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Bulgarijai gresianti 
revoliucija

Budapešte prasidėjo dide 
lė komunistų byla

Riaušes Paryžiuje pasitinkant 
atvykusį Ispanijos diktatorių

Bulgarijoje gresianti kilti 
revoliucija

Didelė vengrų komunisfy 
byla Budapešte

VIENNA, Austrija, liepos 13. 
— Pranešimai iš Belgrado skel
bia, kad Bulgarijoje gresianti 
kilti revoliucija.

Viennos laikraščiai telegrafu 
pasiuntė atklausimus savo ko
respondentams Sofijoj, bet jo
kio atsakymo nesulaukia.

Bulgarijos karališkos šeimy
nos draugai Viennoje užtikrina 
laikraščių korespondentus, kad 
karalius Borisas keliaująs į če- 
choslovakiją vakacijoms, ir kad 
Bulgarijoj viskas esą ramu.

$4,409,377,454.15 vald 
žios išlaidoms

komunistai kaltinam^ dėl 
sąmokslo įsteigti Vengrijoj 
bolševikišką režimą

VIENNA, Austrija, liepos 13.
Vengrijos sostinėj Budapeš

te vakar prasidėjo didelė komu
nistų byja. Teisiami penkiasde
šimt šeši komunistai, kaltinami 
dėl bandymo suardyti socialinę 
tvarką Vengruose. Mathas Ra- 
kosi, korrfiinistų vadas, ir jo 
draugai kaltinami dėl darymo 
sąmokslų įsteigti Vengrijoj bol- 
.ševikų režimą, naudojanties 
sovietų Bušų pinigais ir vei
kiant pagal komunistų interna
cionalo įsakymus.

Bakosi visai nebando gintis.

K v | '
Reginys Lake Denmark, N. J. po ekspliozijos. Paveikslas buvo nuimtas 
nuo orlaivio P. & A. Photo.

Riaušės Paryžiuj atvykus * Tremiamas diktatorius ju 
Ispanę diktatoriui rininky pamosuotas

Francijos-Anglijos skoly 
mokėjimo sutartis

Socialistai kviečia miesto 
bininkus nedalyvauti 
duose su deRivera 

t

tary- 
para-

A t-

.Jis sako, kad jis ir toliau ko- Įrokkos sutartį
””\TGTONAS, liepos 13. munistinsiąs Vengriją, j^i g'ali-

— Pastaroji kongfeao 
valdžios išlaidoms 
metams apropriavO
$4,409,377,454.15.

Praeitais metais 
priuota $3,938,490.773.

sesija
1927 fisko

viso labo

buvo apro-

Belgy karalių nori padaryt 
diktatorium

mą — ramiu budu, jei reikėsią 
—per revoliuciją.

Ifalija nori lygaus balso 
Tanžiro klausimu

ROMA, Italija, liepos 13. — 
Oficiozas Tribūna 
kad kiekviename 
me pasitarime, 

BRIUSELIS, Belgija, liepos]Tanžiro klausimą, 
13. — Ministerių kabinetas nu- nai reikalausianti 
ture prašyti parlamentą suteik
ti Belgijos karaliui Albertui 
diktatoriaus galią šešiems mė
nesiams, kad ta priemone pa-j 
statytų ant kojų krašto ekono
minę padėtį.

pareiškia, 
tarptautinia- 
sprendžiant 

Italija buti- 
sau pilniau- 
su Francija, 
ir Ispanija.

Moteriškė išgulėjo 53 
dienas be sąmonės

kraštas

sios balso lygybės 
Didžiąja Britanija

Laikraštis priduria, kad Tan
žiro klausimu premjeras Mus- 
solini turėjęs nesenai svarbų 
interviu su kitų suinteresuotų 
valstybių atstovais.

[Tanžiras, pajūrio
Afrikos šiaurių vakarų kampe, 

. buvo 1925 in. liepos mėnesį An- 
|glijos, Francijos ir Ispanijos 

* naci raavt 11 n»vr vi 11 i ntarn iru.

jnalizuotas. Pastarieji keblumai 
i Morokkoj davė progos vėl kilti 
klausimui dėl įtakos sferos Tan- 
žire, ir Italijos spauda pradėjo 

Į kampaniją, kad bet kuriose bu- 
{simose tuo klausimu derybose 
■ Italija negalinti būt ignoruoja- 
’ma.]

CLEVELAND, Ohio, IiePu' , pasirašytu protokolu internacio- 
13. — Vietos piliete, Mn». Ma-t,„i,i..m„i 
rion Casselberry, kuri gegužės* 
20 diena buvo sužeista automo-* 
bilių kolizijoje, vakar pirmą 
kartą atgavo ;
jo pati priimti maistą. Per pen-j 
kiasdešimt tris dienas ji išgu
lėjo be sąmonės. 
----------------------- ------- --------

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Klimas bus ištremtas j In 
dy vandenyno saly

Portugalų 
maištų, 
gen. da

laivo įgula, pakėlus 
tremiama j Azorus 
Uosta grąžinus namo

PARYŽIUS, liepos 13. - HaPARYŽIUS, liepos 13.
vykimas Ispanijos diktatoriaus was pranešimas iš Lisabono sa- 
?rimo de Riveros į Paryžių pa- ko, kad Portugalų kreiseriui 
sirašyti Francijos-lspanijos-NJo- ĮCarvalhao Araujo gabenant bu- 

' 'į ir dalyvauti vusį Portugalijos diktatorių, 
Francijos tautinėj šventėj, lie- generolą Gomesą da Costą, į 
pos 14 d., sukėlė pasipiktinimo Anglą d’Heroisme, Azorų salo
ne tik komuniatuose it socialia- se, kreiserio įgula pakėlus maiš
tuose, bet ir liberalų respubliki- tą ir tremtinį išsodinus krantan 
ninku rateliuose. lOporte, da Costos gyvenamąja-

Geležinkelio stoty diktatorius me mieste.
pasitikta rpinios piktais rėkavi-Į Sako, kad šiauriniame kari
mais ir švilpimais, nežiūrint (niame regione penkios kariuo- 
skaitmeningos policijos pastan-(menės divizijos pareiškusios sa
gų suvaldyti demonstrantus, j vo pritarimo generolui da Cos- 
Pagaliau policija atakavo mi- ' tai, ir prieš dabartinę gen. Car- 
nią. Dfcug galvų buvo piamuš-' monos valdžią.
ta ir šešiolika asmenų areštuo- ?L.Nuglna Costog .
ta. t • į

Liberalų laikraštis L’OeuvreP LIŠABONAS, Portugalija, 
dėl to klausia, “kokia teise res-Įl*eP°s 1^. —- Laivyno ministeri- 
publikos policija skaldo gaivus 
laisviems piliečiams, kurie švil
pia diktatorių?”

Laikraštis Quotidien 
gjai pastebi, kad “Primo 
vera atvyko kartu.su 
švęsti laisvės šventę.’’ 

Socialistų federacija pareiškė, 
kad de Riveros vizitas esąs 
pasityčiojimas ir užgavimas 
darbininkų klasės, ir prašo mie
sto tarybų narius socialistus 
nedalyvauti miesto paraduose 
ir kitose ceremonijose, jei ten 
pasirodys diktatorius.

Kataloniečių respublikininkų 
komitetas Paryžiuje ir Ispanų 
Voluritierių organizacija nutarė

LONDONAS, liepos 13. — 
Finansų ministerio Churchillio 
padarytu šiandie pranešimu at
stovų bute, vakar pasirašyta su 
Francija skolų »sutartis paden
gia ne tik Franci jos karo sko
las, bet beveik visas esamąsias 
sąskaitas tarp Didžiosios Brita
nijos ir Francijos.

Savo skolas Anglijai Franci
ja mokės dalimis, iki 1930 metų 
mokėdama kas metai po $20,- 
000,000, $30,000,000, $40,000,-
$50,000,(XX) ir, 1930 metais —į 13. 
$62,500,000. * | per kompanijos įstaigoj eksplio-

Nuo 1930 iki 1956 metų bus davus gariniam katilui, vienas 
mokama kas metai po $62,500,-'darbininkas, Jacob Seeger, buvo 
000, pagaliau per paskutinius ’ užmuštas, du kiti, Tomas Fes1 
trisdešimt vienus metus Fran-'houi1 ir John, Fitzsimmons, pa- 
cija mokės kas metai po $70,- 
000,000, • . .

ironin- 
de Ri
mtimis

1 ja oficialiai nugina gautą Pa
ryžiuje pranešimą, kad kreise
rio Carvalhao Araujo, gabenan
čio gen. da Costą į Azorus, į- 
gula pakėlus maištą ir buv. 
diktatorių pargabenus atgal į 
Oportą. Vyriausybė \ priduria, 
kad krašte esą viskas ramu.

Fašistų vadas mirtinai 
sužeistas duely

gandai, kad Ispanijos 
davus kai kuriems Pa- 
laikraščiams bendrai 
pesetų, kad sudarytų 

karaliui ir

Eina 
valdžia 
ryžiaus 
600,000
palankią Ispanijos 
diktatoriui atmosferą.

Dešimt žmonių sužeista 
New Yorko “subway”

Žiemiy ašigalio niekas 
negal savintis

Kaltinamas streiklaužys motor- 
manas dėl kriminalinio neat
sargumo gabenant pasažierius

NEW YORKAS, liepos 13.— 
Streiklaužių operuojamais po
žeminiais traukiniais pavojinga 
publikai važinėti.

Praeitą naktį buvo sužeisti 
dešimt pasažierių, kai ekspresi
nis Broadvvay-Seventh Avenue 
traukinys, streiklaužio motor- 
mano operuojamas, trenkė į 
linijos galo bumperį.

150 pasažierių, stovėjusių 
ties durimis traukiniui apleisti, 
buvo parblokšti ant žemės.

Streiklaužys motormanas — 
jo vardas William O’Dell, — 
kompanijos nesenai pasamdy
tas, tapo areštuotas, kaltinamas 
dėl kriminalinio neatsargumo 
traukinį operuojant.

OSLO, Norvegija, liepos 13. 
— Kapitonas Koald Amundse- 
nas ir kiti norvegai, orlaivio 
Norge įgulos nariai, skridusieji 
per žiemių ašigalį, vakar sugrį
žo į Norvegiją. Bergene jie 
pasitikta su didžiausiomis iškil
mėmis k ovacijomis.

*Kap; ‘Amundsenas, paklaus
tas-, kuriai valstybei priklauso 
žiemių ašigalis, Norvegijai, 
Jungtinėms Valstijoms ar Itali
jai, atsakė:

“Musų ekspedicija patvirtino 
nuomonę, kad žiemių ašigalis 
nėra sausumoj, bet jūrių vidu
ry. Del to gi jis yra interna
cionalinis, nepriklausąs nė Nor
vegijai, nė Jungtinėms Valsti
joms, nė jokiam kitam kraš
tui.”

Kap. Amundsenas sako, kad 
kitos ekspedicijos j ašigalį jis 
nebedarysiąs.

Keturi streiko pikietinin 
kai pašauti Vokiečiai užgynė, sovietų 

' propagandos filmas
NEW YORKAS, liepos 13. — 

Vakar' buvo pašauti keturi 
streikininkai siuvėjai, pikieta- 
vusieji 24-toj gatvėj, netoli nuo 
Fifth avenue. Tikimos betgi, 
kad jie pasveiks.

užgynė rodyti 
teatruose 

filmas, 
kareivių 

laive per

Sprogimas fabriko
Vienas darbininkas užmuštas, 

du sužeisti

LAFAYETTE, Ind., lie|x>s
— Lafayette Boxboard Ka

BERLINAS, liepos 13. —Vo
kiečių cenzūra 
krutamu jų paveikslų 
sovietų propagandos 
kuriose parodoma 
maištas Rusų karo
Rusijos-Japonijos karą. Maištas 
kilęs dėl to, kad laivo įgulai bu
vo duodamas blogas maistas.

Tos filmos buvo rodomos Ber- 
line ir kituose Prūsijos miestuo
se, bet kai jos pradėta rodyti 
provincijoj, kilo protestų aud
ra, ir pagaliau cenzūra jas už
gynė.

Suėmė $500,000 narko
tikų, siunčiamų j Kinus

Komunisfy kratos ir areš 
tai Italijoje

vojingai sužeisti.
Sprogimas atsitiko vos kelias 

minutes prieš tai, kai dirbtuvėn 
turėjo susirinkti daugiau kaip 
šimtas darbininkų ir pradėti 
darbą. .

ROMA, Italija, liepos 13. — 
Tarp generolo d’Alfonso, Bari 
nacionalinės milicijos vado, ir 
buvusio viceministerio Carado- 
nnos, vyriausio fašistų raitelių’ 
organizuotojo, įvyko duelis, ku- 
rame Caradonna buw) mirtinai 
pašautas.

ROMA, Italija, liepos 13. — 
Romos policijos būrys puolė 
komunistų organizacijos centrą, 
kuriam buvo pavestas komunis
tinės propagaųdos darbas de
šimty centralinės Italijos pro
vincijų. ,

Suimta organizacijos narių 
sąrašai, daugybė propagandos 
literatūros, ir du asmens areš
tuota.

Tėvas ir sūnūs perkūno
> užmušti
BELLEVILLE, Ontario,’ lie

pos 13. — Rednesvillėj, netoli 
nuo čia, perkūnui trenkus į 
Orange Hali kaminą buvo už. 
mušti VVellington Bowers ir jo 
sUnus. Penki kiti asmens buvo 
skaudžiai sužeisti.

Italija statydinąs milži
nišką karo aeroplaną

Suėmė tris tariamus 
traukinio sprog

dintojus

NEW YORKAS, liepos 13. — 
Garlaivy Arabic muitinės valdi
ninkai suėmė penkias dideles 
skrynias narkotikų, vertės 
$500,000.

Skrynios, ktrtios buvo žymė
tos, kad jose esą kėglių rituliai 
ir buožės, turėjo būt išsiųstos į 
Kinus.

Moterų konvencija

DĖS MOINES, Iowa, liepos 
13. — šiandie čia prasidėjo mo
terų organizacijos Federation 
of Business and ProfesionaI 
Women nacionalinė konvencija.

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

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas
žodžių) vienai dienai, 31.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereiks 
linge* per paskelbimus Naujie
nose.

PARYŽIUS, liepos 13. — Ei
nant šiandie pasirašytos Pary
žiuje 
rokkos
francuzams 
čių vadas, 
ištremtas į 
vandenyne.

Francijos-IspanijosJMo- 
sutarties sąlygomis, 

pasidavusis riffie- 
AI)d-el-Krimas, bus 
Reunijos salą, Indų

Amerikos firma duoda 
Lenkijai $2,800,000 

paskolos

ROMA, Italija, liepos 13. — 
Agence Roma sako, kad aero
nautikos departamentas ištobu
linęs didelį

QUEBEC, Que., liepos 13. — 
Čia tapo suimti trys amerikie
čiai,' pąsisakę esą Benjamin 
Landsman, Emanuel Haronson 
ir Joseph Haronson. Jie įtaria
mi kaipo tie patys asmens, ku
rie 1923 metais, apiplėšimo tik
slu, dinamitu išsprogdino Kali- 
fornijos-Oregonp sienoj, netoli

bombarduojamąjį nuo Siskiyou, Southern Pacific 
galintį gabenti .3^0 traukinį ir užmušė traukinio 

lėkti be su- mašinistą, kurintoją, kondukto- 
rį ir pašto vagonų prievaizdą.

NUPIGINTAS PINIGŲ 
PERSIUNTIMAS LIETUVON

svarų krovinio ir ] 
stojimo 5,(XX) mylių

skelbimų 
Mažiausia 
colis (apie 30

kai* 
kai*

13. 
da- 
Fe-

VARŠUVA, liepos 13. r Len
kijos valdžia pasirašė sutartį 
su New Yorko Ulen Contracting 
kompanija $2,8(X),0(X) paskolai 
iš 8 nuoš. 44 metams.

Paskola busianti suvartota 
municipaliams pagerinimams 
įvairiuose Lenkijos miestuose.

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

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

Tik pamislykit, už patarnavimą ir 
. greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 

Jus mokėsit tiktai 50 centų!
Telegrafuokit pinigus per Naujienas 

Lietuvon.

Chicagos Darbo Federa
cija gavo Radio leidimą

WASH1NGTONAS, liepos
— Prekybos departamentas 
vė leidimą Chicagos Darbo
deracijai radio išsiųstuvui ope
ruoti. Chicagos Darbo Federa
cijos radio išsiunčiamosios sto
ties kodas — WCSL, vilnies il-

* gris — 491.5 metrų.

Šeimynos tragedija
VANDA LIA, III., liepos 13.— 

Darbininkas Ed Savvyer nušovė 
savo žmoną ir paskui pats nu
sižudė. Priežastis nežinoma.

Cliicagai ir ąpielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
spėja:

Iš viso gražu; truputį šilčiau; 
vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra siekS mi

HERRIN, III., liepos 13. — 
Praeitą naktį plėšikai padarė 
puolimą vienos netoli nuo čia 
esančios roadhausės. Vienas plė
šikų, Hardin, buvo vietoj nu
šautas, kiti pabėgo. Roadhau
sės savininkė, Mrs. Mildred Ro- 
cassi, buvo į ranką pašauta.

LOUISIANA, Mo., liepos 13. 
—«• Amerikos vaisių augintojai, 
priklausą National Pomological 

nimum 54°, maksimom 64* F. ‘draugijai, laikys nacionalinę 
šiandie saulė teka 5:25, lei- konvenciją Chicagoj, rugsėjo 9 

džiasi 8:25 valandą. I dieną.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, 111

kartu.su
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[korespondencijos

RODYKLft No. 40
visai

DYKAI

Westvilios miestas

ne
KUPONAS

Didelis

Mainos SKAITYTOJAU!

Bažnyčios,

1323-1923

Svečiuose pas Westvilicčius Naujienų Ekskursantams

Vardas

Naujienose

Kaip atrodo Westville 
senam chicagiečiui

Pavaisino
- tai gar'

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas.

Kenas
16 unc.

pastry

pitn* 
puodu 
cukrų

Mėsa 
Košelės
Pajai

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

Naujienų Laivakorčių 
Skyrius

Pudingai 
Sosai 
Sriubos

žmonės j j 
ai tikras 
Nėra dcl-

3514-16 Rooaevclt Rd 
Arti St. Ix>uis Avė. 

CHICAGO, ILL.

UNSWEETENEO 

evaporateh
MILK

Istorijos apžvalgą parašė 
K. Binkis ir P. Tarutis

Ponas G. A. Nekrošas

Ponaš Alekna apart 
interesuojasi ii 

laikraščius skaito ir žino

..... ....... ................State.............
lipiklyk ir siųsk Naujienoms

Vardas ....................................... 8
Adresas ................. Lithuanian
THE BORDEN COMPANY
Borden Buik’.ing, New York

Ko tik nepamiršau papasakot 
apie bažnyčias. Bažnyčių ten 
yra dvi: Rymo katalikų ir ne- 
priklousomų katalikų. Abi baž
nyčios turi gerą pasisekimą ir 
gano žmonių duseles viena su ki
ta apsibardamas.

Papso išdirbėjus, ponas Dau
jotas, darbuojasi sau, patenkin
tas Westvilles gyvenimu ir apie 
Chicagą visai nesvajoja. Rinka 
dėl papso ten yra pakankamai 
didelė, kokios gal neturi dauge
lis Chicago biznierių 
ir manė savo papsu 
dus gėrimas!

Aukos Lietuvos ir Vilniaus 
našlaičiams.

LEMON MERINGUE 
PAJUS

Pakelyje iš Westvillės buvo
me užsukę Danville ir sustoję 
viešbutyje pas p, Chapą. čia 
jis turi gražų viešbutį, apie 70 
kambarių ir gerai mus pamylė-

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
' PASIRINK S AU DOVANAS 

DYKAI D EL JŪSŲ —

Ponas Aponaitis yra * vietos 
teisėjas. Tai irgi geras ir tei
singas žmogus. Jis be reikalo 
neteisia ne vieno. Jis ne ant 
kartuvių nesiunčia prasikaltėlių. 
O žmonės ten klauso va'ldžios ii 
įstatymų labiau, negu Chicago-

Švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias tartas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai
Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Reauty”. Dykai pareikalavus..

O šlažas, buvęs majoras, taip 
jau puikiai gyvena, 
myli, ir jis juos — 
VVestvillės pionierius 
to ko stebėtis, kad ir Dr. Kara
lius pas jį i žentus įsipiršo. Kiek 
teko girdėti węstviliečiai vėl 
rengiasi jį majoru rinkti.

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami Naujienas 
sau ar kitiems.

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

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

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

Įspūdžiai iš vietos ir 
kelionės.

Patsai VVestvillės miestas, dė- 
lei/savo buities veinodnmo, ne
daug kuo tepakitėjo. Aplinkui 
jį mainos, o viduje mainieriai 
'gyvena, čia jie turi keletą dirb
tuvėlių, keletą įi&htuvlų, teatrą 
ir valgyklų.

Buvau užėjęs Į vieną valgyk
lą pietauti. Pietai buvo geri, 
taip kaip ir pys mus ant Halsted, 
ir viskas butų, gerai, kad ne tie 
vabalai, kurie tėfe perdaug drą
sus... , 7 Į

Fourth July, sako p. Nekro
šas, praleidau VVetvillėje labai 
puikiai. Ten gyvena daug gerų 
lietuvių, kurių širdingumą ne 
prie bile-kokios kolionijos tepri- 
lyginsi. Čia, tiesa, randasi ne
mažai mano senų draugų, ale 
čia ir su naujoku lengva susi
draugauti.

Ponas Šatkauskas, VVestvillės 
miesto majoras, moka labai pui
kiai tvarkyti miesto reikalus, ir | 
aš, nesutikau nė vieno, kuris ne-1 
butų patenkintas jo gaspadoria- ; 
vimu. Be to jisai labai nuošir- j 
dus ir vaišingas žmogus. ' i

ŠEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuv? Seimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
vuprantama kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje,stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos Žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudš eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį darė.

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: Ją skaitai ir gerėsi —• tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius musų buvo, musų bus!

įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

' NAUJIENOS .
1739 So, Halsted Str., Chicago, I1L

Borden’s Evaporated Pienas yra 
grynas farmų pienas su palikta ja
me sinetona. lai geriausis pienas dėl 
virinio ir kepinio kur tik pienas yra

Buvau aplankyti ir mainų: 
nusileidome gilyn j požemį ir 
viską savo akimis apžiurėjau. 
Aklinose mačiau didelį progresą, 
visur elektra apšviesta, elektra 
varomi automatiškai operuoja
mi vagonėliai, gera venteliacija 
ir tinkama apsauga. Tai tuv 
būt dėlto yvestvilliečiai mainie
riai ir yra tokie sveiki ir drūti, 
kad tinkamose aplinkybėse dii-

% puod-ko Bordep's Evapo- 
rat«i Pieno

% pn«'*"*io karšto vandens 
IVk puoouko cukraus 
š'/se stpiayu šaukštą corn 

štai*
1 arbatini šaukštuką sviesto 

arba sviesto pavadotojo
2 kiaušiniu

Sulčių iš 2 lemonų 
Lemono. žievies bisk| 
Biskj druskos 
1 virtą

Bupllklt 
dvigubo 
dadėkit 
viską gerai išmaišykit ir vir- 
kit penkiolike minutų, laika 
nuo laiko pamaišant. A taki r - 
kit kiaušinius, suplakit.. kaiti
mų. dapilkit biskj | juos karš
to pieno, suplakit | sutirštš- 
jus| miših| ir pavirinkit dar 
penkias minutas, tankiai pa
maišant. Paskiau dadėkit drus
kos ir kuomet biskj atšals įpil
kit lemono sultis, paskiau su- 
pilkit f pastry Shell, aptepkit 
su meringus padaryto iš dvie
jų k.'hušinių baltymo ir dadė
kit trečdali puoduko pauderi- 
nio cukraus ir kepkit dar leng
vai per dešimti minatų, kol 
meringue biskj sukietėja ir 
paruduoja.

Borden’s Evaporated Pienas yra maistingas, nes jis 
yra pagamintas iš geriausio, gryno karvių pieno iš 
švariausių pieninyčių ir sveikų karvių. Kaip tik 
sykį pabandysit Borden’s jus paskiau nevartosit ki
tokio pieno. Visuomet turėkit jį savo aishaksy dėl 
netikėto atsitikimo. Jis nesugenda.

Virimo Receptą*
Daržovė kuri reikalinga prie viri

mo yra morka. Daugelis šeimininkių 
niekad nenaudoja morkų prie maisto 
vietoj kitų daržovių. Morkos yra mai
stingoj ir turi apie 10 nuoš. cukraus. 
Jaunos morkos yra geriausios prie vi
rimo. Jūsų šeimyna turėtų valgyt dau
giau morkų negu valgo. Sekantis re
ceptas gaminamas su morkomis.

Morkos hu Žaliais žirniais.
Trys čvertys puoduko evaporated 

pieno
2 puodukai kapotų morkų
2 šaukštai sviesto
2 šaukštui miltų
2 puodukai žirnių
Trys čvertys puoduko vandens.
Druskos įr pipirų dėl skonio.
Numazgok, suskusk morkas ir su

pjaustyk keturkampiais šmoteliais. 
Virink sūdytam vandeny iki suminkš
tės. Nukošk ir sumaišyk su dviem 
puodukais žalių žirnių kurie irgi bu
vo išvirti. Ant to užpilk sudarytą iš 
pieno ir miltų sosą.

Virtuvės Reikaluose
Po išmazgojimo arbatinio ir kavinio 

puodų, leisk jiem pastovėti su atkel
tais uždangalais, kad oras galėtų Įei
ti į vidų ir gražiai išvėdintų vidujini

vedė
jas Peoples Furniture kompani
jos, laike .Nepriklausomybės 
švenčių, buvo išvykęs su savo 
šeimyna aplankyt westvilliečių 
ir kitų savo senų draugų ir pa
žystamų, gyvenančių toli nuo 
Chicagos. Važiuodamas iš vie
tos į vietą, sako, matęs visur 
žymų progresą, kaip kulturinį, 
taip ir ekonominį. Lietuviai, sa
ko, progresuoja kiekvienoje vie-

Tai taip pasakojo N. Reporte 
riti i P. Nekrošas.

— Reporteris.

Murinę Co., Dpi. H. S., 9 B. Ohio St., Chkag<

I.eironai duos dusyk tiek skystimo 
kiek gauni paprastai jeigu pirm jų 
spaudimo sudėti juos ant šilto pe
čiaus ir palaikysi 15 ar 20 minutų 
laiko.

Nuvalymui lipšnių kepamu skarva 
<lų. trink jas lygiai su smurto popie
rių paskui naudok taukus ir druską 
ir galiaus suplauk su karštu vande
niu.

Pirm virimo vištos mėsą, ištrink ją 
iš viršaus su riekute lemono. Tas pa
darys paukštieną minkštą ir pilna 
skystimo.

Naminiai Pasigelbėjimui
Nuvalymui paprastų patiesalų nau

dok amoniją ir šaltą vandenį, 
mažai muilo dadelant. Prąšalinlmui 
nuo pametalų plėtmus, apibarstyk 
sausu krakmolu arba kreidos miltais 
ant nlėtmo.

Jeigu skurinė valiza sušlampa iš
tepk ją visą aliejum. Tas sulaikys 
odą nuo sutrukimo. ,

Nuvalymui medžiu nudažytą gele
žinį dalyką naudok borakso muilo pu
tas, kad vanduo daikto nepaliestų, tik 
trint muiluotą nugrjžtą skarulį. Pas
kui nušluostyk flanelių padarytu ke- 
rosine.

Ištrinimui oro kambariuose, kad 
net perimtų drapanas ir viską, paimk 
puoduką vandens ir dadėk kelis lašus 
lavender aliejaus ir pastatyk ant sta
lo kambaryje.

Grožės Patarimai.
Muilą naudojamą veidui nekeitinėk 

nuolat. Kaip tik randi muilą kuris 
tinka odai, nenaudok kitų. Perfuma.-> 
dedamas j muilą veikia kaipo antisep- 

‘ *“s sunaikinti tulus
Geras muilas taipgi būna 

putojimo gali- 
geras muilas 

Ste- 
geri

Laike S. L. A. Seimo, birželio 
22 d., Binghamtono S. L. A. 50 
kuopos grupės narių iniciatyvą, 
buvo susitarta parinkti keletą 
dolerių aukų Lietuvos ir Vil
niaus našlaičiams ir siunčiant 
pasveikinimą S.J*. A. Seimui, 
pasiųsti ir tas surinktas aukas 
per S. L. A. Seimą.

Nors oficialiai* musų kuopa 
jokio sveikinimo Seimui ir ne
siuntė, bet pasiuntė porą dele
gatų, kuriais turėjo būti gerb. 
J. M. Bučinskas ir M. Urbas.

Sumanymas aukas rinkti Lie
tuvos dr Vilniaus našlaičiams 
Binghamtono lietuviuose rado 
didelį pritarimą, taip kad A. Bal
čiui, F. Vaitiekūnui ir P. B. Bab 
čikoniui pasidarbavus, likosi su
rinkta $28.55 ir tai tik. į vieną 
vakarą viskas buvo įvykinta.

Aukos buvo pasiųstos S. L. A. 
seimui su pažymėjimu, jog pu
sė tų aukų turi būti pasiųsta, p. 
Šleževičienės vardu, Nepriklau
somos Lietuvos našlaičiams, o 
kita puse Vilniaus našlaičiams, 
Dr. Basanavičiaus vardų. Tuo 
pačiu laiku nuo grupės ir auka
vusių buvo pasiųsta ir S. L. A. 
seimui sveikinimas su atatinka
mais linkėjimais.

Aukas sudėjo šie geros valios 
lietuviai ir lietuvaitės:

M. Norblitas ir A. Chamo po 
$2.50; Jos. D. Chamo ir A. C. 
Balčys po $2.00; M. Gudauskie
nė $1.25; P. žemaitis $1.05; A. 
C. Balcienė, P. B. Balčikonis, 
Julius Bučinskas, F Vaitekūnas, 
Jos. Šatikauskas, St. Bučinskas, 
Vladas Balčikonis, Vincas Cotil- 
lis—Katilius, S. Smyk, K. Alek- 
sendmvičius, A. ,Adomaitis, 
N. Juodikaitienė, M. Pundis, St. 
Vaineikis, A. KUy.ępkajtč, M. 
Bučinskienė, M. Kazlauskas, J. į 
Morkūnas, A. Jakševičius, P. I 
Adomaitis, A. žvirbliene ir L. 
Šimoliunas po $1.00; J. Norbu- 
tas, J. Bučinskas, Ignas žvirblis, 
St. Marozas, M. Bubąs, J. P. Za- 
kaitis ir J. Cinikas po 50c. ;J. Mi
sevičius, V. Noreika ir J. Skre- 
bis po 25c.

Viso suaukota $28.55.
Visiems aukavusiems tariame 

nuoširdų ačių.
Aukų rinkėjai, S. L. A. 50 kp. 

narių grupės varde.
F. Vaitekūnas, 
A. C. Balčys,.
P. B. Balčikonis.

Adresas

Miestas

Buvau nuėjęą ir pas graborių 
Urbą, bet sil juo suseki neteko. 
Kiek girdėjau, jis savo gyveni
mu pilnai patenkintas ir visuo
met linki westvilliečiams ilgo 
gyvenimo.

O. Alekna, Tvarkimas ir Vil- 
kauskas, sveiki ir. drūti dirba 
sau mainose ir gyvena kaip tik
ri lietuviai 
savo gyvennn 
kitu c

kas pasaulyje dedasi

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS: — 
reikalingas. Jus surasite, kad jūsų 
kava įgaus visai skirtingą skonį. Rei
kalaukit nuo groserninko Borden’s 
Evaporated Pieno kuomet pirksit pie-

Ar Jus Turit Mėgiamą 
Prieskonį

Jei dar neturit, tai bandykit sekamą sykį pa
sidaryti su Borden’s Evaporated Pienu. Kol 
jus nevartojo! Borden’s jus neįvertinot ką 
Borden’s Evaporated Pienas reiškia dėl prie- 
skinių. Jis suteiks visai naują skoni. Jis 
užbaigs užganedinimą jūsų šeimynos ir 
draugų.
Netik vien Borden’s pagerina prieskonius, liet taipgi 
sriubas, pudingus, pajus, custard’us, salad košeles, 
smetonines daržoves ir visus kitus receptus kur 
pienas ir smetona yra vartojama. Jei jus mėgstat 
gferą pajų, pabandykit čionai atspausdintą receptą 
dėl Lemon Merlgua Pajų. Vaytokit Borden’s Evapo
rated Pieną savo kavoj. Jis padaro kavą gardesnę 
ir riebesnę.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902

tikas ir turi gulės sunaikinti 
ligų perus 
pagal jo švelnumo ir 
mybių. Kitais žodžiais, 
yra tai tyras, švarus ir primnus. 
Wtina kaip atsargiai daroma a 
muilai, beevik kaip prigaminant 
gius.

Vputiška Sveikata
Geriausias būdas gydyt šaltį, tai 

tolimu ir nedraugišku budu. Neprisi
pratink prie šalčių — nes jie tikrai 
pasinaudos tavimi. Nekurie tik ir 
šneka apie pagavimą šalčio — o šal
tis juos pagauna. Jis užklum a kada 
jie yra pervargę, arba persivalgę, 
arba su užkietėjusiais viduriais. 
Skaitlinės parodo, kad paprasti šal
čiai padaro daugiausia nuostolių ne
gu kokia kita liga, šaltis yra užkre
čiamas 
ir kitanV. Jei turi šalt], saugok 
užkiėsk kito. Kosint ar čiaudant už 
sidengk burną skepetaite. Sutepta.' 
skepetaites nemaišyk su kitais skal 
Kiniais, jas reikia skalbti ir sterili 
zuoti paskirai.

100,000 moterij nvolato* J>ri- 
Hiunčia mnms naujus receptus 
su Borden’s Evaropated Pienu. 
Jeigu jų* norit žinoti kaip 
pasidaryti tuos (vairius recep
tus mu Borden’s iipildyklt ku
pone pažymėdamos kokių re
ceptu Joms reikia, ir prisidė
kit mums.

shell

ir vandeni I 
viršutine dal|, 
ir comstarch,

minutų, 
pamaišant.

auplakit

suplakit |
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A. VIENUOIJS

Užžėlusiu taku
(Tęsinys)

—Na, kad ir čia toks painus su tais tamsuoliais, fanatikais! 
reiškinys: “žmogus, nustojęs Kam dar jiems tokie pamoks- 
Sventosios Dvasios ir Dievo ma-j lai, kam aš čia vargstu, ruo- 
lonės, dažnai pyksta ir dėl to šiuos, ir visur rankioju medžia- 
gadina sau prakaitą”. -gą... Jok jiems, ką tik pasaky-

—Kraują, ne prakaitą! — si — 1 
susigriebė ir nubrėžęs žodį “pra-1 prakalbėsi 
kaitą”. įrašė “kraują”.

—Bei kės neštis parodyti ka 
mendoriui Ignui, be neras ir jis • 
kokių nors prieštaravimų... I

Tik buvo kunigas įsigilinęs j 
dvylikos apaštalų gyvenimus-,' 
kaip staigu užpakalyj kažinkas* 
nedrąsiai sukosėjo ir atsiduso.' 
Alsigryžęs kunigas pamate sa-, 
vo molyną, nebejauną, l;*e laiko 
pasenusią, darbais ir poteriais 
persipliekusią moteriškę, kuri, 
paprastai, nedrypdavo savo sū
nelio trukdyt ir laukdavo, kol 
jis ją prakalbins.

Ką gi. mama, pasakysi? — 
paklausė 
suteikti

vis priims už tiesą, kaip 
vis bus gerai. i

—Dievuliau mano, Dievuliau 
>mano! Juk jiems dar užtenka 
’ tokių niekniekių, kaip šventa 
i .Mena su šventa Darata grabo 
ir kryžiaus ieškojusios..

, —Kaip užžėlusi šita dirva!
► Viskas eina pirmyn, viskas au
ga, plėtojasi, mokslas, kultūra,' 
mes vieni tebestovime vietoje,' 
pakelėj grąžomės ir dar truk
dome kitiems. Vis šaukiam apie 
savo neklaidingumą, apie savo 
pastovumą: 
\vlasnošč pionu,

(Pacific and Atlantic Photo J

Ruth Muskrat, indijonė, ga- 
Katolycyzm ma vo Morgenthau $1,000 prizą už 

nie znosi uchy- “gerinusį sunaudojimą mokslo”, 
i Ji yra baigusi Mount Holyoke

klausia
valgyt,

lai čia

susidūręs bent 
mū- 

pamato

mis jįs mažas drauge augo, žai
dė, basas bėginėjo po laukus, o 
būdamas “švedas”, vakaruško
se šokdavo, meilindavos...

Jis jautė, kad toj garbėj, ku
ria aukština sodiečiai kunigą, 
esama paniekinimo, pašaipos 
dalies, kuri ypač didi jaunimo 
tarpe....-; *

Prisiartinęs prie mergaitės 
atplėšė nuo knygos akis, pažvel
gė ir krūptelėjo: pievelėj sėdė
jo susimąsčiusi ir, matyt, di
džiai nuliūdusi Vildžiūnų Kat
rė, kurią kitada jis mylėjo ir 
kurios buvo mylimas.

-Garbe Jėzui Kristui! — pra
bilo į ją kunigas ir, 'vėl įbedęs 
į knygą akis, praėjo pro šalį.

Per amžius — trumpai, nc- 
pasijudindarna iš vietos, atsake 
Katrė; tik šiltas, gėlėmis kve
piąs- vėjelis, |tarytum, žaisda
mas gražios merginos apdarais 
susukęs jos prijuostę ir vos ne
nutraukęs nuo galvos skarelės 
tesublaškė merginos ramybę.

Knuigo akis ir mintis aptrau
kė migla.

Kam ji čia sėdi, ko ji čia 
laukia? Kodėl ji tokia susimąs-

čiusi, nuliūdusi...— jausdamas 
didelj nesmagumą spėliojo ku
nigas.

Eidamas rugių ežia ir priver
stinai žiūrėdamas1 į knygą, jau
tė, kad Katriutė degina savo 
akimis jo pakaušį, jo visą sto- 
vyląr žiūri kiekvieną jo žings
nį kiekvieną judesį.

Be galo nesmagu ir z gailu 
jam pasidarė, kad nieko jai ne
pasakė ir prie jos nepriėjo...

(Bus daugiau)

Nuo Odos 
SkaudamųVietu
Jis prašalina niežėjimą iš sykio 

yra lanai minkštinantis ir gydantis 
kur tik yra oda sužeista arba parau
donavusi. Paug kentėjimų nuo viso
kių odos‘ligų galima išvengti varto
jant laiku šias puikias gyduoles. Ca- 
dum Ointment yra geras nuo gydy
mo ^bėrimo, spuogų, šlakų, skaudu
lių, išbėrimų. suski 'dusios odos, karš
čio. pilės, pučkų, slogų išbėrimų, ša
šų, dedervinių, įsidrėskirnų žaizdų, 
užgavimu, skaudulių, nudegimų h tt 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical. Company, 
576 Fifth Avenue, New York

“OREMUS” IRTUO AKINIUS 
i , i o - i*t Ištaiso

MAMA

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

DU. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-roH lubos

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė? 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

kunigas, stengdamos 
«iavo balsui kuo dau- 

malonumo ir lipšnumo, 
atėjo Pūkienio l'ršė, 
kaip šiandien ligoniui 

ir sausai, ar su pienu? 
ne mairt> dalykas,

mama, tepasiklausia klebono 
jau nebelipšniai atsakė kuni
gėlis ir vėl įsikniso i apaštalų 
gyvenimą.

Motutė nepasijudino iš vie
tos, lyg susimąstė, pridėjo prie 
žando pirAtų, suringavo kaktos 

raukšles, padariusi* didžiai die
vobaimingą seną savo veidą.

Tegu klebono pasiklausia, 
mama, tatai ne mano dalykas! 

paantrino kunigėlis, norėda
mas veikiau jos atsikratyt.

Taigi, taigi, gerai, pasaky
siu...- silpnu balsu, linguoda
ma galva, prabilo motutė, bet 
trauktis iš vietos nenorėjo.

Va dar. Balt ruskienė atne
šė vištą ir dešimtį kiaušinių, 
tai prašė, kad kunigėlis, laiky
ti ;mas pirmąsias mišias, atsi
dustum ir už jų “pamiliją”...

Vaje, mama, kiek kartų 
prašiau: nepriimk, iš nieko ne
priimk nei vištų, nei kiaušinių, 
nenoriu aš tų aukų, susimilda
ma nepriimk. Virk man prastus 
baltintus batvinius, o vakarais 
duok rūgusio pieno ir šutintų 
bulvių. Susimildama, daugiau 
nebe priimk 1

lai ką gi darysi, kad neša 
va, ir gana. Vakar dar Leibo- 
kui pardaviau kapą kiaušinių

Tuo tarpu kiekvienas gal- kolegiją, 
vojąs 
su gamtos mokslais ir su 
'ų principais, aiškiai 

visą mūsų atsilikimą...
—Tiesa, pripažinom galop 

kad žemė sukas aplink saulę... 
Nusileidom, kad visatos kūri
mo diena tolygi tūkstančiams 
Amžių..., Bet kas iš to? j

Vėl bailiai gainiojam rai-

Atsilikom taip toli, toli...

mąstytojų, dnugybfs darbščimi- 
sių vi'iiomeninkų, ar bepavy
sim paskiau juos, ar sugebe- 
;im kad ir peršokę per laiką 
nakurti naują bažnyčią 
Pagrindais?

Ar nepasinersim, 
pasiviję, jų jūrose? Ar 
tatys jie patys naujos 

Hos,

naujais

emė, eidamas ežiu, braukyt ir 
glostyt dar neišplaukusias ru- 

| gių varpas.
—Bet ir mano gi yra tiesos, 

ūmai, susilaikęs ir jbedęs 
. žemėn akis, prašnabdėjo kuni
gas, — nes ar ne pats Kristus

1 pasakė, kad kas Lūs neprieina-, 
. ma galvočiams ir mokslo vy-
I rams, tai bus lengvai nekaltų 
kūdikėlių -pasiekiama... .

Bet gana apie tai, gana...
Pamažėl nuslinko šekeliai nuo 

Maldučio veido; jau buvo be
pradedąs kalliet ir poterius 

tik žiūri čia 
kažinkokia

kad ir 
nepasi- 
bažny-

tikrain Kristaus skelbtais
ipgrindais ne tik tt'orijoj, bet 
r praktikoj?

Kaip mes vis dar tebeaiš- 
iiiom Dievą, tikėjimą, bažny- 

•:ą, šv. Dvasią. Šv. Trejybę.?.
-O mokslas ir kultūra kas-, 

litna savo galinga srove vis 
laužia mūsų šventovės sienas, 
liaudami jų didžius piliorius 

r, kažin, rasit niekeno nepalai
komi, jau senai būtų virtę jie 
iūdnais griuve-'iais.. .

.Juk
noksiąs, tad jis reikia taip pat 
toliau plėtot, valyt, het ne tas 
oats amžiais automatingai kar
tot... kartot, iškreipus Jo idė
ją, iškreipus pačią minti ir pri- 
aikinus žmonių saujelės gero

vei. ..
—Nejaugi ir man teks būti 

»ik duoną valgančiam automa-
. Kaip ir visi, mekanin- 

rodyt dievo-
gudriai lankstyt 

davat- 
egzor-

tikėjimas yra

Lietuviai Advokatai
Tol. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška,

3228 W._38th Street, Chicago, III.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4900

“Ilorae minores”, 
pievelėj besėdinti 
mergelė.

Dingtelėjo kunigo širdin, pra
dėjo smilkiniuose tvaksėt, ir 
Maldutis, .atskleidęs Breviarium 
Romanam, ėmė skaityt kas kliu
vo į aki.

Lyg nesmagu ir net, tarytum, 
geda jam buvo susitikt lauke 
ui moterimis, kurios puldavo 
bučiuot jam '''rankas, 'Tu so
džiaus mergaitėmis, su kurio-

(IMBALL

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No! State St., Room 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 

Tel. Yards 0111
Bylos visuose teismuose. — JKb- 
straktai. — Ingaliojimai.
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

12

Pas-

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE IJI.DO.
77 W. Washington St.

Cor. Wašhington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS «

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261 

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

Namų Telefonai* Republic 9600

t®- DR. HERZMAN’^
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir tikušeris.

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

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

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

8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai..* 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visi} chroniškų liįn*.

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chicago 
arti 318t Street

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

Jei abejoji atimta, paaiteirask
Rr.A.R. BLUMENTHAL

Optametriat 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub \

Nepriimk, mama, nepriimk, 
sakau, nepriimk!

Gerai, gerai, sūnel, nebe
priimsiu, tik vakar va dar Ulio- 
kienė atnešė du gaidžiuku, to
kie riebūs, gražūe*, tai vieną 
Uandien kunigėliui paploviau, 
o kitą pasilikau veislei... Tai 
prašė, kad kunigėlis pasimels
tum už jos vyro dūšią, mat 
“arielka” sudegė advente. Die
ve, duok jam dangų.

—Uliokienė, Jokia beturtė
vaikų, 
varg-

Grojikliai Pianai

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimball pia
nui kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus del ifigrojimo ne 
palyginamai ištobulintą piano mu
zika, be jokio specialia patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa 
sirinkimas Kimball grojiklių po

$400, $495, $650,
1 ' $750, $850
Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
SeredoJ ir Pėtnvčioj nuo 9 iki’ 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
SeredoJ ir Pėtnvčioj nuo 9 iki’ 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

t ui ?
gai *ejt apeigas, 
baimingumą,
Kristaus žodžius, klausyt
kų išpažinties, skaityt 
tus...

—.Juk tik jie kreipsis
e, jie, tie vargšai, tamsuoliai,

beturčiai ieškos pas mane, pa
sak mūsų, “dangaus karalys
tės”.. .

į ma-

našle ir dar su ketvertu 
kaip, mama, nuo tokios 
sės priėmei?

O kad padėjo ant 
vidurasivj ir išėjo, sako:

J. P. VVAITCHES
; ADVOKATAS

Roselando Ofisas: 
Tel. PuKinan 5950 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
absl rūktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi vedu visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St„ Room 531T 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St.. Chicago
Tel. Yards 4681

Namų telefonas Calumct 1698
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare, 
Ofiso Tel. Boulevard 6913

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfa* 6363

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI,

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12. 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

DR. W.
YUSZKIEWICZ

žemės 
“Tegu 

kunigėiis pasimels už “griešny- 
ko” Ulijono dūšią!”

—Te, mama, dvi ketvergi ir 
greičiau atiduok jai už gaidžiu
kus! — ir kunigėlis, pakėlęs 
sutoną (delei ko labai susigė
do visą taiką priemenės duryse 
stovėjusi ir klausiusi Pūkienio 
Uršė); išėmė iš kelnių kišenėm 
pinigus ir padavė motynai. '

Jau Maldutis buvo sučiupęs 
ieškomą mintį, kaip staiga už
pakaly vėl kažinkas sukosėjo.

štai, Uliokienė pridėjo dar 
prie tų dviejų ketvergių auksi
ną ir prašė, kad kunigėlis pas
kiau mišias atlaikytum: dau
giau, siako, dabar neturinti.

Kunigas pašoko nuo suolo, 
nubraukė rankove pinigus, ku
riuos buvo padėjusi ant stalo 
motutė ir, sugriebęs Breviarium 
Bcmanum, išbėgo per sodą lau
kan.

Dieve mano, ir taip reikės 
per visą gyvenimą kankintis ir 
vargti, be jokios kam naudos,

tusi, tai ką aš jam pasakysiu?... 
Ką gi aš žinau?... .Juk tie pen- 
keri -seminarijos mokslo metai 
atskyrė mane nuo žmonių, vi
suomenės — juk net ir dienraš
čio skaityti neleisdavo...

Težinau tik tai, ką buvau 
titęs “Przegląd Katolicki”, 
Kvvartalnik Teologiczny” ir

A. A. OLIS
Advokatas

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Rantloiph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedilio ir 
Pėtnyčios.

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. llemlock 1385

Valandos: 9 iki 6 pu piet. Vaka
rais Utarn., Kelv. ir Su b., nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popleras.

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto

ti, arba savo išnešiotojui sykj j mėnesį Ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoj: * / * skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.^.-^ per mfinesj, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Pridupdant kuponus apmalnymui, turi būt priduodama var
das pavarde ir adresas skaitytojo.

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

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

....... .........................   Atkirp čia ___ ___ ——------------------ — 
Data; Liepos 14 d., 1926

ar
iš “Draugijos”, ką girdėjau iš 
kilų ir ką dar pats savo men
ku protu pasiekiau...

—Bet gana apie tai, gana! 
Ne aš pirmutinis, ne aš pasku
tinis! Prieš vėją dulkės nepa-1 
pūsi!

—Juk ne tokie žmones, ne 
tokios orenybės taip tiki ir da
ro: pralotai, vyskupai, patys 
kardinolai, Jo šventenybė šven
tasai Tėvas... o aš, žemės dul
kė, keturių klasių kunigas, vos 
įšventintas...

-Ne, ne ne, Salin pagundos, £££ /“g KULTŪROS.'

Tel. Brunswick 9898

KAROLIS 
NORKAITIS

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

Atėjo labai indomųs nu

c°WPORA'rf°/v 
>7 , J?RESENT FOR REMMW 
UNITED PROFIT'S^MmpvI 

send>ki<a^ ėifcš&RMra p<
šalin... ir kunigas, stengdama-, 
sis nusiraminti, nustelbti min- 

laiku daž- 
ramybės,

tis, kurios pastaruoju 
nai neduodavo jam

♦) Katalikybė niekam 
kia.

nenusilen-

Galima gauti
NAUJIENOSE 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Kaina 45 centai

E PAI D TO

irtRING CORPORATION
VORK.N.Y. x

A. L. Davidonis, M. D 
4643 So. Michigan Avė. 
Tel. K.enwood 5 1*0 7

rz I > l nūn 9 ikt II vai. rvte 
r alandos

M. D.
1579 Milvvaukee Avė., Room 219 

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

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultraviolčtinč- šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Bouleyar 1 8183 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1981. Ofiso valan
dos 2-4, ^8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. V eželis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 471 h Street
CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted S L, 
Chicago, 111.

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

Tel. Hnmboldt 3878
Valandos nub 9 ryto iki 12 dienų, 

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipąi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų Šaknis, prašalina iŠ plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai ivariai.
Dr. W. Yuszkiewicz,

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.
,, — - <

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.
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Uisimokijimo kainai
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POLITINIS NENUSISTOVĖJ1MAS EUROPOJE 
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Editor P. GRIGAITIS

Pusei metų ____________     4.00
Trims mėnesiams __________$2.M
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Vienam minėsiu t_______  .75

Chicagoje per neliotojusi
Viena kopija _______      8c
Savaitei ___  18c
Mineliui----------- -------....._____  78c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metanu__________________ $7.00
Pusei metų ........ ..... . . 8.51
Trinia minesiams ................... 1.75
Dviem 1

1739 So«th Halsted Street 
Chicago, I1L 

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Katėsi 
$8.00 per year in Canada. 
S7-00 per year outside of Cblcago. 
$8.00 per year ia Chicaffo.
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
aekmadeinius. Leidkia Naujienų Ben
dro ▼ 4, 1739 Se. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas i ItooMvalt 8500.

Pusei metų________________4.00
Trims mėnesiams  ................. 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su uiaakymu.

PAKALTUOS VALSTYBIŲ SĄJUNGOS IDĖJA

Svetimų valstybių atstovai Kinuose po ilgų derybų 
su Kinų valdžia sutiko atsižadėti savo kontrolės ant va- 
dūlamųjų “maišytų teismų”, t. y. tokių teismų, kur t£rK 
nėjama bylos tarpe kinų ir Kinuose gyvenančių svetim
taučių. Tie teismai dabar bus kinų kontrolėje.

Tai yra svarbus kinų laimėjimas kovoje už savo tau
tinę nepriklausomybę.

jos Įstatymo sumanymas. Ar 
tas sumanymas jau yra priim
tas, iki šiol dar nėra žinios. Bet 
ir apie karo stovio panaikini
mą Lietuvoje mes patyrėme tik 
už 3 savaišių po jo panaikini
mo.

“Aido” redaktorius Baltru
šaitis įsivaizduoja, kad amnes
tiją duoda minis-teriai. Tuo gi 
tarpu ją gali duoti tiktai Sei
mas, išleisdamas tam tikrą įsta
tymą. įstatymą gi išleisti visuo
met ima šiek-tiek laiko. Pir
miausia jisai turi būt Įneštas 
Seime 1 (tatai atliko socialde
mokratų frakcija pačiam pir
mutiniam naujojo Šeinio posė
dyje). Paskui jį turi apsvarsty
ti tam tikra komisija, suside
danti iš Įvairių partijų atstovų. 
Po to prasideda diskusijos Sei
me plenume (visų atstovų su
sirinkime), kur kiekvienas at
stovas turi teisę imti balsą ir 
kri t i lt įloti Niimmiynių. !*<> dis- 
kusijų eina pirmas balsavimas. 
Po pirmo balsavimo vėl eina 
diskusijos ir antras balsavimas; 
po to vėl diskusijos 
balsavimas.

Prie to dar reikia 
JitMCdilbartinė Seimo 
susideda ne 
mok ra tų ir 
dvi partijos 
sumanymus
met, kuomet jas paremia tau
tinės mažumos ir ūkininkų par
tija. Gi šiose grupėse toli-gra- 
žu ne visi atstovai yra taip ra- 
dikališkai nusistatę, kaip so
cialdemokratai arba liaudinin
kai. Su jais tenka ginčytis ir 
daryti susitarimus.

Del visų šitų priežasčių nėra 
nieko nuostabaus, kad amnes
tijos paskelbimas neįvyko tuo- 
jaus, — ypatingai, kad ir pa
lys komunistai savo provoka
cijomis trukdo amnestijos ša
lininkų darbą.

Bet keista, kad ekstra-kairių- 
jų baltrušaitinių organas yra 
taip nekantrus tiktai dėl poli
tinių kalinių ‘Lietuvoje, o pe 
žodžiu neužsimena apie politi
nius kalinius Rusijoje.

Bolševikų valdžia jau beveik 
per devynerius metus valdė Ru
siją, o amnestijos socialistams 
dar iki šiol tenai nėra. Social
demokratai (“menševikai”), so
cialistai revoliucionieriai, ma
ksimalistai, anarchistai ir kitų

ir trečias

atsiminti, 
dauguma 
sočia Ide-vien iš 

liaudininkų, šitos 
gali pravesti savo
Seime tiktai

[Pacific and Atlantic Photo)

jai darosi ypatingai pavojin
gi.’ ‘Ddto vedant kovą su 
visokiais nukrypimais, turi 
būt vedama ypatingai kova 
su dešiniaisiais’. Il-is tezių 
projekto skyrius išdėsto įvai
rius seniau pasireiškusius 
musų partijoj ir dabar esan
čius nukrypimus. Tarp jų 
įvardyti kaip dešinieji, taip 
ir ultra-kairieji.

“Drg. V. Kapsukas, įvar
dydamas vien ‘kairiuosius’ 
nukrypimus, pradėjo kovą su 
‘kairiaisiais’. Gi V. Kapsuko 
pasakymas: ‘Mes turime ko
voti su dešiniaisiais nukry
pimais’ nieko nereiškia, nes 
jis tenai tų nukrypimų ne
įvardina (o kaip kovot su 
nukrypimais, kurių mes ne
žinom, kurie nenurodyti?) ir 
net netvirtina, kad jų jau 
yra, o tik nurodo, kad jie 
‘lengvai gali pasirodyti įvai
riose vietose.*

“Musų partijoiv konfercnci- 
-ja nepritarė d. V. Kapsukui 
apie kovą su ‘kairiaisiais’ nu
krypimais toj formoj, kaip 
d. V. K. stato, ir užgyrė d.d.

Angariečio ir A. Petrausko 
tezius/.. ”
Tai šitokiais juokingais gin

čais dabar užsiima “vieninte
liai darbininkų liuosuotojai” 
komunistai.

Iki šiol dar mes manydavo
me, kad bent tarp Kapsuko ir 
Angariečio yra pilnas sutari
mas. Bet pasirodo, kad jau ir 
juodu “krypsta” kiekvienas ki
ton pusėn.

Tai visai panašu, kaip tame 
anekdote apie du “kveikeriu”:

Sykį senas fermeris kveike- 
ris (tokios religinės sektos na
rys) sėdėjo su savo žmona ir 
kalbėjosi apie “svieto marnas- 
tį”. Pagaliau, senis sako savo 
gyvenimo prietelkai:

“Ar žinai, kai pažiūri į žmo
nes, tai išrodo, kad visas yra 
iš proto išsikraustęs! Tik dar, 
ačiū Dievui, mudu su tavim 
nesava sudurnavoję!”

“'l'ilci'a tiesa”, sako senė sa- 
vo seniui. “Ir man taip išrodo.“

“'Bet”, patylėjęs, tęsia farme- 
ris, “kartais man ateina į gal
vą mintis1, kad ir (u jau truputį 
keistoka!”

tuo-

Jokia save gerbianti tauta nepakęstų tokio dalyko, 
kad iš kitų šalių atvykę žmonės ne tik turėtų savo teis
mus tarpusaviniems ginčams spręsti, bet IY, reikalautų, 
kad tos tautos žmonės eitų į tuos svetimšalių teismus.

Bet Kinai turėjo šitą pažeminimą kęsti, nes Anglija, 
Japonija, Rusija ir kitos imperialistinės valstybės, turė
damos stiprias armijas ir laivynus, šeimininkavo jų že
mėje, kaip namie. Dabar tos valstybės ėmė tarp savęs ne
sutikti, ir Kinai gavo progą šiek-tiek nuo svetimo jungo 
pasiliuosuoti.

Geruoju ar piktuoju tautų apsisprendimo teisė ima 
ant savo priešų viršų.

Kuone kasdien Europoje kas nors įvyksta, rodąs, jo- 
gei tame kontinente politinis gyvenimas dar iki šiol nėra 
sugrįžęs į normales vėžes, iš kurių jį išmušė didysis ka
ras. w

Dabar pranešama, kad pabėgęs nuo kylančios revo
liucijos Bulgarijoje caras Borisas. Kelios dienos atgal 
buvo pervartas Portugalijoje. Dar anksčiau — Lenkijo-

Ir vargiai šitas neramus laikotarpis greitai praeis. 
Taika, kurią valstybės padarė po didžiojo karo, nepadė
jo pastovių pagrindų naujam Europos gyvenimui. Bet 
kartu Europa šiandie neturi drąsos tos taikos sąlygas pa
taisyti. Ji bijo, kad tai gali iššaukti dar didesnę suirutę.

Amerikos monumentas Fran-į 
cijoj atminčiai atvykimo pirmų
jų Amerikos kareivių Francijon' 
laike pasaulinio- karo.

Klad Farrer. Vertė Leonas Vitkauskas'

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

i (Tęsinys)

Anądien rašėme apie Lietuvos, Latvijos ir Estoni- 
jos socialistų konferenciją, kuri nutarė darbuotis, kad tos 
trys Pabaltijos respublikos eitų prie politinio ir ekono
minio susiartinimo.

Pasirodo, kad ta susiartinimo idėja yra pasklidusi ir 
nesocialistiniuose minėtųjų Pabaltijos kraštų visuome
nės sluoksniuose. Rygoje įvykęs trečiasis latvių-lietuvių 
vienybės kongresas nutarė: kad Pabaltijos valstybės tu
ri sudaryti sąjungą; kad tarp Lietuvos ir Latvijos butų 
panaikinta užsienių pasai ir vizos; kad Lietuva su Lat
vija suderintų savo pinigų sistemą, mokesnius, muitus ir 
geležinkelių tarifus; kad abiejų šalių piliečiai galėtų ly
giomis teisėmis įsigyti nekilnojamą turtą kitoje valsty
bėje, ir t. t.

{vykinus šitą Rygos kongreso programą, Lietuva ir 
Latvija (o toliaus ir Estija) susilietų beveik j vieną val
stybę. Ir tų respublikų gyventojams iš to butų, žinoma, 
tiktai nauda: daugiaus vietos judėt, daugiaus progų susi
rasti tinkamą darbą, platesnė rinka bizniui ir lengvesnis 
apsigynimas nuo išorinių priešų.

partijų nariai tenai tūkstan
čiais vargsta kalėjimuose, kon
centracijos stovyklose, Solovec- 
kosc salose ir įvairiose trėmi
mo vietose. Dauguma jų yra 
tenai padėti be jokio teismo 
nuosprendžio, vien tik “Čekos” 
(arba dabartinės Ge-Pc-U) pa
tvarkymu. Sovietų valdžia ga
lėtų paliuosuoti juos bile va
landą, Bet ji to nepadaro.

Kodėl gi Baltrušaitis nekelia 
balso prieš Maskvos diktato
rius?

‘NUKRYPIMAI” KOMUNISTŲ 
PARTIJOSE

O RUSIJOS POLITINIAI KA 
LINIAI AR PALIUOSUOTI?

Ekstra-kairysis “Aidas” rašo 
kad naujoji Lietuvos valdžia 
nesiskubinanti paleisti iš kalė
jimų politinius kalinius. Social
demokratai ir vai. liaudininkai 
žadėjo, girdi, |>er rinkimus duo
ti amnestiją politiniems, o da
bar dar iki šiol tos amnestijos 
nesą. “A.” sako:

“...Tie turi tuojaus paliuo 
šuo t. Tada jau užsipelnys 
garbės. O jęi da vilkįs kokius 
metus, pusę metų, ar tris

mėnesius, tai tik melagių 
garbę už paliuosavimą jie 
užsitarnaus. Bėgiu kokių me
tų tai klerikalų valdžia bu
tų, be aižėjo, politinius kali
nius paliuosavus. Klerikalų 
valdžios* (? “N.” Bed.) teis
mas juk paliuosavo 92 kuopi
ninku, kurie buvo džiovina^ 
mi kalėjime be teismo nuo

sprendžio per metus, dvejus; 
kai kurie buvo laikomi net 
per trejus metus, — visi be 
jokios kaltės.”

Kas Baltrušaičiui sakė, liad 
klerikalai butų pąjiuosavę poli
tinius?

Dabartinės valdžios partijos 
.tuo rūpinasi. Jau birželio mė
nesio viduryje buvo svarsto - moningas 
mas Seimo komisijoje aninesti- mas”.

1 Kuomet xpolitinė partija iš- 
sigema, tai ji pavirsta sekta. 
Elementai, kurie ją kontroliuo
ja, paskelbia tam tikras “galu
tinas tiesas”, kurias visi nariai 
turi priimti be pasipriešinimo. 
Kas prieš tas “galutinas tiesas” 
drįsta pasakyti kritikos žodį, 
tas yra baudžiamas arba me
tamas iš partijos. Kad priešin
gų “galutinoms tiesoms” gaiva
lų neprivistų partijoje daugiaus, 
negu partijos vadai gali juos 
suvaldyti, tai vadai nuolatos 
kovoja su tais nariais, kurie jų 
supratimu jau “krypsta” nuo 
tikro kelio.

Tuo budu išsigimusioje į siek
tą partijoje visuomet eina ko
va “tiesos” su “herezija” ir 
“nukrypimais”. “Tiesą”, žino
ma, reprezentuoja tie, kurių 
rankose randasiz partijos kon-! 
trolė. Nors jie vakar skelbė 
griežtai priešingus dalykus1 
tiems, kuriuos jie skelbia šian-į 
die, ir rytoj gal būt vėl kalbės 
visai kitaip, negu šiandie ir va-' 
kar, bet jų poziciją visuomet 
yra “vienintėlė teisinga” pozi-: 
lija; o visa, kas su ja nesutin
ka, yra arba “klaida”, arba są- 

tiesos atsižadėji-

šitokio laipsnio jau senai yra’ 
pasiekusios visos partijos, iš 
kurių susidaro komunistų in
ternacionalas.

Jau nuo pabaigos 1920 metų, 
kuomet Busijos bolševizmas bu- 
po priėjęs savo idėjinio prog
reso galą ir turėjo pradėt “evo
liuciją atgal” (“naujos ekono
minės politikos” paskelbimas!), 
taip Rusijoje, taip kitose šaly
se užvirė kova tarpe “tikrų” ir 
“netikrų” komunistų. Ir ji tę
siasi vis didesniu aštrumu iki 
šiol, šiemet įvykęs komunistų1 
internacionalo “plenumas” (pil
no Pildomojo Komiteto sesija) 
irgi daugiausia savo laiko pa
šventė svarstymui kovos su 
“nukrypimais” komunistų par
tijose.

J musų rankas patekęs Lie
tuvos Komunistų Partijos Cent-I 
ro Komiteto organo, “Komu-j 
nisto”, 2 numeris tuos svarsty
mus plačiai aprašo. Iš jo ma
tyt, kad “nukrypimų” tai į vie
ną, tai į kitą pusę nuo “teisin
go, kelio” esama visose komin- 
terno sekcijose — ir Vokieti
joje, ir Francijoje, ir Italijoje, 
ii* Čecho-Slovakijoje, ir kitur. 
Minėti čionai tuos visus “nu-’

'—Bet aš negaliu laukti, — 
sušuko austrai ietis, — aš tams
tai sakiau, kad aš....

/

-Man nesvarbu, pasirašys 
m-r Diburgas ar ne. Aš tams 
tai sakau, formaliai reikalas at
liktas. Jeigu m-r Diburgui kar
tais nepatiks tas ar kitas šu- 
tarties punktas, tai bus reika
lingi tiktai smulkus pakeiti
mai.

—Aš asmeniškai sutinku^Bet 
aš ne vienas. Štai kodėl aš 
turiu grįžti į Sidnėjų su pasi
rašyta su (arčia. Ką gi daryti?

—Laukti, — ramiai atsakė 
Ko Mi. !

—Aš negaliu! Juk tamsia ži
nai, pas mane ir kili reikalai.

—Taip, — šypsodamasi at
sakė Ko Mi, — bet juk tams
ta pats pasakei, jog tas reika
las svarbiau už visus.

Manningas, tikras britas, 
linksmai nusikvatojo:

—Tamsta juokies, ir tamsta 
teisi! Bet, ištiesu, aš negaliu 
laukti. Delei pakietinio laivo.. . 
Ką daryti? Jeigu tamsta pano
rėsi, tamsta sugalvosi.

—Kodėl tamsta nori, kad aš 
sugalvočiau ?

—Todėl, kad tamsta reikalų

rodė naudingesnių. Ką daryti, 
Ko Mi, tamsta pati išimtina 
ypata. O aš neįkainavau tams
tos iš karto. Tamsta kainavai 
keturis kartus brangiau už tą, 
ką aš siūliau! Aš nepastebėjau 
iš syk. Tuo blogiau man! Lin
kiu tamsiai pasisekimo visame 
tamstos gyvenime!

VIII
-—Mažoji Ko Mi, — linksmai 

pareiškė po išvykimo Mannin- 
go Fernandas Diburgas, — 
tamsta man davei uždirbti daug 
gražių popierinių, kurios suda
rys apvaloką sumą... O, ne
įmanyk tamsta, kad aš skaity
siu dešimtimis milijonų. Bet 
prie artini mosi senatvės ir silp
numo malonu žinoti, kad tu 
aprūpintas trumpam laikui, ku
ris tau dar liko gyventi; kad 
tu išvengei to šalto nubudimo, 
vadinamo skurdu... tojo parė
mimo nereiškiainumo... Aš vi
suomet gailiuosi nelaimingų, a- 
pibertų pažymėjimais, žvaigždė
mis ir gerbimais, kurie, būda
mi žydėjime jėgų ir garbės, ly
gus ministęriams ir atžymėti 
karalių, o nusileidime tik ne- 
tarnybiniais karininkais, nu
lemtais gyventi iš musų pensi-

asmenų. ’Aš manau, kad tams
ta nedariprolėji savo rolės šioj 
kelionėj? Tai tamsta esi jos 
kaltininkė.

—Aš?...
■\ - /

—Tamsta, taip... Tamsta su
sikalbėjai su Manningu, jog lai
vai bus kraunami Mon-Kajujc? 
Būtinai vietoje apžiūrėti kaž
kurias smulkmenas. Supranti, 
tamsta? Prisirengk tat į kelio
nę; o aš užsiimsiu tais, kuriuos 
musų kelionė gali Įdominti: 
inžinieriais, rangovais, jurinin
kais.

Mon-Kajus, mažas annami- 
tiškas miestukas, buvo ant ru- 
bežiaus su Kinija; tiktai plati 
upė skyrė jį nuo Dangiškosios 
valstybės. Ir, be abejo, Mannin
gas buvo teisus, nurodęs Mon- 
Kajų, kaipo artimiausią uostą 
nuo Tonkino klodų. Tiesa, ten 
beveik viskas turėjo būti su
tverta, pradedant keliais ir bai- 
giant laivų sustojimo vietomis.

Pribuvus i Mon-Kajų pirmo
mis liepos mėn. dienomis, Di
burgas ėmėsi darbo su įprasta 
jam energija. Tuo tarpu buvo 
labai karšta. Termometras ro
dė daugiaus kaip keturiasde- 
šimts, o žmonės maudėsi savo 
prakaite. O kadangi saulė tekė
davo vėlai ir leisdavosi anksti, 
tai darbo valandos buvo labai 
apribotos. Ir Ko Mi su baime 
sekė savp šefą, šešiasdešimts 
Septyni metai ne juokai žmo
gui, kuris turi teisę pavadinti 
sąve kolonfetu.'
.. .‘'Geležinė energija neapleido 
Dibiirgo, ir, laimei, j^gos ne
apleido jo bėgyje penkiolikos 
dienų jiesustojamo darbo. 19 lie
pos, kuomet Diburgas, baigęs 
visus darbus, užsimanė pareiti 
per akmeniuotą kalvą, buvusią 
netoli nuo miesto. Ko M i, kaip 
visuomet, sekė paskui jį.

(Bus daugiau)

krypimus” neapsimoka. Pakaks 
nurodžius tiktai, ką tasai orga
nas pasakoja apie “nukrypimus” 
Lietuvos komunistų partijoje.

“Nukrypimų” klausimas, kaip 
matyt, buvo svarbiausias die
notvarkės punktas Lietuvos ko
munistų partijos 3-je konferen
cijoje, įvykusioje šiais metais. 
“Komunistas” apie tai tarp ko 
kita rašo:

“Drg. V. Kapsukas savo 
straipsniuos: ‘Del musų tak
tikos dabartiniu momentu” 
matė kovos reikalingumą vien 
su ‘kairiaisiais’ nukrypimais, 
ir tik antrojo straipsnio ga
le pripažino reikalingumą ko
vot — ir tai neaiškioj for
moj — ir su dešiniaisiais, ne
įvardydamas tenai nei vieno 
dešiniojo nukrypimo, kuomet 
buvo įvardyta visa eilė net 
pramanytų ‘kairiųjų* nukry
pimų. Gi d.d. Z. Angarietis 
ir A. Petrauskas savo tezių 
projekte įvtirdino visą eilę 
dešiniųjų ir ultra-kairiųjų nu
krypimų ir pasakė: ‘Partija, 
vesdama griežtą kovą su vi
sokiais dešiniaisiais ir revo
liucinėmis frazėmis prideng
tais ‘kairiaisiais’ (skaityk: 

‘ u 11 ra ri< ai riaisiais’) n uk r y pi
ntais, kartu pabraukia, kad 
dabartiniu sustiprejusios re
akcijos momentu dešinie
siems nukrypimams partijos 
nariai ir čielos organizacijos 
gali lengviau pasiduoti ir to
dėl jie šiuo momentu parti-

žmogys ir žinai laiko kainą.
Pagyrimas buvo malonus. Ko 

Mi ėmė galvoti. Ir jinai sugal
vojo. * Sekė apsimainymas tele
gramomis, lėkė pasiuntiniai, 
plaukė sampangai — ir Dibur
gas grįžo per penkias dienas, 
ir dar iki išėjimo pakietinio 
laivo peržiurėjo sutartš, užgy
rė ją ir pasirašė. /

Manningas, išvažiuodamas, 
užminė pirmą kartą ii’ pasku
tinį kartą apie pašnekesį gar
laivyje.

—M-lle Ko Mi! Einu laižybų: 
tamsta neatsimeni apie pasiū
lymą, Mcurj aš tamstai pada
riau laike kelionės iš Prancū
zijos, štai jau — trys metai? 
Tamsta atsimeni, tamsta atsi
meni: tamsta paraudonavai... 
Bet tai buvo visaį rimtas pa
siūlymas. Pagaliau, aš norė
jau tafnstai* pasakyti, kad tams
ta protingai pasielgei atsisa
kius. ..

Jis nebetęsė. Ko Mi užklausė 
iš smalsunto:

—Bet kodėl? Tamsta priėjai 
išvados, kad/pasiūlymas buvo 
netaurus?.... jaunai mergaitei?

—O, ne! Kiekvienas pasiūly
mas taurus, jeigu jis padary
tas tauraus žmogaus. Bet kiek
vienas žmogus! turi tam tikrą 
vertę, keičiasi tik perkamoji 
kaina. O aš nežinojau tikrosios 
kainos. Nepyk, tamsta: aš bai
giau. .. Bet tamsta gerai pada
rei ne Jodei, kad pasiūlymas 
buvo netaurus, o todėl, kad ki
tas pasiūlymas išimtinai pasi

jos. Jie, lyg kad atsimoka už 
dorumą ir pasiaukavimą, su 
kuriais tarnavo ir, dažnai, gel
bėjo tėvynę. Tame yra nelai
mingoji socialinė neteisybė, ku
rios žmonės žiaurus, kaip pik
tas vaikas, nesupranta. Dėka 
tamstos, mažoji Ko M i, aš iš
gelbėtas nito abejingo žigsnio, 
kuris dar vakpr gręsė: likti 
mažu po to, kaij) aš buvau la
bai turtingas. Nesibijok tams
ta, aš to niekumet neužmiršiu!

Ko Mi, visą laiką domiai 
klausiusi, pakėlė galvą tokiu 
greitu judėsiu, kad jos, plaukai 
susiubavo:

Monsieur, atkreipk tamsia 
domę, neužmiršk, aš tik pil
džiau mano pareigas...

Diburgas nusišypsojo:
—Nesi karščiuok, tamsta! Aš 

atkreipiau domę... Ai neužmir
šiu. ..

Paskui:
—Bet dalykas ne tame... Rei

kia užtaisyti čemodanas; aš vėl 
išvažiuoju ir imu' tamstą su 
savim.

—Gerai, — tarė Ko M i.
Jinai dargi nepaklausė kur. 

Jinai buvo dresiruųla. Gerai 
dresiruota. Jinai paklausė tik
tai tai, ką reikėjo paklausti:

—Kiek dienų nebuvimo na
mie?

—-^Penkiolika, dvidešimts. Tu
rėk tamsta omeny, kad šiuo 
kartu ėįnasi ne apie apžiūrėji
mą: mes vyksime į Mon-Kajų. 
Ir visai gali būti, kad mums 
teks atlankyti keletą įtakingų

Ruffles ir 
“Charlestono 
šokis.
Rok ir strepsėk ir galvą kraipyk!
Bet saugokis neprikrėsk savo 
žokėjui akis pleiskanom.

Ištikro yra apgailėtina, kuo
met žmogus apsileidžia pleišką- 
nom.

Pleiskanų mirtinas priešas tuo
jau apvalys jus nuo to įkyraus 
ir naikinančio parazito.

Pamėginkite bonką per sa
vaite ar dešimtį dienų, o busite 
nustebinti.

65c. vaistinėse arba 75c. per » 
paštą tiesiai iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry and So. 5th S ta.

Brooklyn, N. Y.
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GULBRANSEN PIANAI

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

JOS. F. SUDRIK
Pianų Krautuvė 

3343 So. Halsted St.
iiiiiiiiiyiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiium
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Trys “Fort Džiulajai

Tai

Rašo A. Vanagaitis.

1921 m. “4 of July”.

buvo rodos užvakar, kaip 
dzimdžiai atvyko Ameri- 
Kaip šiandien atmenu 

kuo-
kon.
1921 m. “Fort Džiulajų”, 
met vaikščiojau po didžiuli New 
Yorko parką, geisdamas išvysti 
iškilmes. Man buvo įdomu pa
sižiūrėti, koks yra amerikiečių 
ūpas. Juk tai nepaprasta šven
tė! Kiekvienas amerikietis tą 
šventę ypatingai švenčia, nely
ginant lietuvis 16 vasario.

1921 m. “4 of July” prisime
na tuo, kad teko matyti didžiu
lis muzėjus, parkas ir kencertų 
estrada, apie kurią susirenka 
desėtkai tūkstančių žmonių, pa
siklausyti k6ncertų. Groja, di
džiulis pučiamųjų instrumentų 
orkestras.

Pirmą kartą teko išvysti tiek 
daug žmonių kupetoj. Aš jau
čiausi išdidžiai ir godžiai rijau 
dirigento mosavimus... “Et, pa 
maniau, kada teks mano Anta
nui taip stotis prieš minią ir žai
sti jos jausmais!...” Žinoma, 
toks vaizduotės kūrinys nedavė 
man ramumo. Slinkdamas na-

genyną ir atbudiųkime sąžinę, 
tada gėdėsimės savęs.. Ar-gi 
tam kūdikiui liežuvis nuplyš, jei 
jis lietuviškai kalbės? Mokėti 
daug kalbų, tai yra garbė! Jei 
aš bučiau turėjęs progą išmok
ti anglų kalbą, tai šiandien man 
butų daug lengviau lopyti savo 
gyvatos vieškelį...

Lietuva šiandien valstybė, ku
ri turi politinius, kulturinius bei 
biznio santykius su visomis pa
saulio valstybėmis, išskyrus 
Lenkiją. Butų jos padėtis dar 
geresnė, jeigu amerikiečiai lie
tuviai, butų išperėję žymų skai
čių inteligentų — politikierių. 
Anglų ir amerikiečių tarpe bu
tų lengva užmegsti draugingus 
ryšius, bet nelaimei neturime 
tiek pilietinės drąsos, kad “išei
ti į žmones”... Taip tatai ir rū
dijame. Na, ar ne taip?

Pailsėję ir sau klausimą užda- 
vę “delko mes toki esame?” ei
name kartu su manim vandens 
atsigerti, nes labai trošku. Kar
štos saulutės įkaitintas parko 
akmenynas dabar ugnimi alsuo
ja ir troškina.

Štai ir taip •vadinamas
rrių linkui, planavau “Dainų Die-1 “plumpas”. Tik amerikoniškas 

Užsidegiau kaip toji “4 of ■ Pampas daug geresnis negu, 
rakieta ir būtinai sau ka- pavyzdžiui, Telšių...

Na, tai gerkime vyrai. Aš

žinoma, paprašiau kvatojan
čio Stankūno, kad atsiprašytų 
ir paaiškintų kame dalykas. Ma
tote, aš, norėdamas greičiau na
mon parvažiuoti, pamaniau, kad 
Stankūnas taip ilgai geria, to
dėl padariau “triksą”.

Kaip dabar prisimenu tą įvy
kį, tai negaliu sau išaiškinti, ką 
aš bučiau daręs, jei man tas 
tipas butų “akinius uždėjęs”. O 
juk turėjo pilną teisę tą padary
ti. Ar ne taip? Na tiek to. 
Skubam į “subway”. Pagavus 
“atryto saidvoką”, pradėjau ir 
aš kvatoti iš savo elgesio. ’ Pri
siminiau to žmogaus tą išsižio
jusią ir vandeniuotą fizionomi
ją, dideles juodas akis spindan- 
čias per akinius ir “užmurdytą” 
ant kaktos skrybėlę. Jis Žiurė
jo į mane ir nežinojo kame da
lykas.

Tai įdomus pirmasis “4 oi 
July”, kurio ir mirsiu neužmir
šiu.

1925 m. “4 of July”.

Nepajutau, kaip metai prabė- 
gretai 

dar 
kad

yra 
bu-

ilą . 

July 
liau galvon tą mintį, kad sekan
čiais — 1925 m. reikia mums pirmas apžiojau dirbtino “phim- 

surengti “Dainų po — šaltinėlio” pakaušį, ir go
tam pačiam parke, toj j džiai rijau šaltoką vandenėlį, 
stradoj, su milžinišku , Atsigėrė Dineika ir musų “va- 

dyrius” Stankūnas (ne tas km 
“veversį” dainuoja).

žiūrėkite kas įvyko. Dineika 
užsirūkęs cigaretą dūlina sau, o 
aš apsidairęs šia-čia,< ieškau 
Stankūno. Pažvelgęs į “plum- 
IM>” pusę, matau, kad jis vėl ge
ria. Nieko nelaukęs, prislinkau 
prie jo ir sučiupęs už galvos, 
“murdau” jį.

Ir ką-gi? Pakelia galvą visai 
nepažįstama fizinomijos išraiš
ka. Tik pamanykit! Aš nebe- 

Nesi jutau,

lietuviams, 
Diena’ 
pačioj 
choru.

Juk 
taip?

Lietuviai kultu-
moka, dal-

rašo, stebisi

butų nebloga?! Ar ne 
Užtraukti lietuvišką “Šė

riau žirgelį” prieš keliasdešimts 
tūkstančių amerikiečių, kurie 
dar niekad negirdėjo lietuviškos 
dainos, butų fain! — Kiek 
mums garbes!

Oho, brač!
ringi! Lietuviai 
nuoti! Lietuvių dainos gra
žios! Visi kalba, 
lietuvius įvertina ir tt. ir tt

Mano Antanas jautėsi didvy- ' žinau kas daryti.
riu — milžinu! šiandien, prisi- kaip pakėlęs skrybėlę, pasakiau 
minus tą “ 4of July”, mane gėda 
kutena. Gi kam rupi savo var
das? Kas lietuviui iš to, jei ;<» 
vardas bus minimas, kultūrin
gųjų tautų tarpe?! Gm!... Ar 
tai atneš kokia nauda?... Juk * v
taip mąstė ir mąsto šimtai tūk
stančių lietuvių, kuriems rupi- 
tik doleris ir dar doleris. Ko 
ten lįsti "į politiką, arba tarptau
tinę prekybą (biznį), daiię, 
mokslą etc... Lietuvis, tai yra 
kaimo paukštis, todėl jam netu
ri rūpėti viešbučiai, bankai, te
atrai, salonai, ekskursijos ir 
kitoki dalykai. Tas dera tik 
lenkams, vokiečiams, prancū
zam, žydams, italams, anglams 
ir kitiems amerikiečiams.

Ot, kaip protavo, protauja ir 
protaus musų broliai lietuviai. 
Del ko? Dėlto, kad anuomet jų 
vadai ruošė dirvą tik tarpusa- 
vėms peštynėms.

Ir ką-gį?! šiandien mes tu
rim žmonių, bet žmogaus rasti 
negalime. Kelionės, peštynės, 
šmeižtai ir visa, kas neturi ben
dro su civilizacija, apkerpėjo 
musų smagenyną. Mes tartum 
apkvaišę—tartum karosai mur
zinam prūde, iškišę žioples, žiop- 
čiome, gaudydami tyrą orą. 
Kultūros darbui nėra laiko, nes 
kam ji mums reikalinga.

Lietuvius garbina už burnoji
mus, žudynes, šampano mau
dynes ir kitus ypatingumus, 
bet ne už muziką, dainą, mokslą, 
politiką ir tt. O juk lietuvių 
svetimtaučių tarpe yra nemažas 
skaičius išsirituliojęs, ypatin
gai čiagimusių, bet jie gėdisi lie
tuvio vardo gėdisi savo kilmės!...

Ar tai ne tragedija? Lietu
vis išsižada savo kilmės, tauty
bės! Gėda prisipažinti kultu- 
ringam žmogui. Praeis keli 
metai, tai mes ir senių neteksi
me, nes ir jie vengia lietuvystės. 
Tą liudija vaikų auklėjimas. 
Daugelis tėvų nekalba į savo 
vaikus lietuviškai. Na, ar ne 
kvaila? Pamaskatuokim sma

“pardon!...”
O tie du žalčiukai kvatoja pil

vus suėmę ir daugiau nieko. Pa
dėtis — nors beg. šalimais sto
vėjo moteriška lytis, kuri taip 
pat šypsojosi iš manęs, nes tas 
drąsusis “mindymas” buvo pa
darytas jos vyrui.

go. Lietuvoj jie ir-gi 
prabėga, bet Amerikoj, tai 
greičiau. Užtatai turbut, 
automobilių daugiau.

Kaip tas įvyko, dalykas 
labai paprastas, nes aš jau
vau nubudęs.' Nubudau iš gra
žių sapnų, kuriuos vakar vaka
ras pagimdė. Tas vakaras bu
vo vienas iš poetingiausių va
karų musų kelionėj. Nakvoti 
prie “Velnio Bokšto”, kur tai pa
sviety tarpe miškų bei akmens 
uolų, reikalinga tam tikra drą
sa, kuri gali būt apšarvuota tik 
poezijos šarvu. Tas poezijos 
šarvas, tai yra musų troškimas 
išvysti dailę. Kada mes vien 
trokštame, tada užsimirštame, 
kur esą ir ką darą. Ar ne taip?

Taip buvo ir su musų ekskur
sija, kurf “4 of July” išvakares 
šventė prie - papėdės “Velnio 
Bokšto”. Nors čia pat velny- 
nas, bet baimės jokios. Pasako
jo žmonės, kad norinčius užsi
lipti ant bokšto viršūnės, vel
nias tuoj užsmaugia, bet turbut 
tas viskas buvo tuomet, kaip 
dar “monkės” gyveno...

Anksti rytą, rytužėlį, kai sau
lelė kėlė, nubudom šaltam pavė
sy, 
m. 
rias 
šėm

“kazokus”, kurie atvyko čion^ 
šios dienos iškilmes švęsti. Įdo
mus typai tie “kazokai”. Visai 
panašus į lietuviškus bernus, 
žaliuojantis pušynas, upelis, 
kalneliai — priminė Lietuvos 
padangę. Vienas “Velnio Bokš
tas” liudijo, kad čia Amerika. 
Milžinas akmuo, milžiniškoj ša
ly.

Rašydamas šiuos žodžius, jau
čiuosi ten pat; rodos kraunam 
daiktus automobilin. Antai Pak
štienė puodus krauja, Pakštas 
“saloną” eksprese taiso — tvar
ko, Zaleckis “gesą reguliuoja”, 
o aš gesinu ugnį ir dainuoju 
“šią naktelę miego nemiegojau, 
prie to bokšto velniūkščius da
bojau...”

Nuobodu, ilgu, neramu, kuo
met žmogus prisimeni praeitų 
metų kelionę, kuri tiek įvairumo 
tur paslėpus. Pavarčius dieny
ną, skaitau nebūtus dalykus, 
kurių tikrenybėj abejoji. Tiek 
to. Važiuojam Felix!

Nu birbė jom per kalnus, miš
kus, apsistojom išpuoštam mie
stely “Buffalo” < MVyoming’c 
valst.). “Campe” buvo patogioj 
vietoj— prie upelio. Vakaruo
se-riogsojo snieguotos viršukal
nės, nuo kurių tekėjo upelio šal
tas vandenėlis.

Snieguoti kalnai pirmą kartą 
įlindo į mano akį. ^Reiškia, va
dinasi, 1925 m. “4 of July”, ma
ne nustebino snieguotomis kal
nų viršūnėmis. Jos prasirau- 
susios pro mano fantazijos lygu
mas sukurė manyje naują kūry
bą. Prisiminęs pereitų metų 
“4 of July”, nebenorėjau mosi

kuoti rankomis prieš minią ir 
miniai žmonių, kad dainuotų ir 
klausytų lietuviškų dainų. Ką 
ten ta estrada, parkas, muzejus, 
<?plumpas”, žydo ar graiko 
“murdinimas”, troškulys!... Man 
norėjosi lipti j tuos kalnus, pa
sinerti jų sniege ir, baltučiai 
išsiprausus, pažvelgti iš aukšto į 
pasaulį ir jo vabalyną...

Norėjosi nuo kalnų viršūnės 
diriguoti žmonijai, kad ji pasi
judintų iš vietos, kad bent vars
nas — kitas žengtų iš savo bu
veinės ir ieškotų naujų gyveni
mo kelių, naujų kalnų, naujų 
slėnių, miškų, pievų, pelkių, gei
zerių, šaltinių ir tt. ir tt.... Bet 
musų žmogelis nerangus. Iš 
prigimties jis yra tinginys, ap
sileidėlis, nors sumanumo ir ga
bumų jam netrūksta.

Kas gal lietuvį išvaryti, pa
vyzdžiui; į Vakarų Ameriką? 
Niekas. Jei bent tenai butų 
auksas auginamas pupų ankšty
se.

Tiek to. Kokių galų aš vis 
ant to lietuviško sprando jodinė
ju? Iš tikrųjų net nemalonu. 
Kad būčiau koks svetimtautis, 
tai kitas dalykas, bet dabar... 
juk ir aš pats toks esu kaip ir 
visi kiti. Ar ne taip, broli?...

Važiuojam toliau, Felix! Gi 
ve — zuikis! Gaudykim, vyrai, 
bus “pečiankos”! Na, ir pradė
jom zuikį gaudyti.

Pagausi tu jį!... Nors mažas 
— jauniklis, bet jau daug grei
tesnis už Pakštą ir mane. Pa-, 
bėgo nevidonas po tilteliu ir 
įlindo į olą. Tuojau aš “klekt” 
atsisėdau ant olos,.o Pakštas nu

ėjo Zalęckį-pasišaukti bei vied- 
ruką atsinešti, čia pat buvo 
vanduo, su kurio pagalbu ma
nėm zuikį iš olos išvyti.

Prasidėję “fajermanų” dar
bas. Supylėm bent desėtką vie- 
drų, bet zuikis ir nemano lipti. 
Matomai ta ola turėjo kitus var
tus, todėl zuikis išliko gyvas. 
Nusispjovę, nusimazgoję kūną, 
negavę zuikienos, gryžom į eks
presą. Zaleckis su Pakštienę 
juokėsi iš mudviejų. Feliksas 
tai vis prikišdavo, kad aš blogas 
vanagas — zuikio nepagavau.

“Campe” teikė daug malonu
mo, nes upelio šaltas vandenėlis 
gaivino mus karšty. Vakare, 
sutemus, pavyko apmazgoti 
griešną kūną. Naktis “4 oi 
July” leido daugybę rakietų ir 
šaudė iš didžiulių armotų. Bai
mės turėjom nemaža. Bet ta 
visa “ceremonija” neilgai tęsė
si. Priilsus perkūnija, užleido 
tą “džiabą” Buffalp' piliečiams, 
kurie mums miegot nedavė per 
kiaurą naktį.

Tokia maždaug šventė antro
jo “4 of July”, kurį aš švenčiau 
Amerikos tyruose. Ta diena 
mane supažindino su kalnais ir 
pridavė daugiau energijos. Da
bar norėjosi tik važiuoti ir va
žiuoti į “kraštą svieto”, kur 
nėra ir nebuvo žmonių, nes sui 
jais susidūrus, turi daug viso 
kių “trobelių”.

Didelis kontrastas tarpe “4 of 
July” 1924 .ir 4925 metų. Lai 
sau būna. Pažiūrėsim kas šiais 
metais dedasi.

1926 m. “4 of July”. 
------/—

Vadinasi, reiškia, taip sa
kant, maždaug, padėkim sau, 
kaip čia pasakius, dalykus yra 
ko, išsivežė ir atliktas kriukis. 
Tai. buvo “4cof July” šių 
Taibuvo buvo “4 of July” šių 
metų. Keletas mano mylinių

(Tąsa ant 6-to pusi.)

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos L. Eremino
šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tek 
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. Si 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
♦iuntimu $1.50. (

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St

' Chicago, 111.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

Tai buvo ”4 of July” 1925 
Tuojau iškepm bulves, ku- 

jau vakar įšvakaro paruo- 
kepimui ir už valandos val

gėm pusryčius. Aplinkui matė
si jodinėjant arkliais visokius

Pervesime Jusuu
f BANK

dienas

PADARYKIT GYVENIMĄ VERTU 
GYVENTI

Daug yra dalykų gyvenime apie kuriuos jums 
prisieina rūpintis ir be to rūpesčio: kur lai
kyti saugiai savo pinigus nuo ugnies, pa vo
gimo arba pametimo.

Šita paranki banka turi pasitikėjimų tūkstan
čių jūsų draugų lietuvių, kur jie laiko savo pi
nigus čionai per daugelį metų. Jie žino, kad 
jų pinigai yra saugus ir jų sąskaitos yra ma
loniai priimamos.

Gyvenimas bus linksmesniu kuomet jus turė
sit pinigų banke. Atsilankykit ir pasimatykit 
su Mr. čaikauskiu, vedėju m\isų Lietuvių De- 
partmento.

Taupymo sąskaitos pradėtos prieš arha Lie
pos 15, nuošimčius gaus nuo Liepos 1 dienos.

Atdara sj vakarų nuo 6 iki 8 vai.

CENTRAL TZ"6 BANK
1112 West 35th Street

Antra Naujienų Ekskursija 
UVON 
28 D., 1926LIEPOS

Palydovas
J. Jankus

Laivu Leviathan
/

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

Ekskursantai apleis Chicagą Liepos 28 d., 11 vai. Vak., nuo Dearborn stoties ant Wabash gelžkelio li
niją. Ant rytojaus 5 vai. vakare pribus j Buffalo ir be persėdimo važiuos Lakavana Gelžkeliu iki New 
Yorkui, kur pribus 7:30 iš ryto. Naujienos parinko šiuos gelžkelius todėl, kad šie gelžkeliai yra pi
giausi, nes tik $30.70. Duoda labai gerą patarnavimą, veža per labai gražias vietas ir priveža arti prie 
viešbučio. Kontinentai viešbutis aprūpins vežimą nuvežimui daiktų ir keleivių nuo stoties, taipgi ir ant 
laivo. Naujienų palydovas J. Jankus lydės keleivius iki Lietuvai ir yra aprūpintas visais reikalingais 
dokumentais. V. Mišeika palydės iki New Yorko ir sutvarkys visus reikalus keleivių. Todėl gali kiek
vienas būt užtikrintas, kad jokių nemalonumų kelionėje neturės. Laiko beliko mažai, tad be atidėlioji
mo ateikite j Naujienų ofisą dėl informacijų.

U. S. Lines

NAUJIENOS
Chicago, III
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TRYS "FORT D2IULAJAI"
(Tąsa nuo 5 pusi.)

birutiečių rengėsi sutikti “4 of 
July” kur ant formos”.

Nutarta — padaryta. Atva
žiavo Puišys ir išsivežė. Tai 
buvo ankstybas rytas, kuris dar 
6 valandos nebuvo matęs. Tru 
pūtį apsirėdę, taip sakant, mė- 
ginom važiuoti i šiaurvakarius. 
Pakely prisidėjo dar Krasausko 
“armobilis”, tai “gengė” iš as
tuonių ypatų, skrodė ankstybo 
ryto orą karts nuo karto suai- 
dėdami dainos garsais .

Apie 10 vai. atvažiavom j 
skirtą vietą ir musų gražioji ly
tis ruošė pusryčius po vyšnių i 
medtliu.

Gaila, kad birutiečių mažas 
būrelis teatsilankė. Butų daug 
maloniau, jei išvažiuotų visas 
choras, tai nors pasidainuotume 
tinkahiai. Amerikos gamta la-l 
bai myli lietuviškas dainas. Tai 
aš patyriau pernai važinėdamas I 
p<> vakarus. Nebuvo tos dienos, Į 
kad neužtrauktume “šią nakte-1 
lę”... Ir žinote, visur ji puikiau-1 
šiai skambėjo net su atbalsiu.

Visą dieną pašventėm 
nai. Buvom 
pišką farmą” 
vienuoly na uja.
vietelė. Kaimų yra daugybė, ku
rias prižiūri V. Bigelis, birutie- 
tės Bigeliutės brolis. Pas jį ta
tai ir važiavom.

Laukai gražus atrodo, ne 
lietaus pakankamai yra. Pra
plikusio žemės gabalo nematyti. 
Apžėlę, kad ir usnims.

“Bekampiškoj farmoj” mes 
radom taip vadinama šieną.

Tikriau sakąnt, tai buvo ža

rėmė- 
manote?

šaltoka, 
mus pri-

eise- 
užsukę i “bekam- 
kuri jau 5 metai 

Gaila. Graži

bai atsargiai, nes tuoj žagaras 
įlys. Bet tame kluone (ar tvai1 
te) buvo įdomių scenų. Tai- 
“žongleras” Juška, pamėgždžio

ir lankstus. Ant palubinio “stryt 
kario” jis sav 
net du kartu, 
gino, bet 
kėši na u si 
rankoms, 
ti 200 sv
Europos ir

paine- 
nedavažiavo galo. A. 

tik nebuvau tikia>

irų mėsos ir kaulų i
Amerikos augalijom

pėdų ant to 
rėtųsi; juoba

Kalbinau Pagarecką 
taip pat nepasitiki s 
dėl mes 
gu stele j.

“šieno” nelabai no- 
, kad ten kieta.

bet j 
savimi. To 

ramiai sau ilsėjomės 
’uišys su Marta išėjo 
’inti ir, matomai, ko

juodu Dievulis laimina!
Krasauskienė su Bigehute pa 

vydėjo Juškai, bet nedrįso, jam 
pamėgždžįoti. Bravo judviem, 
kad nebezdžionavota, nes būtu
te sprandus nusisukę.

Padarę po "pikčių”, nuduli 
nom į •senąją vietą, nes buvom 
vyšnių išsiilgę. Pasivyšniavę ii 
pasistiprinę futbolus, važiavom 
į miestą “ice creamo” valgyti 
ir pirkti visokių “perkūnijų’ 
bei “žaibų”. Tegul juos / bala! 
Ir prisipirko visokių , šovinių, 
net man baugu, pradėjo dary
tis. Neapsižiurėk, tai ir gausi 
sale riešutą į žemę revolverio 
šūvio garsti!

Gražiausia, tai buvo vakare. 
Bigelis mus atvežė ant pat kraifr 
to ežerėlio į ąžuolyną, 
mes šutinom 
net 8 tuzinus
kia 8 asabos, 8 tuzinai. Ot ba
lius !

Neužilgo iškilo kelminis jęais- 
ras.

Musų drutuoliai pradėjo ar- 
žuolinius kelmus rauti (žinoma, 
supuvusius) ir ant sukurtos ug
nies krauti. Už nekurto laiko 
mes jau šildėme savo futbolus 
prie gražios ir didelės ugn’elės. 
Aplankė musų “campę” vaikai, 
kurie vyšnias toj farmoj skynė. 
Atsinešė V. Bigelis smuiką, 
“bandūrą” ir prasidėjo dainų 
puota. Ko mes nedainavom ?! j 
Tikras dzimdziškas “Jovalas” 
išėjo iŠ musų programos. Kaip 
ten nebuvo, bet vis-gi malonu 
prisiminti tas vakaras, nes jau
tėmės taip, kaip Lietuvoj per 
Jonines. *

Čia ta 
kiaušinius, kurių 

nusipirkom. Reiš-

I Jei musų visa “Birutė” butų 
buvus, tikrai butų buvę dar ma
loniau. Dainuoti tyram ore yra

I neapsakomas malonumas. Ar 
I kasžin nevertėtų išvažiuoti bent 
I kartą šiemet kur nors į laukus 
I visai “Birutei” ir jos 
Ijams? A?! Kaip jus 
I Butų nebloga.

Naktis užėjo gana 
I Kitos daržinės šienas
I glaudė veltui ant'savo šonkau
lių. Tikrai Amerikos šienas yra 

I nepaprastas. Tai ne lietuviš- 
Ikas! ...

Miegas išėjo rakietų šaudyti, 
I o mes iki vėlybų išnaktų kovo- 
I jom su jo neklusnumu. Vienam' 
[paklodės truko, kitam padus- 
kos, trečias nusirito j palėpę, ki- 

| tas vėl ant sąsparos užsilipo, 
| vienu žodžiu ir čia “jovalas”.... 
| Kada pakilo dulkių debesys, ta
kia iš tikrųjų nebejuokai sapa- 
n'ojosi. Šiaip taip teko užmigti, 
bet neilgam. Naktibalda Puišys 
pradėjo nuo 5 vai. mus trauky
ti už kojų. Ar ne beširdis? Taip 
norisi miego, o jis trukdo džiaug
tis miegu. Laimė, kad man te
ko atsipalaidoti, tai nuvogiau 
trejetą valandų.

Vadinasi išlindom į liepos, 
kuris buvo švenčiamas kaipo 
“1 of July”. šiandien prasideda 
iškilmės.

Mums neteko jų švęsti, nes 
reikėjo vyšniauti ir rengtis na- 
no. Tą mes ir padarėm. Apie 
1 vai. mes važiavom Liepos ir 
Maskoliūno dvaj’o linkui. Lie
ptos mėnesy būti pas Liepa yra 
lidelis malonumas, ypatingai 
kuomet jo kranas išleidžia tam 
ikras gaivinančias sultis. 

Liepą radom Maskaliuną 
Maskoliumi. Vienas 
jirutietis.

Nieko nelaukdami, 
lulkes ir uždainavom 
artinių iš “Suprjse Patry”. Vie
la tai apie alutį — “Tarulio” 
laina, o antra — “Trys sesutės 
nt kalnelio” — “Kičinio” dal
ia. Tą dainą dainuodami vis 
ninėjom Dr. Kliaugą,'kuris tiek 
ražaus juoko suteikė, dainuo- 

lamas ta daina.
Pažaidę “pilką” nekurį laiką 

.kubinomės namo poilsiui, ne.i 
juvom gerokai nuvargę.

Parvažiavom gana laimingai, 
ics “flattajerio” negavom. Šių 
netų “4 of July” daug įdomės-, 
ds, nes nebuvo “flattajerių”. 
’ernai tą pat dieną — 5 liepos, 
šleidom ekspreso pataisymui 
lolerių! “Kenjubydat! ?...

Pernai tą dieną gvildenova 
^akštu istautčjinio klausimą 
įvijoj, o šįmet parvažiavęs ir 
pmazgojęs dulkes, galvojau 
pie “Birutę”, šįmet sukauk.*. 

'0 metų jubilėjus, įkurta dra- 
no3 teatras, tat darbo, darbo ii 
lar darbo.

Jdbmu ar Chicagos lietuviai 
upras ir atjaus dailininkų tręš
imus, kurie gyvenimo skyles 

opo vien įspūdžiais ir gražiomis 
svajonėmis. Pasirodykime mes 
ą galime, nes Chicagos lietū- 
iai tur daug artistinių pajėgi] 

Jais metais. Už vis labiausiai, 
Lai-trokštu, kad “Birutė” įkurtų 
[dramos teatrą, kuris visus užga 
nėdintų gražiais vaidinimais.

Linkiu “Birutei” ir jos na
riams, rūpintis daile, kurį keltų 
ir žadintų musų išeivijoj lietu- 
.išką dvasią Be priemaišo kokių 
nors partijinių įsitikinimų.

Bučiau užmiršęs savo draugą 
St. Pilką.: Jis vargšas negala
vo, todėl paliko namie. Turėjo 
"gudtaimą” su “Birutes” pirmi , 
niųkų p. Milerių ir jo žmona, p. 
“Tarulienę”. ,

Trys “Fort Džiulajai” pergy
venti ir nugyventi. Beliko lauk
ti ketvirto, bet abejoju ar teks 
sulaukti.

Pagyvensime — pamatysime:
(Nebus daugiau).

Patarimas Draugystėms

Pas 
su 

iš jų —

porą su-

su 
iš-

Skausmą nuo li
guistos pūslės 
— greitai su
stabdo 
SANTAL MIDY 
Persitikrink kad 
gauni tikrą vai
stą. Pastebėk 
žodi “M i d y”. 
Parsiduoda vi
sose vaistiny- 
čiose.

Kaip gauti 9% už
Amerikos lietuvių draugystės turi po 

keletą tūkstančių dolerių, už kuriuos gauna 
labai mažą nuošimtį. Tą nuošimtį butų la
bai lengva padidinti padedant pinigus ant 
metų laiko j Lietuvos Koperacijos Banką.

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

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

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

; PINIGŲ SAUGUMAS

indėlius ir padidinti jos turtą
šimčiai mokami kas pusmetis: sukakus pusei 
metų nuo įdėjimo dienos — 4'A% ir sukakus 
metams — 4'/z%. Visa tai prisiunčiama če
kiu išduotu indelninko vardu ir išmokamu 
Amerikoje — doleriais.

Kiekvienas narys norintys padaryti ge
rą savo draugystei privalo pakelti šį klausi
mą artimiausiame susirinkime ir reikalauti, 
kad draugystė imtų 9% už savo pinigus 

| Draugystė priimdama šį sumanymą, turės iš 
jo didelę nauda sau ir padarys daug gero 
Lietuvai, pagelbėdama jai be svetimųjų ka
pitalo pakelti krašto ūkį.

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

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

PILNAI UŽTIKRINTAS
t

t ^wiIS v>W
gBr

i. I« «

LIETUVOS MACUOS RANKAS
KAUNAS, LIETUVA

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

NAIJJIENV BENDROVE
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.
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Elevatoriai stoja už al
gų nukapojimų

elevatorių kompanijos ir jos 
darbininkų. Sutartis tarp kom
panijos ir darbininkų pasibai
gė birželio 1 d. Dabar motor- 
manai gaudavo 77c. į vai., o 
konduktoriai 72c. Darbininkai 
betgi pripažino, kad tokia alga 
yra toli neužtektiną tinkamam 
pragyvenimui ir pareikalavo vi
sų darbininkų algas pakelti po 
5c. į valandą. Vakar į tą rei
kalavimą kompanija davė sa
vo atsakymą. Ji netik kad at
metė darbininkų reikalavimą, 
bet dar pareikalavo, kad darbi
ninkai priimtų algų nukapoji- 
mą — po 5c. į vai. Žinoma, to- 

/ kį kompanijos reikalavimą dar
bininkai griežtai atmetė, .tie 
pareiškė sutikimą algų klausi
mą pavesti arbitracijai, bet tik 
algų pakėlimą — arbitratorius 
jokiame atsitikime negali algas 
kapoti. Paskui lokį pat sutiki
mą pasiduoti arbitracijai pa
reiškė ir kompanija, bet taip
jau su savo sąlyga arbitruo- 
ti tik algų nukaposimą, visai ne
liečiant algų pakėlimo. Pasita
rimas iširo, bet vėliaus bus 
daugiau pasitarimų su kompa
nija, nes tokio svarbaus klausi*
mo su viena konferencija ir ne- skelbimo, 
galima išrišti.

Gatvekarių darbininkai savo 
reikalavimų dar nepadavė. Jie' 
laukia pasekmių elevatorių dar-1 
bininkų derybų ir elgsis va
duojantis jomis.

Nors tarp darbininkų ir sam
dytojų sąlygų yra didelių skir-j 

< tumų, bet nemanoma, kad bus 
darbininkų streikas, nes vei-* 
kiausia 
senųjų 
dviems

cijos naudai buvo nu 
4,609 Labai. Kiek balsų 
vogta visoje Clik-agoje, tai tik 
pabaigus skaityti balsus pasi
rodys. Tos suktybės pas de
mokratus pasirodė skaitant to
li ne visų kandidatų balsus, o J išpildo, jis nepasirodė! 
tik dalies kandidatų — kandi
datų į board of review ir į mu
nicipalinius teisėjus. Jeigu gi 
visus balsus perskaityti, tai 
gali pasirodyti, kad pas demo- 
kratus suktybės nebuvo nė kiek 
mažesnės, negu pas pepubliko-’ge arba sugriauti jas. Nepasi- 
nus. Pastebėtina dar tai, kad sekus būti bosu, jis griebėsi 
susektosios p^is demokratus suk- neleistinų priemonių — kursty

mo biznierių prieš Naujienas, 
kad nesigarsintų Naujienose, 
kad nemokėtų joms bilų; agita
vo žmones, 
Naujienų, 
Naujienas 

'Naujienų 
— kurstė 
streikuoti; o tuo 
skundėsi teisme, jog 
vedėjai skriaudžią 

• prie užbaigos teismo 
’seis išduoti rokundą 
iš daugybės griekų ir 
teisingumo teismb 
džio.

gtajpas teisėją Ryner ir
nu-Įtam tikrus dokumentus (pinigų 

siuntimo kvitas, laivakorčių 
kvitas, čekius, kreditorių sąra
šą ir kitus raštus), o dabar, ka
da naujieniečiai jo reikalavimą

tybės yru papildytos 20 varde, 
kur ir didžiausios republikonų 
suktybės buvo papildytos.

Du žmonės prigėrė
Užvakar besimaudant prigėrė 

moteris- ir vaikas. Chicagietė 
Mrs. D. P. Wa.imurn prigėrė 
Kathcrine ežere, netoli Antioch, 
III., o George Macaino, 7 m., iš 
Caluinet City, prigėrė Calumet 
Menturiai Park maudyk loję.

Atsiimkii laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kain jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei 
kia klausti prie langelio, Rui 
padėta iškaba “Advertised Win 
iow” lobėj nuo Adams gat 
/ės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus pastas laike 
tik keturioliką dienų nuo pa-

nuneštų |^isveikinti. Velionės Monika ir 
Antoneta abi viename kamba
ryje ilsisi, rengdamosios keliau
ti į amžinas vakacijas...

Tuo tarpu naujieniečiai pasi
ryžę spirti'Jamontą užbaigti vi
sas bylas prieš Naujienas. Yra 

Nurinkta daugybė davadų, kurie
aiškiausioj šviesoj parodo Ja- 
inonto norus bosauti Naujieno-

SLA 6-to apskričio 
pasitarimas

na-

kad neskaitytų 
kad nesiųstų per 
pinigų, kad neitų į 
parengimus; agitavo 
Naujienų darbininkus 

pačiu laiku 
Naujienų 

jį. Dabar 
jam pri- 
sumnenės 
išklausyti 
nuospren-

.J. šmotelis.

Liūdna naujiena
Netikėta mirtis

susitaikins palikimu 
algų dar vieniesm ar 

metams.

Ir pas demokratus pada
ryta didelių suktybių

Arelis John

Jakubonis J.
Juryaitis J.

501
510
525
528
538 Makauskis Jonas
551
552

Penktadieny, liepos 9 d. Vait
kų šeimyna: pp. Walter ir Mo
nika Vaitkai, p-ia Antoneta 
(duktė) su savo vyru p. Digris 
ir p-lė Sofija, duktere išvažia-. 
vo atostogoms. Jie važiavo į p. 
J. Valskio ūkį, ' Sodus, Mich. 
Apie 8 vai. vak. jie pasiekė 
Nevv Buffalo, Mich. ir važiuo
jant pakalnėn prie 
užbėgo smarkusis 
(juctte traukinys, 
traukinį tik už 10
lis šoko iš mašinos. Tą padarė 
ir p-lė Sofija Banes, žentas Dig
ris ir p. Digrienė. šokant p. 
Digrienę pagavo traukinys ir 
nuvilko apie 100 pėdų; ją už
mušė. p. Vaitkui
šonkaulius. Važnyčia, p. Frank 
Digris susižeidė koją, galvą 
prakrito, abi alkūnes ir strėnas 
^sužeidė. Užgautas autas iššo
ko aukščiau traukinio. Sveika 
paliko tik Sofija, kurią visai 
nekliudė.

Motina 
k a kartu 
Digriene.

10 d. liepos ponų Baliekų 
muose įvyko nedidelė konferen
cija, kurią sušaukė 6-to apskri
čio vaidyba priėmimui į seimą 
siųstų delegatų ir pasitarimui 
su jais. 6-to apskričio kuopų 
dedegatai turėjo konferenciją 
prieš važiuosiant į seimą ir 
gryžus jiems norima buvo pa
sidalyti patyrimais su kitais 
Chicagos darbuotojais. Jš gry- 
žusių atstovų ir svečių dalyva
vo pp. Katkevičienė, Balickienė, 
Žolienė,, žilvitienė, Rugis, Gri- 
šius, Bartkus ir Rindokas (abu 
iš Indiana Ilarbor), apskričio 
raštininkas Semaška, organiza
torius Dr. Montvidas, K. Repu
kas, 226 kp. raštininkas, Nau
jienų redakcijos narys ir 36 kp. 
darbuotojas Baronas, Locaitis, 
inž. Jusas ir ■ keletas kitų žy
mių SLA. darbuotojų, kurių 
vardu tuo tarpu visų negaliu 
suminėti. Po užkandžių ir pasi
kalbėjimų būreliais, atidarytas 
susirinkimas ir duota proga ne
toli kiękvienam kalbėti SLA. 
reikaluose. Iš - delegatų kalbų 
pasirodė, kad jie buvusiu sei
mu tik pusiau patenkinti. Pa
tenkinti tuo, kad seimas praša
lino bolševikišką pavojų ir da
vė smūgį Maskvos garbinto-

jams ir skymeriams. Vienok 
tūli mano, kad kalta buvo ir 
centralinė valdyba, nes jeigu ji 
butų buvusi grieštesnę, pasi
remdama duotomis jai galėmis, 
galėjo neduoti progos bolševi
kams tiek begėdiškai įsisiūbuo
ti musų organizacijoj. Nepa
tenkinta didžiuma delegatų 
tuom, kad bolševikiški trukdy-i 
mai neleido seimui atlikti dau
giau konstrukty vio darbo. 
Frakcijinė kova/ suėdė seime

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

(Tąsa ant 8-to pusi.)

ANTANAS ČEREŠKEVIČIUS

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland'Avė.
Valandos: , r

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. NcdS- 
iioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų 

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Bivd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

558
562

Puceta Jos.
Remeikis B.
Rimkevičius Juozas 
Salucko Kazimieras 
Slabotsky Ona.

Liežuviu Rateliuosa,
Jamontas šalinasi nuo 

teisino
Prieš pavasario nominacijas’ 

(primary) tarp republikonų ėjo 
labai smarki kova. Dvi repub-1 
likonų frakcijos kovojo viso
mis savo pajėgomis, kad .tik Prirašęs daugybes skundų 
laimėjus nominacijų; patys bal-’ pats nepasirodo teisme 
savimai irgi buvo labai triukš
mingi, buvo net ir šaudymosi ir 
balotų dėžių išvogimų. O po
balsavimui tuojaus pasipylė so besiprovodamas 
kaltinimai dėl padarytų balsus garbingai pralošti, 
skaitant suktybių. Buvo atsi-

nė

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIU
SPECIALISTAS

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589
Išvažiavo ant vakacijy 

iki Liepos 21 dienos

gcležinkelio, 
Perre Mar- 

Pamatęs 
pėdų VValte-

įlaužė tris

vietas

Tapo sužeistas ir pasimirė 
Liepos 10 dienoj, 1:55 valandoj 
po pietų, 1926 metais, sulaukęs 
40 metų amžiaus. Amerikoj iš
gyveno 19 metų. Kilęs šakių 
apškr., Ilgavos parapijos, Pa- 
šiurkštės kaimo, paliko didelia
me nubudime moterį Teklę po 
tėvais Karlikauskaitė, 3 dukte
ris: Teklę, 14 metų, Sofiją, 12 
metų ir Joaną, 6 metų, brolius 
Amerikoj, .Juozapą ir Jurgį, 
Lietuvoj Joną ir Kostantiną. 

-Kūnas pašarvotas, randasi 3257 
’ W. Patomac Avė.1

laidotuvės atsibus Liepos 15, 
Ketvergo ryte, 8 valandą iš na
mų į šv. Mikolo Bažnyčią, o iš 
tenais j šv.' Kazimiero kapines. 
Gimines ir draugai meldžiami 
dalyvauti laidotuvėse.

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės. •

OFISAS: 
668 W. 18th St. 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Lietuvių Dentifetas patar- 
/ naus geriau.

Traukimas dantų be nkausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su mus^ 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stą. Garanturjame visą savo darbą, ir 
žemas mubų kuinas. Sergėkite savu 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
Neteli Ashland Avė.

Liekame nuliūdę,

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
' Graborius

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

3307 Auburn Avė. .
Chicago, III.

Z
Akinių Pritaikymo Mano 

25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritrdko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ani vietos.

fflH

Moteris, Dukterys ir Broliai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. Mažeika, Yards 1138.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS

Monika Waitkus-Banienė ir Antoneta Digrienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu Liepos 9 dieną, naktį, 1926 m. Liko 

užmušta traukinio sudaužius automobilių. Sulaukusi Monika SS^Aįj- 
toneta 35 metų amžiaus; gimusi Lietuvoj, palikdama dideliame inf- 
liudime savo mylimuosius ir mylinčius vyrus ir vaikus. Kūnai pa
šarvoti, randasi 3113

Laidotuvės įvyks Seredoj, Liepos 14 dieną, 8:30 valandą ryto 
iš namų į šv. Jurgio 
pamaldos už velionių 
ro kapines.

•
Visi A. A. Monikos ir Antonetos* gimines, draugai ir pažįstami 

esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jiems 
paskutinj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyrai Vaitkus ir Digris ir jų vaikai

So. Halstcd Street.

parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
sielas, o iš ten bus nulydėtos į šv. Kaziiftie-

Graborius ir Balsamuotojas
1911 Canalport Avė.

Patarnauju simpatiškai, manda
giai ir pigiai. Automobiliai ve

stuvėms, krikštynoms ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kžftnbariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Ncdėliomis.

Dr. P. P. ŠIMAITIS'
S. D. LACHAWICZ

Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojag 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, UI.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 
ir 2199

Naprapatas, Instrukto
rius — Kūno Kultūros 
Ir Specialistas — Mais
tinės Valgių Chemijos

mano

1271

metų, 
metų;
išgy-

Grahoriub ir 1‘agrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46tb Chicago

LOOK.IT. >
A.T TVAH

Phone Boulevard 5203
Privatiniai AmbulansaI

7 Z I

BILLY’SjUNCLE

Amžinas provininkas, Kazi
mieras Jamontas, matomai pail- 

ar bijo ne- 
Vakar pas 

teisėją I. Ryner turėjo įvykti 
kreipta net ir į teismą ir paga- tardymas jo vėliausio skundo 
lios nuspręsta išnaujo perskai- prieš Naujienas ir jų velėjus, 

Naujas skaitymas bet jis su savo advokatu nepa
sirodė. Kaltinamieji ir teisė
jas laukė jų per pusantros va
landos ir ten buvusiam Jamon- 
to advokato gizeliui teisėjas lie- 

surasti ir pašaukti. Jieškoji- 

mas pasiliko be pasekmių —*- 
niekas negalėjo pasakyt kur 
yra Jamontas ir jo advokatas. 
Pagalios teisėjas Ryner pasa
kė, jog sekamo penktadienio ry
tą jis išspręs skundą, nevei- 

patikrinti ir zint ar skundikas bus teisme,

tyti balsus, 
balsų, dar 
kad kaltinimai buvo teisingi, 
nes išlikrųjų pavogta desėtkns, 
o gal ir šimtus tūkstančių bal
sų.

Visą tų laiką pas demokra
tui buvo tylu. Nebuvo nė dide
lių pv'.i'iLu prieš balsavimus, 
nebuvo i e aiškiu kaltinimų po 
balsavimų. Pečiaus pradėjus 
skaityti išnaujo republikonų 
balsus, nutarta 
demokratų balsus. Ir štai vos ar ne. 
spėta perskaityti tik 12 precink-j Kelios dienos atgal, Jamontas 
tų balsus,*o jau aiškiai pasiro- visas drebėdamas kai apušė at- 
dė, kad ir pas- demokratus buvo vyko į Naujienų raštinę ir jtei- 
papildyta didelių suktybių. Tuo- kė pakvietimus trims naujienie- 
se 12 precinktų Brennan frak- čiams, kad kiekvienas iš jų eitų

p. Vaitkienė tapo au
sų savo dukterim p. 
Jom sulaužė nugar

kaulį, sprandą ir kitas
sužeidė.

P-ia Vaitkienė yra 55 
o Antoneta Digrienė 35 
P-ia Vaitkienė Amerikoj
veno 32 metu; akušerija užsiė
mė per 22 metų. Paėjo iš šidla- 
vos, Raseinių apsk. Paliko nu
liūdime Kazimierą Urboną bro
lį, seserį* Anelę Stasevičienę, 
Lietuvoj; brolį Vincą Urboną, 
pusbrolius: Zigmontą, Augusti
ną Adomą Urbonus Amerikoj. 
Likosi jos vaikai: Stanley,'An- 
ttxr>a.s, ir Bbrta.

Jų naujas Baigė autas palik

tas ant vietos, kur ištiko katas
trofa, nes jau suvisai netinka 
taisymui. šeštadienio 9 vai. 
vak. 'graborius Mažeika parve
žė niotinos ir duktės kunus į 
namus, 3113 So. Halsted/St., 
Bridgeporte. Laidotuvių iškil
mės atsibus šiandie šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioj ir bus pa
laidotos šv. Kazimiero kapinėse.

Daug žmonių lanko, norėdami 
paskutinį kartą su jonfis at-

•TH.KV \

'.K)VL\

THKT
— TPKV

PbP'S bAAKte
VCLLO'JUVt?

Aleksandra Čepauskienė
Iš namų GaucaitS. Po pirmo mirusio vyro Jesevičienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu Liepos 11 dieną, 1926 m., 8 valandą
vakure, Huliiukuni 20 metu amžiaus. Priklaune prie Šv. Petronėlės 
draugijoj. Kilo iš Kuuno redyboa, Kecluiniy upatkrifio, Krakių pnrupi- 
jos, Aukštuliukos kaimo. Paliko didžiame nuliudime vyrą Kazimierą 
Čepauskj. Taip pat paliko dėdę Juozapa Kunevičią ir Oną Kunevi
čienę ir ciocę Olesią Sadauskienę ir Juozapą Sadauskį Amerikoje. 
Lietuvoje paliko 2 brolius ir seserį. Kūnas pašarvotas, randasi 3133 
So. Emerald Avetiue.

Laidotuves įvyks Ketverge, Liepos 15 dieną, 1926 m., 8 valandą 
ryto iš namų į šv. Jurgio Bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į švento/ Kazimiero 
kapines.

Visi A. A, Aleksandros Čepauskienės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį* patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Kazimieras čepauskas, S’adąuskiai ir Kunevičiai

•
Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Telefonas 

Boulevard 4139. Garsinkitės Naujienose

Pagydo BENE
ŠĄ I LES, “Gall- 
Stones” akme
nis tulžyje). 
l)-Be operacijos, 

lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

i)-Be užmarini- 
mo-migdymo.

1)-Be išgąščio ir 
be skausmo.

l)-Bc jokio pa
vojaus ir be 
sužeidimo ta
vo sveikatos.

5)-Pagydytas nuo penesaidčs Na- 
prapatijos mokslo budu dau
giau tąja liga nereikės tau 

s sirgti.
Penkių metų mano praktiškas 

gydymas, mane patikrino, jogei 
Naprapatijos mokslo budu šios li
gos yra pasekmingai gydomos: vi
durių užkietėjimas, širdies ligos, 
strėnų gėlimas, plaučių ligos, ner
vų . lif'os, H-alvos sknuclSjimns, Ico- 
petiti-Jaknij liįęos, raumeninis reu
matizmas.

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

Profesijonalj patarnavimą teikiu 
sayp ofise po No.

4652 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

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

Tel. Boulevard 8763
r .............................................—-r

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

LOOK.IT


8 NAUJIENOS, Chicago, IU
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Trečiadienis, Liepos 14, ’26

Lietuvių Ratiluose PRANEŠIMAI J VAIRUS' SKELBIMAI
Prisidėkite | šią draugiją

I Chieagns Lietuviu Draugija S. P. 
yra didžiausia sayišelpos organiza- 

...i. . . , , jcija Chicagoje — priklauso net 800didžiąją dalį laiko. lokie And-. vyrų ir moterų..Draugijos piniginis 
l iūliai, Miz.aros ir kiti šmeižikai. lįrtas siekia arti $15,000. Yra trys 

. . . . skyriai pašeipos sergantiems na-
ir skymenai ne tik netapo pra- rinins: $6, $10 irr $16 savaitėj. Nu
šalinti iš organizacijos, o net į 
delegatus pateko. Tai centro ap
sileidimas.

Grisius, I/jcaitis ir Grušas 
pareiškė, kad jų kuopa pasi
traukusi senai nuo bolševikiško 
(2-rojo) apskričio ir apie Nau
jus Metus, jie neabejoja, dėsis

( I ąsa

sergantiems na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metu. Iki gruodžio1 
12 d., 1926 metų yra priimamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko JuHuh Mickevičius, 1739 So. 
Halsted St. Tel. Roo.sevclt 8500.

I Pavieniai nariai norinti įstoti į! 
šią draugiją, galite paduoti prošy-j 

\Ves Sidės kuopos'mą bilc vienam draugijos nariui, i 
‘arba kreipkitės į “Naujienas”, čia1 
galėsite išpildyti aplikaciją į (’hi- 
cagos Lietuvių Draugiją S. P. 

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Gro-iernių, Bu- 

1*7 Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernfų. Musų

specialumaa Geras patar
navimas. žemos kainos. 

SOfltheims, 1912 So State St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMF NAMAI-ZEME

LIETUVIŲ SALESMEN’Ų
ANT PARDAVIMO 

BEAUTY SHOP

atstovas Kundrotas irgi entuzi
astiškas link 6-tojo apskričio ir 
jam su savo draugais pavykę 
kuopa ištraukti iš 2-rojo apskri- 

draugai 
ten su 
dolerių 
biznie

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popierfiojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halated St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Kensington. — Lietuvių Bendrovės i 
pusmetinis šėrininkų susirinkimas 
įvyks TreČiadienyj, Liepos 14 dieną, 
7:30 vai. vakare, F. Shedvell svetai
nėje, 341 Kensington Avė. Nariai 
esate kviečiami visi atsilankyti, nes 
yra daug svarbių dalykų aptarti.

Su godone, Direkcija

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

2805 W. 63rd Street

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

Mums reikia keturių lietuviu sales- 
menų dėl pardavinėjimo puikių są- 
vasčių, kurios randasi netoli nuo ele
vatorių linijos.

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

SHEKLETON BROTHERS
160 N. ta Šalie St., Room 416 

arba Skyriaus ofisas 
6131 W. 22nd St.

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

FRANK L. SAVICKAS 
& COMPANY, 

726 West 18th St. 
Tel. Canal 1603

REIKIA jauno vaikino bekerio pa- 
gclbininko. 7053 Archer Avė., Te). 
Hemlock 3771.

PARSIDUODA grosernė Ir bučer
nė. Apielinkė apgyventa lietuvių ir 
lenkų. Netoli lietuviškos bažnyčios. 
Parduosiu pigiai, nes išvažiuoju j 
Lietuvą. 4434 So. Fairfield Avė.

Lietuviška Teatrališka Draugystė 
Rūtos No. 1 susirinkimas įvyks Lie- 

' pos 14 d., Lietuvių Auditorium sve
tainėj, 8133 So. Halsted St., 7:30 J 

ir J valandą vakare. Draugai ir draugės, 
visi bukite susirinkime.

— Valdyba

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

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
Chicagos Lietuvių Draugijos Sa

vitarpinės Pašalpos valdybos susi
rinkimas įvyks seredoj, liepos 14 d. 
pas laikrodininką K. Nurkaitį, 1750 

u i North Avė. Valdybos nariai 
valdoma, malonėkite susirinkti laiku.

X. šaikus, rašt.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė.

CHICAGO

JŪSŲ Kuosas laikas yra vertas $50 
j savaitę dęl musų. Kode! nesunau- 
dojate savo liuesą laiką ir nesidžiau
giate dar labiau gyvenimu. Jus ga
lit uždirbti daugiau neo-u $50 j sa
vaitę dirbdami 2 Valandas kožną va
karą ir subatomis po pietų. Veikit 
greit. Proga nelaukia nei vieno!

SHEKLETON BROTHERS 
160 N. La Šalie St.

Room 412 
arab

2843 W. 22nd Street

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, geroj vietoj, visokių tautų apgy- 
ventoj. Priežastis pardavimo — mir
tis savininko.

6010 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI pigiai grose- 
j’is arba galit kartu pirkti ir na
mų. 7322 So. Robey St. Atsi- 
šaukit:

219 W. 47th Street 
Phone Yards 0292

čio. Indiana Harbor 
veda sunkia kova, nes 
bolševikais susidėjo ir 
gaudytojai, tūli nususę
lėliai. Indiana Harbor kuopa 
mat turi kelis šimtus dolerių iž
de, todėl bolševikams ji paru
po. Bet pirmininkas Rudis, 
Bartkus ir Rindokas turi būrį 
sveikai protaujančių narių
jie tikisi, kad bolševikų puoli
mai nueis nueis. Kada northsi- 
diečiai pareiškė, kad savo kuo
poj bolševikų jie turi tik veis
lei, 36-tos k p. narys Baronas 
pasakė, kad jų kuopa, nors iki I 
šiol buvo bolševikų
greitai apsivalys taip, kad bol
ševikų ten ir veislei neliks. Tuo
met ji ingi stos į 6-tą apskiitį. bo“”)*;
Iš visų raportų ir priduotų Ži- • rinkimas įvyks ketvirtadieny, liepos 

I 15 d., MeKinlcy Park svetainėj, ant
39 ir \Vestern Blvd., apie 7:30 vai. 
vakare. Kliubo nariai taipgi ir ne-

* neriui kviečiami atsilankyti.
S. Dambrauskas.

nių matės, kad bolševikų “kru 
tojimui” SLA. artinasi kaput.

— Nedelegatas.

Vaidilų Brolijos aplink 
rastis

Brighton Park. — Keistučio Kliu- 
...ainos Skyriaus pirmas' susi-1

PetronėlėsDraugijos Sv. Petronėlės extra 
susirinkimas atsibus seredoj, lie|>o,sj 

Į I I 'd., 7:30 vai. vakare, bažnytinėj 
I svetainėj. O ketverge prieš 8 vai.

LIETUVIŲ SPAUSTUVft
Spauzdinam įvairius spaudos dar

bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, prOgrumus, plakatus, tikietus ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
j musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĘ

710 W. 83rd St., Chicago, III.
Te). Yards 6751

REIKALINGAS siuvėjas prie 
abelno kostumeriško darbo, 
kančiam savo darbi} pastovi 
ta^

• STANLEY ALEKNO 
2537 W. 63rd St.
Tel. Prospect 9511

Mo- 
vie

svetainėj

pateko 
aplink-'

J bolševikų rankas 
vienas Vaidilų Brolijos 
raštis, kuriuomi jie kviečia sa'-1 
vo narius dėti po $10 ir dau
giau gelliėjimui vieno savo na
rio nelaimėj. Bolševikams gelb- 
bėti žmogų nelaimėj mat via 
“griekas”. Nužiūrėjęs iŠ bolše
vikiškos gazietos, kad vaidilose 
broliškumas yra didelis ir aš 
nusprendžiau skverbtis j jų or
ganizaciją. Bet kur juos rasti? 
Vieną sykį renkasi rytuose, ki
tą vakaruose, trečią pietuose. 
Pasaulis platus ir nežinau, kaip 
toli ar arti nuo Chibagos. Be- 
jieškodamas jų sueigos, vienoj 
gražioj svetainėj užtikau ant 
jaučio odos parašyta raštą, ku-A < 
ris skamba šitaip:

“Sveikas gyvas broli:—
Šeštadienį Vaidilų Brolijos 

sueiga rytuose. Sekdamas žvai
gždžių kelius eik į pietus, pa
suk į rytus ir lipk į kalno vir
šūnę, kur prie amžinai degan-1 
čios ugnies taikoj, broliškoj' 
meilėj ir draugingume aptarsi
me naktinių iškilmių reikalą pi
liečio Černausko ąžuolyne,' lie-' 
pos 31 d., saulei nusileidus.”

Nebūdamas vaidila kaip gali 36 n" amžiau 
žmegus žinoti žvaigždžių kelius, 
kaip toli eiti į pietus ir kur su
ktis į rytus ir tt.? Bet Černau
sko ąžuolyną aš žinau. Ten vai
dilos nuo manęs nepasislėps. 
Ten aš ir aplikaciją paduosiu.

— Kandidatas.

........... j. ------------------ - ..... STOGDENGYSTfi
iš ryto susirinkite į bažnytinę sve- Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
tainę, iš ten eisime pasitikti mirų- ir garantuojamas už $4. Automobi- 
sią narę a. a. Alesandrą čepauskie-' Ry trokų patarnavimas Chicagoj ir 
nę. Narės malonėkite visos pribūti, apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo.

A. K Ručinskaitė, rašt. . Didžiausia ir geriausia slogų den* 
----------- , i gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 

unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Hoofin*, Cu.. 3411-13 Ogden 
\ve. Phcr.e l.awu<!al<- 01 lt.

Birutė laikys dainų pamokas Ilo
nos 15 H. ketvirtadienio vakare, 8 
vai., Mark White svet. Visi choro 
narini privalote būti dainų pamo
kose, nes A. Vanagaitis mokina 
naujas dainas. Visi j (laiba. Dabar 
vra priimami nauji n iriai i Birutę. 
Norinti prigulėti meldžiam! atsilan
kyti. —Birutė.

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp I.aflin, 
Hovne ir 43-čios ir 56-tos. VirŠpa- 
minėtame apskrityje aprūpinu lie
tuvius “Naujienomis", pertat kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas" 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų" išnešiotojas Pranas Jurėnas, 

15118 Sj. Paulina Si. Tel. Prospect 
1887.

ASMENŲ JĮEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Adomo Kodžio, ku

ris 2 metai atgal gyveno ant New- 
berry Avė., tarpe 14th PI. ?r 14th St., 
Chicago. Turiu .svarbų reikalą. Mel
džiu jis pats ar kas pažįsta praneš
ti.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Box 816

APSIVEDIMAI
; REIKALINGA amžina draugė nuo 
1 39 ligi 40 m. amžiaus. Aš vaikinas 

is, vienas gyvenu, del- 
I to norėčiau gauti sau amžiną drau- 
| gę, nes nėra kam namu prižiūrėti. 
Mergina arba našlė kad ir su vai- 

; ku, mylinti šeimyniškų gyvenimą, 
kreipkitės šiuo antrašu kad ir iš 
kitų miestų. Atsakymą duosiu kui
nai.
3210* So. Halsted St., Chicago, III. 

Box 59

1 Tol. Prospect 7960

Alias Fuel OOitipany
Prezidentas V. Gapszewicz

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

pigesnės

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

1 ĮVEDAME elektrą su geromis 
lempomis 4 ruimus už $55. Taiso
me radio ir visokius motorus. Del 
platesnių informacijų kreipkitės

O. K. ELECTRIC
3453 So. A ubu r n Avė.
JFel. B^ulevard 7590

REIKIA PABBININKĮI
MOTERŲ

REIKALINGA apysenė moteris 
prie namų darbo. Geistina, kad ji 
galėtų sykiu gyventi. 3524 So. Lowe 
Avė., 1-mos lubos.

REIKIA moterų prie dekoravi
mo darbo. Darbas namie, lengva 
išmokti, gera mokestis. 159 North 
State St. Room 1632.

REIKIA prie presų merginų į 
cleaning šapą.

4245 W. Harriaon St.

Pranešimai JIESKO PARTNERIŲ
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ir
REIKALINGAS partneris j bu- 

černę ir grosernę; vieta gerą ir 
biznis daroma geras. Gera proga 
geram žmogui. Kad ir nemokanti 
išmokinsiu. Kreipkitės j

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St.

Box 818

REIKIA 6 moterų visam arba da- 
linam laikui, darbas malonus, uždirb- 

nuo $25 iki $50 Į savaitę.
SHEKLETON BROTHERS 

160 N. La Šalie St. 
Room 412 

arba 
2343 W. 22nd Street

šit

REIKIA OARBININKįj
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 

LEISTI $100.00?
PRA

16.0n j metus per vis*

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
Caru tikra darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerf paskui do
lerio. mes greitai praleidžiama 
šjmtą ir ižsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pin’gai uždirbtų jums jei padė 
tumšt juos j banką ar soulka?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 

kiek jūsų 
laikytumėt j]

. REIKALINGAS partneris j duonos 
kepyklos biznj, gerai suprantantis 
darbą. Biznis geras ir nereikalinga 
daug pinigų. Kreipkitės: 8816 Cham- 
berlain Avė., Detroit, Mich.

1?

IBRENDAVOJIMUI_ •

VYRŲ
SALESMANAGERIŲ

ji 00.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų Jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit 
doleris.

su sekretorių 
o nuo jo su

dauginsi* jūsų

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted SU

PARENDAVOJIMUI flatas 6 kam
barių, moderniškas, geroj apielinke- 
je. 3136 W. 38th Street.
_JI------ UUiUJ ■■■> . . T" -f | j— ^-11

JIESKū KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario jaunas 

vaikinas, pas švarius žmones, su 
valgiu, apie 18-tos arba West 
Sidės apielinkėj. Atsišaukit tuo 
jaus., A. J. M., 1435 W. 47th 
Street.

Reikia gerų lietuvių vyrų, ku
rie supranta real estate ir gali 
prižiūrėti grupę salesmenų. Tik
ra proga tinkamiems vyrams. 
Kompanija koperuos visuose at- 
sitikimuose.

SHEKLETON BROTHERS 
160 N. La Šalie St.

Room 412

REIKALINGAS bučeris.
1980 Canalport Avė.

* REIKALINGAS pirmarankis virė
jas (cook), turi būti patyręs savo dar
bu. Kreipkitės tuojaus. 8206 South 
Halsted St., Tel. Yards 6861.

PARSIDUODA Ice cream, gro- 
serio, kendžių ir visokių smulkr 
menų krautuve ant Bridgeporto. 
Randasi 4 ruimai pagyvenimui. 
Tinkamam žmogui gera proga. 
<reipkitės 3259 So. Union Avė.

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

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

Beveik dar naujas 5 kambarių, 
dinis namas, maudynės, elektra, visi 
parankumai, barnė dėl karvės ir viš- 
tininko,. žemė 90x125. Inmokėti tik 
$1000, kitus kaip rendą. Namas ran
dasi 5538 So. Kostner Avė.

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

Medinis namas 4 kambarių, aukš
tas pundamentas, maudynės, elektra, 
visi parankumai, strytai ir ėlės ištai
sytos ir išmokėtos, parduosim pigiai. 
Inmokėti tik $1500, kitus kaip rendą. 
Namas randasi 4642 So. Cacramento 
Avenue.

4 pagyvenimų namas, visi po 5 
kambarius, maudynės, elektra, visi 
parankumai, kampinis lotas 75x125, 
graži vieta, arti mokyklų ir parkų, tik 
pusę bloko. Cach $4000, kitus kaip 
rendą, arba mainysim ant mažesnio 
namo ar loto.

JAKANTAS BROS.,
« 4138 Archer Avė.,

Lafayette 7674

kaip
So.

Side

me-

FARMOS IR ATSKIRI AKRAI 
Apartmentiniai namai mainymui 
Savininkas turi 100 akrų farmą 

prie North Judson, In<l.
20 akrų prie lllth St.
30 akrų prie 143rd St.
Mainys arba parduos vieną arba 

visus sykiu. Ką jus turite dėl pa
siūlymo.

PLUMMER REALTORS 
7801 So. Halsted St. 

Stewart 7101/

FARMOS
Nepirkite farmų smiltynuose, pakol 

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

PHILIPS & MATTIS
R. 2, B. 83 ' Scottvilie, Mich.

PARSIDUODA 80 akrų farma 
arba mainysiu ant namo ar lotu; 
kaina tik $4,500. Yra 5 budinkai 
ir upė bėga pro pat barnę. Yra 
žuvių ir viežių, o žemė yra labai 
gera. Savininkas ant 2 lubų.

1417 So. 49th Avenue • 
Cicero, III.

DEL greito pardavimo, naujas 
4 apartmentų mūrinis namas, 
garu šildomas, $29,000, netoli 
Milwaukee-Western Av. karų li
nijos. Savin. Edgewater 8229.

PARDAVIMUI pigiai maža far- 
ma prie Elgin, III. Naujas 7 kam
barių namas, prie pat kelio. Prie
žastis pardavimo senatvė. Arti 
miestelio, gelžkelio stoties, mo
kyklos ir štoro. 5640 So. Carpen- 
ter St. Phone Wentworth 2305.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tessen, lietuvių kolonijoj, lysas ant 
2-jų metų, 5 kambariai pragyveni
mui. 4619 So. Hermitage Avė.

Stnri*ebaker automobi
liai vieni iš tvirčiausių 
•y kainos prieinamos, nes 
kompanija pati viską ga
mina. Tokiu budu Stude-

baker ir yra užvadintas “one profit 
car”. Niekas kito pelno negauna 
kaip tik ji pati^ nes pati gamina: 
bodies, anginus, fcransmission, diffe- 
rencial ir ašy*, p kitos kompanijos 
perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime. ivi ) r

Milda Auto Sales 
3121 So. Flalstcd Street 

Tel. Eodlevard N1685
D. Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

BUICK COACH — 1926 mastei’ 
six, važinėtas 350 mylių, kaip 
tik naujas, pilnai prirengtas jei 
pirksite i šių savaitę. Suteiksime 
prižiūrėjimų ir garantijų, 7519 
Exchange Av. South Shore 5732

HUDSON-Sedan, 1925, 7 pa- 
sažierių, $595 arba už pasiūly
mų, velour apmuštas, bamperiai 
ir t. t. gerame stovyje. Turiu 
greit parduoti arba mainyti. Sa
vininkas, 5667 W. Lake St., 1 
lubos.

EXTRA. Parsiduoda nauja mašina 
modelis 26 m, Peerless sedan pigiai. 
Priežastį patirsite ,ant vietos. 4714 
So. Paulina St. F. ADAMAV1ČIA.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grojiklis pianas, 

tiktai bisk| vartotas, vėliausios ma
dos išmarginimo, kaina $115, įskai
tant rolelius ir benčių, $50 cash ir 
po $10 j mėnesį atsakantiems žmo
nėms.

VAITONTHS
6512 So. Halsted St., Ist fl.'

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernč, fikčeriai skyrium, pigiai. Telr 
Lawndale 3758,

PARDUOSIU savo $850.00 Player 
Piano už $180.00 už cash ar priim
siu ir ant išmokėjimo geriems žmo
nėms.

Pamatyk
MR. FERRIS 

2382 W. Madison Street 
Ist floor

PARDAVIMUI geras soda van
dens route ir trokas.

2900 Lowe Avenue

CICEROJ BARGENAS! Parsiduo
da bučerpė ir grosernė. 
dirbtas per daug metų. Savininkas 
apleidžia miestą. Atsišaukit j Nau
jienas, 1739 So. Halsted St. Box 817.

- TJ Į

Biznis iš-

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė už $1400. Priežastį patirsite ant 
vietos. 8337 So. Aubum Avė.

PARSIDUODA grosernė su namu 
arba be namo. 5 rūmai gyvenimui, 
geroj vietoj. 3400 S. Emerald Avė*

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa. Gera vieta, senas 
biznis. Parduosiu dėl savo ne
sveikatos'. Del informacijų tuoj 
kreipkitės:

3870 Archer Avė.

WESTERN AVENUE
100y 125 arti ,55th st. Savinin

kus nori mainyti ant dviejų flatų 
arba bungalovv. Matykite

A. N. MASULIS
6641 S. Western Avė.

Republic 5550

PARDAVIMUI 8 kambarių reziden
cija, kieto medžio užbaigimo, elek
tra, furnas šildoma, cementuota elė, 
$5,000. 738 W. 47th Place.

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 
staką. Greitam pardavimui. Rašyk 
tuojaus. NAUJIENOS, 1739 So. Hal
sted St. Box 799.

PARDAVIMUI pigiai jnuro 3 pa- 
f[yveniim> namas po 5 kambarius 
r dviejų karų garažas. Kaina 

$24,000. Rendos neša $320 j mėne- 
s|.

CH. GAVĖNUS 
7529 S. Cornell Avė. 

Phone Englewood 8461

MORTGECIAI-PASKOLOS
PARDUOSIU furniture Storų 

pigiai arba mainysiu į 2 flatų 
namų. Del svarbios priežasties 
turiu vaŽiuq|. j Lietuvą. 4559 So. 
Paulina St., Tel. Yards 0145. J. 
J. ZOLP.

20 LOTŲ
OAK Lawn, prie 95 St. Savinin

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

A. N. MASULIS
6641 S>o. vvestėrn Avė. 

Republic 5550

NAMAI-ZEME
KAMPINIS bungalow, 54 y 125 

pėdu lotas, 6 kambariai, su por- 
čiuini, tile vana, tilo stogas, 3 ka- 
ijų garažas, murinįs su tile stogu, 
kampas Francisco ir Carmen Avė. i 
kaina $21000. savininkas, šaukit 
Briargate 4452.

REIKIA keleto lietuvių šei
mynų dėl nusipirkimo 10 akrų 
arba didesnių farmų, puikiau
siame farmeriavimo distrikte 
Jungtinėse Valstijose. Žemė yra 
geriausia visoje šalyje, sutei
kia pelno abelnai $1100 UŽ kiek- nL gildoma, cementinė elė, 2 karų

5915 So. Campbell Avė.

MARQUETTE MANOR
2 flatų, sun parloras, 5-5 kamba

rių, aržuolo grindys ir trimingas, 
ugnavietė, knygynas, karštu vande-

viena akeri ir dar yra progos garažas, kaina $16,000.c T 1 ' 4 pm K Qa nnmnhall Aoa
dėl pagerinimo javų, kuriuos .
galima parduoti augščiausiomis
kainomis. . ..

Tos visos fanuos yra išdirb-

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičly, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 Valandas.

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

Phone Central 6260

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

RELIANCE REALTY
• & MORTGAGE CO.

30 N. LaSalle St. Franklin 1808

REIKALINGA pirmieji ir antrieji 
mortgeČiai, atakai ir bondsai. Veik 
greitai. NAUJIENOS, 1739 So. Hal
sted St., Box 798.

NAMAS 4 kambarių, yra vanduo, 
elektra, kaina $2750, cash $300, $35 

“ \ MIDLOTHIAN REALTY
, v/v., 440 S. Dearborn St. Wabash 

tos ir turi po du akru sodnus. 4722. 
Kiekviena farma turi po 6 kam-J 
barius namą, su bėgančiu van
deniu, vana, elektra ir yra mo- yni visi gatvės 
derniškos visais ąjžvilgiais. 
Title yra pilnai garantuota.

Keletas nedidelių miestukų 
randasi visai netoli, su puikiau
siais keliais tarpe įų ir labai 
geru geležinkelių patarnavimu 2 =ų°
ir tikrai garantuoti x ’*
dėl jūsų produktų.

Randasi 
mokyklos, 
vaikams 
naudotis 
kaip ir kitur su dadėjimu svei- nrbo automobiliaus. Pašaukit, 
ko gyvenimo tyrame ore. ___________ _______________

Mes maloniai prisiusime savo, PARDAVIMUI modemiška 
knygutę, aprašant tų farmų vi-'cottagej yra 4 dideli kambariai 
sas smulkmenas, lai yra dy- gun parjor Virtuvė skiepe, mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
* !------ -------- -1-’- -1 ' ...ii (sistema stebėtinai greitai užbaigiamafurnas šildoma, 1 blokas RUO(praąįnj mokslą j devynis mėnesius; 

gatvekarių, tiktai 2 metų senu- > augštesnį mokslą į vienus metus.
| Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 

I mo, Kama $bbOO. ■ tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus.
Į Ateikite Įsirašyti šiandien ir jums 
; padėsime įsigyti ąbelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi- 

| te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Vasaros laiku mokiname už 
pusę kainos. • ■
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

5 KAMBARIŲ medinė cottage, 
aržuolo trinias, pečiumi Šildoma, 
.... ..... „___ j įtaisymai, namas
Išmokėtas, kaina $5250, cash $2000. 
5248 S. Trumbull Avė. 

SHIVELY AND WHITE 
3044 W. 63 St. 

Prospect 1616

Nerokuojame komišino
*MES paskoliname jums $100—$200 

arba $300 savaitiniais arba mėne
siniais išmokėjimais, ui 3% nuo
šimčių.

INDUSTRIAL LOAN SERVICE 
1726 W. Chicago Avė., 

cor. Hermitage
PARSIDUODA 6 ruimų medinė 

marketai namą. Parsiduoda 9 lotai Harvcy, 
i III. Už pigią kainą.

... • Kreipkitės.
! - 6636 S. Michigan Avė.

2 lubos
netoli visokių rūšių
užtikrinančios jūsų

• v . . ?fį 4 RŪMŲ bungalow, geroj vietoj,
visokiomis progomis, parduosiu ar mainysiu ant biznio

Prospect 5173

kai ir jums nereikės jokios at
sakomybės. Jus galite pamatyti 
tas farmas visai dykai ir be jo^- 
kios jums atsakomybė i ‘Šo’Kominsky Avė.

Tik parašykit savo vardą ir: J *
adresą ant žemiau pridėto ku
pono ir gausite per paštą iliust- J 
ruotą knygutę (arba užeikit į 
musų ofisą). ■

5-6 kambarių — $300 įmokė- 
) t* nusipirksite naują bungalow,

Be jokios man atsakomybės ‘ #aru ^domą. plieno konstruk- 
malonėkit man prisiųsti jūsų ci^a’ kalna $785Q — $8750. At- 
iliustruotą knygutę aprašant 
jūsų farmas. 
Vardas ......... c............................
Adresus ...............................................
Miestas ...............................................
Valstija ...............................................

CHARLES J. BAGDZIUNAS,
Manatee River Farms, Ine. 

General Sales Office 
72—74 W. Washington St. 

Chicago, III;

Tel. Victory 8248

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

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

GREITAI IB PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naujų$500 Damokėjus -- - , r -

Mainysiu farmų į nam, arba 
į lotus, kaina $6500, morgičių 
$2500, laikas 8 metams, 2523 
No. Austin Avė., Tęl. Albany 
7588;

atlikti didelius darbus. Darbas ko) 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir.vakarais klesos.
FE DEK A L AUTO ENGINEERING 

15t? Wtot Madison St.


