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Lovvdon giria Danų“i ° la streikininkamskooperacijas “blefas”

Vokietija reikalauja 
Lenkų $100,000,000

[Pacific and Atlantic Photo]

Charles Ponzi (pu kairei), pagarsėjęs prigavikas, kuris iš 
žmonių yra išviiojęs keletą milijonų dolerių, vėl už prigavystes 
tapo suimtas Nc\v Orieans’e. »

Georgios banku žlugimas
Aštuoniasdešimt trys bankai 

uždaryta; tų bankų galva nu
sižudė.

Visos Azijos taufos laikys 
; konferenciją

Tikslas — sukurti sąjungą gel
tonąją! rasei išvaduoti iš bal
tosios rasės jungo

TOKIO, Japonija, liepos 16. 
— Ateinančio rugpjūčio mėne
sio 1 dieną Nagasaky, pietinėj 
Japonijoj, įvyks svarbi Azijos 
tautų konferencija. -Joje daly
vaus delegatai iš Japonijos, Ki
nų, Filipinų, Indijos, Siamo, 
Turkijos, Persijos etc.

Manoma, kad konferencijos 
tikslas bus sukurti Pan-Azijos 
sąjungą, 'su obalsiu “Azija azi
jiečiams.”

Tokio laikraštis Uosi šim- 
bun, turįs pusę miliono skaity
tojų, vedamajame straipsny sa
ko:

“Propontiojamoji Pan-Azijos 
draugija turės augti ir plėto
tis, kol bus suvienyti visi azi
jiečiai. Rezoliucijos, kurios bus 
konferencijos priimtos, negalės 
būt urnai įvykintos, bet anks
čiau ar vėliau azijiečiai atgaus 
savo nepriklausomybę.

“Praeitų šimtmečių Azijos is
torija pilna širdį draskančių 
faktų, kaip bajtoji rasė po kojų 
trempė azijiečių teises ir intere
sus. ^Seniausioji pasaulio civi
lizacija šiandie yra 
junge.“

NE\V YORKAS, liepos 16.— 
Kalbėdamas vakar požeminių 

streikininkų susirįp- 
Bran- 
Aukš- 
Bran- 
Inter- 

Įborough Rapid Transit kompa
nijos keliama v streikininkams 
byla dėl $230,000 nuostolių at
lyginimo, esąs tik “blofas“. 
Kompanijos advokatai, sakė ji, 
savo skunde praveda, paralelę 
su Danbury’ės skrybelninkų by
la, kur streikininkai buvo nu
teisti sumokėti samdytojams 
nuostolius, padarytus Jiems per 
streiką. Bet tai visai skirtingi 
dalykai. Skitringi tuo, kad po
žeminių traukinių streikininkai 
buvo atsimetę nuo kompanijos 
unijos, kuriai jie buvo pirma 
priversti priklausyti, o todėl jie 
jokio kontrakto su kompanija 
nėra' sulaužę. Kompanijos uni
ja turi padalius su kompanija 
“nestreikavimo kontraktą.“

Advokatas Samuel Unter- 
meyer savo kalboj taipjau pasa
kė, kad ta “subway“ kompani
jos byla prieš streikininkus, 
teisių atžvilgiu, esąs tik kvai
las ir kiaurai matomas mostas.

is traukinių
kime, advokatas Susana 
deis, Jungtinių Valstijų 
čiausiojo teismo teisėjo 
deiso duktė, pasakė, kad

N.Y. ‘Subway’ kompanija ‘ble
fuoja’ skusdama streikininkus
Lowden sužavėtas Danijos 

kooperacijomis
Bu v. gubernatorius sako, kad 

(kinų ūkininkai apšviesčiausi 
ir geriausiai gyvena.

Vokietija reikalauja iš 
Lenkijos atlyginimo

Haagos sprendimu, už konfis
kuotas Vokiečių nuosavybes 
turi sumokėt $100,000,000

BERLINAS, liepos 16. — Vo
kietijos vyriausybė pasiuntė 
Lenkijai notą, reikalaudama, 
kad Lenkai pildytų Haagos tri
bunolo arbitracijos sprendimą, 

ukininkavimo metodais ir ūki-’’būtent, kad vokiečių nuosavy- 
ninkų kooperacijomis, vakar iš Įbes buvusiose Vokietijos terito- 
Hamburgo išplaukė atgal j 
menka, 
sako:

“Mano nuomone, 
ūkio klausimo išsprendimo 
nai priėjo arčiau, ne kad 
kuris kitas kraštas yra to 
siekęs. Danai padarė tatai 
savo kooperacijas 
Danijos ūkininkas yra labiau
siai apsišvietęs * ūkininkas pa
sauly, ir geriausiai gyvena. Jis 
išmoko per kooperaciją išvengti 
perpirklių ir miesto gyventojų 
išnaudojimo.’’

HAMBURGAS, Vokietija, lie
pos 16. — Frank O. Lowden, 
buvęs Illinois valstijos guber
natorius, kurs buvo nuvykęs 
i Daniją susipažinti su danų

rijose, vertės bendrai 1OO milio- 
Apie danus Lowden'nų dolerių, kurios buvo Lenkų 

valdžios konfiskuotos, butų Vo 
prie žemės i kieti jai arba sugrąžintos, arba 

Da- jų vertė atmokėta pinigais, 
bet Toks Haagos tribunolo spron- 
pa-Jdimas buvo padarytas gegužės 
per

ir švietimą.

ATLANTA, Ga., liepos 16.
Iš 120 Bank(‘rs Trusl kompani
jos kontroliuojamų bankų Geo- 
rgijos valstijoj, iki šiol jau už
daryta aštuoniasdešimt trys, 
pačiai Bankers Trust kompa
nijai patekus į receiver’io ran
kas.

Visi tie bankai nepriklausė 
ne federalinei rezervos siste
mai, nė nacionalinei bankų sis
temai, taip kad iš tų versmių 
jie jokios pagalbos negali gau
ti.

Vyriausias Bankers Trust 
kompanijos galva, J. R. Smith, 
kurs buvo taipjau Atlantos Real 
Estate komisijos pirmininkas, 
nusižudė. Šį rylą rado jf nusi
šovusį.

Filipinę kongresas prašo 
nepriklausomybės

MANILA, Filipinai, liepos 16. 
— Filipinų legislaturos atida
romo] sesijoj abudu butai kaip

25 dienų.
Savo notoj* Vokietija reika

lauja, kad Lenkija urnai pradė
tų su ja pasitarimus ir susitar
tų dėl pildymo privalumų ei
nant Haagos tribunolo sprendi
mu.

Reikalauja, kad evakuotų 
Vokietijos kraštus

Jei pasaulis nori taikos, Vokie
čių teritorija turi būt laisva, 
sako Marxas

lumanija siunčia kariuo 
menę Bulgarę sienon

Tikybinės piovynės Britę 
Indijoj nesihuja

timuc

Kalkutoje dar keturiolika as 
menų užmušta, 126 supjaus
tyti guli ligoninėse z* x

vis dar neša 
naštą. Ta 

karo tęsimą.
?11 AREŠTAS, Rumanija, 
6.—Del nuolatinių susikir- 
Bul gari jos sienoj, Ruma- 

pasiuntė stiprų kariuome
nės būrį i Aslarą, Bulgarijos 
pasieny.

Bulgarų jėgos, susidedančios 
iš Makedonijos komitadžų (par
tizanų) ir pabėgusių iš Dobru- 
džos b -garų, viso apie 600 vy
rų. taipjau susikoncentravo sie
noj prieš rumunus.

KALKUTA, Britų Indija, lie
pos 16. — šiandie įvykusiose 
vėl tikybinėse piovynėse taip 
indusų ir musulmonų šiaurinė
je miesto daly, keturiolika as
menų buvo paskersta, o šimtas 
dvidešimt šeši skaudžiai supjau
styti. Sužeistieji nugabenta į 
ligonines.

Riaušėms patrempti 
įsimaišyti policija, kuri 
šimt šesiš riaušininkus,

BERLINAS, liepos 16. At
rodo, kad prieš • įstodama į 
Tautų Sąjungą Vokietija sta
tys tam tikrų sąlygų. Kalbėda
mas Reinlande kanclerius Marx 
pasakė:

“Visa Vokietija 
sunkią okupacijos' 
okupacija -reiškia
Vyla, įsmeigta į Vokietijos kū
ną, vis dar ten tebėra. Jei pa
saulis iš tikrųjų nori taikos, tai 
okupuotas Vokietijos kraštas 
turi būt paliuosuotas. šita idė
ja Vokietija vadovausis Gene- 
voj ateinantį rugsėjo mėnesį.

LONDONAS, liepos 16.
Jūrėse ties Airijos pakraščiais 
susidūrė Britų garlaivis Gaelic 
Prince su kitu Britų garlaiviu, 
Trelawhey. Pastarasis buvo 
skaudžiai sužalotas, ir pasken
do. Jo įgula buvo išgelbėta.

tu re j ( 
dvide 

dau
giausiai musulmonus, areštavo.

20 žmonię sužeista trau 
kinio katastrofoj .

Dar 40 žmonię žuvo pot 
vyny Jugoslavijoje

Francija žada paleisti 2,- 
. 500,000 tarnautojų

i *T7’--
V ėdama pert raktacijos su

\Vashingtonu dėl skolų mokė
jimo sutarties peržiūrėjimo

PARYŽIUS, liepos 16.— Fi
nansų ministeris Caillaux pra
nešė ministerių kabinetui, kad 
dėl ekonomijos turėsią būt pa
leista iš vietų pustrečio miliono 
valstybės tarnautojų. Jis taip
jau pasakė, kad jei parlamen-, 
tas suteiksiąs jam diktatorinės 
galios, visokių daiktų importas 
busiąs griežtai suvaržytas.

Tuo tarpu tarp Paryžiaus ir 
Washingtono eina pertraktaci- 
jos dėl padarytos tarp Befen- 
gero ir Meilūno skolų mokėjimo 
sutarties revizijos taip, kad ji 
atitiktų ką tik padarytai tarp 
Caillaux ir Churchillio sutar
čiai dėl Franci jos skolų mokėji
mo Anglijai.

Moteriškė* nusižudė

AB NOBI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Dešėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotu* 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si I greičiausia.

EAST LIVERPOOL, ’ Ohio, 
liepos 16. — Ties Summitville, 
netoli nuo čia, šiandie susikūlė 
ištrukęs iš bėgių Pennsylvanijos 
linijos Chicago-Fort 
New 
nys. 
gonai 
menų 
labai 
buvo 
poolj.

PARYŽIUS, liepos 16. — Iš 
Belgrado praneša, kad Pečo 
mieste, Jugoslavijoje, per po
tvynį žuvę keturiasdešimt žmo
nių. Išėjus iš krantų Bistricos 
upė nunešus kelioliką namų.

Įvairiose krašto dalyse pasi
reiškė toki potvyniai, kokių dar 
per penkiasdešimt metų nebuvo. 
Valievo miestelis visai užlietas. 
Nuostoliai,esą milžiniški.

WEST FRANKFORT, 111. 
liepos 16. — Išgėrus nuodų mi
rė Mrs. Hettie Rains, 56 metų 
amžiaus. Manoma, kad nusi
žudymo priežastis buvo nesvei
kata. <

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas

kai*
kai*

skelbimų 
Mažiausia 
colis (apie 30 

žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną. , •

Parduokit kas jums nereiks-1 
liūgas per paskelbimus Nauji e- i 
trose.

Wayne- 
York pasažierinis trauki- 
Lokomotyva ir trys va- 
apvirto. Dvidešimt as- 
buvo sužeista, kai kurie 

skaudžiai. Visi sužeistieji 
pargabenti į East Livcr-

Angliakasių unijos 
das pašalintas

va-

Francuzai nenori finan
sų diktatoriaus

Franci jos franko kritimas

PARYŽIUS, liepos 16. — 
Franci jos franko vertė vis la
biau krinta, šiandie biržoj do
leriui mokėta 42 frankai 82 
santimai.

PARYŽIUS, liepos 16. At
stovų buto finansų komisija 
šiandie 14 balsų prieš 13 at
metė Briando ministerijos pra
šymų, kad jai butų suteikta dik
tatoriška galia krašto finan
sams ntsteigti. / ■ - ■

Belgijos karalius tapo fi
nansų diktatorium

Ąfnidu pprįąmentą butai sutei
kė jam pilniausią galią še
šiems mėnesiams laiko

BRIUSELIS, Belgija, liepos 
16. — Atstovų butas didele 
balsų dauguma, o sęnatas kaip 
vienu balsu priėmė įstatymą, 
kuriuo karalius Albertas pada-1 
romą tikru krašto finansų dik
tatorium per šešis mėnesius.

Socialistai kaip atstovų bute 
taip ir senate balsavo už tokį 
suteikimą karaliui pilnos galios 
leisti dekretus, reikalingus,
krašto finansams sutvarkyti 
ir nukritusiam frankui stabili
zuoti.'

Belgijos franko verte šiandie 
buvo 43.50 doleriui.

Valdžios sudaryta tam tikra 
finansų komisija svarstė Olan
dijos bankininkų \ grupės pasi
siūlymą padėti Belgijai savo 
valiutą atsteigti. Be kita olan- 
diečiai žada paskolinti jai 5 mi- 
bonus gildeių (-$2,000,000) pa
lankiomis sąlygomis.

Seserų vienuolių begšta 
iš Meksikos

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
16. — Pranešimas iš Vera Cru- 
zo sako, kad į ten atvykę iš 
įvairių Meksikos vietų’ šimtas 
ir penkiasdešiprt katalikų sese
rų vienuolių. Jos norinčios ap
leisti Meksiką prieš liepos 31 
dieną, taigi prieš įėjimą galion 
naujų valdžios reguliacijų tiky
binėms organizacijoms ir mo
kykloms. Tos vienuolės ėjo 
mokytojų pareigas bažnytinėse 
mokyklose.

Ekzekucijos Leningrade
Sušaudyta trys estai, pasmerkti 

* dėl šnipavimo

LENINGRADAS, liepos 16.— 
Praeitą naktį čia sušaudyta 
trys estai, Alfredas Tapor, 
Mark Madison ir M. Paulson, 
kurie > buvo pasmerkti mirties 
bausmei dėl tariamo jų šnipa
vimo Rusijoj.

Ketvirtajam, M. Puykoninui, 
kurs dėl tolygaus kaltinimo 
taipjau buvo pasmerktas sušau
dyti, mirties bausmė tapo pa
keista dešimtim metų kalėjimo.

vienu balsu priėmė rezoliuciją, 
kuria pareiškiama geidavimas, 

baltųjų kad Filipinams butų tuojau su
keikta visiška nepriklausomybė. 

Rezoliucija bus įteikta p.
Carmi A. Thompsonui, prezi- 

■dento Coolidgeo asmeniniam at
stovui, kurs dabar lankosi Fili-

Nušovė laikraščio leidė- 
ją-redaktorių

CANTON, 111., liepos 16. — 
Nežinomų puolikų šiandie savo 
garaže buvo nušautas Canton 
Daily Ne\vs laikraščio leidėjas- 
redaklorius, Don R. Mellett. 
žmogžudės pabėgo automobiliu. 
Už piktadarių sugavimą paskir
ta $11,000.

MUSKOGEE. Okla„ liepos 16'
— Kasyklų Darbininkų Unijos
Distrikto No. 21 prezidentas 
William Dalrymple tapo to dis
trikto vykdomojo komiteto nu
tarimu pašalintas iš vietos.

Dalrymple buvo kaltinamas
‘^•del apsileidimo pareigų ėjime ir

i nesaliikymo tos organizacijos
u įstatymų. ’ kūnas buvo rastas Mattapane.

DAKTARAS KALTINAMAS 
DEL NUŽUDYMO MER

GINOS

BOSTON, Mass., liepos 16.— 
Policija areštavo Drą Thomas 
E. Walshą, kaltinamą dėl nužu
dymo vienos merginos, Edithos 

josjGreąne’iutės, kurios sukapotas

’ Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biurą* šiai dienai 
spėja:

Iš viso gražu; maža atmainos 
temperatūroj; stiprokas vakarų 
ir žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūra sieki mi- 
nimum 63®, maksim um 87e F.

šiandie sttulS teka 5:28, 1e|. 
dŽjasi vąjąndą.

Proponuoja Ang'lų-Ru- 
sų profesinių sąjun

gų mitingą
' MASKVA, liepos 16. So
vietų telegrafo agentūra skel
bia, kad Britų profesinių unijų 
kongreso generalinė taryba pa
siūlius sovietų profesinių są
jungų centro tarybai laikyti An- 
glųnRusų komiteto susirinkimą 
Paryžiuje liepos 26 dieną.

pinuose.

Sekretorius Mellon iš
važiuoja i Europą 

atostogoms
WASHINGTONAS, liepos 16. 

— Iždo sekretorius Mellon šian
die išvyko į Europą vakacijoms 
praleisti. Subusiąs ten šešias 
savaites. Laiką praleisiąs dau
giausiai pietų Europoje ir Itali
joje, aplenkdamas Londoną ir 
Paryžių.

Meksikos agrary vadas 
Moreno nužudytas

MEKSIKOS MIESTAS, lie
pos 16. — Praneša, kad Tepice 
tapęs nušautas Adan Mareno, 
agrarų *vadas ir atstovų buto 
narys. Užmušimas turįs politi
nio pagrindo. Piktadarys, vie
nas Manuel Homero, esąs su
imtas. '

NUPIGINTAS PINIGįl
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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 Naujjenas 
Lietuvon.

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

’ NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.

=------ ;______
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Šeštadienis, Liepos 17, 1926

IŠKILMINGAS METINIS

Piknikas
CHICAGOS 

ŽINIOS
* Gricius apkaltintas

Rengia

Auksinės Žvaigždės L. P. P. Kliubas
Nedalioj, Liepos 18 d., 1926

GALUMET GROVE
Blue Island, III.

Pradžia 12 vai. dieną 
įžanga vyrams 50c; merginoms 35c '

Bus duodamos dovanos. Vyrai katrie trauks vir
vę laimės $10.00; merginos, lenktynėse laimės $3.00 
ir $2.00.

Orkestrą M. TIMSKY 
Kviečia RENGIMO KOMITETAS

Pastaba: — Iš Roselando važiuokit 103rd St. 
karais, lllth ar 119th iki Vincennes Avė., o iš čia 
Kankakee karais per Blue Island miestelį iki Can^l 
St., iš čia eiti į rytus apie 4 blokus iki daržo.

Draugiškas Išvažiavimas ir

Rengiu Lietuvos Mylėtojų Draugija
Nerišlioj, Liepos 18 d., 1926

Pradžia 10 vai. ryte

D. KLIMAM DARŽE,
Priešais Tautiškas Kapines.

Inžanga visiems veltui.
Taigi, gerbiami nariai, taipgi ir svečiai malonė

kite skaitlingai atsilankyti į šį musų išvažiavimą, 
nes būt puikus programas, bus puiki lietuviška 
muzika, kur galėsit pasišokti ir linksmai laiką pra
leisti ; bus skanių valgių ir gėrimu.

Kviečia L. M. D. R. KOMITETAS.

Svarbi Žinia Moterims Ir Merginoms
» Riebios moterys, kurios norit savo svorį sumažinti, ir liesios mo

terys, kurios norit svorio padidinti, štai jūsų proga, kokios dar ne
turėjot. Kreipkitės prie manęs, aš jums parodysiu kaip visų tų ne
malonumų galima lengvai nusikratyti, ir vėl jausties ir atrodyt, taip 
kaip kati buvote jaunystės dienose. Neatidėliokit rytojui, nes ne vi
sados tą progą turėsite, ir kam sarmatytis savo kūno išvaizdos, ka
dangi galite juo pasididžioti.

Kreipkitės šiuo antrašu:

ELFIN CLUB
81 W. Van Buren St.

Room 410 Tel. Harrison 5935
Kalbamą lietuviškai ir angliškai

Serganti Vyrai ir Moterys
Ar jųa žinote atovį savo kraujo? 
Kiekvieno žmogaus pereiga ap
saugoti savo SVEIKATĄ.
Geras kraujas reiškia gerą svei
katą. 1
Jei jus norite žinoti ar jūsų krau
to celės yra sveikos arba ne ir ar

jus kenčiate nuo: VIDURIŲ, KRAUJO, REUMATIZMO, ODOS ir 
SOCIALIŲ LIGŲ, atsilankykit pas,

WI( KER PARK DIAGNOSTIC INSTITUTE
dėl pilno išegzatninavimo savo sveikatos, kraujo, šlapumo ir dėl pa
sekmingo išsigydymo.
INSTITUTAS yra pilnai prirengtas su X RA Y, ŲUARZ LIAMPO- 
MIS, ir t. t. ir vartoja visas geriausias gyduoles, intravenous jčirš- 
kimus ir serums.
VVICKER PARK DIAGNOSTIC INSTITUTE
1510 N. Robey St., Chicago. IIL Tel. Brunswick 1682

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
Nedelioj ir Šventėmis nuo 10 iki 1 po pietų

-J

Teisėjas patarė baigti 
senąją bfl?

Vakar pas teisėją Ira Byner 
buvo pagaliau, nagrinėjamas 
“didysis” K. Jamonto skundas 
prieš “Naujienas”, kuriame ji
sai reikalauja “indžionkšeno”, 
“receiver’io” ir kitų galų. Ka
dangi ryte teisėjas buvo užim
tas kitoms byloms, tai nagri
nėjimas prasidėjo tiktai 2 vai. 
popiet. Išklausęs vieno liudi
ninko parodymų ir šiek-tiek pa- 
diskusavęs su advokatais, teisė
jas pareiškė, kad. šioje teismo 
sesijoje ištyrimas tų visų daly
kų, kurie keliami skunde, vig- 
tiek nebus galima pabaigti (ry
to jau, mat, prasideda teismo 
atostogos), ir teisėjas nema
tąs nieko pavojingo “N.” biz
nio vedime, dėl ko reikėtų sku
bintis su nuosprendžiu.

Teisėjas todėl pasakė, kad 
dėl tolimesnio tyrinėjimo jisai pa
sitarsiąs su abiejų pusių advo
katais ryto (t. y. šiandie), o tuo 
tarpu patarė abiem pusėm baig
ti tą bylą, kurią Jamontas yra 
užvedęs penki su viršum metai 
atgal ir kurios jisai per dvejus 
metus nebuvo judinęs.

Pavieto grand jury išnešė 
apkaltinimą prie# James Gri
cius, kitaip žinomą kaipo Granit 
ii- prieš Thomas McWain, ku
rie prisipažino pjėŠimo tikslais 
nužudę merginą, jos vaikiną ir 
taksikabo šoferį > Apkaltinime 
juos kaltinama vien už užmuši
mą merginos Marie Blang iš 
Cicero. Del kitų dviejų žmog
žudysčių bus išnešti attskiri ap
kaltinimai. f , {

Pi’okuvoras sako, kad jis dės 
visų pastangų, kad abu kaltina
muosius/ atidavus teismui bėgy-, 
j e 30 dienų.

Visiems atsilankiusiems svečiams suteiksime puikias dovanas
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Nuteisė kalėjimai!
Robert Scott, 25 m., prisipa

žino teisme, kad jis dalyvavo su 
savo broliu apiplėšime vidur- 
miesty aptiekos, laike kurio ta
po nušautas aptiekos klerkas 
Maurer. Už tą jis tapo nuteis
tas visam amžiui kalėjimai!. Jo 
brolis Bussell Scott,\ kuris bu
vo pirmiau pagautas ir todėl 
buvo teistas atskirai, tapo nu
teistas pakorimui. Vėliaus jis 
tapo pripažintas esąs nepilno 
proto, bet palaikius kiek Ches- 
ter ligoninėj dėl kriminalinių 
bepročių, tapo sugrąžintas į 
Chicago, kad teismas jį pripa
žintų pasveikusiu. -Tą teismas 
padarė ir jis dabar veikiausia 
bus pakartas. Bussell teisinosi, 
kad Maurer nušovęs jo brolis 
Robert. Bet teisiant Bobertą 
teisėjas pripažino, kad tikruo
ju žmogžudžiu yra Bussell ir 
jis vadovavęs tame plėšime. 
Delei to Robert ir nebuvo nu
teistas pakorimui, o tik kalėji- 
mant iki gyvos galvos.

šeši žmonės užmušti
Užvakar automobiliai užmušė 

šešis žmones ir 10 liko sunkiai 
sužeista įvairiose nelaimėse su 
automobiliai, neskaitant daugy
bės lengviau sužeistų.

Tarp užmuštųjų yra David 
Markus, 6 m., 5119 Strong St.

44 apkaltinti už sukty
bes balsavimuose

Užvakar grand jury, kuris 
tyrinėja pereitais balsavimais 
papildytas suktybes, išnešė pir
muosius apkaltinimus ir juos 
paskelbė. Astuoniuose apkalti
nimuose tapo apkaltinti 44 bal
savimų teisėjai, klerkai ir šiaip 
politikieriai. Tarp apkaltintųjų 
yra ir moterų. *

Iš visų apkaltintųjų pareika- 
auta užsistatyti i>o $1,500 kau

cijos.

Vaikas vaiką nušovė
“Tuščias” revolveris nušovė 

Julius Ponzio, 15 metų, 1149 
So. State St. Nušovė gi jo drau- j 
gas Basil Chialiviri, 18 m., 1017 
S. Wabash Avė.

Ponzio rado šiukšlyne seną 
surūdijusį revolverį, kurį paro
de savo draugui Chialiviri. Ta- 
sis pradėjo jį apžiurinėti ir ma
nydamas, • kad revolveris 
tuščias, paspaudė gaiduką, 
volveris išsišovė ir Ponzio 
krito gatvėje negyvas.

yra
Re-
su-

Katastrofingas gaisras
TANNERSV1LLE, N. Y., Ii e, 

pos 14. — linines Fallse, netoli 
nuo čia, praeitą naktį gaisras 
sunaikino Twilight Inn užeigą. 
Tris asmens žuvo ugny, vienuo
lika skaudžiai apdegė, o septy
nių žmonių pasigendama. Bijo
ma, kad jie taipjau nebūtų žur 
vę liepsnose.

Atėjo labai indomųs nu 
meris 5 ir 6 KULTŪROS.

Galima gauti
- NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
Kaina 45* centai
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Bstiliictiinas

MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI

J MUSŲ PADIDINTĄ OFISĄ KURJ DABAR MES ŪŽIMAM,

ŽEMUTINIAME AUGšTE MUSŲ PAČIŲ NAME,

ATSILANKYKIT PER VISĄ SAVAITĘ NUO
LIEPOS 19 IKI LIEPOS 24, 1926

t

Mes suteikiame 2-rų ir 3-čių morgičių pas-

kolas. Mes perkame real estate kontraktus

INTERNATIONAL

CORPORATION
DAVID M. RUBIN, President 
SOUTH KEDZIE AVĖ. Prie 38 St. 
CHICAGO :: ILLINOIS
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C. P. Suromskis Duoda
Automobili Dovanu

Kas prirodys, kad mano nejudinamo turto biz
nis, Real Estate, buvo varomas per 9 metus ne
teisingai. DABAR PRANEŠU VISUOMENEI, 
KAD ATIDARIAU antrą biznį, automobilių 
pardavinėjimo agentūrą, po vardu

"GUARANTEE AUTO SALES COMPANY"
5833-35 So. Western Avė. '

Pardavinėsim geriausios išdirbystes automobi-

liūs, Franklin ir Elcar. Pirmas atidarymas

SUBATOJ, 17 d. JULY,
Kas nori pasinaudoti proga, malonėkite atsi
lankyti, nes bus didelis pasiskyrimas automobi
lių. Bus galima pirkti be pinigų!
Priimsime senus automobilius į mainus; priim
sime lotus į mainus; priimsime bile kokį biznį 
į mainus; priimsime namus į mainus. Namų sa
lininkai nereikalauja pinigų turėti. Gali imti 
automobilį be pinigų. x

Su tikra pagarba,

Guarantee Auto Sales Co
5833-35 So. Westęrn Ave

T

Phone Hemlock 6151

Pirmas Metinis Basket Piknikas irAutingas
Rengia Garsus Vardas Lietuvių Skolinimo 

ir Budavojimo Draugijos

id Name Lithuanians Bldg. & Loan Ass’n)
v Del šėrininkų ir draugų 
Užkandžiai ir žaidimai

Nedėliok Liepos 18, 1926

FOREST PRESERVE - WILL0W SPRINGS, ILL.
v

Kcane Avė. & 83rd Street

Jk

t PASTABA: -r- šėrininkams ir draugams, kurie turi au- r N i i •’ • <,

tomobilius, atvažiuokit prie Skolinimo ir Budavojimo Drau
gijos ofiso, A. F. Czesna Svetainę, 4501 So. Paulina St., 10 
vai. ryto, iš čia trokais ir automobiliais važiuosime tiesiai į 
pikniko vietą. DIREKTORIAI IR KOMITETAS
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HENRY FORD
" KORESPONDENCIJOS
L------;--------------------

Ručine, Wisc

Nesenai parašė labai žingeidų 
straipsnį savo savaitiniame laik
raštyje “Dearborn Independent" 
apie niorgicius.
Jei jus žingeidaujate apie tų da
lykų, bus jums ant naudos jei 
jus pasirnatysit bile su vienu , 
musų banko valdininku bankoje 
ir gauti bile kokių informacijų 
kokių jus pageidaujate kaslink 
morgičių.

Praeitą sekmadienį, liepos 1 1 
d., vėl mus liacino respubli
kos Lietuvių didžiuma praleido

kai ant pievelės šokta ir žaista.
Tą pačią dieną buvo antras

nytinio kliubo .
Ir dar kiti lietuviai buvo išva

žiavę į ežerus maudytis, nes di
džiulio Michigano ežero, kurio 

musų miestelis 
pošaltis vanduo

ir us parengimų

Peoples ’žrBank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

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

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALUS ALUS

Del žindamų moti
nu. Nei vienas ne- v
gali būti be

MALT TONIC'Ū
arba

Extra Pale Alaus

įlankoj visas 
stovi, v ik dar 
maudytis.

Tolimesnis
pienas yra šis: Sandaros 35 kp. 
paėmė Root Iliver parka nakti
niam piknikui, kuris įvyks lie
pęs 24 d. T. M. D. kp. tariasi im
ti didžiulį Midway parką ir 
ruošti didžiausį pikniką rugpjū
čio 29 d. Sandaros Jaunimo L. 
1). Kliubas nutarė apleisti seną 
buveinę ir parsikels šį menesi į 
naują Lietuvių Svetainę.

Praeitą birželio mėnesį baigė 
su pagyrimo laipsniu knygvedy- 
stos skyrių gerb. p-lės Pulkerija 
ir Mike Petkjutės, kurios moks
lą ėjo Šv. Katrinos akademijos. 
P-lės Bet k i u tęs daug yra daly 
vavę lietuvių programėliuose 
kaipo daininkės ir užbaigs mok
slą pasižada būti ir toliau drau
giškomis. — M. Kasparaitis.

Los Angeles, Gal.

is yra rekomen
duojamas per

Dr.B.Mc^icholas
Prašykite savo groseminko trba aplie koriam, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

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

3821 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Birželio 27 d. buvo komunis
tų piknikas, rengtas keturių 
tautų — žydii, ukrainų, austrų 
ir lietuviu. Diena buvo labai 
karšta, bet nežiūrint kaiščio, 
žmonių susirinko apie 4000.

Buvau n tįsi baladojus ir aš 
pažiūrėti I/ps Angjjlfcs pikniko. 
Man tai buvo svarhli pamatyti 
kaipo dar nesenai nuvykusiai 
iš (Ihicagos. Bet kaip pamačiau, 
—tai plaukai net pasišiaušė. 
TaiT) augščiausių Rainų, tyruo
se, kur nė gyvo sutvėrimo 
nėra; žemė dulka, karštis neiš
pasakytas, žmonės, kaip pirty, 
prakaite maudosi. Plakatuose 
buvo garsinta, kad užkandžių, 
busią net ir lietuviškų virtinių, 
bet nieko kito (nebuvo, kaip tik 
“hot dogs” ir “hungarian gu- 
lash”, ir dar alaus apie 50 bač
kų. Ant platformom griežė žy
di! orkestras, o kiti šoko. Taip

tęsėsi iki vakarti. įsisėsti ir pasilsėti; negalima nė
Atėjus vakarui prasidėjo tau- t.vru °ru pakviepuoti, nes vi>ur 

tų šokiai. Visų-pirma žydai pa
šoko savo kadrilių, 
tik dvi , 
kažkokį šokį, šoko ii- austrai, li
tai įganą geras bnrys daug 
porų. Lietuviai gi su šokiais 
visai nepasirodė — turbūt pa
miršo lietuviškai šokti. Paskui

tik dulkės ir karštas vėjas. Į 
Iš ukraiiui ’pikniką važiuojant reikia reng- 

jaunos mergaitės šokojtis prasčiau, negu į darbą, nes 
nuo šilumos drapanos suprakai
tuoja - - sušlampa ir tampa 
storu dulkių sluogsniu apner
tos, <> žmogaus veidas lieka 
murzinas. Tai tokioj vietoj ren
gta ir tai tokis buvo Los Ange
les komunistų piknikas.

— Motinos Duktė. ,
miausia žydų choras sudainavo 
dvi dainas, lietuvių choras 
tris dainas, Ukrainai — porą 
daimi, didelis austrų vyrų cho
ras — tris* dainas. Visos tautos 
dainavo gražiai.

Piknike visi gražiai linksmi
nosi, girtii nebuvo, taipjau ne
buvo ii* muštynių. Tik vieta bu
vo dėl piknikųJabai nepatogi — 
akmenys ir žeme; nėra kur at-

Hemorrhoidai
Laba) uidelm kentejuna* nuo Ue- 

morrhoidų vra greita' prašalinama 
vartoiani Cadiim Ointinent.
Jei jus negalite gauti Cadum Oint- 
rnent savo aptlekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue. New York

Dr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MII)WIFE

Pasekmingai gy- 
Hdau įvairias ligas, 

o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ii- vaikų. 
Be operacijų, be 
skaustno, pa g a I 
vėlinusį išrastą 
būdų — C h i r o- 
praktiją, Elektrų 
— terapiją, Mag
netinės Maudy- 
nūs, N1 aisti nė

Chemija. Pritai
kau valgi pagal 
ligų. ' Taipgi pa

tarnauju prie gimdymo. Patarimai 
dovanai.3252 So. Halsted St.

Tel. Yards 4951
Valandos: Utarninkais, Seredomis, 

Ketvergai* nuo 9 iki K vak., Pane- 
dėliais, Pėtnyčiomis ir Subatomis 
nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis ir šventadieniais pagal sutartį.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor

of Optics
Vai. nuo 10 ryte Iki £:30 vakare

Nedėliomis nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted Street
2-ros lubos

Lietuviai Advokatai ‘f DR. HERZMAN-®

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėiiomis 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 yni. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose 
straktai. — Ingai lojimai, 
kola

Ab- 
Pas- 

pinigtį 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti I^avitt 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.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: įlydė Park 3395

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

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

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

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

3110. Nakų 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 ’v. v.

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

Telefonai:'

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4100

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. Pul’man 5950 
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dcarbonr St.
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096

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

SPECIALISTAS egzaminavojĮme 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Sali# St., Room 530
Tel. Central 6390 »

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Calumet 1698
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Paiste d St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Ofiso Tel. Boulevard 59|3

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.

A. L Davidonis, M. D.
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5 107 

rz i J I nu® 9 ikt II vai. ryte; 
r alanaOS nuo q jį; g vai. vakare

DR. K. DRAUGELIS
DENTISTAS

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
> %

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 
Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

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

Optametriat
Boulevard 6487

K^4649 S. Ashland A v
Kampai 47-tos 

ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Falrfax 6353

TRYS DIENOS LAIKAI

SVEIKATA

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušU dangų*.

KODĖL?
1) — RYTAS — )
2) — PIĖTŲS — [
3) — VAKARAS. )

TODĖL, KAD;
Diena be ryto, žmogų* be Saiutar*

Salutara* priduoda aj>etitą;
Salų taras viduriu* išvalo;
Salų ta ras pataiso sveikatą, 
doleris ir kvoteri* bonkai.

Klauskite aptieku s arba prie
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO 

639 W. 18th St., Chicago, Illinois.

o,
negali būt

Grojikliai Pianai, 
Upright Pianai 

ir Grand

Advokatas
11 S. La Sali* St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarai#

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

PėtnyČios.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS " ‘ 
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

Lietu

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
% Tel. Hemiock 1385

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

visokias legališkas popieras.

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 582o'

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

JONH T. ZURIS
Advokatas

105 W. Monroc St.
Room 1414

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

Res. 6029 Champlain Avė.
Tel. Midway ,3639

Nuo 7 iki 9 vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Are., Room 219 

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

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultraviolėtinė iviesa ir diathermla

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

PRANEŠIMAS
šiuotni pranešu savo kostumeriams, kad aš persikėliau apsigyventi 
iš J622 So. Halsted St. po No 4602 So. Rockvvell St. čionais atlieku 
darius kriaučystės kpip ir pirmiau. Taipgi kviečiu vietinius tautie
čius, kuriems reikalingas siuvėjo patarnavimas, tai aš gelėsiu pilnai 
patarnauti, o mano patarnavimu busite pilnai užganėdinti.

Carol Obecunas
4602 So. Rockwell St.

Mes parduodame pianus tiesiai 
iš dirbtuvės dėl jūsų, už.cash ar
ba lengvais išmokėjimais. Senus 
pianus ir kitus instrumentus ima
me į mainus. Muzikos lekcijas su
teikiame su kiekvienu pianu.

TAISYMO DEPARTMENTAS
Visi muzikališki instrumentai 

perdirbami, pataisomi ir tuninami 
musų ekspertų. Nepirkite jokio in
strumento kol jus negausit dykai 
nuo musų patarimų. Mes galim 
sutaupyti jums pinigų. Mes norim, 
kad jus gautumėt tikrų patarna
vimų.
Uniųue Institute of Music

S. P0SĘWICH, Manager
1317 N. Ashland Avė., Chicago

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

Rusiškas ir Turkiškos Vanos
!2th STREET
Tel Kedzie 8902

<514-16 Roosevelt Rd 
\rti St. Ix>uis Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvi* Graborius 

ir Balzamuotojag 
2314 W. 23rd Place

Chicago, UI.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
r ir 2199

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

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

Vienas skaitytoj; i i » skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis viena* po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
dai pavardė ir adresas skaitytojo. i

Prenumeratoriam* gaunantiems Naujiena* per paštą, apart kaa- 
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už puse metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanu dykai ant pareikalavimo.

......... .............................. .. .... ...... Atkirp čia .................................
Data: Liepos 17 d., 1926

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Re*., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospečt 1986. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite Ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iŠ plauką 
pleiskanas, apsaugoja plauką slin
kimą ir užlaiko juos labai Švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz, 
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prpspect 6669 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, UI.

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

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.
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NAUJIENOS
t he E.thu*ui«h Daily Newa 

Publuiied Daily £xcept Sunday 
t>y the Lithuanian Daily Newa Pab. 
Co. Ine.

Edftor P. GRIGAITIS 
1739 8o«th Hahted Street 

Chicago, UL 
Telephoac RoOMvelt 8530

Subocription Katėsi 
38.00 per ytar In Canada. 
37.04) per yoar outaida of Chlcago. 
38.03 per ytar in Chicago.

8c. per oopy,____________________
Entered m Second CJau Matter 

March 7th, 1914, at tha Post Office 
of Chlcago, III., undar tha art of 
March 8rd 1873.

Naujienos eina kasdien, iiekiriant 
sekmadeinius. LeĮdiia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St, Chlcago, 
UI. — Telefonas i Rooecveit 8500.

Chicagoje — paltu: 
Metama ______ ......_ 38.00

Užsimokėjimo kainai
Pusei metų----------------------- _ 4.00
Trims mėnesiams-------- ------  32.30
Dviem mėaesiams  ____ ____... 1.30
Vienam mineeiui * - <. .73

Chicagoje per neliotojufi 
Viena kopija  ___ 8c
Savaitei,------ ------------- , 18c
Mėnesiui 73c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metama__________________ _ |7.00
Pusei metų ..... ............................. 8.50
Trim* mineaiama .......  1.73
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur uisieniuoaei 
(Atpiginta)

Metama —................ .......... ...... . 38.00
Puaei metų __________________ 4.00
Trims mėnesiams ---- --------  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

orderiu kartu su atsakymu.

Apžvalga
JO PROFESIJA.

KOOPERACIJA IR APŠVIETA PAKELE 
DANIJOS ŪKININKUS.

DANIJOS ŪKININKAI PAVYZDYS VISAM 
PASAULIUI.

AMERIKIEČIAI TURĖTŲ REMTI KOOPERACIJAS 
LIETUVOJE.

$100,000,000 SĄSKAITA LENKIJAI.

Tas kunigas, kuris redaguoja 
Chicagos “Draugą”, jau antru 
kartu rašo savo -ėdi tori ai uos e, 
kad “Naujienų” redaktorius pa
sisakęs “buk jisai yra kata
likas.” Tai yra melas, nes nie
ko panašaus “N.” redaktorius 
nėra sakęs. Jisai sakė tiktai, 
kad “Naujienos” kovoja prieš 
tuos gaivalus, kurie mulkina ir 
išnaudoja žmones, prisidengda
mi katalikybės skraiste.

Jeigu Marijonų organo vedė
jas šitaip prisipyręs per akis 
meluoja, tai jisai tuo parodo,, 
kad ir jam katalikybė yra tiktai 
skraistė žmonėms mulkinti. Nes 
jeigu jam rupėtų religija, o ne 
žmonių apgaudinėjimas, tai ji
sai pildytų tos religijos prisa
kymą, kuris draudžia meluot.

Vakar mes sugavome kun. 
Matulaitį, befalsifikuojant ži
nias, paimtas iš Kauno “Ryto”. 
Taigi matyt, kad žmonių apgau
dinėjimas yra to “pašventinto” 
sutvėrimo profesija. Ne be rei
kalo protaujantys katalikai me-|

Klad Farrer. Verte Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

(Tęsinys)

Matosi, — tarė Ko Mi.
—Gerai. Kuomet tamsta atsi

stosi, tamsta pažiūrėk dar.
Jinai padarė judesį, kad at

sistoti ir palipti ant trijų 
lėlių, kurie vedė į tiltelį. 
Diburgas ją sulaikė:

—Pasilik tamsta, aš 
tamstai kai ką pasakyti,
lik nežinau, kaip pradėti...

J iš tylėjo užsimąstęs. Jinai 
ieškojo jo akių, kad paleng
vinti jam žodžius. Bet tai bu
vo sunku.

Bet

turiu
Aš

0! tai buvo senai. Su- 
tamsta teisingai: aš-ne
pasakyti, jog aš čia, gi- 
Bet aš buvau dar viščiu-

dviem lazdomis. Jisai jame 
greičiau įspėjo, negu pažino Di- 
burgą. Šalę su juo, valydama 
jam kelią, 
tarnus ir 
ėjo augšta, 
švelniais, 
veido ir 
niu. Jinai,

sekdama nešikus, 
vaikus-pasiuptinius, 

išbalusi mergaitė, 
teisingais bruožais 

užsitikėjusiu žvilgs- 
laimei, pažino Ro-

s supratimo netarė-

prakal- 
kalbos 

tamstų 
baimi-

netrunkant užklausė:
—M-r, turbūt, vėl išvažiuos?! jo, kas jinai, 

šiandie jau 23-čia. | -- Pagaliau, — gyvai
—Tur būt, dargi tikriausia,— Į bėjo jinai, užgriebusi 

familjariai atsakė Rozevilis. i siūlą, - pagaliau, mes
Nuo to laiko, kaip Mimi Tir- radome. M-r Diburgas

lement jam atsakė, jis daugiaus uosi, kad tamsta busi negavęs 
nedarė bandymų vesti, o gyve-' įo telegramos, kadangi tamsta 
no savo dvare visiškoj vienat
vėj, kuri jį tenkino. Jisai susi
rašinėjo su / savo vienintėliu' 
draugu — Diburgu. Bet laiš
kai nebuvo taip dažnus, kad 
jis jau galėtų turėti žinių apie 
tragišką nuotykį ir stebuklin-

kadangi tamsta 
neatsakei i vakarykščią... ‘rams
tą, reiškia, išvažiavai iš namų, 
nepalikęs antrašo Marsely?

(Bus daugiau)
— ■    r ——— ■ - —

pui-

Mums jau teko minėti, kad buvęs Illinois valstijos gu
bernatorius, Frank O. Lowden, savo kelionėse po Europą 
įsitikino, jogei ūkininkai Skandinavijos kraštuose (ypač 
Danijoje> moka savo reikalus geriau tvarkyti, negu Ame
rikos fermeriai. Pasak p. Lowdeno, didžiausią, pagalbą 
tie ūkininkai turį savo kooperacijose.

Dabar, prieš grįšiant Amerikon jisai paskelbė spau
doje šitokį pareiškimą:

i »

“Danai, mano, nuomone, yra arčiau priėję prie 
savo žemės ūkio klausimo išrišimo, negu kuri kita 
tauta istorijoje, ir jie pasiekė to kooperacijos ir švie
timo pagalba. Danijos ūkininkas yra labiausia ap
šviestas ūkininkas pasaulyje ir geriausią pasiturintis. 
Jisai kooperacijos pagalba išmoko išvengti išnaudo
jimo tarpininkais (pirkliais) ir miestų gyventojais.”

[Pacific and Atlantic Photo^

Emile Coue, formulos “Day 
ta jo redaguojama šlamštą laukiny day in every way I am get- 
išsavostubų! |tinK better and better” auto-

____ Irius ir autosugestijos eksponen- 
I tas. .Jis liepos 2 d. numirė. 

VEIDMAININGAS RIKSMAS. Į mieste, Francijoj, ture-
I damas 69 metus.

Ar ne nuostabu girdėt galingos ir turtingos Ameri
kos politiką reiškiant savo pasigėrėjimą mažiukės Dani
jos ūkininkais? —

Danija juk yra mažesnė šalis ir už Lietuvą. Kaip ir 
Lietuva, ji yra žemės ūkio šalis, tik jos žemė, kaip sako 
žinantys žmonės, yra menkesnė, negu Lietuvos. Dideli 
plotai Danijoje yra apnešti smėliu. Bet toje neturtingoje 
žemėje protingi Danijos sodiečiai sugebėjo sukurti gra
žiausius pasaulyje ukius!

Tai ką reiškia protas, apšvieta, darbiningumas ir mo
kėjimas startinai veikti.

Lietuvos ūkininkai pasieks to paties laipsnio, jeigu 
jie taip pat, kaip danai, uoliai dėsis į kooperacijas ir mo
kysis. Mokytojas ir kooperatorius šiandie yra svarbiausi 
Lietuvos ateities statytojai.

Tai nereiškia, kad mes niekiname politikos veikėjus 
Tie politikos kovotojai, kurie paliuosavo Lietuvos liaudį 
nuo klerikalų jungo, atliko be galo didedį patarnavimą 
kraštui. Bet kad kraštas galėtų toliaus gyvuoti ir tarpti, 
jisai turi gerai susitvarkyti ekonomiškai ir kelti savo 
kultūrą. Švietimo ir kooperacijų darbuotojams čia pri
klauso pirmutinė rolė.

Tuos darbuotojus privalo kuo galėdami remti ir ame
rikiečiai, kuriems rupi geresnė Lietuvos ateitis.

Amerikiečiams butų lengva suteikti Lietuvos koopera
cijoms didelę pagalbą, jeigu jie, pav. imtų tiktai dėti savo 
pinigus j Lietuvos KoperUcijos Banką. Tame banke pa
dėti depozitai yra pilnai apsaugoti ir neša depozitoriams 
daug didesnius nuošimčius, negu Amerikos bankuose. 
Vadinasi, čia yra net pelninga bizniška propozicija. Tuo 
gi tarpu Lietuvos Koperacijos Bankas, gaudamas depo
zitų iš Amerikos, galėtų pastatyti ant kojų tūkstančius 
Lietuvos ūkininkų, duodamas jiems paskolas ir tuo budu 
padėdamas jiems įsigyti ūkio mašinas, dirbtinas trąšas ir 
geresnes gyvulių veisles.

Tarptautinis tribunolas Haagoje šių metų gegužės 
mėn. 25 d. nusprendė, kad Lenkija turi užmokėti Vokie
tijai $100,000,000 už vokiečių turtus, sukonfiskuotus bu
vusiose Vokietijos teritorijose, o kad ne, tai tuos turtus 
sugYąžinti pirmesniems jų savininkams.

Tai, mat, kiek svetimo gero Lenkija yra pasisavinusi!
Šimtas milijonų dolerių daug reikštų net ir turtingam 

kraštui. Bet ką dabar darys Lenkija, kurios finansai yra 
visai “ant bomo” nuėję? Nabagui Pilsudskiui vėl bus 
nemiga. Vokiečiai jau pasiuntė “bilą” Varšavai dėl tos 
sumos.

Lietuvos “krikščionys” pake-1 ____ _ ____________ :
I lė riksmą, kad liaudininkai su I
Į socialdemokratais “licituoja | nukrypusios grupės oi ganą 
I Lietuvą tautinėms mažumoms.” |“Komunistische Arbeitsgemein- 
I Ve ką į tai atsako žydų atstovas I schatt ’.
10. Finkelšteinas “Liet. Žiniose”:!

NAUJĄ KOMUNISTŲ PARTL 
“Atverskim atgal istorijos| VOKIETIJOJE.

lapus ir prisiminkim, ką duo
davo žydams krikščionių de
mokratų blokas, kai, sudary
damas savo ministerių kabi
netą, jis labai norėjo jų para
mos.

“Ponai 
ir Seimo 
ĮX>litikai! 
sų šulas, 
demokratų 
pirmininkas p. Karvelis, 
klauskite jį, ką siūlė jis 
dams tą gražų 1924 metų bir
želio rytą už tai, kad 7 žydų 
rankos butų pakeltos 
už p. Tumėųo kabinetą. Ko- 

t kios šio pasaulio gėrybės bu
vo kaina už tas 7 rankas: ir 
žydų reikalams ministeris, ir 
‘Pautos (žydų) Tarybos lega
lizavimas, ir palengvinimai 
ekonomikos srityje, ir dar ir 
dar. Tai buvo ‘pirmasis žo 
džiu pasiūlymas, o jei paside- 
rėtumėm, tai gal duotų ir dar 
kai ką, ir dar kai ką, nes labai 
jau norėjosi tuomet krikščio
nims demokratams įsigyt žy
dų simpatiją.

“žydai nepaėmė tuomet 30 
sidabrinių.”
Dabartinė gi Leituvos valdžia I tiems “kairiemsiems Vokieti- 

duoda žydams tiktai kultūros b08 komunistams taip pat truks- 
autonomiją (kas yra prižadėta I “šulo galvoje’, kaip ir cent- 
Lietuvos konstitucijoje) ir pa-lristams. 
lengvinimą švenčių įstatyme. 
Vadinasi, duoda mažiau, negu 
buvo siūlę klerikalai.
xBet žydai dabar remia val

džią, kadangi jie tikisi, kad prie 
geresnės tvarkos Lietuvoje iri Bolševikai prieš SLA. virši- 
jiems bus geriaus gyventi. | ninku rinkimus seime išbandė

visas “strategijas” “paimt SLA. 
į savo rankas”, bet nepasisekė 
ir gana. Seime gi vėl ieškojo 
delegatų “be nugarkaulio”, bet 

Wuertembergo , (Vokietijos I ir čia nepasisekė. Tad paga- 
krašto) komunistų partija išme- liaus sako, nusileidę (seime) 
tė iš savo partijos buvusį reiche-1 neLiki “fifty-fifty”. Tai žymus 
tago ir landtago atstovą Hansą | nusileidimas. 
Stetterj. Jo nusidėjimas buvo 
tame, kad vienam viešam parti
jos narių susirinkime jisai mė
gino užtarti landtago (seimo) 
atstovą Hallerį, kuris buvo iš
mestas iš partijos pirmiau^.

Kitame Vokietijos krašte 
Thueringene taip pat eina aštri 
fyjVa “nukrypimais“. ; Tenai 
atsimetė<nui) partijas ir* įsteigė 
atskirą savo , organizaciją, po 
vardu “Komunistų Darbo Są
junga” visa eile žymių komunis
tų veikėjų. Jos vadas yra Otto 
Guttner. Jisai redaguoja tos

‘Ryto’ publicistai 
dešiniųjų kėdžių 
Dar yra gyvas ju- 
buvęs Krikščionių 
centro komiteto 

Pa-

Vokietijoje kapitalistinė žinių 
agentūra Telegraphen - Union 
praneša tokią žinią:

“Reichstago
Vokietijos parlamento.
Red.) atstovas Iwan 
prašo mus paskelbti 
pranešimą: Bendroji 
ninku Sąjunga,

(centralinio 
“N. 
Katz 

šitokį 
Darbi-

Pramoninė 
Sąjunga 

ir Vokietijos Komunistų Par
tijos opozicija (kairysis spar
nas) susiliejo kairiųjų komu
nistų organizacijų Spartako 
Sąjungom . Ši spartako Są
junga priima Karoliaus 
Liebknechto ir Rožės Luk- 
semburg įsteigto Spartako 
programą, nori tarptautinio 
proletariato atsiskyrimo nuo 
Rusijos valstybėj politikos, 
kovoja prieš parlamentariz
mą ir Amsterdamo (laisvą
sias) profesines sąjungas.” /
Taigi Vokietijoje įsikūrė nau

ja komunistinė partija. Keisto
ka tečiaus, kad, Vos užgimusi, ji 
pasiskelbė apie savo gyvavimą 
per atžagareivišką kapitalistų 
žinių agentūrą. Matyt, kad Ši
tiems “kairiemsiems

Možoji Ko Mi, tame Kang- 
Jane aš pradėjau savo gyveni
mą... 
prask 
noriu 
miau.
ku, kuomet aš pirmu kart at
važiavau į Tenkiną. Taip atsi
liko, kad aš papuoliau į tąjį 
Kang-Janą, kame aš pradėjau 
savo dabartinį gyvenimą. Sie
nose to ligonbučio man atsi
vėrė akys į pasaulį, į vyrus, į 
moteris, gražumą, ’• energiją, 
meilę, į viską. Valandoje, kuo
met aš baigiu... aš nesakau 
mirštu, aš sakau baigiu: bai
giu mano dabartinį gyvenimą, 
gyvenimą veiklumo ir jėgų... 
toje valandoje ' aš džiaugiuos 
turėdamas tamstą sale savęs. 
Tamstą, pradėjusią po mano 
vadovybe savo gyvenimą veik
lumo ir jėgų. Gyvenimą, taip 
mažai atskirtiną nuo mano. O, 
ne! nekuklinkis tamsta: tamsta 
tapai gera, didele moterim.. . 
žmogum, kuris x netiktai suge
bės uždirbti savo duoną, bet 
ir sugebės padėti daryti visa, 
kas tinkama: statyti, tverti ir 
liepti... ir grumtis ir pergalė
ti. Mažoji Ko Mi.. .

Jinai domiai klausėsi, o jos 
akyse užsidegė ir įsidegė di
delis puikus išdidumas. Jis bai
gė:

-Mažoji Ko M i. Aš džiau
giuos,- kad tamsta busi šalę ma
nęs tame lieonbutyje, kame aš 
turiu prisirinkti jėgų tamstos 
grįžimui... Per tat keletą sa
vaičių aš galėsiu perdudti tams
tai visa, kas manyje buvo ge
riausio. Ir aš žinau, kad tams
ta sugebėsi tuo pasinaudoti.

Penktoji dalis ir t. t.

Rozevilio žemės buvo 
kios, ir malant jas jautėsi my
lintis savo dalyką žmogus.

Jis mylėjo savo namus tiek, 
kad, gavęs Diburgo telegramą ir 
labai sujaudintas žinios, visgi 
negalėjo atsisakyti, po dvisavai
tinio •nebuvimo namie, pažiū
rėti į savo miškus, laukus ir 
pasėlius. Jis liepė pabalnoti 
arklį ir apjojo visus savo val
domus plotus. Pasijodinėjimas 
jį truputį nuramino...

Sekantį vakarų jisai važiavo 
į Marselį. Tai buvo žmogus, 
nuoširdžiai mylėjęs tuos, ką 
jis mylėjo. .

Po keturiasdešimta .'valandų! 
jisai plukė slenksčius visų Mar-. 
sėlio garlaivinių bendrovių, bet. 
ne vienoj nežinojo valandos' 
pribuvimo “Andriejaus Lebo- 
no”. Pagaliau, jisai dasiprotč- 
jo parodyti telegramą. Vienas' 
iš tarnautojų, perskaitęs ją su 
dideliu domumu, įtikino jį lauk-1 
ti uoste visą dieną, 
ateiti lygiai apie 
“juk m-r Diburgas 
tikrai kalbėjo su 
reiškia, žino laiką 
Marselį.”

Iš pradžos Rozevilis norėjo 
supykti. Bet pamėginkite su
pykti ant jauno marseliečio, 
pas kurį toks puikus ištarimas, 
kuris taip mandagus ir malo
nus. Ir Rozevilis nesupyko. Jis 
tiktai, dėl tikrumo, nuėjo ne 
apie šeštą valandą, o apie ant-

šeštą, nes 
laive, ir jis 

kapitonu ir, 
atvykimo j

“NUKRYPIMAI” PAS KO
MUNISTUS.

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės
FeoptesĮiiriritare (ompunif

Pastabos

* * *
LSA. kuopos, kurios*renka de

legatus ir siunčia į SLA. seijną, 
matomai, gerai juos apžiūri, kad 
butų “su nugarkauliu”, ir dar 
stipriu; kad bolševikai negalėtų 
jų palenki į savo pusę. Very

Tūlas “M. Rambus” (ar tik ne 
tas pats Mizara?) ‘“Laisvėj” sa
ko, kad komunistai pebijo šlavi
mo jų lauk iš SLA.. Kad komuni
stai “nebailųs”, tai tas žinoma.

Gale vasario m-r- šadis Ro- 
zevilis, kaip visuomet, praleidę 
dvi savaites Bivjoroje. Kuomet 
jis ėjo iš traukinio, kuris at
vežė jį j tėvynę, šoferis perda
vė jam telegramą, kurios jis, 
matomai, nelaukė:

—Atvykau vakar vakare,
m-r.

Rozevilis, retai gaudavęsi te
legramas, išpūtė akis, kuomet 
perskaitė turinį. Jis buvo taip 
nustebintas, kad turėjo per
skaityti balsiai:

“šarliui Bozevil, Granas.
25 76 27 21 17. 40. Pavojin

gai sužeistas, bet sveikstantis, 
atVyksiu j Marselį 26 vasario... 
valandą* vakaro, pakietidis lai
vas “Andriejus Lebon.” Busiu 
laimingas matyti tamsta uosle.

Pagarba. Diburgas.”
šoferis, žinoma, girdėjo. Jis

Kamgi jie vadintųsi “revoliu
cionieriai” ?

' * * *
Jeigu komunistai nebijo šla

vimo jų laukan iš SLA., tai ka
žin kodėl kaip tik kokį šmeiži
ką (jų draugą) išbraukia iš 
SLA., tai jie kaip katinai už
minti ant uodegų rėkia?... ,

♦ ♦ ♦

Vien kalbėjimas apie šlavimą 
komunistinių šmeižikų iš SLA. 
laukan, tai iš tikrųjų yra tuš
čias darbas. Iš to* jie tik pasi
tyčioja. šituos šmeižikus rei
kią greičiaus už pakarpos. Iki 
šiol per lengvai jie buvo paleid
žiami.

- Kalvis.

Tokiu budu jis į valias galė
jo pasigerėti uosto gyvenimu, 
uosto trobesiais ir darbininkais.

Jisai sutrumpino pusryčius, 
kad nepasivėlinti, bet mušė tris 
valandas, keturias, penkias, o 
“Andriejus įLebonas” nesirodė. 
Saulė leidosi, ir jos kreivi spin
duliai auksino stovylą Dievo 
Motinos ant artimiausios baž
nyčios.

Rozevilis, nemąstydamas apie 
nieką, sustojo ir fcmė žiūrėti. 
Iš tos vietos, kame jisai stovė
jo, buvo matoma ir senovine 
stovyla, geriausias' iš visų Mar
selio paminklų. Bet jis jos nema 
tė, jis- matė tiktai tą Dievo Mo
tiną, kurią skulptorius atvaiz
dino su motyniška,šypsena ant 
lupų, pasilenkusią ant Dieviško
jo Kūdikio. Stovyla efektingai 
žymėjosi tamsėjančiamet dan
guje. Ir Rozevilis, anaiptol ne
buvęs mistiku, ir žiūrėjęs j sto
vylą, kaip jis butų žiūrėjęs į 
ką nori, kad tik praleisti laiką, 
staiga pajuto keistą jaudinimą
si ir jau negalėjo atitraukti 
nuo jos žvilgsnio.. . Bet ten ne
buvo nieko ypatingo: tiktai pa
prasta, aikli motiniška šypse
na ir šypsena vaikučio, atsakan
čio į malonumą motinos.

Tiesa, visas pasaulis laikęsi 
ant to aiklumo, ir be jo jisai 
ištuštėtų bėgyje šimto metų...

Ir Rozevilis, neturėjęs nė 
žmonos, nė vaikų, su nepasi
tenkinimu atsiminė, jog jo pa
saulis ištuštės su jo mirtimi.-...'

Saulė išnyko, ir Dievo Moti-' 
na užgeso. Rozevilis nuleido 
akis ir nukreipė žvilgsnį į ju-j 
rą. Akiratyje matėsi durnelis,1 
kuris vis didėjo. K

Lygiai šeštą valandą “An
driejus Lcbonas” priplaukė prie * 
uosto. Rozevilis, stovėjęs tar-J 
pe judrios minios, pamatė su- 
kuprintą senį, besiremianti |

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300
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GULBRANSEN PIANAI

Gerumas, tobulumas balso. 
Lengvai groja; negali susi
lyginti su kitais pianais; 

j kainos visiems prieinamos. 
I Parsiduoda ant lengvų iš- 
! mokėjimų.

JOS. F. SUDRIK
Pianų Krautuve 

3343 So. Halsted St

I . . - I :;.»■įįriiui .Ai^h.žiŽiŽ.aLjižt^^t&Aįatu
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Užžėlusiu taku
(Tęsinys)

sumet liūdna, visumet susimąs
čiusi, Katriutė, kurią jis kita
dos bučiuodavo, glamonėdavo, 

I
. kuri užmerkusi akis dėdavo ant

Čia taip pat buvo tylu, gra- lis, kad Katriutė, toji pati, vi
zų ir melankolingai slėpininga. 
Ir miestely ir sodžiuj nė žibu
rėlio. Viskas buvo apgaubta 
viena, tamsia marška — medžių 
tankuma.

Anapus upelio mėnesio švie
sos nudažytose miglose spink- 
sėjo smėlynai. Tarp sodų bola
vo dvaro mūrai. Snaudė so
džius už miško kalne, medžiuo-

ls abiejų vieškelio pusių ėjo 
gilūs grioviai, už kurių gurk- 
sėjo dideli akmenys, it susitrau
kę susikūprinę pakelingi elge
tos, snaudulio ir nuovargio ap
imti.

Pagrioviais ir ežiomis augo 
didėti baltųjų ramunių kerai, 
kurie iš tolo buvo panašūs į 

v beslenkančius, belankančius še-

niekur nė gyvos dva-
sios.

Nejaugi Katriutė būtų pa
silikusi nakvoti pas Andriko- 
naitę? — ūmai buvo kilęs klau
simas kunigo galvoj, bet vėl 
kažin koks neaiškus nujauti
mas, tartum traukte patraukė 
jį tolyn, ir kunigas, 
sutaną ir nusiėmęs 
dar greičiau ėmė eiti.

Praėjo varstą, kitą. niekur

skrybėlę,

kelis ir neaiškus nujautimas 
kvietė ir viliojo vis tolyn.

Leisdamasis nuo kalno į upe
lį, staiga, Įžiūrėjo, kaip už liep
to, miglose panėrė kažinkoks 
intapas ir tartum oru pamažėl 
pradėjo plaukt į sodžių.

Kunigui Maldučiui ėmė i tan
kiau plakti širdis, pakirto pa
kinkius, ėmė džiūti burnoj ir 
kais’ti galva.

Sumažino žingsnį. Katriutė 
irgi lengviau pradėjo (‘it ir, 
nuleidusi galvą, neatsigręžda-

Kunigas1 lyg nusigando, sumi-j

Nebežinojo, kas daryt, ar eit 

Maldutis
ar aplenkt, ar pavyt.

Pavijęs Katriutę, 
prabilo drebančiu balsu:

Kaip, tamsta, pamažėl eini, 
aš ir pavijau ir pralenksiu...

—Nėr ko skubėti, vis tiek ne
atsakė, nepakelda* 

Katriutė ir pagrei- 
kad neatsiliktų nuo 

užmigsiu.. . 
ma galvos

kunigo.
Abu nutilo.

O ko gi tamstai skubėt, 
juk nereikės rytoj keltis šieno 
piaut? — paklausė Katriutė ir 
pažvelgė kunigui į akis:.

Kunigas Maldutis, nebežino
damas ką sakyti, tyliai pratęsė:

Nereiks, tai nereiks, t bet 
vis tik jau vėlus laikas.. .

Ir vėl abu nutilo, nes Jautė, 
kad kalba visai ne tai, ką mu
ilo ir kas reikia.

Minutę patylėjęs, kunigas vėl

nieko neatsakė, tik 
smulkindama žingsnį, 
galvą ėjo

—Na, o kaip tamstai patiko 
pokylis?

Katriutė 
pamažėl, 
nuleidusi 
kunigu.

Jau 
gas, 
gumą 

—Antanei,

tarė kuni-
eli nesma-

švinta,
jausdamas
ir apsidairė aplinkui. ,

aš tave tebemy-

žūsi ir rankos nusitvėrusi, išta
rė Katriutė.

Aš tave myliu lik vieną ir 
niekuomet tavęs nepamiršiu. 
Ar atsimeni, kaip mudu ganėm 
arklius?

Kunigas, nelaukęs iš sodžiaus 
merginos tokio drąsumo, 
labiau sumišo, liet 
kad tylėti negalima, 
noromis atsakė: >

—Maža, kas kada
met dar abu mudu buvom jau
ni, kvaili!....

—Na, Antanei, ne tuomet bu
vom kvaili, bet dabar, girdi: 
dabar!...— atrėžė jam Katriu-

dar 
jausdamas, 
tartum ne-

buvo,' tuo-

Niekuomet nesitikėjo Maldų-

A. VIENUOLIS

valandas pasilikdavo, mokėtų 
taip karštai, drąsiai kalbėti.

...Myliu aš tave, Antanei, 
taip myliu, jog ir pasakyti ne
galiu..., kol nematau dar, nie
ko, o kai pamatau, lai... ir

Katriut, dėl Dievo, nusira
mink, kas tau, nusiramink. Ma
ža, kas kada buvo. Dabar aš jau 

• kunigas, tu beveik jaunamartė.

-Ne, Antanei, mudu dar 
jauni, mudu dar tik pradedam 
gyventi, viskas mudviejų va
lioj. mudviejų ateity, ir niekas 
ne po laiko. Myliu aš tave, An
tanei, ir su tavimi eičiau nors 
ir dabar, tuojau, visur, kur tik 
tu vestum. Antanei, jei išliko 

nusira- 
nusira- 

meldė ją 
stengdamos

mosios meiles, mesk savo suk
nelę, mesk savo ilguosius.. . Aš 
visur su tavimi...

Katriut, Katriut, 
mink, negalima taip, 
mink, Katriut!.. .r— 
kunigas Maldutis, 
atplėšti nuo jos veido delnus ir 
žvalgvdamos, be neužeina kas 
vieškeliu.

—O už šito j-eno liurbiaus 
Gi rėkaus aš neisiu. Neisiu ir 
gana' — karštai sušuko Katriu
tė.

Tegul man čia nors ir tuo, 
neisiu!.. .

Matei, kaip jis šiandien su 
kaliošais ir už stalo 
kas dešimt minučių į

sėdėjo ir 
savo auk-

aš už jo. Antanei,
neisiu!.. .

Geriau 
gausiu, bet 
net uždusti i

visą savo ainzą mer- 
už jo neisiu, -— ir 
apsikabino Katriu-

Katriut, nusirarfiink, nusi
ramink, negalima taip... dar 
kas užeis, — pats nesuprasda- 

damos iš jos glėbio ištrūkt.
Bet mergina, tartum ką atsi

minusi, ūmai pati paleido jį ir 
užkišusi už jo sutanos pirštus, 
supyktu i taip smarkiai patrau
kė, jog net sagutės pabiro že
mėn. X

mesk, dabar mesk ir eikim 
drauge. Juk vis tiek tu nebūsi 
geras kunigas, vis tiek be mei
lės nepragyvensi ir draugausi 
su' kokiomis* miestietėmis, kaip 
kad mūsų kunigai su Leliūnai-

taip
Katriut, negalima

kažinką žmonės

liesa, tiesa! aš viską ži
nau ir žmonės žino, bet bijo 
nuodėmės ant kunigų kalbėti. 
Pernai “miesčioniukai“ ir vys
kupui rašė, bet vis ligi šiol ne
iškėlė nė vieno. *

Ir tu būsi toksai, Antanei, 
būsi, aš žinau, nes tu toks gra
žus... ir Katriutė dar labiau 
ėmė verkti.

Katriut, nusiramink, dar

-cuanout

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

..................................   ... .1 UI.I., J

Saldainiui (Kendės) iš Lietuvos
Jau yra galima gauti skaniau

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

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

Krautuvė atdara kasdieną:^

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

Tel. Yards 6062

pamatys kas. 
tojo /kunigas,

— tą patj kar
ti ebesu rasdamas

—Tegul mato, vis tiek man 
gyvenimo nebėra! -— jau balsu 
per ašaras suriko Katriutė.

Atsimeni, Antanėl, ką kita-' kur padėjus, bijo ir dreba, kad 
dos man kalbėjai? Mesk dabar 
savo suknelę ir eikim drauge.' 
Žmonės tekalba, ką nori. O kad 
kunigai neduos mudviem šliū- 
bo, tai aš su tavim ir be šliū- 
bo gyvensiu...*

Bėkirti tuoj, dabar, abu. Aš 
moku gerai siūti, gerai pažys
tu rankų darbus... Tu pastosi 
kur i kantorą, prie geležinke
lio ar į vaistinę, ir mudu lai
mingai gyvensim...— ir Kat
riutė vėl apsikabino kunigą už

kūnu.. .visu

kunigas Maldutis parėjo 
buvo jau šviesu.

, Kai 
namo,

Žmonės kad ir tebemiegojo, 
tačiau gamta jau pabudo.

Sode čirškėjo žvirbliai, čiul
bėjo mieguos los’ pečialundos. 
Gale klėties’ ant ilgų karčių pa
sistojusios giedojo kregždės ir 
dar nedrąsiai karts nuo karto 
č i a u š k ė j o ba 11 u od eg i s.

Skrisdami j lauką, rėkčiojo 
juodvarniai ir it susitarę mėgi
no balsus gaidžiai.

Rytai vis tvinko. Kaskart la
biau balo mėnuo, ir baigė tirpt 
Gryžulo Ratai.

Trobos pašaly stovėjo aukš
tas baltų, vos pražydusių dyka
vidurių rožių keras, kurs- iš so
do atrodė, it stovinti palangėj 
baltu apsiaustu apsigaubusi, nu
siminusi, savo mylimojo šelmio 
bernelio per visą naktelę nebe
sulaukusi, mergelė.

Stovi ir nors ir gerai žino, 
kad nebeateis, tačiau laukia,' 
tebelaukia. t

Ilgai stovėjo kunigas sode po 
medžiais, negalėdamas savo 
minčių surinkti: sukosi galva,l 
raipo akys, drebėjo rankos, vi-* 
sai nusilpo kojos.

Suprato, kad jis tuojau pa
sielgęs negerai, ne kaip kuni

CHICAGOS

IVESKIT Į SAVO NAMį PLUMBINGA IR APŠILDYMO REIKMENIS IR 
SUTAUPYKI! PUSĘ. MOKĖKIT PO BISKĮ KAS MENESĮ

I FWV AlEl W ■ CK.
DIDŽIAUSIA RETAIL PLUMBINGO IR NAMl) APŠILDYMO

CNcn

liti

Paštu prisiunčiami orderiai greitai išpildomi. Mes dastatome į visas dalis Chicagos ir priemiesčius dykai.
MUSŲ S. CHICAGOS SKYRIUS RANDASI 93rd & COMMERCIAL AVĖ. Tel. į visus deparlmentus Saginaw 4847

Parašykit arba atsišaukit į musų krautuvę dėl apskaitliavimo. 
Jei jus norite mes atsiųsime jums musų namų apšildymo inžinie
rių, jis pažiūrės jūsų namų ir padarys jums apskaitliavimų be jo
kių dėl jūsų iškaščių.

Dabar yra labai geras laikas metuose tų atlikti ir juo ilgiau 
lauksite, tuo daugiau jums gali kainuoti ir jus negalėsit gauti ge
ro patarnavimo, kaip galit gauti dabar.

Mes paskolinsim jums visus įrankius reikalingus dėl atlikimo 
to darbo, visai dykai.

Mes užlaikome pilnų pasirinkimų plumbingo, kaip tai: vanas, 
an-kloseto kombinacijas, gasinius boilerius, galinius šildytuvus ir 

ęlimis šildytuvus, dideles tankas ir dūdų fitingus.
Visi musų fikčeriai kuriuos pirksite nuo musų yra garantuo

ti. kad bus gerame stovyje ir geriausios rųšies iędirbimo. , ’
Bile kokius plumbingo fikčerius kuriuos jus pirksite nuo mu- • 

sų laike penkių metų periodo, jei bus reikalas permaipysim dykai 
arba jūsų pinigai bus grąžinami bile kada. ' ■

Jei ištikrųjų jums reikia tavoro, galit pirkti su biskiu pihigų a 
kitus lengvais išmokėjimais ir jus galėsit turėti visus patogumus h 
savo name. . v ' < H

Tiktai gerai žiūrėkit kuomet važiuosit pas mus, kad papultu
mėt 1 tikrą vietą. Musų namas turi didelę iškabą ant viršaus.

Chicagos didžiausia retail, plumbingo ir apšildymo vieta..
Atdara iki 8 valandos vakaro. Subatoj iki 10, nedėlioj iki 1

REIKMENŲ KRAUTUVĖ

22nd & State Streets
Telefonas i visus departmentus Calumet 0644—0645. 1 Atdara vakarais iki 8 vai. Nedėliomis iki 1 po pietų
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gas, ne kaip doras žmogus, ne 
kaip tvirtos valios jaunikaitis.

Pasielgė taip, tartum, netik
ru pinigu nupirko didelę bran
gią šventenybę, ir dabar nebe- 

| žinodamas, kaip ją paslėpus, 

neatrastų, nepamatytų žmonės...
Tik dabar suprato kunigas 

Maldutis, kaip sunku kartais 
esti žmogui kovoti su savo jaus
mais.

Baugu jam buvo ne dėl to, 
kas atsiliko, bet dėl to, kad I

. meilės ’ paragavo šventvagiškai 

PERSERGĖJIMAS
Kai kurie žmonės prižada parduoti išsunkas su tikrais apyniais salykle. Mes 
suteikiame persergėjimą: •’
1. Kad Wenneršten’s yra vienatinės Išsunkus Padarytos Tokioje Formoje.
2. Kad jos jau yra pardavinėjamos nuo 1896 metų ir tai nėra naujas dėl bandymo
, produktas. .
3. Jos yra švariai padarytos musų sanitariškoj dirbtuvėj per prisilaikančių įstaty

mų Amęrikiečių. . *
. . . . z

4. PROGRESAS IŠDlRBINĖJIMO YRA APSAUGOTAS PATENTU. Jei kas 
nors bandytų išdirbinėti panašų, bus pilnai nubaustas pagal įstatymus. Mes 

•> - * •'

jumis persergstime, kad pirkėjas yra lygiai atsakomingas kaip ir išdirbėjas 
ir platintojas, ir bus lygiai* baudžiami.

ORIGINALIS ir TIKRAS

WEN N ERSTENS
APYNIŲ ir SALYKLO Mišinys 

/ z

Henning Wennersten, Incorporated 2960 Lawrence Avė., Chicago, UI.
ž Phone Juniper 4886

ir kad savo pažado vis delte jis 
neištesės.

Dieve! kokia naktis, koks 
painus žmogaus gyvenimas! — 
ir kunigas atsisėdęs po o bei i a, 
sunėrė rankas ir, padėjo ant jų 
nuvargusią galvą.

,“...o kaip malonu bus mirš
tančiam atminti* tat, jog Tau, 
kol sveikas buvau, ištikimai -ir 
rūpestingai tarnavau“.... balsu
kalbėjo klėty dėdė Baltrus ryt
metines maldas.

Laimingas senis, jis visą 
savo amžį be svyravimų išgy

veno, jis ir mirs laimingas — 
sušnabždėjo kunigas, laužyda
mas rankas!

Valandikę* parymavęs, atsi
stojo kunigas Maldutis, susi
ėmė už galvos ir, turtum,. prieš 
ką teisindninos, tyliai pratęsė: 
“ne aš pirmas, ne aš paskuti
nis“. ..

♦ * #
Pirmą Sekminių dieną buvo 

kunigo Maldučio V‘primicija“; 
kitą dieną pasakė jis dailų pa
mokslą apie dvylikos apaštalų 
gyvenimą, o po pamokslo per-

/

t

______________________5

skaitė pirmus užusakus Katrės 
Vildžiūnaitės su Jurgiu G i re
le ūmi.

(GALAS)

BATTERIES PIGIAI’!

Western Auto Supply & Bat- 
tery Service

4614 So. Western Avenue.
Tek Lafayette 7422

Mes priimam v jūsų senas 
batteries kuomet pirksite nau
jas.
Auto Accesories Ford dalys

t

'•Ollll

r
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NAUJIEN'OS, Chicago, m. šeštadienis, Liepos 17, 192G

A f A
PADĖKAVONft

A. A. Aleksandra čepauskie- 
nė, kuri mirė Liepos II dieną, 
1926 ir palaidota tapo Liepos 
15, 1926, o dabar ilsis Šv. Ka- 
simiero kapinėse, amžinai nuti
lus ir negulėdama atsidėkavot 
;iems, kurie suteikė jai pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo ja 
j tą neišvengiamą amžinybės 
vietą. '

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padė
ką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Pūkavo jame mu
sų dvasiškam tėvui, Kun. Stat
kui. kurs atlaikė įspūdingas pa
maldas už jos **tėlą; dėkavoja- 
me graboriui A. Masalskiui, 
kurs savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo ją j amžinastį, o mums pa
lengvino peikęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius, dėkavojame Sadaus
kams ir Kunevičiams ir kitiem 
visiem giminėm, taip pat dėka- 
vojam šv. Petronėlės Draugijai 
už gražų patarnavimą ir paga
lios dėkavojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musu mylima 
Aleksandra sakome: ilsėkis šal
toj žemėje.

Kazimieras Cepauskas

Lietuvių Rateliuos,
Iš Birutės
Repeticija

Pa t ė m i j ęs “Nau j ienose”, 
Birutės repeticijos eina 
smarkiunu““ir nevisai tam 
damas, nuėjau pereitą ketvirta
dienį persitikrinti. Ir, ištiesti.

V IMU

Roseland
Auksinės žvaigždės Pas. & 

Paš. Kliubo piknikas' bus rytoj, 
(’alumet G rovė, Blue Itdand. 

palankumo tiems, ku- 
reikės važiuoti gatvėka- 
yra parūpintas trokas, 
išvažiuos nuo Strumilos 
kas valandą, pradedant 

25c. nuo žmogaus.
— Rep.

riems
riais,
kuris
svet.
nuo 12 v.

Tiesiog (Klaipėdą
Be Jokio Persėdimo

sielą atgaivinau ant tiek, kad 
noriu, bet ii su Chicagos mu
zikos mylėtojais pasidalinti tuo 
maloniu įspūdžiu. Vanagaitis ir 
birutiečiai sušilę dirba, bet 
jiems tas, matyt, labai ant svei
katos eina, nes nors prakaitą* 
braukia, bet vaiduose pilnas už- 
siganėdininias. Vanagaitis mo
kina savo naują kurinį, kuris 
liene bus didžiausias kokį iki- 
šiol jo siela mums davė — tai 
“Saulėleidžio Giesmė”. Nors ir 
labai sunkus ir nepaprastų nie- 
liodijų yra šiame kūrinyje. bet 
jau galima buvo gėrėtis ta (lai-, 
na, o juk da tik pradžia. Biru-; 
tiečiai ir kurie

Jaunuolių Orkestro, 
darbuotė

W h i te Sq. 
Jaunuoliu v 
susirinki- 

pir-
šliaužiutū 
Praėjusio

m.
sa-
na-

Rugsėjo-Sept. 21, 1926
Lietuviai, kurie mano atlankyti 

vo gimtąją šalį arba mano grįžti 
tno prisidėkite prie šios ekskursijos

ir važiuokite iš Ne\v Yorko tiesiai į 
Klaipėdą.

(Geriausias ir Parankiausias 
Kelias į Lietuvą.

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

Baltijos Amerikos Linija
yra tai vienatinė linija, kuri dabar

KLAIPĖDA
Važiuojant tiesiai į Klaipėdą iš

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

Kainos Laivakorčių j 
Klaipėdą:

3-čia klia.>a $107. Uabi pusi tik
44.50.
| abi pusiTurist. 3 kliasa $117

Sutaupysit 
2-tra kliasa $112.50.

Sutaupysit
“Revenue Tax”ir

atskirai.
Sekantis išplaukimas laivų:

Laivas “EsTONIA” Rugp

$30.00.

$196
$2,0

10

Informacijų kreipkitės j vietos 
agentus arba stačiai į kompaniją

BALT1C AMERICA LINE, 
120 Nortr La Šalie Street. Chicago 
312 Second A v. S., Minneapaiis, Minn.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina centai — 

Naujienose
gaunamas

pamokinimus
ir žinias apie sios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakyčių 
formoje, kuriuos 
kiekvienas vyras 
be jokių sunkumų 
kyt egzaminą bile
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus.

ar moteris 
galės išlai- 
kokioj val-

Naujienos
1739 |So. Halsted St. 

Chicago, III.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės e 
taip pataria Lietuvos bankai

pertraukti praktikų (pamokų) 
nė vasarą.

Teko sužinot, kad .Jaunuolių 
orkestras yra užkviestas išpil
dyti programą, vienai didžiau
sių draugijų Chicago j, kuri turi 
rodos virš 500 narių, tai Palai
mintos Lietuvos Draugystė, ku
ri rengia iškilmingą vakarą ant 
21 d. lapkričio, Lietuvių Audito* 

. rijoj. Dar neteko girdėti skun
dų ant Jaunuolių Orkestro už 
išpildymą programų; nėra abe- .
jonės, kad jie ateinantįi sezoną1 mokų ir ant mėnesinių susirin- 
dar gerinus pasirodys prieš Chi- kimų. * — Rep.

cagos dailę mylinčią publiką, Kraujo, odos, chroniškas 
nes Jaunuoliai vis mokinai, vis ------------
žengia žingsnis po žingsnio pir- senas žaizdas, ligas rectal, 
Pkvn. ’ I slaptas ligas vyrų ir moterų

Patartina tėvams, kurie turi 
vaikus, leisti juos prie Jaunuo 
lių Orkestro, kur jie galės pra-1 
mokti labai gražaus ir malonaus 
dalykėlio — griežti ant muzika
li© instrumento. Iš to, turės 
smagumo ir suteiks jo ir ki
tiems. Nauji nariai yra parima
mi kas seredos vakarą, laike pa-

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd. z

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS C ANA L 0464

BANK Telegramų 
ZPervcsimeJusuy 
'Piniou.s; Lietuvon/,

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS.

LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

1545 West 47th Street 
Phone Boulevard 7589 
Išvažiavo ant vakacijų 

iki Liepos 21 dienos

parko svet., įvyko 
Orkestro pusmetinis 
mas. Pagrojus orkestrai, 
mininkė p-lė Bronė 
atidarė susrinkimą.
susirinkimo protokolas liko pri
imtas. Iš komisijų raportų pa
aiškėjo, kad Jaunuolių Orkesh- 
renariai pilnai veikia ir vasaros 
laiku. Pramogų rengimo ko

kiui 'susideda iš Kasto 
Ed. Grušo, Bronės 
ir nuo tėvų p. Prado 
išdavė raportą, kad

misija.
Riaubos,
Sbažiutės,

noi i įsirašyti (* Venckaus, 
•a kviečiami birželio 27 <!. turėję išvažiavimą 

ketvirtadieniais, kaip 8 v. v.. į į Bfcverly Hills, o liepos *1 d. 
Mark White žinomą svetainę, buvę išvažiavę į 76 St. maudy- 

i'nes; liepos 11 d. taipgi nutarė 
| važiuot maudytis į Jackson mau- 
' dyklę. Išvažiavimuose ypač pa
sižymėjusios valgiu kekių ir 
įvairumu p-nios Klaubienė, Slia 
žienė, Sireikienė ir nekurtos ki
tos. Orkestro vedėjas p. J. J. 
Grušas, .pridavė $11,01 — liku
sio pelno nuo Jaunuolių susipa
žinimo vakaro. P. Grušas atne
šė mokesnio knygutes, kurių 
Jaunuolių Orkestras • ikišiol ne
turėjo. Knygutės gražiai pada
rytos, geros popieros, kurias 
Jaunuoliai galės vaitot keturi >> 
metus. Užpakalinėj knygutė? 
pusėj gražus Bridgeport Forni- 
ture Co. skelbimas, kur savinin 
kai ,ypač jaunuoliams žada duo
ti prieinamoms kainoms ir ant 
lengviausių išmokėjimų pianus 
ir šiaip namų rakandus. Jau
nuolių Orkestro vedėjas patarė 
jaunuoliams bei jų tėvams, ne
užmiršti viršminėtos kompanį- 

Ijos, kuri pirmutinė suteikusi 
Jaunuoliams paramą $12.00.

Jaunuoliu Orkestrą nutarė ne

kur yra laikomos pamokos.
Vieši (hieagoje

Repeticijose pasiklausyti 
rutę dainuojant - atsilankė 
newyorkietė p-lė Marijona Trei- 

! niutė, kuri atostoguoja ('hiea
goje ir yra gera draugė p-ios 
Salonu jos čerienės, kuri ją ir 
atsivedė sutikti tą pagarsėjusią 
Birutę. P-lė Tjeiniutė malonaus 

'įspūdžio išsinešė iš Birutės.
Apart to ji yra pirmutinė rytie
tė, kuriai abelnai netik čieagie- 
čiai. bet ir visa Chicaga hatin- 
ka. Užtai turbut Birutės kava- 

j bėriai taip maloniai kalbėjosi 
su panele laike pertraukų. Bet, 
deja, panelė Mariutė New Yor- 
ko aukštesnėj mokykloj dės^o 
matematiką tad ji neturėjo jo- 

[kio keblumo atkirsti į Bįrutčs 
ir 'kebliausius 
ojus gi pane-

kavalierių kad 
klausimus. Ap 
lė pas ponią čerienę.

Birutė didėja

ir

Birutė pasididino geromis 
spėkomis. Prisirašė ponai Ke-

aiti tas ir turi gerą baso balsą, 
pusėtinai pralavintą ir abelnai 

i supranta muziką ; gi jo žmona 
'padidino gražų altų skaičių.

t aipgi pagryžo gera daininin
kė p-ia S. čeriene. Ji yra viena 
tų birutiečių, kuri užaugo prie 
Birutės, pradėdama dalyvauti 
joje turėdama vos dešimtį metų 
amžiau^. Birutiečiai džiaugiasi 
jos pagryžimu. —D. M.

NEPRIKIMŠKIT JŲ
Kišenės yra išrastos pa

baigoje 16 šimtmečio, kai 
, kuriais atžvilgiais yra labai 
' geras išradimas. Kišenės 
yra tam, kad jas pripildžius.

sykių jus sakėt savo vai
kams, kad neprikrautų per
daug savo kišenių.

dienas

KAIP 1VESTU0TI SAVO PIRMUTINĮ $100

t
 Simpatiškas
Mandagu' — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki- 
ų Patarnavi 

mas.

J, h Eudeikis Komp.
PAGRaBŲ vedėjai 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4010 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. S201

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo 
Bridge geriausio aukso. Su mus* 
fleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garaut'H'iyme visą savo darbą, i 
Žemas mušt, k*.!nas. Sergėkite savi 

• lantis, kad nekenktų jūsų sveikatai
1545 West 47th Street

Netci' Anhland Avė.

Apsaugokit savo pinigus nuoPradėki t teisingai.
abejotinų spekuliacijų. Nedarykit bandymų. In- 
vestuokit savo pinigus saugiu budu, konservaty- 
viškai, taip kaip pasekmingi biznieriai ir bankinin
kai investuoja savo pinigus.
Jus surasite absoliuti saugumą 1-mų Morgičių 
Real Estate Bonuose, kurie yra pasiūlomi per šį 
seną, atsakantį banką. Kiekvieną mėnesį ajnbi- 
tingi žmonės kurtę turi sutaupę savo pirmutinį 
$100, atsilanko pas musų Mr. čaikauską. Jis 
pastato juos ant kelio finansinės nepriklausomy
bės. Jūsų pinigai visuomet bus saugus, musų 
1-mų MorgiČių'Real Estate Bonuose!

Atdara šiandien nuo 9 ryto iki 8 vakaro

CENTRAL BANK
.1 <.!?*■• x..,

1112 West 35th Street
VALSTUINfi RANKA CLEARING HOUSE BANK A

Didelis Išpardavimas
Augštos Rųšies

LEDAUNIU
Labai nužemintomis kainomis

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

' Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių t

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

, Akinių Pritaikymo Mano
25 METU PRITYRIMO

S. M. SKUDAS
LIETUVIS

Graborius ir Balsamuotojas
1911 Canalport Avė.

Patarnauju simpatiškai, -manda
giai ir pigiai. Automobiliai ve

stuvėms, krikštynoms ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
t.rahoriiiK ir Pagrahu direktorių* 

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W I6th St., Chicago

Egzaminuoja akis — pritaikė 
akinius — šlifuoti stiklai

, ant vietoa

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Ant trečio augšto virš Platte ap
lietos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis. M

C >I

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

[Pacific and Atlantic PhotoJ

1$ SENU AUTOMOBILIU 
PADAROME NAUJUS 

ė

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

Kreipkitės j

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342 

k - ----- ■ ■ ■ —J

■*agydo PENĖ
JAI DĖS, “Gall- 
‘tones” akme- 
is tulžyje).
)-Be operacijos, 

lyg-inai be pa- 
vojaus ligonio 
gyvybei.

)-Be užinarini- 
mo-migdymo.

)-Be išgąščio ir 
be skausmo.

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

5)-Pagydytas nuo penesaidės Na- 
S-apatijos mokslo budu dau- 
„ au tąja liga nereikės tau 
sirgti.

Penkių metų mano praktiškas 
gydymas, mane patikrino, jogei 
Naprapatijos mokslo budu šios li
gos yra pasekmingai gydomos: vi
durių užkietėjimas, Širdies ligos, 
strėnų gėlimas, plaučių ligos, ner
vų ligos, galvos skaudėjimas, kė- 
penų-jaknų ligos, raumenims reu
matizmas.

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

Profesijonalj patarnavimą teikiu 
savo ofise ]5o No.

Bet perdaug prikrautas 
skilvys yra dar blogesnis 
paprotys ir daugelis t rūbe
lių yra to pasekmė. Labiau
siai vasaros dienomis visi 
prasižengimai kas link val
gio yra labai pavojingi. To
dėl laikykit Trinerio Kartą
jį Vyną pas save ant ran
kų! Šios gyduolės prisidės 
prie vasaros pasmaginimo. 
Prašalins visus kenkiančius 
dalykus iš skilvio ir page
rins veikimą virškinimo. 
“Nuo to laiko kaip aš* pra
dėjau vartoti'Trinerio Kar
tąjį Vyną, aš jaučiuosi kaip 
naujas žmogus“, rašo Mr. 
Felix Peresę, Los Angeles, 
CaL, June 6, 1926. Paban
dykit jas tuojau! Jei jūsų 
aptiekorius arba gyduolių 
pardavinėtojas negali jums

_ patarnauti, tai rašykit pas 
John D. Rockefeiier, kuriam'Joseph Triner Company, 

liepos 8 d. sukako 87 metai. Chicago, III.

“OREMUS”
Kiekviena ledaunė yra geriausio padarymo — dai
lios — tvirtos ir sanitariškos. — Didelis pasirinki
mas, madų, dydžių ir baigimų.
$15 ledaunės su 2 durim, po
$24 ledaunės
$30 ledaunės
$38 ledaunės
Parduodame ąnt, lengvų išmokėjimų. '

' » »• ’ 1 t jį t

Matykite minėtus bargenus šiandieną, nes turite 
progą sučėdytr. .

SU

SU

SU

S9.65
3 durim, dabar...  $17.50
3 durim, didesnės ... $22.50
3 durim, dar didesnės .... $27.50

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

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 išgąščio. Ęon- 
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 geriamo^ į vidų, 
kurios greitai ir pasekmingai 
prašalina iš kūno ir sąnarių 
skausmus. Šie vaistai yra iš
dirbami t

4652 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

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

Tel. Boulevard 8763 < ——

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPOUND juo
stis lengvai prašalina viršmi- 
nfitas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaipa 50c per 
paStą 55c. ar dvi už $1.05.

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

- JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

M

TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJX
Oremus Chemical 

Laboratorijoj 
(Not Ine.)

3313 So. Halsted Street 
Chicago, BĮ.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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



šeštadienis, Liepos 17, 192u
NAŪJ1ENOS, CEIcagO, UI

Lielavių Rateliuose.
Kaip smagiausia pra

leisti atostogas
Vak arijos. Kaip tai miela 

kiekvienam pasilsėti, pasiimk; 
sminti ir pagyventi pilnoj to 
žodžio prasmėj. Kur nori ten 
eini, ką nori tą veiki, gėriesi 
gamtos gražumais,, jauti save 
tvirtu ir dideliu ir patėmiji, 
kad esi aukščiausias tvarinys 
pasaulyje, ne taip, kaip jausda- 
vais prie alsinančio darbo, tan
kiai ir nemėgiamo. /

Taip jautiesi, kad turi vaka- 
cijas, o dar geriau jausies, ka
da tuo laiku su Naujienų eks
kursija perplauksi pas savo se
ną motinėlę ir kitus artimus 
žmones. Prisiminsi jau senai 
praėjusias dienas.

Jau paskutinis laikas — pradė
kite rengtis ir tai tuoj, visi, ku
rie norite, nes paskiaus jau bus 
pervėlu.

PRANEŠIMAI
Lietuvos Dukterų Draugystę rengia 

didelį išvažiavimą nedėlioj, Liepos 18 
dieną, 1926, Leafy Grove, prieš Tau
tiškas kapines. Kviečiame visus, bus 
šaltų gėrimų, skanių valgių, gera 
muzika ir linksmai praleisite laiką.

Kviečia visus Draugystė

Lietuvos Mylėtojų Draugija rengia 
draugišką išvažiavimą nedėlioj, Lie
pos 18 <1., priešais Tautiškų kapinių, 
Klimaičio darže. Pradžia 10 valandą 
ryte. Taigi kviečiame visus narius ir 
svečius skaitlingai atsilankyti.

— Rengimo Komisija

Gerbiama Publika! —
Šiuomi pranešam, kad Draugystė 

Atgimties Lietuvių Tautos Vyrų ir 
Moterų, rengia išvažiavimą j miškus 
prie Tautiškų Kapinių, Willow 
Springs, III., Liepos 25 d., 1926 m. 
Gerbiama publika, kurie norėsite va
žiuoti su musų troku malonėsite pri
būti ant 8 vai. ryto, po numeriu 3544 
So. Lowe Avė. Malonėkite nesivčliuo- 
ti, kurie manote troku važiuoti, nes 
trokas išeis 8:30 iš vietos.

— Kviečia KOMITETAS

North Side
Visi Į Jefferson girias.

Nedėlioj, liepos 18 d., Lietu
viu kriaučių 269 lokalas rengia 
smagų išvažiavimą į Jefferson 
girias. Taigi visi Chicagos lietu
viai privalėtų atsilankyti į šį 
iškilmingą parengimą ir pakvė
puoti tyru oru, pasikalbėti su 
draugais ir pažystamais, ku
riuos galima sueiti .tiktai to
kiame dideliame parengime. Be 

to ir Jefferson girios yra labai 
gražiai pasipuošusios vasaros 
rubais. Lietuvių kriaučių loka
las yra ekonominė organizaci
ja, priklausanti prie Amalga- 
meitų unijos. Tiesa nors dabai 
kriaučių industrijoj siaučia di
delis krizis ir bedarbė, k't tai 
ne unijos kaltė. Pagalvokime, 
kas butų jei neturėtumėm uni
jos. Turėtume daug prasčiau. 
Taigi kriaučių lokalas ‘ir ren
gia šį išvažiavimą, kad nereikia 
mokėti jokios įžangos, o kad 
liuosai ir laisvai panaudoti 
gamtos gražybėmis ir smagiai 
praleisti laiką. — Kriaučius.

Amerikos Lietuvių Piliečių Poli
tikos ir Pašalpos Kliubas laikys 
pusmetinį susirinkimą nedėlioj, lie
pos 18 d., 1 vai. po pietų, McKin- 
lc\ Park svet. Būtinai turit būti 
ant šio susirinkimo.

Jos. Eringis, rast.

Lietuvių Kriaučių 269 lokalas ren
gia išvažiavimą nedėlioj, liepos 18 
dieną, Jefferson giriose. Publika 
kviečiama skaitlingai atsilankyti j 
šį gražų parengimą, kur nereikia 
mokėti jokios įžangos, o galima 
liuosai po žalias pievas tarp lapuo
tu medžių pasivaikščioti.

Komitetas.

Vyskupo Valančausko Pašelpos 
Draugija laikys savo pusmetinį susi
rinkimą Nedėlioj, Liepos 18-tą dieną, 
1926 m., | vai. po pietų, Chicagos 
Lietuvių Auditoriume, 3183 So. Hal
sted St. Priešpusmetinis susirinkimas 
neįvyko todėl, kad nebuvo reikiamo 
skaičiaus narių.

— Valdyba

ASMENĮI (IEŠKOJIMAI
PAJIKŠKAU draugų, John Endre- 

lono ir Petro Shmit, 20 metu atgal 
dirbom mainose Krankliu, Wash. Še
ši metai at«al gyveno Kanadoj, ne
toli Vancouver, B. C. Turiu svarbų 
reikalą, meldžiu atsisaukt, ai- kas 
apie juos žino, pranešt, už ką busiu 
labai dėkingas. Kastantas Basavičius, 
Snaųualmie, Wash., P. O. Box 18.

PAIEŠKAI Juliaus Tanudionio, 
katras turi depozitą Peoples Stoek 
Yards Rankoj. Atsišaukit, nes svar
bus reikalas yra.

K. JURGELIONIS
3335 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL. '

SIŪLYMAI KAMBARIŲ ĮVAIRĮtS SKELBIMAI
i iPTiiviftKas n OTELIS nauiai 8TOGDENGY8T® .LIETUVIŠKAS HOTELIS naujai 

įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4, 
$8 į savaitę' su valgiu

PETER G ADEI KO
1606 So. Halsted St.

PARENDAVOJIMUI kainbaujs, di
delis, šviesus. Elektros šviesa, man* 
dynės, šiltas vąnduo, vienam r“ 
dviem vaikinams ar merginoms. 
733 \V. 18th St. 3rd fl. Vidutinis 
flatas. F. Seler.

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicago] ir 
apielinkėj. {staiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogu den
gimo įstaiga Cnicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunifc Roofing Cę.. 3411-18. Ogden 
Avė. Phor.e Lawndale 0114.

REIKIA DABBININKĮĮ
VYRŲ

AUTOMOBILIAI
t

PARDAVIMUI

ar I 1 (1 ’

DAUG patogių ruimų, pavieniams, 
dubeltavų ir vedusiems.

Tel. Calumet 2066

PASIRENKAVOJA kambarys mer
ginai ar moterei. Atsikreipkite laiš
ku: M. J., 726 W. 18th St.

RENDAI ruimas dėl vieno ar 
dviejų vyrų ar merginų, su val
giu arba be valgio. Naujas na
mas, maudyne, ant 2 lubų. užp.

827 \V. 34 Place

RENDAI puikus ir moderniškas 
kambarys dėl vieno vaikino, puikioj 
ir parankioj apielinkėj. 3237 Auburn

RENDAI ruimas dėl vaikino be 
yalgio. Ruimas šviesus, iš fronto, 
maudynė, ant 2 lubų. 3442 South

RENDAI ruimas dėl vaikino ar 
merginos, šviesus, gražioj vietoj, 
prie mažos šeimynos. 3417 West

RENDAI kambarys vyram, 
ginom ar vedusiai porai. Katrie 
važiuoja iš kitų miestų arba 
katrie gyvena. Kambariai naujai 
taisyti. Yra elektra ir pigus. 

703 Wk 21 Place.
Ant paskutinio augšto iš fronto.

mer
ai -

1S

RENDON 3 kambariai, apačioj, 
porai arba mažai šeimynai, kamba
riai gražus, su visais parankumais, 
šiltas vanduo kasdien, gražioj ir ra
mioj vietoj; atiduosiu pigiai.

5533 So. Claremont Avc.

PAfcĮIRENDAVOJ A moderniškas 
kambarys vienam vaikinui. Gera 
transportacija. 6515 So. Talman Avė. 
Prospect 10210.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
KRAUTUVIŲ FIKČERIAI

Grosemių, Bu- 
černių, Delikate- 
tssen, įRestauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

pecialumas Geras patar
navimas. Žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

Sučėdyk pinigų, nemesk senas 
skrybėles j šalį, atnešk pas 
mus, o mes padarysime ją 
naują. Valom šiaudines ir 
panama skrybėles.

LITTLE STAR HAT 
CLEANERS
3328 S. Halsted Street

PRANEŠIMAS
GERB. DRAUČAI: —

Kurie turite automobilius, mel
džiu atkreipti atidą į šį pranešimą 
kaipo pakvietimą Tamstai atlanky
ti musų GARAGE, kadangi galėtu
mėt pątėmyti kaip musų kostume- 
riai yra visi užganėdinti, nes mu
sų patarnavimas yra vienas iš ge
riausių ii’ kainos teisingos.

Pratinkitės ateiti pas mus 
kiiii, kol galėsime pasipažinti 
mais vaVdais.

z M r. Jos. Draugelis, 
847 West 33rd Street

Bouievard 6094

JIESKO DARBO

tan- 
pir-

J IEŠKAU darbo už bučerj, moku 
darbą gerai.

Tel. Bouievard 3780

REIKIA DABBININKĮĮ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGI agentai vyrai ar 
moterys kiekvienum r*ilo«to 
viais apgyventuose iiiie.stuo.se. (ialit 
uždirbti liuosu laiku nuo $5 iki $10 
ir daugiau į vieną vakarą. Atsi
šaukit laišku.

Univcrsal Products Sales Co. 
3223 S. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA 0KBBININKŲ
MOTERŲ

AUTO mckaplkų — $50 savaitė!. 
Ford ineknniku — $60 sav. Kalvių 
— $35 sav. Indų plovėjų,— $18 
sav. Houseman — $20 sav. valgis ir 
guoliu. Inžinierių — $35 valgis ir 
gflolls. lĮand sčrew inachine ope
ratorių r— 70c. vai. Handy man — 
$30 sav. Houseman — $100 mėn. 
Janitorių — $100 mėn. 8 vai. dar
bo. Vyro prie virtuvės — $18 sav. 
valgis ir guolis. .. Paprastų darbi 
ninku — $27 sav. Mašinistų — 70c 
vrtL Mlllwright — 75c. vai. Pa- 
cker — 50c, vai. Punch Press ope
ratorių — 60c. vai.

Taipgi daug kitų darbų ir užsiė
mimų galima gauti.
South Park* Employment Agency 

4T91 So. Halsted St., 2 augštas 
Kajnpas, 42-ros gatvės

IEŠKAU senyvo žmdgaus 
dirbti ant ūkės. Darbas aht 
visados, vasarą ir žiemą. Moke
stis gera. Prašau tuoj aus atsi
šaukti laišku. James Gritis, R. 3, 
Box 26-A, VVisonsin Rapids,Wis.

REIKIA patyrusių vyru darbui 
geležies atkarpų jardą. Tiktai pa
tyręs ta darbą lai atsišaukia.

Kreipkitės:
Centrai Paper Stoek Co. 

1401 W. North Avė.

PRIE moteriškų drabužių, reikalin
gas kriaučius, galintis su ranka dirb
ti, taipgi ir operatorius reikalinga.

2422 So. St. Louis Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 ruimų rakandai. 

Visi geri daiktai, nupirksit pigini; 
sykiu ruimus galima rendavoti. At
sišaukite nuo 2 vai. po pietų iki 
9 vai. vakaro.

K. SITAVIČIA,-
729 W. J8 St., 3 fl. rear. 

CHICAGO, ILL.

PARDAVIMUI 3"ruimų rakandai, 
parlor ir kuknės setai, daiktai visi 
geri. F’ipriiKi nupirlcuit. 3019 So.

AUTOMOBILIAI
r \

CIIANDLER eėath s^Įan. 1924, 
5 paSažierių, $185 cash, daugiau 
nereikia, liauji tajerai, bumperiai ir 
t. t. Pigiai. Mr. Warwick, 5667 W. 
Lake St. Tel. Austin 2042

STUDEBAKER — Big 6 touring, 
pilnai prirengtas, visi geri tajerai, 
liktai perdibtaš. Savininkas Irving 
199Ų /

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser

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

6010 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI pigiai grose- 
ris arba galit kartu pirkti ir nar 
mą. 7322 So, Robey St. Atsi
šaukit :

219 W. 47th Street 
Phone Yards 0292

PARDUOSIU arba mainysiu j au
tomobilių, cigarų, cigaretų ir saldai
nių krautuvę.

5331 So. Wentworth Avė.

ANGLIŲ '/ARDAS
Gerai išdirbtas biznis, visi įtaisy

mai, daug stako. Parduosiu visą ar
ba pusę. Galiu mainyti ant namo, lo
tų ar kito biznio,

J. STANKO
901 W. 83rd Street 

Yards 4669

PARDAVIMUI grosemė su 
6 ruimais gyvenimui, maudy
nė, elektra, vieta gera bizniui 
daryti.

3300 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA kendžių, • cigarų, 
cigaretų krautuvė ir ice cream par- 
loris. Rendos $50.00 mėnesiui, 4 pa
gyvenimui kambariai. Ilgas lysas, di
delis bargenas.

2815 W. 38th Street

PARSIDUODA bučernė, su ar be 
namo. Garantuotas geras biznis.

2633 W. 43rd Street

CICEROJ BARGENAS! Parsiduo
da bučernė ir grosemė. Biznis iš
dirbtas per daug metų. Savininkas 
apleidžia miestą. Atsišaukit į Nau
jienas, 1739 So. Halsted St. Box 817.

PARSIDUODA grosemė ir vaisių 
krautuvė. Geras, pelningas biznis.

4151512 So. Kedzie

BEKERNĖ pardavimui pigiai.
2955 S. Union Avė.,

PARDUOSIU bučernę naujai įreng
tą, arba su namu. Randasi, 4503 So. 
Woo(l St. Kreipkitės j aptieką.

4459 So. Wood St.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
automobilio grosernę, kendžių, ice 
cream krautuvę. 627 W. 14 St.'i

PARSIDUODA bekernė, gera Vie
ta visokių tautų apgyventa. Parda
vimo priežastjs 'svarbi. Tel. Yords 
4095.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, biznis gerui išdirbtas. Prie
žastis — išvažiuojam ant farmų.

2500 W. 69 St.

PIGIAI parduodu groserį, , soda 
visokios rų.šies ir saldainių krau
tuvė. 1936 Canalport Avė.

PARDAVIMUI naujas groseris, 
geras biznis, per dnugelį metų iš
dirbtas, su namu arba be namo. 
Pardavimo priežastis — vienai mo
teriai sunku apsidirbti.

8436 S. Gilbcrt Ct. M *' 
Phone Vincencs 2709

.................. .. ....  . ■ „L -------- - ------- .

VARGONININKŲ ATYDAI
Turiu daug knygų su gaidomis 

— tinkamos visokiems chorams — 
svietiškiems ir bažnytiniams. Gies
mių, dainelių lietuvišku ir lotyniš
kų. Tūrių daug preliudijų ir rank- 
vedžių Vargoninkains. Parduosiu 
labai pigiai. Kreipkitės laišku arba 
asmeniškai po 4 vai. Ig. Vierbello, 
4508 So. Honore St.

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
parloras su lisence, geroj’ apielin
kėj, arti didelių dirbtuvių. Parduo
du dėl nesveikatos. Klausk 500 W. 
39 St. Kampas Normai Avc.

PARDAVIMUI barbernė — 
sykiu yra gyyejnmui ruimai. 
Taipgi parduddu farmą ir tetą 
----- I i ll viskiĮ jiisriai. 

Kreipkitės po 4 vai. kasdie į bar- 
bernę 4508 S. Honore st. Chicago

Cicero
Išvažiavimas ir susirinkimas

Draugystė I actu vos Karei
vių pereitą sekmadienį turėjo 
draugišką išvažiavimą j Lyons 
Eorest Preserve. Nebuvo jokio 
garsinimo, tad mažai kas ir ži
nojo vietą, tad nedaugelis ir te- 
suvažiavo. Nors ir mažas būre
lis buvo, lx*t visi gražiai links
minos iki vėlumos. Diena gi 
buvo nepaprastai graži ir kurie 
buvo laukuose, tie buvo pilnai 
patenkinti, o kurie pasiliko na
mie, tie liūdi. Aš taipgi liūdžiu, 
nes išvažiavime nebuvau.

Sekmadieny po piet Liet. 
Liuosybės svetainėje, Dr-stė 
Liet. Kareivių laikys mėnesinį 
susirinkimą. Yra daug svarbių 
reikalų aptarti, tad nariai bu
kite laiku ir tai visi. Taipjau 
kurie norite prisirašyti, dabar 
turi gerą progą, kurtąja turėtų 
visi pasinaudoti dabar įstoji
mas nuo IK iki 10 metų tik $1. 
Kur geriau galite gauti? žinote, 
Cicero yra viskas galima.

— Draug. Seki*.

APSIVEDIMAI
P AJ IEŠKAU apsivedimui moters 

ar merginos nuo 35 metų, iki 45 me
tų senumo. Aš esu vienas, pasiturin
tis našlys. Kreipkitės laišku. Atsaky
mą duosiu kiekvienai. t

A. ANTANAITIS
3436 So. Union Avė.

IŠRENDAVOJIMUI __
RENDON 7 kambarių fialas, ga

ru šildomas, elektra, naujai deko
ruotas, rendos $60. Atsišaukit prie 
janitoriaus, 1519 \V. Ilarrison St.

PARENDaVoJIMUI 3 kambariai, 
tik $16.00 arti McKinley Park. 1 

4030 So. Artesian Avė.'

STORAS ant rendos ir 2 kambariai 
pagyvenimui, karštu vandeniu šildo
mu. Vieta tinkama dėl visokio biznio 
ant Archer Avė., Brighton Park. Jei
gu kas norėtų galėtų pirkt visą na
mą. Savininką gali matyti 5:30 va
kare.

4516 So. Troy St.

RENDAJ I ruimų flatas iš fron
to. Yra gasas, elektra. Bandas ant 
Bridgeporto. henda $22 į mėnesį, 
šaukit Bouievard 3652.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojain. Už
laikėm malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.
vi-----------------------------------

Z
Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

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

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
CHICAGO

Pranešimai

Lietuvių Vyrų ir Moterų Pas. Kliu- 
bas laikys pusmetinį susirinkimą ne
dėlioj, Liepos-July 18, 1926, 1-mą 
valandą po pietų, Mark White Sųuare 
svet., 30th St. ir Halsted. Visų >.na- 
rių priedermė atsilankyti.

— S. Jonaitis, Pirm.

Lietuvių 'Teatrališkos Dr-jos šv. 
.Martino pusmetinis susirinkimus įyyks 
Šeštadieny j, Liepos 17 dieną, šių me
tų, 7:30 vai. vakare, Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėj, 32nd PI. ir Auburn 
Avenue. — P. K., Nut. Rast.

ANT rendos 3 ir 4 ruimų fintai, 
pigi remia ir puiki vieta; norim 
lietuvių rendauninkų.

Meldžiu atsiliepti po adresu s ,
5711 S. Union Avė.

FAS1RENDAV0JA 2 flatai 
po 5 kambarius. Rendos $23, $25 
menesiui. Elektra, gazas. Savi
ninkas,. 2804 S. Union Avė. Tel./ 
Hemlock 5164, 1 augštas, užpa
kalyj.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARIS nuomai, didęlis, 

šviesus ir vėsus, vienam ar 
dviem blaiviem vaikinam.

8605 So. Marshfield Avė.
Phojie Beverly 6389

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spausdinam įvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

710 W. 89rd St., Chicago, III.
Tel. Yards 6751

ĮVEDAME elektrą su geromis 
lempomis 4 ruimus už $55. 'paiso
me radio ir visokius motorus. Del 
platesnių Jnformaciių kreipkitės 

K. O. ELECTRIC 
3453 So. Auburn Avė. 
Tėl. Bouievard 7590

"JL!-

L. G. D. L. K. Vytauto nuo Bridge
porto laikys savo pusmetinį susirin
kimą Sekmadieąyj, Liepos 18 dieną, 
1-mą valandą po pietų, Chicagos Liet. 
Auditorium, 3131 So. Halsted St.

— V. Kaceviče, Nut. Rašt.

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

RENDON didelis kambarys, vie
nam arba dviem; šviesus, yra elek
tra ir vana. 4517 So. Rockvvell St., 
2nd fl. Tel. Lafayette- 0541.

Tel. Prospect 7960

Alias Fuel Company
Prėzidentas V. GupwteWicz •

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

* pigesnės

491349 So. Paulina St.
Netoli 49th Street

REIKIA 6 motetų visam arba <la- 
linam laikui, darbai malonus^ uždirb- 
sit nuo $25 iki $5(Mj aavaitę.

SHEKLETON BROTHERS
160 ,N. La Šalie St. 

Room 412 
arba

2313 W. 22nd Street

REIKIA ifioterų indų plovėjų, ne
dėlioj dirbti nereikia.

4169 So. Halsted St.

2-ros virėjos — * $25 į snv. Wait- 
ress — $18 snv. Indų plovėjos — 
$16 snv. Prie kambnrių merginų — 
$60 mėnesiui. Merginų prie namų 
darbo — $15 į sav. valgis ir guolis. 
Dirbtuvėj dirbti merginų 35c. vai. 
Grindų plovėjų dienomis 40c. vai. 
Panlry gi ris — $17 sav. Moteries 
pag. prie virėjos $18 sav’.

'Taipgi daug kitokių darbų.
South Park Ęmploymept Agency 

4191 So. Halsted St., 2 augštas 
Kampas 42-ros gatvės

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

SALESMANAGERIŲ

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

SHEKLETON 
160 N. La

Room

BROTHERS 
Šalie St.
412

JŪSŲ liuosas laįkas yra vertas $50 
j savaitę dol musų. Kodėl nesunau- 
dojate savo liuosą laikų, ir nesidžiau
giate dar labiau gyvenimu. Jus ga
lit uždirbti daugiau neru $50 į 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 

2343 W. 22nd Street

DIDELIS MOKESNIS
$50.00 į savaitę ir aukščiau, gali 

uždirbti nenumesdamas savo darbo; 
nedaro' skirtumo kur esi, rašyk tuo- 
jaus pas

WE$T REALTY
2015’ So.rR(|bey: Stįreet į 

j chięago,,ui.į
. *4- * : ■ .ri'X - -i -----

REIKALINGAS duonkepis mokan
tis gerai kepti lietuvišką duoną. Gir
tuokliai ir nemokantieji darbo neat- 
sišaukit. Atsišaukit po 5 vai.‘vakare.

841 W. 88rd St.

REIKALINGAS bučeris, mokan
tis savo darbą. Gh. Radsvell, 6110 
So. State St.

Studebaker automobi
liai yra vieni iš tvirčiausių 
ir kainos prieinamos, nes 
kofnpanija 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, enginus, transmission, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iŠ kitų kompanijų. Tai
gi ka'Vnanot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime.

PARDAVIMUI grosemė su namu 
arba atskirai, labai gera vieta iby- 
linčiam tokį biznį.

8559 So. Union Avenue

PARSIDUODA bučernė, gro- 
sery ir soft drink parteris. Geroj 
apielinkėj. Svarbi pardavimui 
priežastis. $700 cash, 2500 W. 39 
Street. Rubin Bros. 4155 
Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tessen pigiai.

600 W. 55th Street

Milda Auto Sales 
3121 So. Halsted Street 

Tel. Bouievard 1685
D. Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai’

BUICK COACH — 1926 master 
six, važinėtas 350 mylių, kaip 
tik naujas, pilnai prirengtas jei 
pirkaite šią savaitę. Suteiksime 
prižiūrėjimą ir garantiją, 7519 
Exchange A v. South Shore 5732

EXTRA. Parsiduoda nauja mašina 
modelis 26 m. Peerlessz sėdim pigiai. 
Priežastį patirsite ant vietos. 4714 
So. Paulina St. F. ADAMAV10IA.

PARDAVIMUI Stephens ' Salient 
si k coach, vėliausio sport modelio, 
pilnai prirengtas, frontiniai ir užpa
kaliniai bumperiai, 5 tajerai, velour 
apsiūtas, geras inžinas, tikras bar
genas, $625.

JOHN ŲUEENAN 
Vincennes 4386

PARDAVIMUI Liberty 5 pasažie- 
rių touring karas, gerame stovyje, 
$250. 911 N. La Šalie St. Tel. Lin
coln 0666.

PARDUODU arba mainau ant 
lotų visai mažai vartotą 5 * sėdynių 
automobili. Priežastis — turiu du 
autu. 4205 N. St. LąUis Avc. Tel. 
Irving 7356. Thomas.

PARDAVIMUI pigiai Willis Knight 
ir Hub Cnb sedan. Atsišaukit pas 
J. Nudriek, 37,J2 So. Parnell Avė.

PARSIDUODA naujas trokas 
su bisniu, pelningas biznis ir pa- 
stčvus darbas. Galima uždirbti 
$30 ant dienos arba išmainysiu 
ant gero loto, ar ant morgičių. 
Priežastis pardavimo, savlnin 
kas eina į Hitą ^iznį.

Atsišaukite į musų ofisą

4457 S. Talman Avė.
Tel. Lafayette 0455

JEWETT’AI — Coupe, Bfougham’ai, 
Sedanai, Touringai, 20 dėl pisi rin
kimo, visi karai pilnai perdirbti,

z .PARSIDUODA, lunch roomis 
arba mainysiu ant bizniavo lo^ 
to. Labai gera vieta. Kas myli 
toUį biznį,' atsišauki t trumpu 
laiku.

669 W. 14th St.

PARDAVIMUI valgykla, greit; 
priežastį patirsit ant vietos. 1818 
Canalport Avė. arba 549 W. 18 St. 
Roosevelt 2729.

PARSIDUODA grosernė, ne bran
giai. Išdirbtas, pelningas biznis..

4554 So. Paulina St.

PARDAVIMUI Ice cream par- 
lor, laikoma mokyklos reikme
nys ir kitoki dalykai, tarpe 2 
mokyklų, 4 ruimai gyvenimui. 
Priežastis pardavimo liga šei
mynoj. 3329 So. Auburn Avė. 
Tel. Yards 2296.

PARSIDUODA pirmos klesos 
ice ertam parteris, cigarų, ciga- 
retų krautuvė, geroj vietoj, pel
ningas biznis. Nesigailėsi pir
kęs. Parsiduoda dėl mirties.

1733 So. Halsted St.

PARDAVIMUI mažas groseriukas, 
užlaikoma visokių ųsmulkmenų. Sal
dainių biznis geras,

8602 So. Emerald Avė.

*
■---- --------------------

BRIGHTON PARKE parsiduoda 
bučernė ir grosemė, arba išsimaino 
ant namo. Pigiai. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos. 4051 Mont- 
gomery Avė., Tel. Lafayette 0180.

TURIU PARDUOTI. $150 nupirks 
mano $750 Player Pianą, vienų metų 
senumo. Reikia pinigų. Ateik šešta- 
dienyj arba sekmadienyj iki 5 vai. 
vakaro ir klausk ponios Marčinskie- 
nės piano. /

AMERICAN STORAGE HOUSE 
2216 W. Madisnn St.

NAMAI-2EME
Pardavimas Prasidės

* 'sekamą nedėldienį
Liepos 18, 9 vai. ryto
54 mūriniai namai 54

Pardavimui gatavi gyvenimui
Atsilankykit anksti gausit didelį 

pasirinkimą
$250 cash, $50 j mėnesį

x Nusipirksite bite vieną iš jų
Už biskį įmokėjimo, mes palaiky

sime jums namą kokį jus išsirinksi
te. Atsilankykit anksti ir atsiveskit 
savo šeimyną. Jei jus nepirksite, tai 
bent pamatysite didžiausj šių metų 
bargeną.

5 kambarių^ tile vana, furnas šil
domi/ cementiniai šalytakiai- ir skie
pas, netoli bulvaro,' mokyklų ir ge
ros transportacijos.

Kaina $6400 prirengtas
Tftle garantuotos per Chicago Title 

& Trust Co. Ofisas atdaras rytą, die
ną ir vakare.

SAWIAK & CO.
/ Statytojai

7181 W. Grand Avė.

r>AT>cTriTTn™ A T PARDAVIMUI prie 6114 Car-PARSIDUODA Ice cream, gro- c. o .. % * ...... . ... „ penter St., 2 fl. namas, 4-4 kam-serio, kendžių ir visokių smulk- ' 4, . • T 4. barių, cemento ir muro pama-menų krautuve ant Bndge^rto. f g
Randam 4 mma. pagyvemmm. na
Tinkamam žmogų, gera proga. I išmok6tus> ^flina $6,000> 
Kreipkitės 3259 So. Union Avė. ?5500 cash Wentworth 6131

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir m1TnT1T , .. .. ..grosernė. Biznis geras. Priežastis J^tlRIU parduoti skw rezidencijos 
pardavimo nemoku kalbėti lietuviš- unvliAc0 nkai. Naujienų Skyrius, 3210 So. Hal- $^00 cash. NAUJIENOS,,Bok
sted St. Box 60. 822<

PABDAVIMUJ didelė groser- k, DIDELIS bargenas. Parsiduoda 4 
. .v .. ' < . v? _. |fl. muro namas su sun parlor ir 2 ka-

nė, geroj išdirbto} vietoj. B1Z- rų garadžiu. Parduodat labai pigiai, 
nis daromas per 20 metą, ar-1 Kaina $25,500, $8,000 cash. Savinin-

visokių spalvų duco, visų vėliausių . *• *• , x kas priims naujus pirmus mortgage.
modelių ir turi naujų karų garan- ba mainyčiau ant namo, auto- c. MACK, 7053 Eggleston Avė.'Tel.

MARTIN J. O’lįRI^N.
Paige ir Jevvett pardavinėtojai 

4400 W. Madison St.
—....................... >-■ . ....................................... ■■■ --- ------------------r------------------- ---

PARDAVIMU,! autoinobilius For
das touring. atrodo i

w mobiliaus. Kas. pirmas tas lai- įstewart 5812.
mes. 201* E.• 61st St. AKe"tai

LOTAS 5*(xl25, augančioj 
kolonijoj, netoli mokyklos ir 

ir bėga kaipt tų. Savininkas turi 2 bizniu. Lysą bažnyčios, didele proga dėl ki
limo kainų, $450.

NAUJJIENOS
• Box 821

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
stynė. Biznis išdirbtas per 30 me-

naujas, 19‘24, vėliavo modelio. Kai- duosiu ant kiek norėsit. Renda pi
na $130. Kas pirmas, tas laimės. * gi. Pagyvenimas prie biznio.
Mainysiu ant bite ko. | Kreipkitės.

4033 S. Talman Avė, 4503 S. Hermitage Avė.
2 lubos Tel. Ųoulevard 6059.

iiiie.stuo.se


S NAUJIENOS, Chirtigo, III ,is, Liepos 17, 192G

NAMAI-ZEME
PUIKIAUSIAS NAMAS 

BRJGHTON PARKE

Naujas mūrinis namas, 2 
pagyvenimai po 5 kamba
rius, shower baths, aržuoli- 
nis medis, dideli kambariai, 
su visais Įtaisymais, nepra
leiskite šitos progos, pama
tyti šitą namą; įmokėti tik
tai $2,500. Kreipkitės pas: 
( HAS. .1. BAGDZIUNAS

& COMPANY
736 VV. 351 h Street

J rytus nuo Halsted St.

batoms. Nedaliomis nuo lt 
iki 3 po pietų.

PRIE
MARQUETTE PARK

Kampinis namas, 4 pagyr 
veniniai po 5 kambarius, vi
ii įtaisymai, garu apšildo
ma, visi šviesus kambariaiJ 
gera proga. Kreipkitės pas] 
mus ir mes parodysime.
CHAS. J. BAGDZIUNAS 

&COMPANY
736 W. 35th Street

J rytus nuo Halsted St.

gaus tą lott>.

netoli 63-čios
$1000.00 už lo-

Ar Girdėjot
Kad ant Emerald Avė., netuli 
35-tos gatvės gali gauti lotą už 
$700.00? Tu* būt negirdėjot i. 
daugiau negirdėsite kada ta 
bus neįduotas, bet tai yra šven
ta teisybe — ir pirmas, kuris at
neš 700 dolerių, 

štai antras 
kampiniai lotai 
gatvės verti po
tą, bet pirmas žmogus, kuris at
neš S 1000.00, gaus abudu lotus 
už tą tūkstantinę.

štai ir dar v»enas negirdėta^ 
atsitikimas: — 7 lotai ant West- 
ei n Avė., “Transfer coi ner’\ la
bai tinkama vieta dėl aptiek#*, 
“gasoline station’\ “ro?.d house" , 
ir kitiems b'zniams. Aš čia ne-' 
sakysiu už kiek parduosiu, bet , 
pasakysiu tik tiek, kuris pirks 
dabar tuos lutus — uždirbs 3 

tiek, kiek man užmo-
kės.

šias 
savininkas ir turi būti parduo 
tos i visai trumpą laiką. Čia tai 
yra milžiniška proga žmogui, 
kuris turi sveiką galvą ant pe-j 
čių ir keletą (’olerių savo kiše-. 
nei.

Vienas geras žingsnis, padare 
žmogų laiminga ant viso am
žiaus. Atsišaukite no šiuo ant
rašu :

3222 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Telephone Boulevard 9757

prapertes pat duoda pat

NETOLI naujos mokyklos prie 57 
St. ir Hamlin Avė., pasirinkimui lo
tai senomis kainomis po $575 lotui. 
Tie lotai pabrangs dvigubai j metus 
laiko.

JOHN L. SHERIDAN & CO. 
5312 So. Kedzie Avė.

Prospect 3630

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

PUIKUS bargenas. Biznio lotas 
prie skiriamos karų linijos, tiktai 1 
blokas nuo Harrison St. “U” stoties,

NAMAI-ZEME
PARSIDUODA mažiaus kai]) už 

I pusę prekės geras biznio kampas, 
57 y 175 pėdų md Archer Avė., 
Willow Springs, arti Forest Pre
serve parkų. Puiki viela dėl Road 
House, sandvičių ir gaso stoties 
biznio, kuris daugiau kaip dubel- 

j tavai užsimokėtų su vienų j...........
į Už ši kampų liktai 30% įmokėti, o 
i likusius viišminčtas biznis Išmo

kės.
vi ršmi nčt;is 

Pamatykit greitai.

1650 S. \Vestern

sezonu.1

NAMAI-ZEME

RUTINAI turi būt parduotas šių kainomis.
vuite i > i i k i» 'ikOTf> L/rn J'iiiv i > i i v I.’ 11 *uvaitę pusę akero gražaus

(\Villow Spring).
Aukštu ir sveik.1 viri 

inui. lik pusė bloko nuo 
rii.i Iniijos, storų ir mokyklos. Pre
kė lik *15 j pėdų, 30% įmokėli, li-

1650 S. \Veslern Avė.

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEMF NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
REIKIA keleto lietuvių šei

mynų dėl nusipirkimo 10 akrų 
arba didesnių farmų, puikiau
siame l'armeriavimo distrikle 
Jungtinėse Valstijose, žemė yra 
geriausia visoje šalyje, sutei
kia pelno abelnai $1100 už kiek
vieną akerj ir dar yra progos 
dėl pa'gerinimo javų, kuriuos 
galima parduoti augŠčiausiomisĮ

ŠTAI IR VftL SKELBIAME ( 
KELETĄ TIKRŲ BARGENŲ

UKfiS IR TURTAS
Jeigu nori likti turtingu, sveiku 

ir Unksmių, pirk ūkę musų kolo
nijoj, kur žemė derlinga, molis ir 
juodžemi, su puikiais sodnais, kur 
40 akrų žemės juni.4 duos gryno 
pelno $3500 ir $4500. šita kolonija 
smarkiai auga, šių vasarą čia lie
tuviai pirko 10 ūkių. Tik jus atva
žiuokit ir pamatykit tikrų teisybę 
ir tamsia tuojau pirksi ūkę.

Palverkas, 40 akrų sodno, pui
kiausi* namas 19 kambarių, bar
nūs, 8 karvės, kurios duoda pieno 
kas savaitę už $30 ir taip yisko 
pilna ir tik ręikia $10,000.

120 akru molis ir juodžeinū, že
mė ir budinkai, $4500.

120 akrų, gera žemė, geri bu
dinkai, javai, padargai, $651)0.

160 akrų javai, padargai, galvi
jai. viskas, $5000.

40 akrų, gei ftj juodžemi ir molis, 
geri budinkai, gyvuliai padargai, 
javai, viskas $4200. 'Jeigu tamsta 
nori gerešnių, lai gali gauti kokių 
tik nori. Reikalauk platesnių infor
macijų.

P. I). ANDHEKUS,
. Real Estate

Pentsvater, Mich.

FARMOS IR ATSKIRI AKRAI 
Apari meni iniai namai mainymui 
Savininkas turi 160 akrų farmų 

prie North Judson, Ind.
20 akrų prie lllth St.
30 akrų prie 143rd St.
Mainys arba parduos vienų arba 

Visus sykiu. Kų jus turite dėl pa
siūlymo.

PLUMMER REALTORS 
7S01 So. Halsted St. 

Stevvart 7101

PARDAVIMUI mūrinis namas 7 ir 
7 klimbnrių, maudynės, elektra, karš
tu vandeniu apšildomas, aržuolo Iri- 
mingas, labai graži vieta, parkas zir 
pusė bloko nuo bulvaro. Parduosiu 
pigiai, inmokėtI *tik $2500, kitus 
renda. Namas 
Carpenter St.

Į Naujas mūrinis namas North Side 
5 ir 5 kambarių, 
liausios mados, lotas 40x12fų 
džius ant dviejų mašinų, inmokėti tik 
$3000, kitus kaip vendų. Namas ran
dasi 2132 N. Le Vergne Avė.

Beveik dar naujas 5 kambarių, 
dinis namas, maudynės,' elektra, 
parankumai, baine dėl karvės ir 
tininko, žemė 90x1'25. 

/• $10(10, kitus kaip >en<li).
dflsi 5538 So. Kostner Avė.

Naujas mūrinis namas 4 ir 4 kam
barių, aržuolo trimingas, 1 
karštu vandeniu apšildomas, 
tas pagal vėliausios mados, 
ti $3000, kitus kaip vendų, 
randasi 4640 So. Sacramento

Medinis namus 4 kambarių, aukš
tas pundamentas, maudynės, elektra, 
visi parankumai, strytai ir ėlės ištai
sytos ir išmokėtos, parduosim pigiai.

Naujas muro namas, 4 t r 4 
kambarių, aržuolo ištrimuotas, 
išlaukinės ledaunės, viškos, ap
dirbti porčiai. Randasi 
Marųuette Parko. Kaina 
$10,550.

KITAS
Naujas muro namas, 5 

kambarių, karštu vandeniu šil
domas, viškos, ledaunės, komo- 
dės, apdirbti porčiai, arti prie 
vienuolyno. Kaina tik $13,550.

KITAS
Naujas muro namas, 6 ir 

kambarių, karštu vandeniu ap-, 
šildomas, viškos, prosijimo len
tos sienoj, k o m odės, apdirbti 
porčiai. Randasi Marųuette Par
ko apielinkėj. Kabia tik $14,500 

KITAS
Vėliausios mados naujas mu 

ro namas, 4 po 5 kambarius ir 
4 karų muro garažas. Randasi inmokėti tikkytus" kaip rendąi 
ant Rockvvell St. ir 63-čids..Numas randasi 4642 So. Cacramento 
Kontraktoriui fkubiai reikalin-’Avenue' 
gi pinigai, tai parduosime už . f . iwyv<‘n,nni. ’ 
teisingą pasiūlymą. Taipgi pn- parankumai, kampinis lotas 
imsime mažą namą j mainus.

BRIGHTON PARKE
3 flatų muro namas, 2 po 6 namo 

kambarius ir 1—3, karštu van
deniu apšildomas^ 2 karų ga
ražas. Lotas 41X125. Randasi j 
a/-(i lietuvių bažnyčios. Svarbi 
priežastis verčia parduoti tik 
už $14,600. Pasinaudokit pro
ga..

CENTRALĖJ DALYJ
Prie 55-to bulvaro ir Marsh- 

field Avė., geras muro namas,' 
6 Ir 6 kambariai, karštu van-- 
deniu apšildomas, 2 karų muro tia, furnas šildoma, cementuota elė, 

,$5,1)00. 738 W. 47th Place.

tik

ir 5

randasi 5422
kaij) 

So.

intaisyti pagal vė- 
gara-

(lieka AKERIAI puikaus miško 
k.iip 10 miesto lotų). Tinkama vie
la dėl nikniki/, daržo arba road 
house. Kampas ant didelio kryžke
lių VVillosv Springs ir 
Preserves. Kaina tik 
ta dubeltavai daugiau, 
įmokėti 
jimais. Persitikrinki! ii 
greitai.

.1. ZACKER, 
4650 S. \Veslern

$12,500, ver- 
Tiktai 30% 

likusius 4 metams išmokė-, 
pamatykit netoli visokių rusių 

užtikrinančios jūsų 
geriausj mokslą ir 
visokiomis progomis,

me- 
visi 
viš- 

Inmokėti tik 
Namas ran-

fintus 
intaisy- 

Jnmokė-

Avė.

MORTGECfAI-PASKOLOS
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6/< Nuošimčiai

PARSIDUODA pigiai 
maino naujas kampinis 

į mas Brighton Parke. 2 fialai po 6 
kambarius, karštu Vandeniu šildo-Į 
mas, vėliausi įrengimai, bungalovv. 
stogas, 2 karu mftro garažas. Pri
imsiu į mainus automobili, lotų,' 
grosernę arba mažų šlubų ir blskj

Aii u r<> na-

1 cash pinigais
geras ha i genas.

1650 S. \Vesleni Avė.

naktinio

10822 S. Michigan Avė.

Kas nori priemiestyj
gyventi?

žiūrėk:
4 flatų namas su 

’otu. Rendos $720 į 
Graži apielinkė — 
oras. Kaina tik $3,000.

šaukit įgaliotini
S. J. DARGUŽIS 

Ganai 5947

platom 
metus, 
švarus

BRIGHTON PARA

l’mest I,)S visos fanuos’ yra išdirb- 
| los ir turi po du akru sodnus, 

gyveni- ... , . ..., Kiekviena larma turi po b kam- 
| barius namą, su bėgančiu. van
deniu, vana, elektra iv yra mo
derniškos visais atžvilgiais. 
Title yra pilnai garantuota.

Keletas nedidelių miestukų 
randasi visai netoli, su puikiau
siais keliais tarpe jų ir labai 
geru geležinkelių patarnavimu 
ir tikrai garantuoti mark-etai 
dėl jūsų produktu.

Randasi 
mokyklos, 
vaikams 
naudotis
kaip ir kitur su dadėjimu svei
ko gyvenimo tyrame ore.

Mes maloniai prisiusime savo 
knygutę, aprašant tų farmų vi
sas smulkmenas. Tai yra dy
kai ir jums nereikės’ jokios at
sakomybės. Jus galite pamatyti 
tas farmas visai dykai ir be jo
kios jums atsakomybės.

l ik parašykit savo vardą ir 
adresą ant žemiau pridėto ku
pono ir -gausite per paštą iliust
ruotą knygutę (arba užeikit į 
musų ofisą).

Be jokios man atsakomybės 
malonėkit man prisiųsti jūsų 
iliustruotą knygutę aprašant 
jūsų farmas.

visi po 5 
*' t visi 

75x125, 
graži vieta, arti mokyklų ir parkų, tik 
pusę bloko. Cach $4000, kitus kaip 
vendą, arba mainysim ant mažesnio 

ar loto.
JAKANTAS BROS., 

4138 Archer Avė., 
Lafayette 7674

4 RŪMŲ bungalovv, geroj vietoj. 
Parduosiu ar mainysiu ant biznio 
arba automobihaus. Pašaukit.

Prospect 5173

PARDAVIMUI 8 kambarių reziden
cija, kieto medžio užbaigimo, elek-

Miestas .................................................
Valstija .................................................

CHARLES, J. BAGDZIUNAS, 
Manatee River Farms, Ine.

General Sales Office
72 74 W. Washington St.' • 

Chicago, III.

3 AKRAI —- $1800
Yra vanduo, gasas elektrų, cemen

tuota gatvė įskaitoma j kainų, ran
dasi prie C. B. A: Q. geležinkelio, 3 
blokai nuo stoties, ši žemė yra ver
ta antra tiek kiek aš reikalauju ir 
yra apkainuota teisingai <k 
pardavimd. $400 įmokėjus 
veikti.

greito 
galite

garažas. Kas pirkt 
vaitės, tam kaina 

Del platesnių 
kreipkitės pas* 

K. J. MACKE
(Machiukas) 

2436 W. 59th St. 
Prospect 3140

iki kitos su
tik $12,700. 
informacijų

& co.

SPECIALIS BARGENAS

Pardavimui biznio namas 
Ashland 'Avė., netoli 51st 
Kaina greitam pardavimui 
tai $8500.

PARDAVIMUI pigiai muro 3 pa
gyvenimų namas po 5 kambarius 
ir dvieju karų garažas. Kaina 
$24,000. Rendos nešu $320 j mėne
sį.

7529 S. Gomeli Aye.
Ptioųe Englewood 8461

Supirkinėjimas ir Mainymas
Turiu parduoti rezidencijos lotų už 

$1400 ir biznio prapertę. 2 blokai nuo 
elevatoriaus. Imsiu pirmus Ir antrus 

i bondsus ar 
Greitam pardavimui. Rašyk 

tuojaus. NAUJIENOS, 1739 So. HaL 
sted St. Box 799.

P1] mortgečius aFba gertis 
St. ’ stakų. < 

tik-

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
1 SOUTH SIDĖJ

Kertinis muro namus 5 fl. ir 
krautuvė, bąlla, aržuolo triiningai, 
maudynės, riekt ra ir gasas, viskas 
geriausiam stovy, Rendos neša per 
metus $3672; prekė tik $26000. Ga
liu ir mainyti į bučornę ar kokj 
groseriųką. Klauskit 
« A. K. MASIULIS

1920 S. Halsted St.
3 lubos frontas

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

kokj

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

. Tel. Lafayette 6738-0716
►. -... ........

TIKTAI už $4,700 parsiduoda 2 pa
gyveni mų mūrinis namas. Savinin
kas 2-ros lubos, 3341 So. Irving Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 3. 
augštų, 5—6—7 kambarių, South 
Side;' karšiu vandeniu šildomas, 
yra vanos, elektra, telefonai. 1 ka-| 
ro garažus. Pardavimo priežastis 
— turiu kilų biznį. Kaina prieina
ma greitam pirkėjui. 6728 l'.vans

2 GYVENIMU medinis namas, ce
mentiniu pamatu, lotas 50 pėdų, 5-6 
kambarių, karštu vandeniu šildomas, 
pirkėjas gali gyventi ant 1 augšto, 
dekoruotas, kaina $12.501). ' 3332 W. 
63rd PI., Republic 9469.

NAUJAS ir moderniškas 4 kam
barių mūrinis bungalow, 30 pėdų 
lotas, nepirksit ii už goriausi 
šildymų. Atsišaukit anksti, jei 
norit bargeno,, atdara kasdien.

Kreipkitės:
7206 S. "Rockvvell St.

pa- 
jųs

PARSIDUODA ar mainysiu ant 
mažesnio namo West Side 2-jų pa
gyvenimų muro namas, 6 ir 5 kam
barių. Viskas 
luotas 30 pėdų, 
Brighton Parke, 
Archer avė., ant 
vininkas 4612 S.

KHUI-į 

paskiausios mados, 
gražiausioj vietoj [ 
pusė bloko nuo 

Savvyer Avė. Sar 
'Troy St,

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalų j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

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

Nerokuojame komišino
MES paskoliname jums $100—$200 

arba $300 savaitiniais arba mėne
siniais išmokėjimais, už 3h» nuo
šimčių. x

INDUSTIUAL LOAN SERVICE 
1726 W. Chicago Avė., 

cor. Hermitage

MOKYKLOS
<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commerdal 

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

xxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxx*

mokėti kiekvie
noje žalyje.

5-6 kambarių — $300 įmokė
ti nusipirksite naują bungalow, 
garu šildomą, plieno konstruk
cija, kaina $7850 — $8750. At
dara nedelioj. Šaukit

Tel. Victory 8248

W. H. DARR 
225 So. Homan Avė. 

Phonę Van Bureą 7841naujas mūrinis na-
b. flatai. moderniš

ki. Labai geroj apielinkėj Stikluoti 
porčiai. Specialis bar-

t* 2 AUKŠTŲ merinis namas, 2—J 
i kamb fialai, su maudynėmis, geroj
• apielinkėj. Cash reikia $2,000. Extra 
t.argenas $4700

2 M’KšTŲ medinis ant eonerete 
pamato, 4 tintai po 4 knpibarius, 
kiekviename matidynS. Labai pui
kioj apielinkėj. Medinis garažais.

i Neša rendos į mėnesį $110. Reikia 
cash $1,000. Specialis $10800

Męs turime daugybę naujų na
mų prieinainiausiomis kainomis 
Chicagoje. jeigu gi mes neturėtume 
ko jus norėsite, mes jums pastaty
sime pagal noro ir skonio. ;

Mes išmainome senus namus ant______________________________ _
nauiu Ateikit mus pamatyti. • I

z I 204 AKRŲ, mieste, prie valstijos

3, R. PIETiraiCZ & CO
2612 W. 47 St. • '

PARDAVIMUI arba mainymui 60- 
80-100-120-200 akrų farmos Illinois 
valstijoj, farmos j rengtos su staku 
ir mašinomis, 60 mylių nuo Chicagos, 
mainysime j bungalovv arba 2 arba 
4 flatų namą.

KOUPAI/& POLKA 
3756 Ogden Avė., Tel? Lavvndale 0527

2 augštų medinis namas, 2-4 
kapibarių flatąj, mūrinis skie
pas, karštu vandeniu šildomas, 
6 karų garadžius. Bargenas už 
$7200.

PARDUOSIU arba mainysiu 6 
kambarių cottage ant bučcrnčs ar 
grosernės.

2 FLATŲ namas, 4 ir 5 kamba
rių. Mainysiu ant automobilio ar
ba loto. Reikale kreipkitės pas

A. Grigas, 3114 S. Halsted SI.
Tel. Boulevard 4899

* •• — r Itiktai $800 cash. Nauj ienos, Box 820.

5 kambarių medinė cottage, aržuo
lo grindys, pečiumi šildomas,’ gatvės 
ištaisytos, namas išmokėtas, ^kaina 
$5250, cash $2000. 5248 So. TiUmbull 
Avenue.

SH1VELY and WHITE 
EXCLUSIVE AGENTS 

3044 W. 63rd St., Prospect 1610

PARDAVIMUI arba mainau ant 
mažesnio namo, 2 aukščio muro na
mas. Karštu vandeniu apšildomas. 
Renda po $70 už flatų, 2 karų ga
radžius. Randasi prie vienuolyno. 
Priežastis partneriai pasidalina.

Savininkas
6750 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI PER SAVININKĄ
Pirmos klesos mūrinis biznio na

mas, netoli kryžkelio karų linijų, 
tinka bile kokiam bizniui, krautuvės 
ir kambariai iš užuakalio ir didelis . 
6 kambarių flatas viršuje. Viskas ar- j 
žuolo trimas, garu šildomas, aliejaus • 
burneris, visai nebrangiai, $5,000 
cash, kitus mėnesiniais i 
muis.

536 W. 31st Street

BARGENAS $5000
2 lotai ir 8 kambarių mūrinis na

mas, karštu vandeniu šildomas, su 
sieteliais porčiai, lengvais išmokėji
mais. 3610 VVallace. St.

PARDAVIMUI pigiai, reikia pusė 
cash, 2 lotai, 80x125, Hammond- 
Calumet.

Sheldrake 7420

5 ir 6 (flatų medinis namas, 2 
karų garadžius, kaina tik $4200.

JOS. BRYKCZYNSKI
4926 So. Ashland Avė.

Hemlock 6158.

ARGO
Argo — naujas 5 kambarių muri- 

, nis bungalovv. Naujos konstrukcijos. 
2 Jotui. Vertus $9,500. Kuiną $8,000, 
$500.00 cash, likusi lengvais išmokė
jimais.THE KOY T. MOULD CO. 

7627 W. 63rd St., Argo, III.

PARSIDUODA ar apsimaino 7 
kambarių mūrinė cottage naujos 
mados įtaisymai. $8500. ant loto ar
ba mažo namo. 4631 St. Lotus Avė.

JEI jus ieškote namo, tai 
mes turime ji dėl jūsų. Ką tik 
M a užbaigtas, 5 mašinerija, 70 mylių nuo Chicagos.
kambariai, grįsti Viškai, vėliau- Mainysim į cottage 
sios mados plumbingas, karštu namą. K0UpAJ &

3756 Ogden Avė., Tel. Lavvndale 0527

PARDAVIMUI arba mainymui 40- 
60-80-120 akrų farmos Indiana val- 

dideli šviesus’stij°j» farmoa išdirbtos, su staku ir 
arba 2 flatinj

KAMPINIS muro bungalovv, 7 
kambariai ir miegamas porčius, vis
kas naujos mados, aržuolo trimin- 
gas, 2 karų garažas. Parduosiu ar
ba įmainysiu į Jotus, grosernę arba 
rofdaurantą.

3501 W. 61 Place
Tel. Republic 10204

IŠSIMA1NO 2
namas. Parduosiu už $8500 ar
ba mainysiu ant cottage, to- 
liaus nuo miesto. Namas ran
dasi Brighton Parke.

IŠSIMAINO 2 flatų mūrinis 
namas po 4 ir

kelio, 130 akrerių išdirbtos, kita že
mė ganyklos ir miškas, 11 kambarių 
namas, didelė barnė, kiti namai, 11 
mėgiamų karvių, 4 arkliai, 500 viš
tų, geras mai ketas, netoli copper ir 

ri I.. .x.oiz..o kasyklų. Farma su mašinomis, Halų pulkus kaina

vandeniu šildomas, aržuolinės 
grindys ir užbaigimas, su sie
teliais ir stikliniai porčiai, 30

POLKA

PARDAVIMUI 6 lotįai žemiau mo-

PAUL LYNCH, Carney, Mich.

noriu InGic Butihni nnmatvkit k5tl* kaim*» Parduosiu atskirai. Ran; pėdų lotas, mitinai pamatytai 7 augžtos klesos kolonijoj, netoli 
šį namą nedėlioj. Savininkas nuo transportacijoa, labai lengvomis 
ant vietos.

7147 S. Campbell Avė.

- 2 AUGŠTŲ naujos mados mūrinis 
namas, 6—6 kambarių, 2 karų ga
ražas, kaina $15,800, savininkas, 
3710 Belden Avė. Tel. Spaūiding 
0163.

sąlygomis. «
NAUJIENOS 

1789 So. Halsted St.
Bok 819

FARMOS
Nepirkite farmų smiltynuose, pakol 

nepamatysite mumis ir musų koloni- 
. jų. Rašykit mums, o mes prisiusime 

4 kambarius. jum« šių metų katalogą. (-)
1 ■**«•••*-****<*•'»*•. n X A mm Y d

Mainysiu ant bučernčs, rostau- 2, B. 83 
ranto arba kitokio biznio. Na
mo kaina tiktai $8500. Namas 
randasi lietuvių kolonijoj. Kas

PHILIPS & MATTIS 
! S'cottville, Mieli.

IŠMAINYMUI mažas namas; ga
lima uždėti bile kokį mažų biznį. 
Namas randasi ant Bridgeporto. 

pirmas, tas laimės. G. LUCAS, Mainysiu bile kur į rezidencijos lo- 
Tis.4108 Archer Avė. Tel. Lafayette 

5107.

lARSIDltODA namas 5 ir 6 kam
barių ir du lotai, $6,500.

4424 So. Tai man Avė.

PARSIDUODA 4 kambarių cottage.
Parduosiu pigiai dėl mirties.

5337 So. .Kolin Avė.

PARSIDUODA 7 kambarių namas.
2 blokai nuo I. C. stoties; West Pull- 
mane. Bargenas. Tel. Nevada 1969.

PARSIDUODA 2 pagyvenimo po 4 
kambarius namas. Naujos mados 
įtaisymai. 2446 W. 45th PI., 1-mas 
ųugštas.

Ta RADAVIČIENfi 
94 W. 4 St. St. Charles, III.

PARSIDUODA 5 kambarių bun
galovv ir du lotai. Galiu parduoti 
kartu arba lotus skyrium. Garažas, 
vištinyčia. 3833 W. 66 St.

PARSIDUODA 5 kambarių cottage, 
didėlis viršus, lotus 75yl04. Van
duo, guzas. Kaina $4000. C. Ditt 
man 4230 Elm Avė., Lyons, III,

PARDAVIMUI namas medinis ar
ba mainysiu į grosernę arba soft —

BARGENAS, 12 kambarių nutri
nis namas, garu šildomas, elektra, 
gasas, vanduo, 3 karų garažas. Prie 
pat Forest Preserve, bloko juto 
gatvekarių. Labai gera vieta dėl 
roudhouse. > Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant loto ar namo.

P. GASIUNAS
3101 S. Halsted St.^

Yards 1119. — Blvd. 7854.

PARDAVIMUI pigiai 4 gyve
nimų mūrinis ‘namas, garu šil
domas, su visokiais patogumais; 
arba mainysiu ant mažesnio na
mo, loto, arba biznio. Atsišau- 
kit pas savininką. Tel. Pullman 
4306. 9629 Forest Avė.

PARDAVIMUI <7 kambarių rezi
dencija, lotas 50k175, prie 4118 Ked- 
vale Avė., taipgi 9 kambarių namas, 
prie 4312 Tripp Avė., Irving Park. 
Atsišaukit

4118 Kedvale Avenue 
arba

Telefonuokit Pensacola 2672

PARDAVIMUI gražus naujas 9 
kambarių mūrinis bungalovv, tik
ras namas, 5 miegruimiai, 3 vanos, 
2 karų mūrinis šildomas garažas, 
karštu vandeniu Šildomas, netoli 
mokyklos, transportacijos, parduo
siu kiek man kainavo. Atsišaukit 
nedėlioj, Juniper 3521.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslų j devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą j vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime Įsigyti abelną mokslų. 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., Chickgo, III.

2 flatų muro namas, netoli 
didelio teatro, 7719 So. Eggles- 
ton Av. Kaina $7850, cash $850

PARSIDUODA North West 
kampas 56-tos ir Morgan 
4 f|atų po 5 kambarius ir 5 
rams garadžius. Kambariai divvzil AB V • ylUVV| V CIO 11 tpOtzV i

pažiūrėk it tą bargeną irz atsi- deli, šviesus. Moderniškas

St. 
ka-

vi-
sąis atžvilgiais. Karštu vande
niu’ šildomas, 
Parduosiu už

BARGENAS Į įmokėti, štai yra didelis bar-
LOTAS pardavimui 36ylŽ5 pė- genas. Ateik 

dų. Marųuette Manor, arti šv. Ka- biznio. Klausk: 
zimiero vienuolyno. So. Rockvvell 
it- W. 69 St. > 

Pašauk savininkų x
Tel. FairČax 8977.

neškit deposit. Pašaukit 
Prospęėt '5173 naujas namas.*

$80,000, $10,000

prisirengęs dėl
5544 So. Mor-

gan Street.

$12,000 UŽ 2 FLATŲ
’ Mūrinis, 4-4 kambarių, cementuo- 

PARDAVIMUI du bizniavi lotai tas skiepas, furnas šildomas, nau- 
ant Western avė, 100 pėdų nuo 69 jaustas plumbingas, 2 karų garažas, 
St. j South. Savininkų galima ma- gražioje vietoje, vienų metų senumo, 
tyli visų dibnų sukatoje ant 2 hi- teikia $2500 cash. šaukit dėl susita- 
l)Ų iŠ .fronto. rimo Prospect 8340.

Kreipkitės: M. PASZKIEVVICZ
938 VV. 33 St. 1----------------------------------------- -—

išmokėjl-1 dnnk partoi. Narnos visas geras, j MODERNIŠKAS dviejų flatų na7 j T 7 7‘7 
| Kreipkitės: |mas parsįduoda. Gerame stovyj. Gra-' mui, pigiai', geroje vietoje.

506 W. 33 St. 1 žloj apielinkėj. 5530 So. Hopore St. 4650 Wentworth Avė,

~ PARSIDUODA medinė cottage. Ga-
18 KAMBARIŲ namas pardavi- zas, elektra, vanduo. Stiklini porčiai 

—-s. Įr aplink. Mažas įmo-
kfijimas. 10707 So. Troy St;

KAMPINIS bungalovv, 54 y 125 
pėdų lotas, 6 kambariai, su por- 
čiumi, tile vana, tilo stogas, 13 ka
rų garažas mūrinis su tile stogu 
kampas Francisco ir Carmen Avė, 
kaine $21000. Savininkas, šauk: , 

Briargate 4452

PARDAVIMUI medinis na
mas, Gary, Ind. 2 rūgštų, po 
4-4 kambarius; namas ir šalę 
kampinis lotas tuščias. Mainy
siu į Chicagos biznį arba į ma
žą namą. 2521 W. Warren Av.

PARSIDUODA 25 karų ga
radžius ir 2 flatų namas, arba 
jsimaino.

2857-9'W. 39th Place
\ _______

PARDAVIMUI bizniavas na
mas su bučerne ir groserne, 4

Ar Jus Norite
tlidesnj užmokėsiu, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos ^ums galę greičiaus ir ge
idaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerų darbų su geru mokes
tine. Darbų surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FTiDERAL

1507

AUTO ENGINEERING 
. SCHOOL 
W. Madison Street ,

ŠOKIŲ MOKYKLA
Merginos, kurios turi pašaukimą 

būti šokėjoms, bet dar lig šiol netu
rėjo progos mokyties, ar tai laikas 
nepavelijo, ar negalėjo užsimokėti 
už mokslų, dabar tai turite geriau
sių progų. Kurios negalite mokytis 
dienomis, turite progų vakarais. Mo
kiname visokius šokius, kokie tik yra 
šokami teatrose.

Mokiniai norintieji, gali dalyvauti 
baletuose, Darbą duodu tiems, kurie 
užtektinai išmoksta. Vaikai yra pri-

ruimai gyvenimui, su akru že-! nuo septynių metų.
I., . , . . , . Del smulkesnių žinių, kreipkitemės, kampinė vieta, arba mai
nyčiau į rezidencijos namą ar
ba bungalow. Kreipkitės:

107th St. ir Roman Ave^

šiuo hntrašu:
Elfin Club

81 W. Van Buren St.
K 00 m 410 

Harrison 5935


