA per kat
rą galima pinigus siųsti Lietuvon. Priimam visokius 
apgarsinimus perkant ar parduodant namus; rakandus, 
automobilius. Apdraudžiam nuo ugnies ir išrendavojam 
flatus. Su visokiais reikalais meldžiu kreiptis prįe manęs

P. M. SMITH, REAL ESTATE OFISAS
4457 So. Talman Avė. Tel. Lafayette *0455

i

i ; 
se skaitlingai lankomos. ira- 
būrelių, kuriuose per metus 
23 paskaitų butą. Keletas bu

delių turi savo klubus, kino ir 
radio aparatus. Pasvalio b-lis 
įsisteigė Liaudies U-tą.

B-vės kilnojamieji knygynė
liai aplankė kėlias dešimtis bū
relių. Pasekmingai daromi ra
joniniai “Kultūros” l>lių suva
žiavimai. JJgi šiol buvo Su
valkijos, Kauno ir Aukštaitijos. 
Rugpjūčio mčn., Šiauliuose lai
ke žemės ūkio parodos šaukia-

Išbėrimai
Jei jus turite išbėrimus • arba kitą 

kokią odos ligą, nusipirkite bakselį
Cadum Olntmėnt. Jis prašalina niežė
jimą tuojaus, jis labai geraj gydo tas 
odos vietas kurios vra užkristos liga 
ir yra paraudonavusios. Cadum Oint- 
ment taipgi geras nuo spuogų, šlakų,' 
pučkų, išbėrimų, suskirdusios odos, 
karA&o, pilės. sLoru IfibSrimy, deder
vinių. niežėjimų, užkrėstų dedervinių, 
Išsibrėžimų, persipiovimų, nuaidreskb 
mų, skaudėjimų, šašų, nudegimų ir tt. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint* 
mont savo aptiekoje, tai siųskite 85c 
pas, The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Aver.ue, New ^Vork. 'i

LIETUVIŲ ANTRA DIDELE EKSKURSIJA TIESIAI Į

akinius — šlifuoti stiklai 
ant vietos.,

. Dr. Jau J. Smetana 
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Arenue 
Kampas 18-toa Gatvės

x Telefonas fanai 0523
Ant trečio augšto virš I’latte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir i7 
Valandos: nuo 9:80 ryto iki 8:80 
vak. Ofisus uždarytas Nedaliomis.

W. J. STANKŪNAS '
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali-

Škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300
V-.............. .......................    ■/

i~" • ............ .. ...................
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška,

3228 W. 38th Street, Chicago, III.

DAIMONDS
Pirkit Deimantas Pas 

Junievicz

Naujausios Mados 
$liubiriiai Žiedai

ALEX R. JUNIEVICZ 
3317 So. Halsted St., 

Chicago.

Laivu Lithuania, Liepos 17, iš New Yorko
MR. M. JANKUS IR MR A. BRAKAS

Kurie atkeliavo tuo pačiu laivu iš Lietuvos ir atvežė pasveikinimus nuo Lietuvos žmonių jų broliams 
šioje galyje. t •

JIE GRYŽTA TUO PAČIU LAIVU
į -savo gimtąją šalį ir parveš pasveikinimus iš šios šalies.
Lietuviai, kurie mano atlankyti savo gimtąją šalį arba mano grįžti namo ir norėtų prisidėti prie šios 
didelės ekskudsijos, turėtų užsisakyti sau vietas tuojau.
Del smulkmenų ir kainų atsišaukite prie bile vieno čionai pažymėto musų autorizuoto agento:

Paul Baltutis & Čo., 901 W. 33rd St. ’ Naujienos, 1739 So. Halsted St.
Central Mnfg. District Bank, 1112 W. 35th St. Sawickas, 726 W. 18th St.
J. P. Ewald & Co., 840 W. 33rd St. V- M. Stulpina^3311 So. Halsted St.
S. L. Fabionas, 809 W. 35th St. Ūnivergai State niank, 3252 So. Halsted St.
Metropolitan State Bank, 2201 W. 22nd St. John J. Zolp, 4559 So/Paulina St.

Vincent Milaszewicz, 1725 W. 47th St.

BALTIC AMERICA LINE
120 No. LaSalle St.

Rengiamas
TOWN OF LAKE 13-TO WARDO REPUBLIKONU KLIUBO g

Mėlyje, Liepos (July) 5-tą dieną, 1926 m, . |
RIVER GROVE, WILLOW SPRINGS, ILL. I

Pradžia 12:00 valandą dienos
Visi norintieji smagiai laiką, praleisti yra kviečiami at

silankyti į šį pikniką. Užtikrinatne, kad visi busite užganė
dinti. y ' .

PASTABA: — Važiuojant karais važiuokit Archer Avė. 
iki City Limits, ten imkit Joliet karą, ir važiuokit iki Willow 
Springs. Išlipus ten prieisite iki River Grove Daržo. Važiuo

jant automobiliais taipogi visais keliais privažiavus Archer 
Avė., važiuokit Archer Avė. iki Willow Springs, ten sukities 
į vakarus ir važiuokit iki Daržo.

Tam tikros iškabos nurodys visą kelią ant Archer Avė. i 
iki pat Daržo. Tikiėtus galima įsigyti iš anksto dykai, nuo 
Kliubo narių arba pas kaikurios biznierius.

Kviečia RENGIMO KOMISIJA
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Ateikite į musu banką

ir klauskite bile vieno virši

ninkų apie musų pirmus

morgičius ir bonus

Peoples Bank

Nužemintos Kainos antLedaumų
M

Tegul jūsų pinigai uždirba

i)

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av. 
Chicago

Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa- 
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

NAUJIENOS, Chicago, III. 3

Sveikatos Dalykai
ž A1Z DU TVARSTY M AS.

Kiekvienam žmogui, ypač dir
bančiam fizinį darbą, neretai 
tenka labiau ar mažiau susižeis
ti. Kartais, rodos, po visai men
ko, beveik nepasebėto susižei- 
dimo ar įsidrėskimo seka gana 
pavojingas susirgimas kuria 
nors iš sunkesniųjų ligų, negu 
paprastu ilgu žaizdos piiliavimu.

Kas gi darytina, kad išvengus 
žaizdos pagijimo užsitęsimo. Jau 
gilioje senovėje tuo tikslu žmo
nės vartojo visokius budus ir vi
sokias medžiagas. Medžių la 
pai, žievės, sultys ir įvairus svie
stas, gyvulių smegenys ir žmo
nių išmatos ir šlapimas, valgo 
mieji produktai, kaip tai duona, 
morkos, svogūnai ir tt. — vis
kas tas buvtf tąsyk plačiai varto
jama, kaip vaistai neva pagrei
tiną žaizdos pagijimą, šiais lai
kais tik menko išsilavinimo as
menys susižeidę griebiasi pana
šių priemonių gydyti žaizdas. Į 
Suprantama, kad toks žaizdų 
(varstymas pagijimo nepagrei-l 
tifia, bet pratęsia ir tai tik ge
ruoju atveju.

virtą žaizdos vietoje. Nuodingi 
patekusių žaizdon bakterijų tok
sinai žalingai veikia gyvus audi
nius; jie juos ardo, griauna ir 
naikina, paversdami pūliais; per 
kraujo ir limfos takus jie gali 
išsivaikščioti po visą kūną.

Žaizdoms kenksmingiausia ne
švarumas; prie jų ne tik nevalia 
prisiliesti, bet ir aplinkui jas 
turi būti visur švara; skalbi
nius, patalinę, rubus ir tt. rei
kia keisti dažųiau, nei paprastai 
keičiama.

Asmenys, daugiau ir geriau 
nusimaną apie (varstymą, įveda 
į žaizdą 
rintą) ; 
nuolatos 
siurbia
skystimą, toliau, kas nespėja iš
džiūti, susigeria tvarstomojoje

medžiagoje. Beta marle to
kiam tikslui geriausia tinka, 
bet ji yra brangi. Lignynas pi
gesnis ir dalinai gali ją, pakeis
ti vatos vartojama tiek, kiek 
reikalinga, kad minkščiau butų 
ir kad geriau apsaugoti skau
damą vietą nuo užgavimų.
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šlapią tamponą (išvi- 
galas tokio tampono 

apdžiudamas gerai 
iš žaizdos nuodingą

Tvarstomąją medžiaga patar
tina įsigyti iš aptiekos, bet ten, 
kur to padaryti dūliai kurių 
nors priežasčių negalima, tai tą
syk reikalinga pasitenkinti na
mine medžiaga — geriausia iš
virintais drobės gabaliukais/ 
Tvarstant žaizdą, kiekvieną kar
tą reikia ant jos uždėti naują 
švarią medžiagą, tik bintas tas 
pats gali būti naudojamas bem 
kelius sykius; suterštas jis turi 
būti skalbiamas. (“J.”).

Dr. Anelia Kaushillas .
CHIROPRACTOR ir MIDVVIFE

Pasekmingai gy- 
dau įvairias ligas, 

H o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Bo operacijų, be 
skausmo, pa g a 1 
vėlinusį išrastą 
būdą — C h i r 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. Yardfį 4951

Valandos: Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergais nuo 9 iki <8 vak., Pane- 
(lėliais, Pėtnyčiomis ir Subatomir 
nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedelio- 
mis ir šventadieniais pagal sutari į.

M
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Tii Blvd? 31 
Į I.. WoilIcievic*-

BAN1S

. AMUAERKA * 
a sėkmingai pa 
.mnuja mot* 
'•na prie ęim- 
. mo, patarimai

Į /kai moterimi 
r merginoms.

I 3113 South 
Halsted St.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

Lietuviai Advokatai

ji nebūtų — di- 
privalo būti šva- 
ją perrišant nie- 

jis pirštais,

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo Viela
3323 South Halsted St.

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: įlydė Park 3395

Ii4 vėl tik ką aplaikėme porą Karliodų Geriausios 
rųšies ledaunių ir dėl nepatogaus oro turėjome 
didelę progą nupirkti už labai žemą kainą. — Todėl 
kiekvienas reikalaujantis ledaunes turės proga 
įsigyti su dideliu pinigų sučėdyjimu musų Krautu
vėse. — Ant išpardavimo Subatoje, Panedėlyje 
Utarninke.
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Kiekviena ledaunė yra geriausio padarymo — dai
lios — tvirtos ir sanitariškos. — Didelis pasirinki
mai, madų, dydžių ir baigi 

$15 ledaunės su 2 durim, po 
$24 ledaunės SU

$30 ledaunės su 3 durim, didesnės

59.65 

SI 7.50 
$22.50 
527.50

N
H
M

w DR. HERZMAN - j.
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyn|, moterų ir vaikų pairai 
naujausius metodus X-Ray ii Ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.

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

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

3110. Nakt| 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St. ' 

Vab; 9—10 jš ryto ir po 8 v. v.

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midnay 2880

žaizda, koki 
dėlė ar maža, 
riai užlaikyta; 
ku bud u neliesti
nors ir švariausiai nuplautais, 
bet pridengti ją tvarstomąja 
medžiaga, atsargiai nuvalyti 
odą, aplinkui, jei yra sutepti juo
du ir aprišti. Tvarstomoji me
džiaga turi būti laisva nuo viso-, 
kių parazitų ir mikrobų, geriau
siai, jei ji bus išvirinta; reika
linga, kad iš žaizdos lengvai bu
tų pašalinamas nuodingas se
kretas — pūliai, medžiaga, turi 
būti lengvai persisunkiama, 
žaizdą reikia kiek galima sau
goti nuo išorinių mikrobų ir 
taip pat žiūrėti, kad nebūtų blo
gų išdavinių nuo jau patekusio 
jon antkriČio. Geras ir laike 
uždėtas tvarstis vaidina labai 
svarbų vaidmenįjfcrtžiai ir gęeit 
žaizdai užgyti. Juk ir chirurgi
ja paskutiniuoju laiku tik anti
septinio tvarstymo dėka taip 
aukštai pakilo. Arčiau pažinus 
nematomą pasaulį (mikrobus) 
paiškėjo ir “kraujo apsikrėti- 
mo” priežastys. Esant susižei- 
dimui pavojingiausia pūliai, pri

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Koom 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. •— Ingai iojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9GOO
............... .. 1 -1 —■

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699
DR. A. J. BERTASH

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4G31 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4100

KAIP KINIEČIAI 
ĮSIVAIZDINA

Kinijoj galima matyti 
miestus ir miestelius aptver- 
tus augšta murinę siena, 
kaipo protekcija. Musų pa
veikslas rodo plakatą kuris 
yra ant vienos tų sienų, ku
riame išreiškiama Kiniečių

JOHN MINSKAS
LAWYBR

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Koselando Ofisas: ,

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

Valandos: Mieste iki pietų; 
Roselande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:80 iki 9:80 vakare

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

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

rr 7 j I nu</ 9 ikt II vai. ryte;
v alando3 j nuo g va|. vakare

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj 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 0-6
Vak a rabi

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

Pėtnyčios.

Ofisd Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgu 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
(lėliomis ir švenadleniais 10—12 dien.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
Tei. Central 6390 *

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

------------------ F-------------■>

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5340 So. Hormitajjo Avenue 
Tel. Hetnlock 1385 

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

visokias legališkas popieras.

DR. K, DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue
Brighton Park

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

Ofiso Tel. I.afayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

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

Optametriat
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6858

Gydytoją Kabinetas
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKJEWICZ,
, •' D. C. D. O.

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

Tel. Humboldt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Ate., Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

JONH T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

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

Res. 6029 Champlain Avė. 
Tel. Midvvay 3639 

Nuo 7 iki 9 vakare

$38 ledaunės 3 durim, dar didesnės ....su
Parduodame ant lengvų išmokėjimų.M

nes

H
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Matykite minėtus bargenus paskirtose dienose, 
turite progą sučėdyti.

—i ■ i .

Tel. Brunsvvick 9243
Kazimieras S. Wiczas

Lietuvis Advokatas
204 Fiat Iron 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

4177-83 Archer Avė. 1922-30 So. Halsted St.
M. Kežas, Vedėjas J. Nakrošis, Vedėjas

TRYS DIENOS LAIKAI.

ifi

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia graius; *
Sveikata atgyja, kaip aušta dangų*.

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) - PIETUS —
8) — VAKARAS.

TODĖL, KAD:
Diena be rvto, žmogus bo Salutaro į ■ f
negali būt! . j
1) — Salutaraa priduoda apetitą; )
2) — Salutaraa vidurius išvalo; [ SVEIKATA
8) — Saiptaras pataiso sveikatą. 1

Tik vienai doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
«39 W. 18th St, Chicago, Illinois.

sąryšyje kovoje su ligomis. 
Vidurių ligos ytin yra pik
tos, iigį tas tigras ir šis pa
veikslas gerai tai apibudina. 
Jeigu jiori sėkmingai kovo
ti, vartok Trinerio Bitterį 
Vyną! Jisai išvalo vidurius, 
prašalina susitaupysią blogą 
medžiagą, kurioje susirenka 
daugybė įvairiausių bakte
rijų ir kurios nuodija visą 
kūną. “Pittsburgh, Gegužės 
26 dr, 1926. Trinerio Bitteris 
Vynas yra ytin geras. Ne
virškinimui ir flatulence nė
ra geresnio vaisto, p-nia 
Amalia Nadler”. Jeigu ju.sų 
vaistininkas arba krautuv- 
ninkas neturi, tuomet rašyk 
Joseph Triner Company, 
Chicago, Illinois.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok | Naujienų ofisą ar 1 ato- 

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

Vienas skaitytoje* f » skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau ča. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, tyri būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

.......... ...... . ................._.......... Atkirp čia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevar i 84Š3
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

DR. M. T. STRIKOL 
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 S. Ashland Tel. Boąlevard 
7820. Rm, 6641 S. Albany Avė. 
Tei. Prospect 1981. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Garsinki ties Naujienose Naujienų Spaustuvė 
yra linijinė Spaustu

Data: Liepos 8, 1926

Garsinkitės Naujienose

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL. 
Chicago, UI.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini* 
mo plaukų^

Ateikite ir pereitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų »lin- 

i kimų ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz, 

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

^KELLOGG’S 
TASTE LESS CASTOR OIL

Jjabai geras castor oil pa
darytas del medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labcliais. 
Pas visus aptiekoriua.
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Kditor P. GRIGAITIS
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Chicago, III.
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Subscription Katėsi
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.09 per year in Chicago.

3c. per eopy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
•ekmadeiniua. LeidMa Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonaat Roosevelt 8500.

Chicago je — paltu:
Metams ...............    $8.00

Uisimokijimo kainai
Pusei metų ___________ 4.00
Trims mėnesiams .................... $2.10
Dviem miaeaiama ..........   140
Vienam minėsiu! ........................ .75

Chicagoje per neliotojuai 
Viena kopija __—— 3c
Savaitei_____________ _______ 18c
Minėsiu!____________________  7Sc

Suveinytoae Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metama  ___ __________—- 37.00
Pusei metų __________________ 8.60
Trinia miuesiams__________- 1.75
Dviem minesiam_______ _____ 1-25
Vienam minėsiu! _____________ .75

Lietuvon ir kitur uiaieniuoaet 
(Atpiginta)

Metama ............ $8.01
Pusei metų -------------  4.00
Trims mėnesiams ----------------- 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Monej 

orderiu kartu su uisakymu.

ApžvaĮgali Svetimšalių nekilnojamas 
=—1 turtas Lietuvoje

NAUJI KLERIKALŲ MELAI.v

86,5% RINKIKŲ DALYVAVO LIETUVOS 
RINKIMUOSE

.• Lt .♦ .• .•

SOCIALDEMOKRATAI (JAVO 173,251 BALSĄ 
ii (2 £ R £ [i

NE VISAI TEISINGAS VIETŲ PADALINIMAS 
SEIME

KLERIKALINĖ FEDERACIJA GALUTINAI
SMUNKA

Oficialinės statistikos daviniais, renkant atstovus į 
III Lietuvos Seimą, buvo suregistruota visoje Lietuvoje 
1,178,484 rinkikai, iš kurių dalyvavo balsavimuose 1,019,- 
387, t. y. 86,5%.

Tai yra nepaprastai aukštas dalyvavimo nuošimtis. 
Net Vakarų Europoje per smarkiausias rinkimų kampa
nijas retai eina balsuot 80 nuošimčių rinkikų; dažniausia 
balsuoja tiktai apie 60-70' <. O Lietuvoje balsavo aštuo- 
nios dešimtys ir šeši su puse nuošimčių visų piliečių, tu
rinčių balsavimo teisę!

Rinkimuose gavo: valst. liaudininkai 225,800 balsų; 
socialdemokratai 173,251; krik, demokratai 128,125; ūki
ninkų sąjunga 113,819; darbo federacija 79,215; tautinin
kų sąjunga 43,880; lenkų cent. komitetas 31,375; lenkų 
darbininkai 24,473; ūkininkų partija 18,745; Klaipėdos 
laukininkai 20,944; Klaipėdos liaudies partija 18,249; vi
sos kitos partijos (žydai, vokiečiai evangelistai, komuni
stai, rusai ir t. t.) 139,162.

Palyginant su H Seimo rinkimų daviniais, šiuose rin
kimuose skaičiai balsų, paduotų už atskiras partijas, pa
sikeitė taip: v. liaudininkų — padidėjo 64,505 (arba 
40%); socialdemokratų — padidėjo 71,473 (arba 70,2%); 
krik..demokratų — sumažėjo 2,093 (1,6%); ukin. sąjun
gos -r- sumažėjo 16,123 (12,4%); darbo federacijos — su
mažėjo 54,747 (40,9%); tautininkų sąjungos — padidėjo 
24,728 (129,1%); lenkų cen. kom. — sumažėjo 18,254 
(36,8%); lenkų darbininkų — padidėjo 10,301 (72,7%). 
Visi žydų, vokiečių ir rusų sąrašai šiuose rinkimuose ga
vo 83,145 balsų, o renkant į II Seimą buvo gavę 99,351.

“Draugas” ėmė bombarduoti 
naująją Lietuvos valdžią dar 
,pirm jai užgimsiant. Nenuo
stabu, kad dabar, kai ji jau yra 
susidariusi, jisai ant josios kal
nus verčia.

, Marijonų organas, stengda
masis diskredituoti valdžios par
tijas, daro joms priekaištų net 
dėl tos komunistų demonstraci
jos, kuri įvyko birželio 13 d. 
Kaune, ant rytojaus po “kuopi
ninkų” išteisinimo. Matai, gir- 

Idi, kas dabar dedasi Lietuvoje: 
vos spėjo laimėti rinkimus kai
rieji, tuoj aus komunistai ėmė 
kelti triukšmą! Kas gi bus to-j 
liaus, kuomet naujoji valdžia, 
panaikinusi karo stovį, duos pil
ną laisvę komunistams?

Tas laikraštis užmiršta, kad, 
jeigu “krikščioniškoji” valdžia 
nebūtų be teismo laikiusi “kuo-| 
pininkus” per tris metus kalėji
me, tai ir birželio 13 dienos de
monstracijai nebūtų buvę pama
to. Jeigu gi demonstrantai el
gėsi negražiai, jeigu jie daužė 
kepures nuo galvų publikai ii 
stumdė visai nekaltus žmones, 

Ptai veikiausia dėl to, kad į de
monstrantų eiles buvo įsimaišę 
provokatoriai žvalgybininkai.

Bet “Draugas” prikaišioja 
naujajai Lietuvos valdžiai da ir 
ve ką?

“Ekonominė Lietuvoje pa
dėtis blogėja. Sunkiau ir 
sunkiau galima gauti pasisko
linti. Ir Ūkio Bankas (kun. 
Vailokaičio kontroliuojamas. 
“N.” Ked.) ima už paskolas 
mažiausiai po 27%.”
Vadinasi, kad klerikalų šulas 

Vailokaitis lupa nuo žmonių po 
27 ir dauginus nuošimčius už pa
skolas, tai yra kalta liaudininkų 
ir socialdemokratų valdžia! To
kio žioplo priekaišto dar mums 
iki šiol neteko girdėti.

Lietuvos ekonomines pade-1 
ties blogėjimas, apie kurį kalba

IChicagos kunigų laikraštis, yral 
I apkaltinimas ne dabartinei val-| 
I džiai, bet senajai.

Naujoji Lietuvos 
pradėjo veikti tiktai

I želio 15 d., kuomet ją patvirti
no valstybės prezidentas. Į 
Ameriką dar tik dabar ateina 
Lietuvos laikraščiai, kurie turi 
16 arba 17 birželio datas. Jei
gu Marijonų organas rado tuo
se laikraščiuose, kad ekonomine 
padėtis Lietuvoje blogėja, tai 
aišku, jogei tenai yra aprašo
mos sąlygos, kurios buvo dar 

l prie “krikščioniškosios” val
džios. Jeigu ekonominė Lietu
vos padėtis butų buvusi iki'bir
želio 15 d. gera, tai kas gi patB 

I kės, kad ji galėjo tuoj aus, pei 
| vieną ar dvi dienas nusmukti! 
Jeigu Vailokaičio Ūkio Bankas 
nebūtų lupęs nuo skolininkų 
“mažiausia po 27%”, tai .argi 
jisai butų susyk pradėjęs imti 
tokius plėšikiškus palukius, kaip! 
tik užėmė savo vietas naujieji 
ministeriai? Už tokį darbą ji
sai juk atsidurtų teisme!

Besąžiniški “Draugo” prasi
manymai'apie naująją Lietuvos 
valdžią patvirtina tiktai tą, kų 
“Naujienos” z jau atkartotinai 
yra pasakiusios apie plrmesniuo 
sius'Lietuvos valdovus ir jų po-1 
liti ką, būtent, kad klerikalai sa
vo šešių metų šeimininkavimu 
buvo privedę Lietuvą prie ban- 
kruto slenksčio.

valdžia
bir-

Kadangi rinkimuose dalyvavo aplamai vienas milio- 
nas žmonių, tai vai. liaudininkai surinko apie 22 nuošim
čiu visų balsų, socialdemokratai — 17 suviršum nuošim
čių. Dalinant vietas Seime sulig tais nuošimčiais, liaudi
ninkams butų turėję tekti 20 atstovų, o socialdemokra
tams 15. Bet įiaudininkai gavo 22 atstovu — dėl to, kad 
jie buvo susiblokavę su dviem kitom partijom, ūkininkų 
partija ir tautininkais. Jų “balsų likučiai” nepražuvo.

Krikš. demokratai surinko (mažiaus kaip 13 nuošim
čių visi/ balsų, todėl jiems turėjo tekti tiktai 11 atstovų. 
Bet jie gavo 14. Klerikalinei ūkininkų sąjungai turėjo 
tekt? tiktai 9 arba 10 atstovų, o ji gavo 11. Tai irgi dėl to, 
kad šitos partijos blokavosi dėl “balsų likučių” padalini
mo.

Dabartinė proporcingoji rinkimų sistema Lietuvoje, 
kaip .matome, dar toli-gražu nėra tobula. “Balsų likučiai” 
turėtų būt skirstomi ne kiekvienoje rinkimų apygardo
je skyrium, bet visoje Lietuvoje — sudėjus j daiktą visus 
kiekvienos partijos gautus “likučius”.

Didžiausi laimėtojai šiuose rinkimuose yra socialde
mokratai, padidinusieji savo balsų skaičių 71,473. Di- 
džiausią pralaimėtoja yra darbo federacija, prakišusi 54,- 
747 balsus. - -

“KIRPTAPLAUKfi” PAŠTO 
ŽENKLELY

Bet dabar, kada klerikaliniai federantai jau nebe
gauna “sandvičių” iš valdžios, tai jie turės, be abejonės, 
dar labiaus susmukti. Tarp fabrikų darbininkų, kur pir- 
miaus federacija turėjo gana stiprius skyrius, jų įtaka 
yra visiškai nupuolusi. Federantų skyriai vienas po kito 
likviduojami ir darbininkai dedasi prie profesinių sąjun
gų, kurioms vadovauja socialdemokratai.

" I
/SAN SALVADORAS, liepos 

1. — San Salvadoras yra pir
mutine respublika, oficialiai 
pripažinusi “kirptaplaukę”. 
Naujai išleistuose pašto ženkle
liuose vidury yra paveikslėlis, 
vaizduojąs tipingą naujoves 
jauną moteriškę su kirptais 
plaukais.

, Prieš kiek laiko Amerikos 
spaudoje buvo iškeltas klausi
mas apie teises amerikiečių, ku
rie turi Lietuvoje nekilnojamą 
nuosavybę (žemę, namus ir tt.). 
Pasklidus žiniai, kad tų ameri
kiečių, kurie yra priėmę pilie
tybę šiame krašte, nekilnojami 
turtai Lietuvoje turės būt iki 
tam tikros dienos parduoti, dau
gelis žmonių buvo labai susirū
pinę. Buvo teirautasi, ar iš tie- 

į sų toks įstatymas LietuVoje 
yra, ir ką amerikiečiai x privalo 
daryti, kad apginti ’savo teises.

Šituo klausimu dabar Kauno 
“Lietuva” įdėjo ilgą straipsnį 
po antgalviu “Lietuviai svetim
šaliai”, kurį mes žemiaus pei- 
spausdiname. Iš to straipsnio 
matyt, kad toks įstatymas, ver
čiantis Amerikos piliečius lie
tuvius parduoti savo nekilnoja
mą turtą Lietuvoje, tikrai yra, 
bet kad praktikoje jisai iki šiol 
nebuvo vykinamas. Reikia ti
kėtis, kad dabar, kada į Lietu
vos Seimą tapo išrinkti žmoniš
kesni atstovai, tai kenksmingas 
amerikiečiams įstatymo pa
tvarkymas bus panaikintas.
' Straipsnis “Lietuviai svetim
šaliai” skambi taip:

žemės Reformos įstatymų 
įeinant (“Vyriausybės žinios” 83 
Nr.) visi svetimšaliai, turintieji 
Lietuvoje nekilnojamą turtą, 
privalo tą turtą likviduoti. Pas
kutiniam š. m. “Vyriausybės 
žinių” Nr. paskelbtos ir taisyk
lės, kaip perimt valdžios žinion 
iki šiol pačių svetimšalių nelik
viduotą nekilnojamą turtą.

Šį įstatymą leisdamas įstaty
mo leidėjas, matyt, turėjo tiks
lą apsaugot/Lietuvos ekzistenci- 
jos pamatus; — jos nekilnoja- 
mąjį turtą, ypač1 pagrindinį jos 
kapitalą — žemę, kad ji hegalė- 

i tų pereiti į svetimtaučių rankas. 
Tikslingumas šio įstatymo, tar
tum, negale j o kelti jokių abejo
nių. Bet šio įstatymo vykdyme 
pasirodė viena labai didelė ne
įžiūrėtą spraga. Įstatymas, 
atimdamas nekilnojamąjį turtą 
iš svetimšalių, ne Lietuvos pilie
čių, kartu atima ir iš lietuvių 
tautybės, bet ne Letuvos pilie
tybės, asmenų. Vadinas, lietu
vis, jeigu jis nėra Lietuvos pi
lietis, neturi teisės, einant šiuo 
įstatymu ,nei turėti nei įsigyti 
Lietuvoj žemės, dirbtuvės ir k. 
nekilnojamo turto. Visoks įsta
tymas yra priemonė tikslui at
siekti. Šio įstatymo tikslas — 
apsaugot Lietuvos nekilnojamą-

I jį turtą, neleist tam turtui pa- 
I tekt į svetimų Lietuvos valsty- 
I bei gaivalų rankas. O tuo tar
pu tas įstatymas iš dalies eina 
prieš jo paties pasistatytą tiks
lą: lietuvis, kai kada aktingas 
nepriklausomos Lietuvos atgi- 

[mimo dalyvis, dažnai būdamas 
dėl ne nuo jo priklausančių ap
linkybių svetimos valstybės pi
lietis, neturi teisės įsigyti Lie
tuvoj nekilonjamo turto; dar 
daugiau — net turimą nuo tėvų 
protėvių paveldytą turtų priva
lo likviduėti. Iš čia jau aiškus 
logiškas šio įstatymo netobulu
mas.

Pažiūrėkim dabar ar šis įsta
tymas pateisina musų kraštui 
daromus materialinius ir mora
linius nuostolius. Prieš karą 
lietuvis, nors ir tinkamiausis vi 
sais atžvilgiais žmogus, svetimų
jų valdomoj Lietuvoj tarnybos 
negaudavo; buk nors turtin
giausias, bet žemės iš parcelio- 
jamųjų Lietuvos dvarų nepirk
si. Todėl lietuvis inteligentas 
priverstas buvo svetur duonos 
kąsnio ieškot, o lietuvis darbi- 
nihkas ar ūkininkas skifrdo ar 
keliavo į Ameriką ir k. kraštus. 
Tjaip emigravo iš Lietuvos į sve
timas šalįs daugiau. puįės mili
jono lietuvių. -

Lietuvos Nepriklausomybė® 
atgavimo dienos daug jų grą
žino Lietuvon. Bet reikia pasa
kyti teisybę, svarbiausias grįži
mo Lietuvon akstinas — už-

kiupęs musų emigrantus poka
rinis ekonominis skurdas. Emi
grantų grįžta daugiausia iš tų 
šalių, kur ekonominis gyveni
mas ypač buvo juos prislėgęs 
(Rusija, Vokietija, Austrija), o 
mažiausia —. kur ekonominis 
gyvenimas nepablogėjo (Ame
rika). Kitų motyvų vedami, 
grįžta susipratę inteligentai lie
tuviai. Bet tai maža išimtis. 
Visi tie, kuriems 'svetur gera 
gyventi, negrįžo. Net ir iš tos 
pačios Rusijos — ir tai toli 
gražu ne visi grįžo. Prisiminki
me lietuvius, 1831, 1863 m. su
kilimų emigrantus, — ištrem
tus Sibiran, Saratavan. Toji jų 
dalis, kuri pirmoj joptantų grą
žinimo bangoj negrįžo, pergy
venusi 1923 m. Rusijos badme
tį ir susilaukus pagerėjusių 
ekonominių sąlygų, pasilieka 
Rusijoj, net nežiūrint į Lietu
vos siūlomoms jiems privelegi- 
juotoms sąlygoms žemės gavi
mą, statybos vykinimą etc. Lie
tuvis iš prigimties sėslus ne 
klajoklis. Kur paprato gyventi, 
kur duonos kąsnis uždiibt ne
sunku, iš ten jis sunku išvylio- 
ti. Tokiu budu beveik % mili-, 
jono lietuvių pasiliko ir Ame
rikoj. Visi jie, gyvendami iš 
senų laikų, Amerikoj kartu yra 
ir tos šalies piliečiais, nenusto
dami kartu buvę ir lietuviais. 
Mums gerai žinoma, kad minė
tieji 1831,1863 m. Rusijos trem
tiniai lietuviai, gyvendami toli 

Į nuo tėvynės, buvo dar karštes- 
| ni patriotai, kaip čionykščiai 
lietuviaituręjo ir kunigus ir 
mokytojus lietuvius, išrašinėjo 
lietuviškus laikraščius. Ameri
kos lietuviai ne tik neištautč- 
jo, bet sukūrė laisvos Amerikos 
gyvenimo sąlygų dėka, tarsi 
antrų užvandenine Lietuvą. 
Prieš karų toj (Amerikos} Lie
tuvoj daugiau lietuviškų laikraš
čių buvo leidžiama, nei tikrojoj 
Lietuvoj. J F ?

Amerikiečiai lietuviai daug 
kartų daugiau yra prisidėję 
prie atstatymo nepriklausomos 
Lietuvos, kaip kiti čia gyven
dami. Amerikos lietuvių pa
stangomis dėka, Amerika pir
moji pripažįsta Lietuvos valsty
bę “de jure”. Sunkiomis Lietu
vai dienomis amerikiečiai lie
tuviai pirmieji šoka Lietuvos 
gelbėt. Vadinamojoj “Lietuvių 
dienoj” jie surenka apie 250 
tukstąnčių dolerių nukentėju- 
siems dėl karo šelpti, siunčia 
pagalbos 1000 vagonų prekių 
už kelius milijonus dolerių, su
perka Lietuvos Vidaus pasko
los (bonų) už 2 milijonu dole
rių, 1920, 21 m. plaukdavo kas
dien Lietuvon dešimtys tuksi, 
dolerių (Kauno paštas 20 m. 
priimdavęs kasdien apie 20,000 
dolerių perlaidų). Visų tat tu
rint galvoj, galima pasakyt be 
baimes, nedaug suklyst, 'kad 
tik lietuviai amerikiečiai savo 
doleriais davė Emisijos Ban
kui aukso atsargų, davė pama
to pagrįst litą, žodžiu, Ameri
kos lietuviai svarbiausioji Lie
tuvos* piniginė arterija.

šioji amerikiečių lietuvių ko
lonija niekad nė nemėgimo nu
traukti ryšių su savo gimtine. 
Tokių pavyzdingų emigrantų 
vargu bau rastum kitose šaly
se. Bet amerikiečiai lietuviai 
yra Amerikos piliečiaį Reika
laut, kad jie grįžtų Lietuvon 
arba kad jie būdami Amerikoj 
priimtų Lietuvos pilietybę, bu
tų tolygu kirsti tą šakų, ant 
kurios pati Lietuvos valstybė 
sėdi. Tai ne per drąsus posa
kis, bet gryna tikrenybė. Žo
džiu, . padėtis, kad pusė milijo
no t. y. % dalis visų Lietuvos 
gyventojų,
čiausių .lietuvių, yra ne Lietu
vos piliečiai. Toji padėtis rei
kia pripažinti neišvengtina ir 
Lietuvos valstybei . naudinga. 
Todėl ir įstatymdavėjas įstaty
mus leisdamas, turi visada tu
rėt galvoj santykį ruošiamo ir

nekreipdamas dėmesio į šios lie
tuvių grupčs interesus, daro 
jiems ir kartu Lietuvai didžiau
sią skriaudų. Ir kaip turi jaus
tis lietuvis patriotas, nors Ame
rikos pilietis, kai jis mato, kad 
jo taip uoliai remiama tėvynė 
rašo ir leidžia įstatymus, ku
riais jo nori išsižadėti... Ir 
pradėjo jo širdy augt nedrau
gingi tėvynei jausmai! Lietuvių

amerikiečių atšalimo prie Lie
tuvos priežaščių reikia ieškoti 
ne opozicinės Amerikos lietuvių 
spaudos šmeižtuose, (“Rytas” 
V. 10. “Nepamirškime savo bro
lių”), bet giliau. Amerikos lie
tuvis realus žmogus, ir jo nie
kas žodžiais nesuvilios, kol jis 
nepajus, kad yra skriaudžiamas 
ekonomiškai.

(B. d.)

KJad Farrer. Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

(Tęsinys)

Pasistiprinus Ko Mi atsilošė 
ant pagalvių, o josios mažosios 
draugės susėdo pusračiu ties 
jos kojomis. "

Ncžiuint j tai, kad Ko Mi ne
buvo augšto ilgio, jinai buvo 
puse galvos augštesnė už augš- 
čiausiųją iš seserų. Ir rūbų skir
tumas brėžė skirtumų stovylų. 
Ona, Ninet ir Ninon rodėsi ma
žomis mergaitėmis, sėdinčiomis 
pas kojas savo vyresniosios se
sers. Bet tai tiktai rodėsi.

Kalbėjo tai viena, tai kita, 
tuo labiau, kad Ko M i nuoty
kiai, iš vienos pusės, ir tropi
kų oras, iš kitos, davė vienodų 
gyvenimoz prityrimą toms ke
turioms, linkstančioms viena 
prie kitos, kad patogiaus pa
sikeisti paslaptimis.

Seserų buduaras xbuvo pui
kus baltas kambarėlis nuogo
mis sienomis^ Asla buvo nu
klota baltomis pinutėmis. Ke
letas lentynėlių su skulptūro
mis stovėjo kampuose. Ant 
skobnelio gulėjo knygos Euro
pos kalbose, prancūziškos bro
šiūros. Mergiotes skaitė rim
tą* prancūziškų žurnalų, arba 
gal būt, nudavė, jog skaitė. Bet 
atidaryti puslapiai ir apiplėšta 
nugarėlė paskutinėsės knygos 
Pjero Benita rodė, jog jos ne
tiktai nudavė skaitančios. Bu
vo ir kitos knygos, annamiškos^ 
kyniškos... ir, pagaliau, kny
gos, rašytos “šriftu”. Ir Ko M i, 
kuri suprasdavo sąskaitas ma- 
šordomo, sunkiai galėjo iššif
ruoti ženklus didingosios, bet 
baisios kalbos filosofo Lu- 
Kung-Treu - Dievingojo, kurį 
barbarai vadina Konfucijum.

Ko M* neslėpė savo susiža
vėjimo;

Ko tik tamstos nežinote, 
sunku patikėti: annamišką, ky- 
niškų... ir jos visai nepana- 

kaip pas mus mano. Ir
paskui tamstos žinote prancū
ziškų... ir paskui tamstos ži
note anglų...

—O! anglų labai mažai, — 
kukliai priešinosi Ona.

Kalbėjo, svarbiausiu, septy 
niolikos metų Ona. O Ninet ir 
Ninon — 'šešiolikos ir penkioli
kos metų — įsimaišydavo tik 
retkarčiais/ o ir tai sutyg ženk
lo vyresniosios sesers, kurios 
autoritetas metėsi į akis. Ir 
negreit dar senoji, išmintingo
ji Azija užleis savo teisę vy
resniškumo, kurio vaisiai civi
lizavo visą planetų.

— Labai mažai, ir tai tams
ta sakai! — savo keliu prieši
nosi Ko M i, — bet kuomet 
tamstos būnat pas mus, mes 
gavome laikraščius iš Singapū
ro, ir aš mažiau, kaip tamstos 
juos skaitėte... Ne, ne; tams
tos dvigubai, trigubai daugiau 
apsišvietusios už visas , tas 
merginas, kurias- asai žinojau

sau 
giminiečius.

— kuošil-

šios,

su tamsta... Tamsta ne tiktai 
mokinius, tamsta ir darei... Ir 
tamsta nebuvai priversta....

Ko Mi, staiga likusi rimta, 
nuleido galvų. Tai tiesa, jog 
jinai nebuvo ‘priversta;.. Neti
kėtai pramirgėjo matymai: Bo- 
lis... pasivaišinėjimai dvira
čiu... Fredas, Bobas ir Si... 
papa, Lili, Lulu... pati ma- 
man... ir teta Zoja, vargšė te
ta Zoja...

Tai buvo trumpas ir irupu- 
ti liūdnas akimirksnis... O! 
visai nedaug!.. Lili, Laki, li
kusieji, jie buvo verti nedau
giau už Oną, Ninet ir Ninon, 
ar netiesa? Išsirenkama 
draugus, bet ne 
Geriausias lizdelis
rausias Mimi Tirlemant neži
nojo- džiaugsmų, meilumo ir 
aitrumo to džiaugsmo, kuris 
verčia niaukti / kalyčius ir 
minkštinti širdis mergaičių. 
Vietoje to Ko Mi žinojo ma
žiaus saldingų, bet daugiaus* gi
lų užsiganėdinimą: gerai atlik
to darbo ir>4riuso uždirbtosios 
duonos... Palikit, palikit tai... 
šiandie geriau, negu - vakar.

O ryt? — ateis ryt ir mes 
apie jį pamąstysime!

I

Bet reikėjo atsakyti. Ko Mi 
drąsiai pakėlė nosikę ir nusi
šypsojo;

—Aš visai ne taip daug pa
dariau, tikinu tamstas! Ir pas
kui su m-r Diburgu viskas leng
va. ..

Trys mažos moterys išpūtė 
savo dideles akis:

—Bet tamsta keliavai! Ke
liauti tai baiminga! Važiuoti 
jura! Mes niekumet neišsidrų- 
sintumėm, niekumet...

—Bet, jeigu reikia?
—O reikia... Mes viliamės, 

jog niekumet nereikės... Bet 
mes visos žinome istoriją musų 
jaunos tėvynės, kuri geriau nu
tarė nusižudyti, negu įlipti | 
laivą ir važiuoti juodu vande
niu... Juodas vanduo — tai 
vandenynas.... tamsta žinai...

(Bus daugiau)
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GULBRANSEN PIANAI

ekonomiškai tvir-

—Kaip tamsta nuolanki., , 
Bet mes žinome, jog tamsta 
nori mums pasakyti kas malo
nu... Ir paskui neturi būti iliu
zijų:, mes trys-nedaug skirtin
gos iš kitų annamietės... Tams
ta supranti, musų tėvas sten
gėsi duoti gerus pavyzdžius. 
Yra tiek didžių šeimynų, ku
rios laikosi nugenėjusių pažiū
rų!... . Taip» kad ( mums reikėjo 
mokytis daug dalykų...... daly
kų Europos. Bet nebuvo gali-

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

JOS. F. SUDRIK
e

Pianų Krautuve
3343 So. Halsted St.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUHIIIIIIIUIIIIII^
leidžiamo įstatymo su šia taip tai ^daugelis čia butų nepaten-l---------- ---------------

’’ x * % 7 ■‘7“, Todėl kinti... Tai juk pilnai papras- Siųskit Naujienassvarbia lietuvių grupe, 
pradžioje šio straipsnio minė
tas žemes reformos įstatymas, Bet tai visgi niekas sulyginus brangi dfivanft.

ta: kuomet reikia -- reikia! Lietuvon — t»5 bUB

i
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metų atgal Suvienytos Valstijos paskelbė savo 
Nepriklausomybę. *

Vienąs būdas pareikšti savo ypatos neprigul- 
mybę yra taupymas pinigų.
Nuošimčiai įdėtiems taupymui įdėliams įskai
tant, iki Liepos 15 d., bus mokami nuo Liepos 1 
dienos. z

A State Savings Bank
KAPITALAS IR PERVIRŠIS $1,500,000.00

Milwaukee ir Ashland Avė.

N/

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

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

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

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

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

X
Tame reikale suteikia geriausį patarnavimą lietuvių didžiausia ir geriausia banku, 

Universal State Bank.
Atsineškite čia savo taupymo knygeles iš kitų bankų, o mes jums veltui iškolek- 

tuosime ir sumą ir procentą, ir pinigai tuoje lietuvių bankoje dabar sudėti neš procen
tą nuo Liepos 1-mos.

Ateikite tuojaus su kitų bankų knygutėmis į savąją.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 South Halsted Street

Padėk Savo Pinigus ant 6 Nuošimčio
Už pinigus padėtus ant musų Augštų Pirmų Morgičių 

nuošimtis bus mokamas nuo dienos padėjimo
Jeigu jus norite perkelti savo pinigus ig kitų bankų j šią banką, atsineškite sa

vo bankinę knygutę pas mus, o mes jūsų pinigus perkelsime su nuošimčiais.
Siųskite pinigus j Lietuvą per Šią stiprią banką, 'nes musų kainos yra žemiausios.

KAPITALAS, PERVIRŠIS IR t 
NEIŠDALINTAS PELNAS 

$350,000.00
Saugiausia vieta jūsų pinigams

Metropolitan State Bank
PO VALDŽIOS IR CLEAR1NG HOUSE PRIEŽIŪRA

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

UTARN INKAIS ir SUKATOMIS iki 8:30 valandą vakare ’ ^1

J. S. Wolffs Packing House Markei
4734 So. Ashland Avė.

------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------‘----------------------------------------------------------------II____

SPECIAL ŠEŠTADIENYJ. Puikus Vyniotas Rib Roast

Rūkytos jautienos 
liežuvys svarui 25c Short Steikas 4 61/9 C

svarui ’ f'
Suninter suusage 
svarui 35c

Puikus Oven Kepsnys 
svarui 1 41/2c šviežiai prirengtos jaunos 97 

vištos kepimui s va m i ® w
šviežiai kapota 
jautiena svarui 121/20

Piknikams kumpis 
svarui 261/2c

**
Veršienos Kepsnys 4
svarui lw/2v

Geri lašiniukai 
ąvarui 30c

Liūty ūkis
Vienas iš įdomiausių ir pel

ningiausių ūkių yra netoli Los 
Angeles, Amerikne filmų sosti
nės. Joje auginami liūtai ir 
liūtės ir jie priruošiami fil- 
moms. Viso pasaulio' zoologi
jos sodai perką sau liutus taip 
pat ten.

Tasai ūkis buvo įsteigtas 
prieš šešerius metus vieno be
veik suskurdusio europiečio. 
Šiandien ūkio savininkas turi 
didelę bandą iš 80 parinktųjų 
liūtų ir liūčių., Jau daug jis 
yra jų pardavęs, ir jo biznis at
neša jam gražią pajamų sumą 
per metus. \

Už kiekvieną liūtą, kurie es
ti reikalingas filmų režisieriui, 
mokama maždaug po 600 litų, 
o'už liūtą parduodant zoologijos 
sodui arba cirkui imama 6,000 
Ugi 7,000 svarų sterlingų (apie 
tris šimtus tūkstančių litų). Da
bar gražiausias liūtas yra įkai
nuotas 10,000 svarų sterlingų

Liūtai aųkfėjami labai švel
niomis priemonėmis, 
nevartojama jiems 
Daugiausia gyvuliai esti taip’ 
papratę, kaip katės, ir kino ar
tistai gali su jais daryti ką no
rėdami. Liūtų auklėtojas 
vartoją tik mažą diržą mokyda
mas juos nesibijuoti žmonių.

Liūtai vaikščioja laisvi labai 
aukštomis štangomis aptverta-‘į 
me sode. Kiekvienas iš jų turi1 
atskirą palapinę. ' Į

Atsiradus mažiems liutu- ’ 
kams, jie kartu su motina deda
mi į šiitą vietą 
kaip maži vaikai, 
pienu ir lig tik 
gauna kiaušinių.

Jiems paūgėjus ir pasidarius' 
stipresniems, juos vėl atskyria1 
ir duoda mėsinį maistą. Liūtų ’ 
maitinimas yra labai brangus Į 
dalykas,, nes išaugęs liūtas suė
da per dieną ne mažiau kaip 15 
svarų arklio mėsos.

Kiekvienas liūtas turi’ savo 
vardą ir kasdieninį darbą. Vie
ni turi eiti vaidinti filmose, kiti 
yra mokomi. Jie turi žaisti 
futbolais, boksuotis ir daryti 
įvairių šposų. Bet jų negalima' 
nieku užimti dvi valandas prieš i 
valgį ir dvi po valgio.

ir niekad 
botagas.

ir prižiūrimi, 
Jie girdomi 

kiek paauga,

Aukso kasyklos
Jau nuo kurio laiko Anglija 

susirupinusi nelegale aukso pre
kyba pietų Afrikoj./Tokios pre
kybos centras yra aukso kasyk
lų pramonė Johannesburgo pa
sienyje. Bet toji prekyba pasie
kia Angliją ir Indiją. Auksas, 
kuris nelegaliu keliu yra užgro
biamas per metus, yra įkaino
tas 350,000 sterlingų. Jis daž
niausiai esti vagiamas pačiose 
kasyklose, nors tat nėra leng
vas darbas, nes kaip diųmento 
pramonėj, taip ir aukso yra 
griežta darbininkų kontrolė. Be 
to, yra dar gerai organizuotas 
detektyvų institutas, kuris seka 
kiekvieną žingsnį tai pramonei 
dirbančių asmenų. Tačiau neat
sižvelgiant į tuos visus perse
kiojimus, darbavimasis toj sri
ty gerai gyvuoja. Vieno auksa
kalio pasakojimu, iš apyrankių, 
kurias nešioja mergaites, 99% 
esą dirbami iš vogto aukso. Auk
sas slepiamas žvakėse, jį pri
statant auksakaliui. Bet mada 
puoštis apyrankėmis yra tar
tum padirbta aukso šmugelnin- 
kams, nes tokį paprastą darbą 
jie ir patys atlieka be auksaka
lio. šmugelninkai paprastai sėdi 
suvargusiose budelėse, iš kurių 
nematyti, kad jų savininkai va
ro tarptautinę prekybą. Nelega
li prekyba yra taip plačiai išsi
plėtusi, jog gręšia pavojus net 
pačiai aukso pramonei. Kasyk
lų pramonė turi kovoti su dide
le vagių ir pavogto aukso pir
kėjų organizacija, kuri dirba 
taip, *kad aukso plotai milijonų 
svarų sterlingų vertės dingo, ir 
policija nesugebėjo surastr nė 
jų pėdsakų. Manoma, kad pats 
centras randasi Londone ir Bir- 
minghame (Anglijoj).

Hxxxxxxxxxkxxxl KUOMET JPS PAMATYSITE IR 
IŠGIRSITE SKAMBEJlMį

KIMBALL
Groįiklio Piano

Peoples Furniture Co. Krautuvėse
Tuomet Jūsų geismas girdėti geresnę muziką, 

nebus patenkintas pakol nejsigysite 
Kimball Grojyklio!

Desėtkai milijonų kapitalo, tris ketvirtos dalios šimtmečio 
patyrimas, tūkstančiai geriausių pianų mekaninkjj ir moder
niškiausia Kimball pianų dirbtuve ištobulino šiuos instrumen
tus j nepalyginamų Včrtybę, kad puse milijono KIMBALL 
PIANŲ išsiplatino tarpe žmonių, kurie geidė turėti GERESNĘ 
MUZIKĄ SAVCTNAMUOSE.
Su KIMBALL PIANU Jus rasite linksmiausius momentus 
savo gyvenime ir Jūsų džiaugsmas bus neužsibaigentis kuomet 

, Jus atsisėsite prie KIM11ALL PIANO, kaip muzikos artistas 
galėsi skleisti balsą pilnai patenkinant savę ir kitus. —• 

’ Ir tik KIMBALL Pagerinti ir augščiausiai ištobulinti Gro- 
jykliai tokią muziką gali Jums suteikti.
Ateik j PEOPLES KRAUTUVES pasitęirauti* ir pastebėti 

„ kaip čia galite už žemą kainą ii* lengvais išmokėjimais įsigyti
KIMBALL GROJYKLĮ —

PIANŲ KRAUTUVES
ratr ■ ' . ■ ' ■ h .■ 4

4177-83 Archer Avė., 1922-30 S. Halsted St
Kampas Richmond Street, 
M. KEZES, Vedėjau

-Prieš 19th Place
J. NAKROSIS, Vedėjas

Duonos medis
Yra kraštų, kur žmęnės že 

mes nedirba, bet be rupesnių 
valgo duoną, gamtos pasėtą, iš
augintą, iškultą ir sumaltą. Tie 
kraštai — Ramiojo vandenyno 
atogrąžų salos. Duonos medis 
lotyniškai vadinamas Artocapus 
incisa L. Tai labai gražus me
dis, kuris savo liemens ugiu ap
lenkia musų gražuolį ąžuolą. 
Medis duoda apvalius, didelius 
ir sunkius vaisius, vartojamus 
kaipo svarbiausias gyventojų 
maistas, daugelio atogrąžų kra
štų.

s Per 8—9 mėnesius, medis be 
perstoges veda vaisius, o liku
siai metų daliai žmogus priga
mina atsargos. Poros — trejeto 
medžių užtenka pramaitinti Vie* 
nam žmogui ištisus metus.

Sultingi, neprinokę dar, vai
siai skinami nuo rpedžio, raiko
mi riekėmis ir čia pat kepami 
ant įkaitusių akmenų. Tokiu bil
du iškepta duona panaši į riki* 
sų kvietinę, bet iš suminkytų 
vaisių tešlos kepama tikroji duo
na. Sėklos taipogi valgomos, o
iš pieningos sulos išdirbamas gramų žuvų Ir tuo launė.įo žuvi-

\ Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 
iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro. Babravičiaus, rekordus/kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo menes):

x “Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis” 
(12tcolių, $1.25)

“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė” 
(10 colių, 75c)

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrckorduotus rekordus Kip- 
‘ ro Petrausko “Dūdelė’ (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių, 

7&c).
Už persiifntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

4--U----f------ --- -
tam tikras pikis. . ' ninkystės rekordą.

žmogui visas mtdis naudin
gas: net lapai — ir tie nenuei
na veltui, o vartojami valgo
miems produktams vynioti.

Augalas kartais auginamas 
daigynuose Europoš botanikos 
sodnuose. *

Laimės šuo
Vienas ‘Amerikos žuvininkys

tes laivas pagavo 20,000 kilo-

To laivo kapitonas pasakoja, 
kad jie blaškėsi per dvi savai
tes po audringą jurą, visą laiką 
nepagaudami ne vienos žuvies. 
Vieną dieną staiga jie pastebė
ję juroje plaukiantį šunį, kurį 
jie paėmė į savo laivą. Su tuo 
šunini tartum atsirado ir laimė. 
Oras pradėjo taisytis, ir pirmą 
tinklą numetus, buvo pagauta 
iš sykio 20,000 kg. žuvų, žve 
jai nutarė dabar vežu tis šunį 
visada su savim j jurą.
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Šeštadięnis, Liepos 3, 1926

Kraujo, odos, chroniškas DR. VAITUSH,

JURGIS TOLVAIŠAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 1 dieną, 7 valandą vaka
re, 1926 m., sulaukęs 37 am
žiaus; gimęs Lengių kaime, Ger- 
diškių valsčiaus, 'lauragės ap
skričio, palikdamas dideliame 
nubudime savo mylimuosius ir 
mvlinčius gimines, pusseserę 
Barborą Lašinskienę, Ciciliją 
Šukienę, Oną Norvilienę, Zofi
ja Gečienę, Amerikoj, o Lietu
voj brolį ir seserį. Kūnas pašar
votas, randasi Zolpio koplyčioj, 
1616 W. I6th Street.

Laidotuvės įvyks Penktadie
ny j, Liepos 5 dieną. 8 valandą 
ryte iš namų j Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jurgio Tolvaišio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
J. ir J. Kumskiai ir Giminės

Karunka

or/cAft'* Pervc.yiine.Juvu 
Pinigus Lietuvon

I,ai<loti»vėsę patarnauja gra
belius I. J. Zolp, Tel. Blvd. 5203

Edvardas Juška mirė Gegužio 
18 <1.. 1926 m., 3:45 po pietų, 
sulaukęs 11 metų ir 6 mėnesių 
A. A. Edvardas gimė Chicagoj 
Spalio 13 <1., 1914 m. Po gedu
lingų pamaldų iš šv. Agnieškos 
Bažnyčios palaidotas j Šv. Ka
zimiero kapines. Ačiū kuni
gams, kurie eplankė kiekvieną 
diena ir ramino musų širdis. 
Taipgi palydėjo į kapines. Ačiū 
visiems giminėms ir draugams, 
kurie atjautė musų širdies skau*/ 
siftą, dalyvavote laidotuvėse. 
Ačiū giminėms ir draugams už 
suteikimą puikių gėlių, kuriuos 
puošė musų mylimą sūnelį pa
skutinį kartą. Nežinome kaip. 
atsnlėkavoti už tokias gausias 
dovanas. Ačiū graboriui P. Eu- 
deikiui už maloningą patarna
vimą. Jau praėjo mėnuo, bet 
musų širdyse neužgydoma žaiz
da pasilieka ant visados. Išlai- • 
<lom linksmą ir sveiką į moky
klą, grįžtant namon sutiko ne
laiminga mirtis, užmušė auto
mobilius. Ilsėkis musų mylimas 
sūneli šioje šaltoje žemelėje, 
lauk mus pas tave ateinantį, 
nes mes tave nebesulauksime 
grįžtant iš mokyklos. Liekam 
nuliūdę, Tėvai, Mykolas ir Pran
ciška, taipgi brolis Jonas ir Se
serys Felicija ir Pranciška Juš
kos. 4201 So. Maplevvood Avė.

Kas nori Trockį 
ir Driulj Mylėt, 
tas prie ježednevnos • 
turi prisidėt,

Visi tavorščiai 
garbinkime žydą, 
duokim pinigėlius 
į llnies ‘iždą.

Turime žydą, v 
sunku kitą gauti, 
dėl to murrųs tavorščiams 
nereikia protauti.

Trockis suko 
gaziėtbs reikia.
Driulis tingi dirbti, 
ITazdas neveikia.

Visi tavorščiai 
pirkit po Šerą, 
nes llnies ižde 
pinigų nebėra.

Ruska* žemelė
, labai mums miela, 

tiktai jau liūdna: 
Lenino nėra.

Pirkit paveikslą
Lenino vieną 
ir į ję murdą 
žiūrėkit per dieną.

Didį džiaugsmą 
tada turėsim, 
kada ježednevnoje. 
Trockį matysim.

Dar kartą 
aš jums sakau, 
reikia gazietai 
dolerių daugiau.

P-a.

Padaužų Pasiunte- 
nybės Dienynas

Rašo Sekretorijatas

A \T A N AS SA BASTIJON A S

Didžioji plačioji ir visam 
Sauliui žinoma Padaužų Res
publika šiais metais siunčia ke
letu liuosų savo pasiuntinių ke
liauti j pasaulį. šie pasiuntiniai 
ir praneš visam padaužiškam 
svietui savo įspūdžius iš savo 
keliones. /

Daf* reikia pridurti, kad šiais 
laikais sujudimo, neištikimybės 
ir morališko nenusistovėjimo 
Padaužų Respublikos užsienio 
ministeriiįj reikėjo daug ejarbo 
padėti svetimų šalių konsula-

pa-

tuose, o ypatingai Lietuvos į 
konsulate, kur reikia viskas iš- • i pasakoti (taip, kaip imant “In
surance policy”), kur gimęs, j 
augęs, kokia keliautojo pavar
dė ir kokia jo motinos ir levo 
pavardė, kada gimęs, kodėl gi
męs ir jei nežino kodėl ginięsw 
tai kodėl nežino. Beje, užmir
šau pasakyti, kad (Lietuvos kon
sulate reikia palikti nusitrauk
tas fizionomijas, gerinus sa-, 
kant, pikčerius. K Tie pikčeriaii 
bus pasiųsti Lietuvon ir patai-* 
pinti Kaune karo muzėjuje. j 

Taigi visų lęgališkų doku
mentų gavimo darbas galų ga
le buvo užbaigtas.ir padaužų1 
įgaliotiniai pasileido iš visų pu
sių keliauti į rytų pusę, Aliau-' 
tiko link. Viso labo atvažiavo 
j Nevv York;) du šimtai; atleis
kite, ne du šimtai, bet du 
tai reiškia vienas ir vienas.

Nevv York ils
Pagaliau atsibaladojo Nevv 

Yorkan Padaužos, čia irgi tu
rėjo atlikti kai kuriuos dides
nės ir mažesnės svarbbs reika-' 
lūs ir reikaliukus. Dar liepa- »i 
siekus Novv Yorko Grand .Cent
ral Terminai jau vienas Nevv. 
Yorko padauža laukė stotyje, L 
kad tinkamai priėmus' ir pasiti-, 
kus Padaužų Respublikos pi
liečius. Pilietis padauža iš 
Broėklyno tuoj atlikęs su mu- “ 
mis formališkas ceremonijas 
pakvietė mus j savo chandlerį, 
kurs laukė mus prie stoties. 
Tuoj pasijeidom važiuoti per 
Nevv Yorką. Nevv Yorko mies
tas turįs daug daugiau gyven
tojų ir didesnis^ negu Chicaga, 
bet susikimšimas gatvėse nėr 
toks didelis kaip Chicagos ar, 
sakysime, Bostono vidurmies- 
ty. Nevv Yorke, kaip žinoma, 
didelė dalis komunikacijos eina minimą

TEGUL LIUOSI PINIGAI DIRBA 
PIRKITE PIRMOJO MORTGEČIO

REAL ESTATE BONDSUS. '

Jeigu Jus turite susitaupę $100.00 ar dau-. 
glaus, padėkite juos prie darbo — teuždirba 
6% saugi tusiame Jnvestmente pasaulyje — 
viename šio Banko pirmaus Mortgečio Kcal 
Ėst ate Bondsuose.

Apsaugoti taip, kad žudymas nėra galimu; 
išrinkti šio saugaus Banko, ir užgirti tūkstan
čiu nuolatinių bondsij pirkėju, 
j metus savo invest m entuose 
Bankui.

kurie iš 
pasitiki

metų 
šiam

Pirm nyt'^i investuosite savo 
musų p. ('zaikauskas pasako jums apie tuos 
nepaprastus bondsus.

pinigus. tegul

CENTRAL ■=■ BANK
1112 West 35th Street

Valstijinis Bankas Clearing House Bankas

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Li< pos 1 dieną, 8 valandą ryto, 
1926 m., sulaukęs 40 metų am
žiaus; gimęs .hikniškiai kaimo, 
Kelmės valsčiaus, palikdamas 
dideliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius brolius 
Vincą ir Domininką, Amerikoj, 
o Lietuvoj senus tėvelius. Kū
nas pašarvotas, randasi 710 W. 
18th St., graboiiays Butkaus 
koplyčioj.

laidotu vės įvyks Subatoj, 
Liepos 3 dieną. 2 valandą po 
pietų iš namų j Tautiškas ka
pines.

Reikalaudami

RAKANDU
Visi A. A. Antano Sabastijo- 

no giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteig
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus, Tel. Canal 3161.

1$ SENU AUTOMOBILIU 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisome kas tik prie au- 

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

Kreipkitės į

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,

THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės

PevplesjĮHtilinv (Įmįmojį

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

• Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO•

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480'
TELEFONAS CANAL 0464

OPTOMETR IRTAS

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

I mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 

1 romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

> 1545 West 47th Street 
Pohne Boalevard 7539

Simpatiškas 
Mandagu0 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: '‘V’ 
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenae, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

OREMUS”

riuom padaužos važiuos* į anąl 
pusę balos.

Visa tai įvyko birželio 11 ir 
12 dieną iki 12 vai. dienos.

P. S. Vięd padaužos nuo auk
ščiausio iki žemiausio malonėki
te prilipti padėkos žodį iš pa
prastos padaužiškos lietuviškos 
gilios Širdies už priėmimą, vai- 

; ir išleidimą-išlydėjimą 
po žeme. Netik gatvekariai ir ir linkėjimus, įgaliojimus mums 
traukiniai išlenda per apačią keliauti po šį platų pasaulį, o 
lludson upės, bet ir kai kurios jei reikalas butų, laimingai, pa- 
didžiulės stotys, pavyzdžiui, 
Ne^v York Grand Central Ter
minai yra po žeme. Aišku, ,kad 
požeminis susisiekimas paleng
vina viršutinę komunikaciją. I 

Iš Nevv Yorko į Brooklyną 
yra keletas tiltų per lludson 
upę, per kuriuos eina visas su-

siekti apatinę pusę Atlantiko.

Pad. Pas. Sek r.
Leviathan, birželio 17, 1926.

Radau nepaprastą 
žmogų

Dabar jau bus trukumų spra- 
užkimšta. Nereikės nė man

ga- 
spiauni nuo l€siu,savo senus kaulus pailsinti, 

tilto j vandeni, tai tik už va-'Aš jau suradau žmogų, kurio 
landos laiko 'ima lytus lyti į ieškojau per daugelį metų. < Ti- 
vandenį.

Parvažiavę j Brooklyną pas Padaužų , prezidentas, 
to miesto ,padaužą turėjome ge- mane biskj paaukštinti, nęs'aš 
rą vakarienę ir skaitėme kai 
kuriuos kpnalitucijos paragra
fus, o po tam susėdę makobi-1 
lin važiavome pasižvalgyti po Padaužų konservatorijos ir lie- 
Brooklyną. Teko net smukti į tuvių kalbos profesorius. Jis 
Coney Island. Tai Nevv Yorko yra vertas daktaro laipsnio, nes 
bei Brooklyno garsenybė. Co- gegužio mėnesyj, 1915 m. para- 
ney Island yt’a niekas kitas 
kaip Chicagos Rivervievv Par
kas. Ta vieta pasilinksminimo 
yra dėl vaikų, merginų ir su
vaikėjusių vyrų. Iš Coney Island 
pasukome po Brooklyno apie- 
linkes pasišvaistyti:

Brooklynas
Brooklynas yra visai kitoks 

miestas, negu dauguma mus 
įsivaizduoja. Miestas turi gra- dyboj, pradėjo mokytis 7 metų 
žiu parkų ir plačių bulvarų. 
Ypatingai graži naujoji dalis 
miesto, klir ir lietuviai statosi 
sau gražius namus. Brookjyno su Dievo pagelba yra 86 metų 
laikraščiai ir bažnyčios yra to- amžiaus. Vargoninkąuja 15-ti 
Ii atsilikę nuo savo skaitytojų metai, yra buvęs Trijų Laikraš- 
bei parapijonų. Jie bei jos vis čių Redaktorium ir išleistojum”. 
dar pasilieka senoj, surūkusioj Rašo, kad “muzika... šioji yra 
bei nelabai švarioj miesto da- pirmutinę kur ji atgaivįs jaus- 
lyj> tarp dideliais akmenais grįš-/ mus“Lietuvk) ir duos pažinti sa- 
tų gatvių ir aplūžusių namų.' vo tautos Meliodijas ir' dvasę jų 
Nors tai nemalonus reginys, bet skambčjimon. 
yra faktas.

Nuo to laiko Padaužos bai- 
gia atlikinėti visus svarbesnius( 
reikalus su Nevv Ybrko ir; 
Brooklyno piliečiais ir rengia-(bą ir 8 muzikos lekcijas, 
si traukti pasižiūrėti į [ 
plauką. Prieplaukoj jų jau lau- tai į platų muzikos pasaulį, 
’kia laivukas “Leviathan, ku- — Padaužų gizelis.

Brooklyno. Per šių tiltų apa-' 
čias išlenda didžiausi pasaulyj 8a 
laivai. Tiltas nuo vandens taip daužytis po visą pasaulį, 
aukštai, kad kai

ima lytus lyti į ieškojau per daugelį metų. <Ti- 
| kiuosi, kad mano bosas, ponas 

teiksis

savo tarnystę pozontniai atli
kau. - ,

žmogus, kurį aš radau, bus

šė puikią muzikos knygą. Pa
žiūrėkite į* jo knygą, ten pama
tysite jo paveikslą. Jo locnos 
rankos raštas apie save (jį) liu
dija, kad’ jis pilnai atsako Pa
daužų konservatorijos 'profeso
riaus vietai.

.Ponas profesorius rašo: 
“Gimęs Lietuvoj, Suvalkų, re-

senumo Marijampolėj, mokslą 
baigęs Amerikoj, mieste Pitts- 
burgh, Pa. Šią knygą leidžiant

— Jurgis A. Baronas, 
McKees Rocks, JPa.”

Visi Padaužos užgyrė jo rašy- 
~ Nuo

prie-<šios dienos jam yra atidari var-

Tel. Brunswick 9393

i KAROLIS 
NORKAITIS

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

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS

PASITRANKYKIT VISOKIAIS 
KELIAIS

Vartok musų tajerus
Tam išvažiavimui, kurį jus pla

nuojame, arba visiems kitiems va
žinėjimams.

Specialis išpardavimas
Mes nupirkome labai nupiginta 

kaina rr mes duodame jums apie 
tai žinią. *

Mes ypatingai kreipiame domę 
musų prietelių lietuvių i šį didelį 
išpardavimą. Ateikite dieną ar va
kare. Busime atdari sekmadieniais 

pirmadieniais. Busime linksmi 
pamatę.

BEE TIRE CO.
1350 S. Michigan Avė.

. Chicago, III.

Graborius ir Balsamuotojas

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

stuvėms, krikštynoms ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambplansai

I. J. ZOLP
ir 
jus

Cnatlyvo berno daina
(Dainuojasi, kaip Vanhgaičio 

“Aš mergyte, kaip rožyte“).

Aš berniukas, kaip spurgiukas, 
Kaip ant medžio obuoliukas —' 
Skaistus gražus ir raudonas, 
Mergų peršąs milijonas. 
Juokias, krykščia, šiepias, 

pos —
Visas kūno dalis kraipo.*..

Visos nors būt mano žmonos, 
Magdės, Katrės, Marijonos, 
O Kastulės ir Barbytės — 
Tyko kaip katė pelytes — 
Jos ištolo tik vilioja.
Ir akutėms pamirkčioja.

Ne, sesytės, rudaplaukės,
Jūsų veidas susiraukęs,
Man visai jus nepatinkat , 
Ir bereikalo apninkat — 
Nei vienos iš jus nevesiu — 
Geriau senberniu pasęsiu.

štai-

Myliu aš vieną merginą — 
Ji dar meilės nepažino-j 
Dar cnata jos ir vainikas 
Nebepaliestas išliko.
Ji dora, taip pat garbinga, 
Nors jai vyrų ir nestinga...

Josios vardas Uršulėlė, 
Užsiėmimas — davatkėlė.
Nobažna iš pašaukimo, 
Nemylėjo dar vaikino. 
Nemylavo, nebučiavo 
Ir vaikino neanavo...

Uršulėlei ranką duosiu — 
Jos veidelį pamyluosiu, 
Pamyluosiu, pabučiuosiu 
Ot bus džiaugsmo ir'ramybės 
Ir vaikų šešios galybės.

— Padauža.

Chemical Laboratory
Šitoj Laboratorijoj yra išdir
bamos garsios gyduolės, ku
rios greitai ir labai pasek
mingai gydo sekamas ligas, 
kaip ve: 1) “Oremus” lašai 
nuo pilveĮio ligų, kurie labai 
greitai ir užtikrinančiai išgy
do užsisenėjusias pilvelio li
gas, kaip ve: užkietėjimų vi
durių (Dyspepsia), nes pilve
lis tada pradeda virškinti ir 
prašalina skausmus iš vidu
rių. Kaina bonkutei 75c su 
prisiuntimu 85c. 2) “Oremus” 
lašai nuo pilvelio ligų, kaip 
ve: nuo užsišaldymo vidurių 
(Catharo) ir nuo gasų, kurie 
susirenka žmogaus viduriuo
se nuo, kasdieninių musų 
valgių, greitai ir užtikrinan
čiai prašalina gasus ir skaus
mus iš vidurių. Bonkutė kai
nuoja 75c su prisiuntimu 85c. 
Šie vaistai yra išdirbami

Oremus Chemical 
Laboratorijoj (Not Ine.) 

3313 So. Halsted Street 
Chicago, III.

A

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

1646 W. 46th SU Chicago

S. D. L ACH AWICZ
Lietuvis Graborius 

ir Balzamuotojag 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271
' ir 2199

Reumatizmas ir Vidurių 
Ligos Pagydomos

j

Salduiniai (Kendės) 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:

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

Tel. Yards 6062

xxxxxxxxzxxxxxxxxxxxzxxxxx
h
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Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimų, arba MėŠluhgiu 
— raymenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

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

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

JUSTIN KULIS
3259 South llalKted Street, 

CHICAGO, ILL.

H
H
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H
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“Aš kentėjau nuo 
, reumatizmo sep- 

tynius (7) me
tus. Kentėjau 
skausmus ir visi 
mano są n a r i a i 
buvo nesulank- 
stomi. Aš irgi 
turėjau vidurių 
ligą per 5 metus, 
skausrpai, gazas 
žarnuose ir vidu
rių užkietėjimą. 
Aš iš m ė g i n a u 
daug gydytojų, 
bet jie man nie
ko nepagelbėjo. 
Vieną gražią die
ną aš pastebėjau

p. J. A u kow.sk i apskelbimą. Jisai ken
tėjo nuo .reumatizmo ir vidurių ligos 
ir sėkmingai tapo Dr. Lee išgydytas. 
Tuomet aš nuėjau jį pamatyti ant 
4650 So. Ashland Avė., Chicago, III. 
ir gydžiaus pas jį per du mėnesius. 
Visos mano ligos pranyko. Aš veli
ju, kad visi tie, kurie kenčia nuo pa
našių ligų, atsikreiptų pas Dr. Lee; 
aš esmi tikras, kad jisai gali pagel
bėti jiems atgauti jj) sveikatą”. •

Mr. Chas, Machewicz
4648 So. Ashland Avė.

Chicago, III.

BATTERIES PIGIAI!!
Western Auto Supply & Bat- 

tery Service 
4614 So. Westem Avenue. 

Tel. Lafayette 7422 
Mes priimam- 

batteries kuomet 
jas.
Auto Accesories

jūsų senas 
pirksite nau-

Ford dalys



f

šeštadienis, tiepos 3, 1921 HAtJJIENUS, umcsgo, m

Lietuvių Rateliuose Manuiette Park

Bridgeport
Baigė mokyklą

Ar ne laikas SLA 36 kp. na
riams ir narėms pažiūrėti kas 
musų kuopoj dedasi?

Dide- 
ir

Senas priežodis sako: 
lis ir durnas”. Taip lygiai 
su musų SLA 36 kuopa — 600 
narių, bet 3 ar 4 tuzinai valdo 
ją. Man teko būti įvairiuose 
susirinkimuose ir įvairiose 
draugijose, bet niekur neteko 
matyti, kad butų vedama to
kia biauri politika, kaip kad 
yra bolševikų vedama SLA 36 
kuopoj. Rodos, bus jau 2 me
tai kaip viršminėta kuopa yra 
bolševikiško elemento kontro-l 
liuojama. Neapsimokėtų kalbė
ti kas tą kuopą kontroliuoja, 
jeigu kontroliuojanti grupė su
darytų nors vieną penktadalį 
visos kuopos. Bet šiandie vos 
apie trys ar keturi tujinai bol- 
ševikėlių susitarę vedžioja visą 
kuopą ir sykiu naudojasi tos 
skaitlingos kuopos autoritetu.

Kode! taip yra SLA 36 k uo
lioj, ir ktulel SLA 36 kuopos 
nariai ir narės nenori lankytis 
į susiii'inkimus? Mes visi gerai 
žinome, kad jeigu mes turime 
kokį nors automobilių, bet jei
gu tingėsime apžiūrėti, išvalyti, 
tai jau žinomas dalykas, kad 
anksčiau ar vėliau turėsime 
trubelio su juo, o gal ir tolimoj 
kelionėj. Tas pats yra ir su vir
tuve. Jeigu nemazgosim grindų 
ir indų, tai jau aiškus dalykas, 
kad laikui bėgant 
daug nepageidaujamo
Bet tuo pačiu kartu žmogus jau 
nenorės ii\ būt tokioj vietoj. 
Jis arba eis kur ant gatvės pa
sivaikščioti ir namai pas įdarys 
jau nemalonus. Iš to mums yra 
aišku, kad jeigu mes norime 
turėti ką nors gero, tai turime 
ir prižiūrėti, ypatingai tokį 
daiktą, kuris brangiai atsiėjo |- 
sigyti. Aiškus dalykas, kad 
musų susirinkimai pasidarė 
kaip ta nevaloma virtuvė, į ku
rią niekas nenori eiti tik todėl, 
kad joj randasi nepageidauja
mo kvapo, ir ne todėl,Jcad ji 
negerai įrengta arba pabudavo-

Eberhart viešą pradinę 
kyklą, prie 65 ir Homan 
vįų, pereitą savaitę baigė 25 
jaunuoliai-ės, jų tarpe ir vienas 
lietuvis Felix A. Jakawich. 
Jaunas Jakavičius betgi baigi
mu šios mokyklos nepasiten
kins: rudeny jis stosiąs į Lind- 
biom augštesniąją mokyklą, 
kur baigęs keturių metų abelną 
kursą mano siektis dar; augš- 
tesnio mokslo ir stoti universi
tetan ar kolegijon. —R.

mo-
gat-

Susihukė dukters
Nors Amerika £ra tvirtai 

dariusi savo dtiris ir svetimša
lių neįsileidžia, bet Valiusės 
Mažutaitės-Mačiukienės ir Ma
čiuko šeimynoj visgi 
“svetimšalė”, 
pradžiugino. Tai
kūdikis — duktė Akvilina. P-as 
Mačiukas (Mack) yra žymus 
vietos real estate brokeris, tu- 
rys ofisą prie 2436 W. 59 St.; 
gyvena gi prie 6949 So. 
field Avė. —Rep.

už-

atsirado 
kuri juos labai 
— jų pirmasis

Fair

Federacija Lietuvišką
Kliubo Chicagoj
dagiau kaip 5 metai gy-
viršminėta kliubų fede-

Prie jos priklauso aš- 
Chicagos ir apielinkes

atsiras 
tenai.

Tik delei musų apsileidimo, 
SIxA 36 kuopą bolševikai valdo 
ir vietoj kad stengtis ką nors 
gero atlikti organizacijai, jie 
važiuoja į seimus Maskvos biz
nius ginti. Ar ne gėda mums 
taip apsileisti ir nežiūrėti gero
vės organizacijos? — Vulkanas.

Cicero

miestelį. Cicero miestukas tik
rai gražus, šalygatviai medeliais 
apsodinti, namukai gražus, ato
kiai nuo vienas kito pabudavoti, 
oras švarus. Man labiausiai 
akysna metėsi niekurios Cicero 
biznio 
stinės. 
W. 13 
yra p.

įstaigos. Pirmiausia va- 
Liberty Pharmacy, 4930 
St., kurios prezidentu 
I. Cann, o manadžeriu p. 
•lis. Vaistinyčios namas

yra baigiamas remontuoti, įtai
somi visi parankamai, gašo ir 
elektros bilos priimamos, yra 
pašto skyrius ir tt. Greit jie 
turės “grand opening”.

P. Malakauskas, kuris nese
nai pirko aptieką nuo p. Jonai
čio, prie 49 Avė. ir 14 St., sakos 
irgi gerą pragyvenimą darąs iš 
savo Grandwork Pharmacy.

P. Jankausko, kuris turi ap- 
tieką ant 49 Ct. ir 15 gatvės, 
neradau namie, bet jo moteris, 
p-ia Jankauskienė, papasakojo 
daug įdomaus. Biznis einąs ge
rai. Apielinkes žmones geri.

Užėjau ir naujon bažnyčion. 
Bažnyčia didelė, graži, gerai i- 
rengta, vargonai nauji, geri. 
Užėjau ir klebonijon, kuri irgi 
naujai pabudavota, patikau kle
boną Vaičiūną, kuris ne kiek, 
rodos, nepersimainęs, koks bu
vo mandagus klel>onaudamas 
Bridgeportę, toks tebesąs ir Ci
cero] ; bent taip man atrodė.

—J. L. Grušas.

iš bile kliubo duoda patėmiji-' tuojau, nėatidbliokite ant ilges- 
mą, ar įnešimą, valdyba pa-'nio laiko. Geriausia proga yra 
prastai liepia jam sesti,- ba jis dabar, nes liepos 6 d. bus fede- 
esąs ne vietoj. Ir delegatas tu-* racijos susirinkimas, kuriame 
ri tylėti, nes jis ir nežino ar vie-’dalyvaus visų kliubų valdybos, 
toj ar ne, kadangi neturi ant(Tada naujas arba senasis prog- 
ko remtis, tai yra neturi kons- ramas lai būna įvykintas: 
titucijos; vien tik valdyba turi* veikti kolektyviai, o ne atski- 
konstituciją ir ji viena težino ‘ -• —*
kas joj yra parašyta. Arba vėl, 
delegatas, gavęs balso, prane
ša, kad.jų kliubas veikia atle
tikoj, organizuoja base bąli ty
mą ar ką kitą} arba daro vajų, 
kad gavus daugiau narių į kliu- 
bą ir norėtų paaiškinti kokiu 
budu yra veikiama, bet valdy
ba padaro pastabą delegatui, 
kad jeigu jų 
yra labai gerai 
džiaugiasi, kad 
nešti apie tai 
jokio reikalo, 
“jos biznis”. O kada delegatas 
nori gauti inofrmacijų ką kiti 
kliubai veikia,' tada federacijos

PRANEŠIMAI ISRENDAVOJIMUI Į ĮVAIKIS SKELBIMAI

kliubas veikia, 
ir ji (valdyba) 
veikia, bet pra- 
federacijai nesą 

nes tas nesąs

romis. Susipažinkim vienas su 
kitu ir musų kliubų veikimu. 
Tada musų gyvenimas bus už
tikrintas, o kitaip žlugs viskas, 
nes jau praeitis mums parodė, 
kad neveikiančios draugijos bei 
federacijos miršta nuo neveiki
mo ligos; todėl pasisaugo^im, 
kad ir mums tas neatsitiktų. 
Todėl visi prie konstruktyvio 
darbo be ilgesnio atidėliojimo.

Vienas iš narių.

Roseland, UI. — Draugystė švento 
Petro ir Povilo, gerai žinomo visiems 
Roselando ir apielinkių lietuviams, 
šiais metais apvaikščioja 20 metų sa
vo gyvavimo Jubiliejų ir todė^ yra 
nupigintas įstojimas. Visi nauji na
riai iki 35 metų mokės tik $1.00; 
senesni — pagal konstituciją. Drau
gystės nariai gaūna pašelpą ligoje ir 
posmertine.

Norintys įstoti nauji nariai, kvie
čiami atsilankyti j susirinkimus, ^ku
rie yra laikomi kas mėnuo Nedėlio
ję po 8-tos, Visų šventų Parapijos 
Svet., 10806 So. Wabash Avė.

ISRENDAVOJIMUI ofisas, 
tinkamas lietuviui daktarui, 
švarus kambariai, prie kampo, 
lietuvių centre Chicagoj. Vie
ta yra priešais Šven0 Antano 
bažnyčią, viršui lietuviškos ap- 
tiekos. Kreipkitės:

1446 So. 49 Ct., Cicero, 111.
Tel. Cicero 2573

Tel. Yards 7282
Reg. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą/ popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Visų Šventų Parapijos
— Raštininkas

Park Lietuvių Politikos

7 eatras- 
Muzika

Humboldt
Kliubas rengia • naktin) išvažiavinją 
ant dviejų naktų, prasidės Subatoj, 
Liepos 3 dieną iki Liepos 4, 4 vai. 
vakare iš F. Lenkarto svetainės, 3310 
Evergreen Avė. ir visi sykiu važiuos 
j St. Charles, III. Kėlias Roosevelt 
Road ligi Genevos miestuko, iš Ge- 
nevos iki St. Charles per St. Charles 
ant Elgin 5-kios mylios, ant vartų 
bus Lietuviška vėliava. Meldžiu visų 
dalyvauti. :

-4- Komitetas

PARENDAVOJ!MUI bizniavus na
mas su 7 kambariais, apielinkė apgy
venta lietuvių. Gera proga lietuviš
kam daktarui ir vaistinei, lllth St. 
ir Hcman Avė., Mount Greenwood, 
III. “ ‘ ‘ *Savininkas

1331 So. Jefferson St. 
Tel. Roosevelt 8164

PARENDAVOJIMUI 3 kambariai 
arti McKinley Parko, tik $16.00 t mė- 
nesj. 4030 So. Artesian St.

AR NORI BŪT BIZNIERIUS?

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
. Spauzdinam įvairius spaudos dar
bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, programus, plakatus, tfkietus ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
į musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

710 W. 33rd St., Chicago, III.
Tel. Yards 6751

Jau 
vuoj a 
racija 
t uoli i 
kliubai: VVhite Star Club, Morn-
ing Star, Red Rose, Evening 
Star, Brighton Park, VVhite 
Clover, Amity ir Golden Star. 
Jie visi yra daugiausia suorga
nizuoti pasilinksminimo ir pa
šalpos pamatais, ne partiniai ir 
ne sektantiniai. Narių už visus 
kilus kliubus dauginus turi tur
būt VVhite Clover Kliubas, bet 
aplamai apskaitliojama, kad 
per visus ; 
bus narių skaičius siekia gal 
netoli 200(1, o gal ir daugiau, 
nes tikros skaitlinės nežinau.

E’ederacijos valdyba susideda 
iš pirmininko, jo pdgclbininko, 
raštininko,, iždininko ir federa
cijos kores-pondento. Apart val
dybos dar yra skiriami nuo 
kiekvieno kliubo po. 3 delega
tus ir kas mėnesį, pirmą ant
radienį, kliubų delegatai sykiu 
su valdyba laiko susirinkimus 
Meldažio svetainėj. Nors ir tu
ri savo korespondentą, bet lig- 
šiol jokios žinutės xnesu matęs 
laikraščiuose apie veikimą virš- 
minėtos federacijos, ką ji vei
kia ir kas per tą laiką yra nu
veikta. Vien tik esu patėmijęs 
apgarsinimus, kad Federacija 
Lietuviškų Kliubų rengia balių, 
pikniką ar kokią kitą pramogą, 
bet nė žodžio iš vidujinio dar
bo. Tas yra didelis ’ apsileidi
mas federacijos korespondento.

Ką minėta federacija veikia? 
Gal vien tik augščirfusias teži* 
no, nes delegatų raportai išduo
dami savo 
se skamba 
nodai: — 
federacijos 
geras, ir tpkioj tai dienoj to
kiam tai mėnesy federacija ren
gia balių (ar pikniką), ir iš 
musų kliubo reikalauja 3 arba 
daugiau darbininkų. O bile na
riui paklausus delegato, ar yra 
kas veikiama kita apart balių 
ir piknikų rengimo, ar veikia 
ką kiti kliubai, priklausantys į 
federaciją, delegato atsakymas 
bus: — nieko tokio nebuvo kal
bama, nieko naujo nėra ką 
pranešti. Ir delegato raportas 
esti priimtas, pažymint kliubo 
Užrašų knygoj: — nieko nauio 
iš federacijos. *

Ištikrųjų, ar nėra ką veikti? 
Jei nėra ką veikti, tai kam da 
varginti ir delegatus, kurie kas 
mėnesį iš visų Chieagos kam
pų turi sueiti pas Meldažį į su
sirinkimą. O sugrįžę atgal nie
ko naujo nepraneša tiems, ku- 
kurie yra tas “nugarkaulis” pa
čios federacijos — tie 8 kliubų 
nariai.

Pastaruoju laiku delegatai 
nusiskundžia, kad valdyba vei
kia kaip ji nori ir kaip jai ge
riau patinka ir visai nesiskaito 
su delegatais. Jeigu delegatas ko naujo”.

kad tai nesąs “jqs biznis” pasa
koti delegatui ką kiti kliubai 
veikia. Delegatas galys pats tą 
sužinoti iš kliubų, paklausda
mas jų laišku, ką jie veikia; o 
antrašus galys pasiimti nuo fe
deracijos raštininko. Ir tai tik
ra dievų malonė, kad nepasako, 
jog ir antrašų davimas' csųs 
“ne jos biznis”.

Kas ta federacija? Dplko tie 
kliubai priklauso ir laiko susi
rinkimus kas mėnesį? Klausk 
delegato — nežino; klausk na
rių — iš kur jie žinos, kad de
legatas- nežino. O kam priklau
sai? To irgi nė delegatai, ne 
nariai nežino. Ot, priklauso 
sau, mokestis moku, tai ir vis
kas. Tu r būt pati federacija 
yra labai misteriška, kad nė 
federacijos korespondentas, nė

Art. St. Pilka ir 
“Birutė”

Pirmyn Mišraus Choro nariai su
sirinkit Utarninke. Liepos 9 d., 7 <30 
vai. vakare, p. K. NurkaiČio laikrod
žių ir auksų daiktų krautuvėj, 1850 
W. North Avė. Pažiūrėsite paveik
slus. Taipgi kurie dar nesugrąžinote 
likusių Socialistų Partijos Presos 
pikniko tikietų, tai juos atneškit ir 
priduokit.

— A. Vilis

Ant rentos Storas, įtaisytas su 
bučernės fikčiuriais, visi įtaisymai, 
kas tik reikalinga prie biznio. Rėn- 
da pigi, vieta labai tinkama dėl bu
černės. Randasi 1036 W. 69th St.

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

Boulevard 9641

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

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

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

Lietuvos Valstybinio Dramos 
teatro artistas Stasys Pilka, ap
sigyveno Chicagoj ir ruošiasi 
atidaryti Vaidybos Studiją prie 
“Birutės”. Galime pasidžiaugti 
graliu samanynui, kuris beabe; 
jo bus įvykintas. Art. Pilka yra 
vienas iš jaunosios kartos meni
ninkų. Jis kartu su savo drau
gu komp. A. Vanagaičiu, ryžta
si chicagiečius sekančiam sezo
ne pavaišinti dar nematytais 
veikalas, ypatingai lietuviškais.

Toks, moderniškos pakraipos 
teatras, mums labai reikalingas, 
n^s jį pamylės ir čia gimęs*jau
nimas. Mums, “Birutės“ rėmė-

Lietuvių Keistučio Pašelpinio Kliu- 
bo pusmetinis susirinkimas bus Ne- 
dėlioj, Liepos 4 (Į., 1926, lygiai 1 vai. 
po piet, McKinley Parko svetainėj. 
Visi nariai pfašomi atsilankyti pa
skirtu laiku.
» — Anton J ūsas, Rašt.

Simono Daukanto Draugija laikys 
pusmetinj susirinkimą Nedėlioj, Lie
pos 4 dieną, 1926, 1-mą vai. po pietų, 
Lietuvių Auditorium svet., 3133 So. 
Halsted gatvė. Todėl nariai malonė
kite laiku susirinkti, nes yra svar
bus susirinkimas, yra daug reikalų 
apsvarstymui.

— P. K., Nut. Rašt.

STORAS ant rendos 4 kam
bariai pagyvenimui; elektra ir 
vanos. Vieta tinkama dėl viso
kio biznio. Netoli lietuvių baž
nyčios. Garadžius 2 mašinoms. 
Jeigu kas norėtų, galų pirkti vi
są namą. 1434 J§. „49th Ct. Sa- 
yininkas gyvcha 4936 W. 14th 
St., Cicero, III.

JIESKO KAMBARIŲ

Tel. Lafayette 8705-6706

RUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI 
, 4155 Archer Avė, 

CHICAGO

TeJ. Prospect 7960

Alias Fuel Company
Prezidentas V. Gapszewicz

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

piramės

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

JIEŠKAU kamhąrio su valgiu 
Brighton Parke arba arti 63-čios gat
vės. Geistina, kad butų kampinis na
mas su garadžium. Atsiliepkite tuo- 
jaus.Roseland. — Liepos 5 d., 4.ietuvių 

Darbinihkų Namo Bendrovės šėrinin- 
kų susirinkimas neįvyks iš priežas
ties nesant svarbių reikalų. Direkto
rių susirinkimai jvyksta kiekvieną 
menesį paskutiniame ketverge. Jeigu 
šėrininkai turite svarbų reikalą, c"< 
lite atsilankyti į direktorių 
kimus.

— J. Tamašauskas,

ANTON LIPSKIS
4552 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 7825

SIŪLYMAI KAMBARIOvaldyba nepaaiškina jos tikslo jams reikėtų daugiau įdomautis 
ir ant kokių^ pamatų ji stovi. “Birute”, nes juk tai vienintelė

Susidaro labai keista padėtis:’ dailės organizacija Chicagoj, 
federacija yra,, bet nė vienas j gyVUOjanti jau 19 metų. Sekan- 
gal, apart įkūrėjų, nežino Josj ėiais metais sukanka 20 metų 

. Jeigu yra tikslas, tad 
lai visi tai žino, kad kiekvienas 
narys teisingai žinotų tos fede- 
Yacijos uždavinius ir galėtų 
veikti sulig jos ‘taisyklių. ‘ Aš 
manau, kad kada kliubų fede
racija buvo kuriama, tada bu
vo išdirbtas labai platus veiki
mo programas, bet nerangu
mas ppčios valdybos, kuri yra 
ta pati jau nuo senų laikų, ne
leidžia tą programą vykinti. 
Pirmose dienose federacijos gy
vavimo buvo daug kalbėta apie 
lietuvių jaunimą, kad senosios 
organizacijos nesugebėjo pa
traukti prie savęs jaunimo, de
lei ko ir pradėjo organizuotis 
kliubai — pasilinksminimo ir 
savitarpinės pašalpos. Tuo lai
ku ir gimė federacija, kad pa- 
sigelbėjus vienas kitam atsisto
ti ant tvirtų pagrindų, re
miant vienas kitą ir remiant 
pramogas tų klidbų, kurie yra 
nariais federacijos. Tada buvo 
labai plačiai kalbama apie au
gantį lietuvių jaunimą ir pla
nuojama kaip jį pritraukti prie 
savęs. Ir prieiki prie to, kad 
čiagimęs jaunimas myli atleti
ką ir sportą, kaip base bąli, 
foot bąli ir t.t. Ir vienas kitas 
kliubas pavieniui organizavo 
savo tymus, darė kaip geriau 
išmanė. Ant kiek federacija 
prisidėjo prie to, parodo šian
die tai, kad iš tų visų kliubų, 
kurie turėjo base bąli tymus, 
tik vienas White Clover beturi, 
kiti visi mirė. Delko? Dėlto, 
kad tai nebuvo t®s federacijos 
“biznis”. Dabartiniu laiku, ka
da visi, visa lietuviška visuo- 
menų yra susidomėjusi lietuvių 
jaunimu, rašo, ^planuoja kaip 
ir kokiu budu galėtumėm jį 
gauti j savo eiles, ir gavus, ko
kiu budu jį užlaikyti pas savey 
savo organizacijose, tai ką vei
kia musų federacija? Žinoma, 
nieko, nes tas “nėra biznis”. 
Jos biznis- yra vien tik tame, 
kad kliubai į laiką sumokėtų 
paskirtą mokestį į federacijos 
iždą, o kitaip bus bausme už
dėta tam kliubui.

Kliubiečiai! Ar jau rte laikas 
padaryti, kad visas veikimas 
visų kliubų butų federacijos 
“biznis”; kad delegatai mums 
galėtu pranešti, kad kas nors 
yra veikiama, ne vien tik “nle-

ir ant kokii^ pamatų ji stovi. Birute”, nes juk tai vienintele 
_ __j organizacija Chicagoj,

su?ii.

Sekr.

| » l\ Cl I V • 11 " J <11 l l C4 j I\ClV4j i

8 viršminėtus kliu- Jl.s?‘
. . . _ . lui VK

jubiliejus! Turime jį iškilmin
gai švęsti: Rėmėjų skaičius tu
rėtų padidėti bent dvigubai. Iš- 
anksto ruoškinkes!

Nuo savęs aš patarčiau išlei
sti knygą — apžvalgą “Birutės” 
darbuotės, per tuos 20 m. su rė
mėjų paveikslais. Bus gražus 
ir įdomus leidinys. Mes remsi
me kuo galėsime, tik birutiečial 
nesidrovėkite apsilankyti. Ga
vę mes tokius artistus kaip p. 
Pilka ir komp. Vanagaitis, tu
rime didžiuotis, nes nei viena 
Amerikos lietuvių kolonija nėrą 
taip turtinga menininkais. Kiek
vieno inteligento — profesiona
lo, biznieriaus ir darbo žmo
gaus, yra priedermė remti “Bi
rutę” ir jos vadus.

Uuolus “Birutės” Rėmėjas.

KliuboIllinois Lietuvių .Pašalpos 
mėnesinis 'susirinkimas jvyks šešta
dieny, Liepos-July 3 dieną, 8 valan
dą vakare, Ghicagos Lietuvių Audi
torium svetainėje, ^133 So. Halsted 
St. Visi kliubiečiai ‘ esate kviečiami 
dalyvautir busirinkime J' - ■

— A. J. Lazauskas, Sekr.

Roseland, III, D. L. K. Vytauto 
No. 2 draugijos pusmetinis susirinki
mas jvyks liepos 4 d., 1926 m.. 2 vai. 
po pietų, K. Strumilos svet., 158 E. 
107 St. Nariai atsilankykite, nes tu
rime svarbių reikalų ant apsvarsty
mo. — R. Miksis, nut. rašt.

Roseland, III. Liepos 6 d., 7:30 v. 
vak. Aušros kambariuose, 10900 Sv. 
Michigan Avė., įvyks Lietuvių Impro- 
vement ir Benefit Kliubo pusmetinis 
susirinkimas. Bus jame pusmetinis 
raportas ir įvairi dalykai svarstoma. 
Visi kliubo nariai atsilankykite pa
skirtu laiku. Už neatsilankymą bau
smė 50c. J. Tamašauskas, sekr.

RENDAl moderniškas kambarys, 
didelis, šviesus, vienam ar dviem 
vaikinam. Matyti tik vakarais, 709 
W. 34 St. 3 lubos frontas.' \

RENDA1 ruimas dėl vieno ar dvie
jų vyrų ar merginų. Naujas nąmas, 
maudynė. 827 W, 34th PI., 1 užpakaly.

PASIRENDAVOJA kambarys. 4345 
So. Fairfield Avė., 2-ros lubos. 
_____  - ______________ L— 

LIETUVIŠKAS HOTEL1S naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dcl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; 
valgiu arba be valgio, $3 ir 
$8 į savaitę su valgiu, 

PETER GADElKO 
1306 So. Halsted St.

su
$4,

PASIRANDAVOJA 2 bedruimiai 
vaikinams ar vedusiai porai be vaikų. 
Savininkai blaivi žmonės, be vaikų, 
3454 So, Oaklay Avė. i

kliubų susirinkimuo- 
per metų metus vie- 
susirinkimas įvyko, 

finansiškas stovis

Komp. A. Vanagaitis 
išvažiuos

Philadelphijoj, Lietuvių Die
noj, (28 rugp.), komp. A. Va
nagaitis apsiėmė diriguoti su* 
jungtais chorais. Nekuriam lai
kui, p. Vanagaitis apleis Chica
gą, bet rudenį grįž. ‘'Birutė” 
gailisi savo mokytojo, nes per 
vasarą neturės intensyvaus dar
bo. Gaila. Teatro skyrius tu
rės pasidarbuoti. Rep.

i '

Bridgeport. — Saldžiausios šir
dies V. Jėzaus draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradienyj, lie
poj* 6 d.. 7:30 vai. vakaro, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Vi
si , nariai esate kviečiame pribūti,! dviejų v^r 
nes randasi daug svarbių reikalų L, • 
aptarti. Taipgi atsiveskite draugų b231. 
dėl prirašymo. —A. Bugailiškia. —----------

ANT RENDOS kambarys vienam 
arba «iviem vaikinams, be’valgio, 4004 
W. Grenshavv St., 2 lubos, Telefonas 
Van Buren 1600. < /

PASIRENDAVOJA frontinis kam
barys, su visais parankumais dėl 
dviejų vyrų arba vienam. Antros 
lubos, 3002 Emerald Avė. Tel. Yards

North Slde. — SLA 226 kuopos( RUIMAS rendai; galima ir virtu- 
susirinkiimu. įvyks nedėlioję liepos Ve vartoti. $10 į mėnesį. 2 lubos 
4 d.. 10 vai. ryto, 1400 N. Dickson1 užpak’a!vj. 819 W. 34 PI.
& Blackhawk st. Nariai-ės įsitėmy-' 
kit vietos numerį ir visi bukite su
sirinkime, nes delegatas duos ra
portą iš buvusio SlA Seimo.

Sekr. A. Martišius.

šv.

Art. J. Dikinis

Petronėlės draugijos susi riti
mas yru atidėtas ant utarninko, lie
pos 6 d., 7:30 vai. vakaro^ šv. Jur
gio parapijos svet., 32 PI. Ir Auz- 
burn Avė. Taipgi narės, kurios pa
siėmė likictuSv nuo bunco party 
malonėkit sugrąžinti ant susirinki
mo. —A. Kliučinskaitė, rašt.
■ ......... , r.,..

RENDAl kambarys vyrams ar 
moterims kad ir su vaiku, 
mėnesio $7. Kambarys šviesus. Yra 
elektra.. Valgį ^atys pasigaminsite 
arba mes.

703 W. 21 Place
Ant paskutinio aukšto jš frputo.

, '—j .■■■'................. . ■ ~

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

bėlės.
LITTLE STAR HAT CLEANERS

★ 3328 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0179

3

JIESKO BARBU
NORIU praleisti porą mėnesių va- 

kacijų lietuviškame resorte arba far- 
moje (prie vandens) kur galėčiau 
padirbti 3-4 valandas į .dieną, dėl su
mažinimo išlaidų.

MRS. B. LIUTKUS
Naujienos, 1789 So. Halsted St. 

Box 806

MOTERŲ
GERŲ DARBŲ GALIMA GAUTI 

REIKALAUJAMA
Prie kambarių —• $45 į savagę.
Pardavėjų j bekernę $18 į sa

vaitę.
Virėjų -4 $30—40 i savaitę.
Indų plovėjų $15—17 į savaitę.
Pagelbininkių dirbtuvėn $17 į sa

vaitę.
Prie namų darbininkių, valgis, 

kambarys ir $15—18 į savaitę.
Steam table, merginoms $15 i

I sąvaitę.
Patarnautojų į restoranų $17 į

I savaitę.
Grindų plovėjų trumpos valandos

Aut ^Į(jo mėnesį.
South Park Employment Agcncy 

4191 So. Halsted St.
Kampas 42-tos gatvės ir IlaLstecl st. 

II augštas

PASIRENDAVOJA kambarys dėl 
dviejų arba vieno vaikino. Kambarys 
šviesus ir su visais vėliausios mados 
parankamais. 4234 So. Mtiplewood 
Avė., 1-nios lubos.

MOTERIMS nuo štukų na
mie darbas. Lengvai išmokti; 
gera mokestis. Atsišaukite ant-

Šiomis dienomis apleidžia 
Chicagą dzimdžius artistas Di
kinis. Išvažiuoja j Wisconsm’o 
valstiją. Atrodo geresnis. Ru
deniui ketina apleisti Ameriką. 
Dviejų dzimdžių neteksime. Ir 
vėl gaila. Ė? Dikinį reiktų už
laikyti Chicagoj, nes jis labai 
gabus scenos artistas. Chica
goj sveikesnis oras negu Ęosto- 
ne. čia nuo džiovos galima iš
sigydyti... , '* Rep.

♦

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

die

Pradekite tų darbą 'tl'

w

ASMENĮ JIESKOJIMAI ~įwįjRįŠ~ŠlŽlJIMAI~
PAIEŠKAU savo pusbrolio Liudvi

ko Talmonto, paeina iš šiaulehų vals., 
Liekių kaimo. Šiaulių apsk. Dvylika 
metų atgal gyveno Pennsylvanijos 
valstijoj. Jis pats arba žinanti apie 
jį meldžiu greitai pranešti, busiu la
bai dėkingas.

ANTANAS REKŠTIS, 
8252 So. Halsted St., Chicago, III.

Į

JIESKO PARTNERIU

REIKALINGI 2 partneriai važiuo
ti j Californiją su automobilium. Kas 
moka važiuoti nuvešiu už mažų at
lyginimą. Pašauk Ardmore 2888.

ISRENDAVOJIMUI
LSS 81 kuopoH susirinkimas šian- 

neįvyks. Tai todėl, kad dauge- 
narių šventėms apleidžia mies-, 
Mitinga sušauksime vėliau. I Dal informacijų pašauk Dorchester 

Raštininkas. 10285.

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKI? 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthnl Plumbing Snpply Con 
1637 Wesfr Diviglon SU 

netoli Marshfield

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojrmas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkcj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo ištaiga Chicdgoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcne Lavvndalc 0114.

PASIRENDAVOJA atsakanti krau
tuvė arti Lietuviškos Auditorium.į

i

159 N. State St.
Room 1632

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS bučerys.
1980 Canalport Avė

KRAUTUVIŲ FJKČERIAI
Grofternių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen. Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

specialurnas Geras patar- 
, navimas. žemos kainos.

Sostheims, 1912 So State St.
........ ...........v1—

Visokios rūšies darbai
Gerų darbų ir užskmiinų galima 

gauti. Reikalaujamd.
Automobilių mekunikų $45 į sa

vaitę. Automobilių plovėjų $35 į 
savaitę. Rokerių dienomis arba 
naktimis! 35 į savaitę. Karpenterių 
75c. 
savaitei. 1 „ 
$40 savaitei. ’ , ,
fabrikoj dirbti $15 savaitei. Hahdy 
merl — 60c. vai. Sargų — I. 
rys ir valgis $100 mėnesiui, 
torių — (1 * 
17’/2C. į valandų. Penterių $5 j die
nų. Shcet Metai VVorkers i

Langų plovėjų $1?0 mėnesiui.
South Park Employment Agcncy 

4191 So. Ųalsted St. 
Kampas 42-tos gatves ir Halsted st. 

11 augštas

valandai. Indų plovėjų — $18 
Ugniakurio ir

Vaikų pasiuntinių ir 

kainba- 
• Jani

ai į savaitę. Darbininkų 
■‘s- 

______ i — 80c. j 
valandą. Mašinistų 8ac. i valandų.

sargo —

•y. t.



AUTOMOBILIAI

Man 
mas tų 
lonijoj.

NAUJIENOS, Chicago, UI. Šeštadienis, Liepos 3, 1926

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME
PADĖKAVOSI

už buČernę, nupirkda-

PARSIDUODA delicattessen krau
tuvė dėl ligos. Pigiai.

155 W. 59th Street
'II. ,.L'l

NAMAI-2EMFS t n d e b a k • r automobi
liai yra vieni iš tvirčiausių 
ir kainos prieinamos, nes 
kompanija pati viską ga
mina. Tokiu budu Stude-

baker ir yra užvadintas “one profit 
car”. Niekas kilo pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmission, dlffe- 
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.

Milda 
3121 So. 

Tel. Boulevard 1685
D. Kuraitįs ir A. Kasulis, Vedėjai

pašaukti mus, mes 
nuodugniau išaiAkin-

Auto Sales
Halated Street

PILNAI ATNAUJINTI 
AUTOMOBILIAI

Oldsmobile 1921 
Oldsmobile 1923 
Buick Roarstcris 
Fordas Sedanas 1923 
Chevrolet Sedanas 1924 
Durant Sporto modelis 1924 
Sterling 1921 
.le\vett Touring modelis 1924 
Davis Sporto Touring 1923. / 
Visi viršminėti karui pilnai at

naujinti, naujai 
rengti kelionei, 
momis tamstos

utiniaiiavoti ir pri- 
Sąlygomis priema- 
uždarbiui.

3251 W. Chicago Avė.

HAYNES Sporto modelis, 
siu ant gero loto, bo karas 
stovyje, kaip naujas. 4205 
Louis Avė., 2-ras augštas.

mainy- 
gerame
N. St.

Pi gi' — gera

Klausk savininko

sena

Phone Austi n 2590

Agentai įiealsiliepkit.

PARSIDUODA bučernė ir groser
ne. Turi būt Yar<lu°ta i trumpų 
laiką. Gera pelninga vieta. Nemo
kančius išmokinsiu darbų. Pardavimo 
priežastis — važiuoju Lietuvon. 

1967 Canaiport Avė.
Roosevelt 4395

PARSIDUODA grokernė, yra 
5 ruimai dėl pragyvenimo. Ly
gas ilgas, renda pigi. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos 

4522 S. Hoilore St.

KETURI bizniavi kampiniai 
lotai po 27x125, Brighton Par
ke, kur statomi 40 nauji mūri
niai namai. Labai gera vieta ir 
gera proga dėl 'Bučerių ir Gro- 
seminkų^ Taipogi 2 lotai sykiu 
50 pėdų prie Archer Avė. ir 
Urawford Avė. Labai pigiai 
turi būt parduoti greitu laiku.

N. C. KRUKONIS, 
ELTA COMMERCE CO.

3251 S. Halsted St., Chicago, 
Tel. Yards 1234

III.

DIDELIS pigumas namų; ge
riausia .pabudavoti, tokie na
mai kainoja $17,000. Parsiduo
da 2 flatai po 6 kambarius už 
$15,300, kitas namas ! 
po 6 kambarius ir lotas šone. 
Kaina $16,900. Randasi ant 

* Campbell Avė. Vėliausios ma
dos įtaisymai ir turiu lotą par
duoti ant Campbell ir 68, N. 
E. kampas, 441/2X125, visi 
essesmentai užmokėti; namus 
galite matyti vakarais ir suba- 
tomis, nedčliomis visą dieną. 
Namus budavoju ant užsakymo,, 
už prieinamą kainą, kokį kas ’ 
nori ir planus padarau.

John S. Mezlaiskis 
7018 S. Campbell Avė., Chicago

BRIGHTON PARK 
DIDELIS BARGENAS

4 flatų 2-5, 2-4 kambariai, ant ce- 
’ ►, namas labai gera- 

stovyj, įtaisymai vėliausios ma
dos. Neša gera nuošimtį. Galima pirk
ti su mažai pinigų, $3,500, o likusius 
ant lengvų išmokėjimų.

Kampinis namas su bučerne ir gro
serne, biznis eina gerui. Beveik visas 
cash. Priežastis pardavimo nesveika
ta. Turi būti parduotu arba išmainy
ta greit.

Muro namas, naujas 2-5 kambarių, 
ir su lotu ir 3 karų garadžium, par
siduoda pigiai ar|)a išmaino ant 
bungalovv. Turi 
ną.

_ n . I mentinio pamato 
2 flatų' me stovyj, {tais;

būti apie Vienuoly*

MAINO 
ant plataus loto

150 NAUJU NAMŲ
Greitai augančioj sekcijoj, N. W 

Side, mokyklos, krautuvės ir trans- 
portacija.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
pagyvenimų bizniavus namas; ga
lima pirkti su bizniu arba be biz
nio. Biznis yra restaurantas. Gali
ma pirkti su mažu {mokėjimu arba 
savininkas mainys ant kitokio 
mo, 
mą

$190 dėl pradžios kelionei į 
neprikulmybę. Padaro jus tik
ru naAių savininku. Kaina lo
to tik $485. Arti parko, garo 
transportacija. Busai ir gatve
kariai. Nepraleiskite nepamatę 
šios puikios apielinkės. Tik 12

įmyliu nuo vidurmiesčio. Klausk 
PARSIDUODA bučernė ir gro- p. Leonardo Butkievicz.

sernė, biznis gęroj vietoj ir gerai]
išdirbtas per 4 metus. Priežastį par-J Į,. M. Jacobson Co. 
davimo sužinosite ant vietos. Turiu] -71-7 < ,1
parduoti į trumpą laiką. | 71/1 Granu Avė.

Kreipkitės.
19507 Edbrooke Avė. 

Tel. Pullman 4097

fanuos; priims lotus už 
{mokėjimų,
C. P. Suromskis & Co.

3352 S. Halsted St.
Boulevard 9641

na- 
pir-

PIGIAI parsiduoda apavų taisymo 
įstaiga (shoe repair shop).

1445 So. 50th Avė., Cicero

PARSIDUODA automobilius Mor-| PARSIDUODA Malt A Hop krau- 
seris, sporto modelis, bėga 90 my- tuvėt Išdirbta vieta per 7 metus. Sa
lių į valandą. Priverstas parduoti 
už $265.- 

P. BUDV1TIS 
2857 Emeraki Avė. 

Tel. Victory 4920

I vininkas apleidžia miestą. 732 West 
ulst St.. Boulevard 9013.

TROKAS 1925, Buick, mažai iš
važiuotas, tik 2«(MI mylių. Parsi 
duoda pigiai ar mhinysiu ant tour
ing karo. Tel. Hemlock 5419.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių, 
cigarų, ice krvamo, mokyklos reik
menų krautuvė. Priešais- didelę mo
kyklų, t kambariai pragyvenimui; 
pigi rend.u Yra garadžius. Parduo
siu pigiai.

3518 So. Wallacc St.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduoda 
4 kambariu medinis namas, elektrą, 
vanotč ir kiti paskutinės mados Įtai
symai. Frontas apsodintas medžiais. 
1% blokų nuo strytkarių linijos ir 
1 nuo bulvaro. Parduosiu už $3300. 
Mažas cash ir kitus lengvais išmo
kėjimais. 6134 So. Karlov Avė., Tel. 
Hemlock 5181. JOE VALENTAS.

PARDAVIMUI arba mainymui 13 
apartipentų Ciceroj, 3 ir 4 kamba
rių, netoli Chicago elevatorio, garu 
šildomas, visi kambariai šviesus, ven
dų $9000 j metus. Paimsiu bungalow 
*arba 2 flatų kaipo įmokėjiiną. 
informacijų atsišauk it, vakarais 
mie.

ANT
Muro namas 

37^x125, labai gražioj vietoj, neto
li Lietuviškos Bažnyčios ir mokyklų. 
Namas cash, priimsiu namą su moi- 
gečiais ne didesnį kaip 2-5'kamba
riais. Turi būti su beizinentu.

ANT MAINO
Naujas muro namas, '2-6 kamba

rių, su bungalow stogu, karštu .van
deniu apšildomas. Mainysiu ant'ma
žesnio.

Visi viršminėti bargenai randasi 
Brighton Parke. Atsišaukite

P. M. SMITH
Real Estate Ofisas 

4457 So. Tai man Avė.

$106
įmokėjus galėsit gyvent 4-5 arba 6 
kambarių mediniame arba mūriniame 
bungalow,

KAINOS NUO $2800 IKI $6200 
$100 CASH ’

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

ATVAŽIUOKITE ŠIANDIEN 
Daleiskit palodyti kaip lengva yra 
tapti namų savininku.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand A v. 

6407-6537 H ving Park Blvd.
Columbus 9552

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
CHICAGO J

Didelis Buildingo lotas už $390

Geriausiame residencijos distrikte 
ant South Shore. Arti Illinois Cent
ral brukavotos gatvės, apmokėtos. 
Proga padaryti didelį pelną, arba pa
statysiu ir finansuosiu Jūsų namus.

Union Bank of Chicago Trustee 
Title Guaranteed Chicago Title 

and Trust Co.
Rašykite

WM. GREENEBAUM 
2048 Strauss Bldg.

310 So. Michigao Avė. 
Harrison 9660—.1-2-3

PARSIDUODA I kambarių medi
nis namelis ir pusė akro žemės. 
Turiu greit parduoti, leisiu pigiai. 
Yrrf karvė, vištos, viskas sykiu 
$3850, $1500 cash, o kiti po -$25 
mėnesiui. Taipgi parduodu 1 lutą.

5222 S. Nattingham Avė.

Del
na-

A. O. ZAIIRADNIK 
2120 So. Blst Avė. 

Cicero, Illinois 
Arba Tel. Cicero 2861) WX

- --- -- -

EXTRA
ESU priverstas greitai ir pigiai 

parduoti 5 kambarių gražiai ir 
naujai pabudavotą bungalow; {tai-Į mais. 
sytas kuoparankiausiai. Parduosiu 
už septynias tuksiančius aštuonis 
šimtus ($7,800). Kreipkitės pas sa
vininką subatomis po pietų ir ne- 
dėliomis 7218 S. Maplevvood Avė.

‘ PARSIDUODA 5 kambarių 
medinė cottage su beismentu, 
su dideliu lotu, cash $1500, li
kusius mėnesiniais . fišmokėji- 

Rubin Bros.
4155 Archer Avė.

NAUDOKITftS1 PROGA z
Kurie norite pirkti bizniavų lotų 

ant Archer Avė. ir Crawford Avė., 
čia yra proga padarvti daug pinigų, 
šiuo reikalu kreipkitės pas A. GRI
GAS, 3114 So. Halsted St., Telefo
nas Boulevard 4899.

2 flatų namas, mainysiu ant biz
nio.

Atsišaukite pas
A. GRIGAS

3114 So. Halsted St.

PARSIDUODA 2 augštų namas, 1 
augštas krautuvo ir 6 kambariai, 
antras augštas 6 ir 4 kambariai, ga
radžius 1 mašinai.

1408 So. Union Avė.
4 FLATŲ po 4 kambarius ir už

pakalyj mažas medinis namelis, 3 
kambariai ir daržinė.

So. Union Avė.

FORDAI
PRALENK šitą — atnaujinti tre

kai nauji 
liaus. $150 ir aukščiau, 
starterių.

ROY F. MI DI) MOTOR CO.
Autorizuoti Fordo Pardavėjai 

4301 \V. Matiison St. 
Austin 2644

,, ■ .....

bodies •— visokio

RAKANDAI

PARSIDUODA bučernė 
grosernė, puikus fixtures, ir 

Su ir be sos mašinos reikalingos.
Bučernės .biznis išdirbtas per 
metus.
Agentai neatsišaukite.
Kreipkitės.

4517 So. Washtenaw Avė.
Alex

ir 
vi-

O

NEPAPRASTAS BARGENAS
Jūsų įmokėti $1,500 pabudavos 2 

flatų namą apielinkėj Milwaukee Avė. 
ir Division Street.

Labai prieinama kaina
J. S. KOBRZYNSĘI & CO.

1241 N. Paulina St. 
Brunswick J5274

5 kambarių medinė" cottage, aržuo
lo baigtas. Pečių šildomas. Gatvė bru
kuota. Namas be skolų. Kaina $5,250, 

Avė.

GERIAUSIA proga pirkti na
mą. Tas namas tur būt parduo
tas greitu laiku. Aukščiausias 
pasiūlymas paims. Namas ran
dasi prie 59 ir Kedzie ant 
VVhipple. Namas vieno meto se
nas. Aržuolo baigtas, 60 pėdų 
ilgas, 25 pločio. Lotas. Puse 
garadžio murina dėl dviejų ka- Krautuvė"ir flatas, 3514 W. 59th Št. 
rų. Gražiausiais medžiais apsd- ’rRi 3008 W. 59th St. '! aijigi 5621 S. 
.; , .. 18 , u o lKedzie Avė. Kbmišehas brokeriams.

1408 
Savininkas

• 141(T So. Union Avė. 
2 augštas

d
SAVININKAS parduoda bargeną 

tiems, kurie supranta bargeną, kuo
met jį pamato.

4-5 kambarių flatas 6328-30 South 
Albany Avė.; 3241 W. 62nd St.;

PARDAVIMUI furničiai, labai pi
giai. Turi būt greitai parduoti — va
žiuoju Lietuvon. 3349 Auburn Avė.

DIDELIS bargenas, $566 rakan
dai, parsiduoda valgomojo kamba
rio setas, dreseris, counsul yiktro- 
la. library. setas ir lempa, 3 šmo
tų parlor setas, viskas mahoni. 
I’arduodu už $150. Reliable Furni- 
lurc Store, 3614 So. Halsted St. At
dara vakarais.

PARSIDUODA grosernė ir delica- 
tesen Storas. Geras biznis. Maišytų 
tautų apielinkėj. Labai gera vieta 
dėl ženotų žmonių. Yra gražus 4 
kambariai, randos $45.00 mėnesiui. 
Turim greit parduoti pigiai arba mai
nysiu j gerą automobilių.

5702 So. Racine Avė.

cash $2,000. 5248 So. Trumbull 
SHIVELY & AVHITE 

Išskirtini agentai 
3044 W. 63rd Street 

Prospect 1616

dintas. Namo'adresas 5828 S. 
Whipple St. Savininkas E. Vit
kauskas, 6624 S. Sacrainento 
Avė. Republic 9578.

..........R .................. . ■■■■■■■■»

Pašauk
Prospect 8588

PARDAVIMUI stubos rakan
dai 6 kambarių. Taipgi ir rui
mai ant rendos. Renda pigi. 
Priežastis pardavimo — išva
žiuoju i Lietuvą. 3028 South' 
\Vallace St., 3-čios lubos.

KAS pirmas, tas laimės. Di
delis bargenas. Parsiduoda gro
sernė arba mainysiu ant auto- 
mobiliaus; Turiu du bizniu; vie
nų jau galiu atiduoti.

627 ,W. 14 St.

TURIU z parduoti lotų arti 
Lavvrence Avė. 30X125. Bar- 
genas, $200 įmokėti, likusius 
lengvais išmokėjimais.

Naujienos Box 809, 
1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA arba išsimaino, 7 
kambarių rezidencijų, nelabai toli nuo 
Chicagos. Parsiduoda labai pigiai. Sa
vininkas mainys ant Chicagos namo, 
lotų, farmos arba bile kokio biznio.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
8352 So. Halsted St. 

Boulevard 9641

PARSI DUODA rakandai G kamba
rių, 6935 So. California Avė., 2 lubos.

PARSIDUODA 10 šmotų aržuolo 
valgomojo kambario setas. Didelį 
kietųjų anglių pečių, kaip nauja-. 
Parlerio setas. Didelės kėdės.- Ga- 
zinis pečiukas, l'ireless cooker. Vi-- 
tuvės stalą. Rašomą stalą. Pigiai.

Atsišaukite
2953 So. Union Avė.

PARDAVIMUI forničiai ir pianas 
pigiai. 3216 So. Halsted St. Yards 
0403.

PARDAVIMUI
NESVEIKATOS dėlei turiu par

duoti savo groserne. Geroj apielin- 
kėj. 2252 W. 54th PI.

TURIU PAAUKAUTI, BARGENĄ
Pirmos klesos grosernė ir bučemė. 

įsteigta 14 metų. Labai geras biznis. 
Geras lysas. Pigi renda. Savininkas 
apleidžia biznį. Parduosiu namą ir 
krautuvę.

5518 So. Robey Street 
Prospect 3954

PARSIDUODA Ice Cream parlor 
arba mainysiu ant automobiliaus.

3528 So. Jialsted Street
■ ——|«n ■- • ■■ I

PARSIDUODA gazolino ir grysinl- 
mo stotis ir garažas dėl taisymo ka
rų ant didžiausio biznio kelio Chica- 
goje. Biznis geras dėl gero žmogaus. 
5 metų lysas, pigi renda, labai žema 
kaina, nes savininkas išvažiuoja į ki
tą miestą. 7259 So. Westem Avė., 
Tel. Hemlock 4365.

PARSIDUODA grosernė, biz

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė. 5100 S. MarshfieldJ 
Avė. Visokių tautų apgyvento]} loTas ant pardavimo, 36x125 ant 
vietoj. Atsilankęs visą patirsi So.^Rockvvell St. ir W.^ 69th St. ar- 
ant vietos. W. Juris. Lafayette 
9233.

NAMŲ PIRKĖJAI TftMYKITE 
, ŠIUOS BARGENUS

2916 So.. Union, Avė. 2 fl. brick, 
5—6 kambarių. Prekė $8,200.

2 PAGYVENIMŲ^ mūrinis 551h 
ir Spaulding Avė, 5—6 kambariai. 
Kaina $13,500. Garu šildomas.

55th St. ir California Avė. 5—5’ 
kambarių. Kaina $11,500. Garu šil
domas.

5706 S. Morgan St. Krautuvė ir 
3 f), 5—g—4 kambariai; medinis 
namas, tik reik $1000 cash, kitus 
kaip rendą.

Del platesnių informacijų 
kitės pas

WM. GR1TENAS
3241 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 5066.

GERIAUSIA vieta, kampinis 2 
augštų mūrinis biznio namas, 70 pė-. 
dų lotas, grosernė Ir bučernė. Senai 
išdirbta. Daro gerą biznį. Parduoda
me, nes partneriai nesutinka* 

5129 Archer Avenue 
Kampas Kildare 
Lafayette 0392 ,

BARGENAS. * Parsiduoda 5 kam
barių naujas bungalovv. Cementuotas 
skiepas, didelios viškos, dvieji por- 
čiai, $4,800. Cash mažai tereikia.

ZIGMONTAS GEDVILAS
11748 So. Peoria St.

West Pullman, III. 
Phone Pullman 5805

krcip-

PARSIDUODA arba išsimaino 
bučernė ir grosernė. Nauji rakan
dai; stako daug, biznis geras. Par
duosiu visą arbu pusę; mainysiu j 
mašiną. Kurie nori uždirbti, ne
laukit ilgai. Šaukit

Tel. Boulevard 8829.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, ice mašina. Gera išdirbta 
vieta, arba mainysiu į namą arba 
lotus.

Kreipkitės.
3432 S. Halsted St/ 

Tel. Boulevard 9656

PARSIDUODA trokas ir minkštų 
gėrimų route, kur galima daug pi
nigų padaryti. Pardavimo priežas
tį patirsit ant vietos.

Kreipkitės
3302 So. Union Avė.

1 augštas iš užpakalio

Užmiršk rūpesčius

NUPIRK nuo manės gyosernę, 
turėsi lengvų gyvenimų ir pinigų. 
Esu priverstas parduoti greit. Duo
siu ant išmokėjimo. Už {mokėjimų 
priimsiu pianų, forničius arba kit
ką. Galima pirkti su namu.

4141 So. Maplevvood Avė.

nis eina gerai, apgyventa viso- Parduoti
kių tautų. Parduosiu atskirai 
arba su namu. Priežastis par
davimo — turiu du bizniu. At- 
sišaukit 7322 Š. Robey St.

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
namo, čeverykų taisymo dirbtuvė ir 
saldainių krautuvė, 6 kambariui pa
gyvenimui. Yra dvejos mašinos dėl 
čeverykų taikymo. Vienas galima 

skyrium. 
2053 W. 22nd Place 

Chicago, III.

ti Marųuette Park ir Šv. Kazimiero 
Vienuolyno. Gatvėn ištaisytos. Labai 
graži vieta dėl norinčių būdavot!.

Pašdbk savininką
Tel. Fairfax 8977

IŠSIMAINO puiki 5 kamba
rių režidencija, gražioj apie- 
linkej, lotas platumo 90x150. 
Mainysiu ant 2 flatų namo.

Kreipkitės pas
F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avenue
Tel. Lafayette 5107 .

PARSIDUODA ,7 kambarių 
rezidencija. Bargenas greitam 
pardavimui.

6145 S. Rock’well St.
B. C. Hartshorn

Didelis pigumas
Brighton Parke naujas muro na

mas 6 kambarių, vandeniu šildomas, 
garadžius 2 automobiliams. Parduo
siu tuoj. Kaina $14,300.

B. JASUDES 
2015 So. Robey Street

Išmainysiu ant farmos
8 rflatų muro namą po 6 ir 4 kam

barius. Elektriką, gazas, maudynės; 
rendos $2,000. išmainysiu ant far
mos.

B. JASUDES 
2015 Su. Robey Street

ARGO
Argo — naujas 5 kambarių mūri

nis bungalovv. Nauios konstrukcijos. 
2 lotai. Vertas $9,5ūd. Kaina $8,000, 
$5,000 cash, likusi lengvais išmokė
jimais.

PARSIDUODA restoranas prie The Boy T. Mould Co. 
Sangamon St. H. ALAX. 7627 W. 63rd st., Argo, III.

$390
DEL bulvaro namo diduin 

lotas 33X156 pėdų, Calume 
distrikte, netoli bažnyčios; mo 
kykla skersai gatvės. Yra vis 
geri patogumai; gatvekariai 
busai ir traukiniai. Title garan 
tuota per ‘Chicago Title & Trus

WM. GREENEBAUM
2046 Straus Bldg. 
Tel. Harrison 9660

Tušti 'apartmento arba biznio 
vieta• 

šiaur-vakarinis kampas, 140 pė
dų, Garfield boulevaro ir So. May 
Street su 75 pėdų frontu į Racine 
Avė., j šiaurę nuo gazo. stoties.

Mes esame įgalioti padaryti 10% 
Daaukavimą ant šios nuosavybės. 
Priimsime $10,000 kaip {mokėjimą, 
likusius pagal sutarties.
KOCH & CO. EXCH. AGENTAI 

2603 S. Halsted St.
x ' Victory 6590

Supirkinėjimas ir Mainymas
Turiu ‘parduoti rezidencijos lotų už 

$1400 ir biznio prapertę. 2 blokai nuo 
elevatoriaus. Imsiu pirmus ir antrus 
mortgečius arba' gerus bondsus ar 
stakų. Greitam pardavimui. Rašyk 
tuojaus. NAUJIENOS, 1739 So. Hal
sted St. Box 799. 7 .

Farma ant ežero kranto
Parsiduoda labai pigiai; {mokėti 

$1,500. Savininkas mainys ant na-i 
mo, priims lotus už pirmą {mokė- ■ 
jimą. Farma randasi Michlgan vai-1 
stijoj., Geriausi namai išstatyti, 
gyvuliais ir mašinomis, kas 
reikalinga ant ūkės. Platesnių 
nių kreipkitės:

C. P. Suromskis & Co.
3352 S. Halsted St.

Boulevard 9641

TIKRAS BARGENAS

su 
tik 
ži-

SERAI—BONAI
LIETUVOS

BONAI 
taipgi Vokiečių, Francuzų 

ir kiti bonai
Perkame ir
Parduodame •

Kaįnas siunčiame dykai 
ant pareikalavimo 

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

SA EFIMOFF
Room 1005 29 Broadway

New York City

M0RT6ECIAI-PASK0L0S
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi /perkame Trečius Morgičiu* 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedne Ava., 

Lafayette 6188

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą { 24 valandas.

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

Phone Central 6260

PUIKIAUSIA vieta dėl roadhouse. 
12 kambarių mūrinis nttmas, 3 ak
rui žemės, 3 karams garadžius, na
mas karštu vandenių* apšildomas, 
elektra, gasas ir vanos. Raudasi 
prie pat Forest Preserve, 8 mylioj- 
nuo Chicagos, ant cementinio ke
lio. Yra sodnas ir daug medžių.

KAMPAS, 64 >/2 akrų žemės, Ar
cher ir 127 St. Pusė mylios nuo 
geležinkelio stoties ir streetkariąl 
linijos; geros trobos, yra gasas,

BARGENAS
Parsiduoda pigiai mūrinis na

rnas, 4 pagyvenimų, 2—5, 2—4. 
Visi kambariai šviesus. Mūrinis 
garadžius 2 karam. Namas ran
dasi 3207 S. Lovve Avė, Parduo
da savininkas. Pamatyk jį ap
link šių namą po šiuo antrašu:

716 West 31 Štreet .
2 lubos iš užpakalio

Puikus 2 flatų muro namas, 5 ir 5 
ruimų, šiltu vandeniu apšildomas, 
mūrinis garažas dėl 2 automobilių, 
puikiausia vieta Brighton Parke, ar
ti dviejų strytkarių linijų. Savinin
kas turi parduoti trumpu laiku už 
geriausj pasiūlymą. Kaina $12,950; 
įmokėti reikia $5,000, likusius palie
ka ant mortgage.

Atsišaukite:
/ J. N. ZEWERT CO. 

4377 Archer Avė.
-- ---------- --------- 1------ —

GERAS INVESTMENTAS
Pardavimui kampinis lotas ant 

Archer Avė., 72x127 pėdų. Gera vie
ta dėl gazolino stoties. Savininkas 
parduoda pigiai, ir ant lengvi išmo
kėjimų. Turime daugiau bizniavų lo
tų ant Harlem ir Archer Avės. Ge
riausios vietos dėl investmentų kur 
galima daug uždirbti pinigų.

Atsišaukite: ✓
J. N. ZEVVERT CO.

4377 Archer Avė.

Paskola namų savininkams nuo $200 
iki $2000. Užmokėjimui taksų, spe
cialių assessmentų, pataisymui, už
mokėjimui skolų arba dėl title. Mė_ 
nesiniais išmokėjimais.

RELIANCE REALTY 
T MORTGAGE CO.

30 N. LaSalle St. ' Franklin 1808

'REIKALINGA pirmieji ir antrieji 
mortgečiai, stakai ir bondsai. Veik 
greitai. NAUJIENOS, 1789 So. Hal
sted St., Box 798.

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

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

kur

geležinkelio stoties ir streetkarių PARSIDUODA 2 flatų muro na- 
linijos; geros trobos, yra gasas,1 mas 5 ir 6 kambariai ir beizmentas. 
elektra ir vanos. Daug medžių, lau-| Karštu vandeniu šildomas. 2855 So. 
kai apsėti, šios abi vietos parsi-1 
duoda pigiai arba išsimaino ant na-] 
mo ar lotų.
/ P. GASIUNAS

3101 S. Halsted St.
Yards 1119 arba BlbvdL 7854

BARGENAS
Parduosiu mano paties budavotą 5 

kambarių bungalovv: Viskas moder
niškai įtaisyta. Graži apielinkė, gera 
transportacija. Pigia kaina. , 

/ 3624 W. 65th PI.
Prospect 7216

Hamlin Avė.

PARSIDUODA -2 namai, Rardvvare 
ir dažų krautuvės. 1842-1844 West 
47th Street.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūrinė 
cottage. Karštu vandeniu šildoma, 
elektra, maudynė. 3635 So. Union 
Avė., Yards 6432.

ka-

vi-

DIDELIS BARGENAS
Savininkas priverstas parduoti ką 

tik užbaigtą 2 flatų mūrinį namą, 5 
ir 5 kambarių, karštu vandeniu ap
šildoma, arti Vienuolyno. , Parduosiu 
už pirmą pasiūlymą.

2619 W. 69th Street 
Phone Canal 7473

BARGENAS. Pardavimui 5 ruimų 
cottage. Savininkas turi parduoti 
greitu laiku. Kaina $3,800; $1,000 
I mokėti, o likusius ant lengvų išmo
kėjimų. Atsišaukite prie

J. BYKOWSKI 
5882 Archer Avė.

Ofisas atdaras Nedėlioj visą dieną.

PARSIDUODA North West y
kampas 56-tos ir Morgan S t.
4 flatų po 5 kambarius ir 5 
rams garadžius. Kambariai di
deli, šviesus. Moderniškas
sais atžvilgiais. Karštu vande
niu šildomas, naujas namas.' 
Parduosiu už $30,000, $10,000 
įmokėti. Štai yra didelis bar-' 
genas. Ateik prisirengęs dėl 
biznio. Klausk 5544 So. Mor
gan S t.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 

■ sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą į devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą j vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime jsigyti abclną mokslą. Sa
vo buv{ žymiai pagerinsite, kai busi
te abelhai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Vasaros laiku mokiname už 
pusę kainos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
-3106 S. Halsted &L, Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 mūriniai namai 
po 2 flątu, vienas po 5-6 kambarius, 
antras po 5-5 kambarius

4033 So. Maplewood Avė.

IŠSIMAINO 2 flatų su štoru na-.‘ .- . .
mas. Mainysiu ant 2 flatų arba a.žl0J 
cgttage. Phone Michigan 0764.

PARSIDUODA naujos rųadds 6 
kambarių bungalovv, ką tik pabaig
tas, ištaisymas aržuolo. Karštu van
deniu apšildytas. Tik $8,500., 

4924 So. Keeler A.ve. .

PASIRENDAVOJA 3 kambarių 
datas dvi poros arby mažės šeimy
nos; labai gražioj vietoj, prie par
ko..

SAVININKAS parduoda 2 flatų 
mūrinį namų ant^ Archer Avė. ir 
Keeler. Naujausios mados įtaisymai. 
Bargenas. Savininkas bus prie namo 
šeštadieny] ir Sekmadienyj.

Telefonuok Kedzie 9379

Avė.

labai gražioj vietoj, prie par-

5533 S. Claremont Avė.
\ Tel. Republic 9059 

blokas į rytus nuo Wcstern

BARGENAS. Parsiduoda stuba, 
4 ruimų katečius, ant 2-jų lotų, labai 

*’■* Parduodu labai pi
giai — priežastis pardavimo važiuoju 
Lietuvon.

Kreipkitės,
G. JASAITIS,

5748 So. Moody Avė., Chicago, III.

BARGENAS. Parsiduoda du muro 
namai 2 po 5 kambarius, trys mie
gamieji ir 2 po 6 kambarius, du 

, mašinų garadžius, vandeniu apšil- 
• domus. Hondos $146 { mėnesi; kai

na $13,900. Savininkas
X JOE LILEIKA 

6750 So. ('ampbell Avė,

BARGENAS. West Side 2 flatai po 
6 kambarius, muro namas, geriausia
me stovyje. Parduosiu už $7,500. M. 

ABRAMAVIČIUS, 2015 So. Robey St..

PARDAVIMUI 5 kambarių medi
nis cottage, 5 kambariai beismente 
ir garadžius. Bargenas. 2449 W. 
45 Sl- ,__________ • I PARSIDUODA 2 flatų po 5

luncmimn * r i u • kamb. muro namas ar mainysiu PARSIDUODA 5 kambarių nau- , _ ,
jas medinis bungalovv sykiu su ra- ant grosernės ar gero automo- 
kandais. Gera proga pigiai nupirk- viliaus. Agentai nereikalingi, 
ti, nes esu priversta greit parduoti. e A . . . .
6954 S. Rockvvell St; S965 »<>•. Archer Avė. xAlex

oxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 83>Čios gatv., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

j Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi- 

! rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jųsų išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 

, jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

litT Wtat Mfcduen St.
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