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Pilsudskis gavo dikta
toriaus galią

Didelės kaitros ir audros 
ryty valstijose

Per dvi pastatas dienas nuo 
karščio ir dėl audrų mirė 90

Kunigai Mexikoj paskelbė 
valdžiai ekonominį karą

90 žmonių mirė nuo kaitrų ir 
audrų rytinėse valstijose

žmonių

NEW YORKAS, liepos 23. — 
Per pastaras kelias dienas Pa
ariančio valstijose siautė dide
lės kaitros, nuo kulių daug 
žmonių mirė. o keletas gavo 
proto pamišimą. Karščiausia bu- 
vo Mary lando valstijoj, kur ter
mometras vietomis, kaip antai 
Hagerstowne, siekė 107 laips
nių Fahrenheito. Washingtone

Lenkai davė Pilsudskiui 
diktatoriškas teises

Kumščiu pagrūmotas seimas 
priėmė maršalo reikalautus 
konstitucijos pakeitimus

VARŠUVA, liepos 23. — Len
kų seimas trečiuoju skaitymu 
priėmė krašto konstitucijos pa
keitimus, kurių reikalavo mar
šalo Pilsudskio valdžia, tuo bil
du nusilenkdamas Pilsudskiui 
ir suteikdamas jam daugumą 
teisių, kurių jis reikalavo.

Metu, kai seimas nelaiko po
sėdžių, Pilsudskis galės paskelb
ti naujus įstatymus, jeigu jie 
neliečia armijos, biudžeto, pa
skolų ir karo paskelbimo. Jis 
turės galios valdyti kraštą kaip 
tinkamas iki 1927 metų gruo
džio 21 dienos, seimo visai ne- 
tiukdomas, taigi kaip tikras 
Lenkijos diktatorius.

Seimo priimti konstitucijos 
pakeitimai dabar eina į senatą, 
kurs, l>e abejo, priims juos pil
nai. ar tik su menkomis patai
somis.

Reikalauti pakeitimai buvo 
priimti tik to. kai Pilsudskis 
vakar vėl pagrasė seimui geleži
ne kumščia.

Pranašauja spaudos cen
zūrą Jungi. Valstijose
11 K.KORY. N. liepos 23. 

Kalbėdamas vakar Nortli 
Oarolim Press Associalion na
rių susirinkime, rašytojas Tini
mas l>ixon pranašavo, kad ne- 
maslinksią nė dešimt metų, 
kaip Jungtinėse Valstijose vai-, 
džia įvesianti spaudo- cenzūrą, 
jei nebusią nieko daroma, kad 
užkirtus tam kelią. Reikalavi-j 
inas. kad butu įvesta cenzūra * t 1
Spaudai nuolat didėja, ir jeigu 
tam judėjimui nebusią pasiprie
šinta ir jam galas padaryta, tai 
tamsiosios jėgos galų gale lai
mėsiu. A

Kataliku kunigai Meksiko 
paskelbė valdžiai eko

nominį karą
MEKSIKOS MIESTAS, lie- 

}X)s 23. — Katalikų kunigai ir 
jų pritarėjai ėmė uoliai skleisti 
lapelius,, kuriuose atakuojama 
valdžia, o katalikai raginama 
stengtis nieko nepirkti, išski
riant būtiniausias gyvenimo 
reikmenas, idant tuo budu suda
rius krašte ekonominį krizį.

Skleidžiami lapeliai pasirašy
ti Meksikos arkivyskupo ir 
Kitų aukštų bažnyčios kunigų.

Del tų prieš valdiškų lapelių 
platinimo areštuota keletas ka
talikų jaunimo. Tarp areštuotų
jų yra Reni Capistran Gaiza, 
katalikų jaunuomenės organiza
cijos vadas; Luis Bustos, kata
likų organizacijų advokatas, *r 
Rafael Cisneros, žymus Kolum
bo Vyčių darbuotojas.

Borah kaip tarpininkas 
tekstilės streike

VVASII1NGTONAS liepos 23. 
— Girdėt, kad senatorius Bo
rah bandysiąs būt tarpininku 
tarp Ne\v Jersey tekstilės fab
rikų savininkų ir jų darbinin
kų, kurie jau kelintas mėnuo 
streikuoja.

Jeigu abidvi pusės sutiks pa
vesti savo ginčus Idahos sena
toriui, tai streikininkų vadas. 
Albertas VVcisbord. veikiausiai 
bus eliminuotas kaipo darbinin
kų atstovas derybose, kadangi 
labrikininkai, sako, jokiu budu 
nesutinką kalbėtis dėl taikos, 
jei pertraktacijose dalyvausiąs 
VVeisbordas. 

_

Vokietija atmoka 12l? 
už prieškarines markes
BERLINAS, liepos 23. —

buvo 103 laipsniai, kitur. Pen- 
nsylvanijoj, Nevv Yoike, Nevv 
Jersey ir Naujosios Anglijos 
valstijose karščio buvo nuo 97 
iki 100 laipsnių.

Karštis pagaliau buvo sulau
žytas užėjusių smarkių- audrų, 
kurios vėl kai kur padarė dide
lės žalos ir keleto žmonių gy
vastis atėmė.

Kiek žinia, per pastaras dvi 
dienas dėl didelių karščių ir 
užėjusios po jų audros rytų val
stijose daugiau kaip devynias
dešimt žmonių neteko gyvasties.

Kmk bendrai kainoje An
glijai streikas - - - «- -

LONDONAS, liepos 23.
VValter Runciman, vienas žy
miausių Britų finansininkų ir 
rankininkų, vakar atstovų bute 
rranešė, kad visuotinas strei- 
<as ir kasyklų streikas iki šiol 
larėjęs Anglijai viso labo 742,- 

500,000 (7421/2 milionų) dole
rių. Nuostolius dėl steiko Run- 
cimanas detalizuoja šiaip:

Visuotino streiko $150,000,- 
M)0.

Didžiulių pramonių, jų tarpe 
ir anglies $140,000,000.

Geležinkelių $10,000,000.
Geležies pramonės $25,000,- 

100.
Plieno pramonės $50,000,000.
Tekstilės ir panašių pramonių 

nuostoliai $87,500,000.
Vidaus prekybos $100,000,000
Angliakasių prarastų algų 

$125,000,000. '
Kitų pramonių darbininkų 

prarastų algų $50,000,000. \

[Pacific and Atlantic Photo]
Didžiūnai pamėgo Ameriką. Visokie princai labai pamėgo 

Ameriką ir nepaliauja joj lankyti^, nes čia juos labai iškilmingai 
priima, štai ir Rumalnijos karalius Ferdinandas ir jo žmona 
Marė. Jiedu irgi sumanė aplankyti Ameriką ir tai padarysią šį 
rudeni — rugsėjo mėn. Su jais atvyks ir jų duktė.

Potvyniai Jugoslavijoje
Dunojui patvinus ir tvankoms 

pratrukus septyni kaimai van
dens nušluoti.

Skaitmeningj politiniai 
areštai Lenkijoje

VARŠUVA, liepos 23. — Pra
neša, kad Lenkų policija esanti 
susekus Galicijoj milžinišką uk
rainiečių organizaciją, kuri vei
dus kartu Voketijos ir sovietų 
Rusijos naudai. Krakove, Lvo-

Kokia bus Poincare poli
tika Vokietijai

Vokiečių spaudos balsai, Fran
ci jos valdžios priešaky stojus 
vėl Ruhro okupantui

BERL1NAS, liepos 23. — 
Vokiečių nacionalistų laikraštis 
Der Tag sako, kad Raymondui 
Poincare patapus vėl Franci jos 
premjeru, Lokarno sandaros 
dvasiai gresiąs pavojus. Laik
raštis bijo, kad Poincare neat
naujintų savo politikos Vokie
tijai engti.

Katalikų laikraštis Germanis 
betgi nemano, kad Poincare 
premjerybė nepalankiai atsi
lieptų Francuzų-Vokiečių san
tykiams, o demokratų Vossische 
Zeitung yra įsitikinęs, kad jeį 
Poincare norįs išvengti finansi
nes vergovės anglo-saksų vals
tybėms [Anglijai, Jungtinėms 
Valstijoms], tai jis turįs laiky
tis draugingų santykių su Vo
kietija.

Berlino Tageblatt ir gi neti
ki, kad Poincare keistų Lokar- 
no politiką, kadangi tai butų, 
sako Tageblatt, naujas ir mirti
nas smūgis Francijai, niekais 
praverstų jo finansines pastan
gas ir sunaikintų jo paties pre
stižą.

INKRIMINAVO BANKININ
KUS DEL BANKO BAN- 

KROTAVIMO

Ekskursija
Paskutines kada dar

galima suspėti prisirengti išva

žiavimui su Naujienų ekskursi
ja. ik*t tik Suvienytų Valstijų 
piliečiai gali tai padaryti. No
rintieji paskubėkite, nes dar 
nevėlu. Laikas labai -atatinka
mas. Laivu važiuojant nebus 
taip karšta, o parvažiavę rasite 
nunokusius obuolius, gružes, 
slyvus ir visokių kitų vaisių. 
Lietuvoj žmonių ūpas labai ge
ras, nes jie džiaugiasi sulaukę 
geresnės valdžios ir vaisių jos 
darbų, kurie apie tą laiką pra
dės pasirodyti.

Taigi kaip kelionė, taip ir 
buvimas Lietuvoj bus labai 
smogus ir linksmas.

Pavėlavusieji — rengkitės.
Naujienų Lavakorčių 

Skyrius.
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Ilgus metų metus laukusiems 
karo invalidams, karo našlėms, 
smulkiems pensininkams ir pa
našioms didžiojo karo aukoms 
valdžia pagaliau vakar pradėjo 
atmokėti 1‘2/į uuoš. geromis 

reichsmarkėmis j y taupinius 
popierinėmis markėmis, kurių 
tie žmonės turėjo susitausę 
prieš karą ir karo metais.

Viename tik Bet lino mieste 
tokių depozitų yra arti dviejų 
milionų.

11 metų mergaitė mirė 
gindama motiną

’ PEABODY, Mass., liepos 23. 
— Vietos ligoninėj mirė vie
nuolikos metų mergaitė. Mary 
Romanuk, revolverio kulipkos 
perverta. Ji bandė gelbėti sa
vo motiną, našlę, nuo įdukusio 
Josepho BoiČuko, kurs vertė 
mergaitės motiną tekėti už jo, 
bet tai griežtai atsisakius, grie
bėsi revolverio jai galą padary
ti.

ve ir Przemysly areštuota šim
tas tariamų sąmokslininkų. Jie 
esą daugiausiai universiteto 
studentai ir ukrainiečiai, tar
naują. Lenku alini joje.

Šeši pabėgo iš Texas 
kalėjimo

HOUSTON, Texas, liepos 23. 
— Užmušę sargybinį Raiderą, 
iš Ferguson valstijos kalėjimo 
farmos pabėgo šeši nusikaltė
liai, kurie buvo nuteisti ilgiems 
terminams kalėjimo. Po vidur
nakčio ties kalėjimo farma at
važiavo tiu automobiliai, kurių 
šoferiai tuojau šovė sargybinį, 
šeši kaliniai tada nubėgo į au
tomobilius ir, sėdę į juos, nudū
mė.

VIENNA, Austrija, liepos 33. 
— Iš Bucharesto praneša, kad 
pasiutęs i Šuo sukandžiojęs Ru- 
manijos karaliuno Karolio sūnų, 
karaliūnę Mykolą.

STEUBENVILLE, Ohio, lie-
pos 23. — Jeffersono kauntės 
grand jury’es tapo inkriminuo
ti penki asmens, kaltinami dėl 
Yorkvillės milioną dolerių 
l’nion Savinas banko bankrota- 
vimo. Inkriminuotieji asmens 

buvo banko valdininkai; vice
pirmininkas rr. s. Jonės, kasi
ninkas W. E. Jonės, kasininko 
asistentas Brindley Jonės, di
rektorius W. Francis ir banko 
advokatas J. Belknąp.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Ima niaukstytis; gali būt lie
taus po pietų ar vakare;' šiltė
ja; vidutinis pietų vėjas.
y Vakar temperatūra siekė nu- 
nimum 63°, maksimum 77° F.

šiandie saulė teka 5:34, lei
džiasi 8:19 valandą.*

Naujasis Francijos minis- 
teriy kabinetas

Premjero Poincare valdžion įei
na šeši buvusieji premjerai,1 
kiti — buvę ministeriai ’ ,

PARYŽIUS, liepos 23. —Ray- 
mond Poincare, tris kaltus bu
vęs Francijos premjeras ir, 
karo metais, respublikos prezi
dentas, šiandie pagaliau suor
ganizavo naują valdžią. Sudary
tame jo kabinete yra šeši buvu
sieji premjerai, visi kiti — bu
vusieji ministeriai, išskiriant 
tik darbo ministerį Fallieres, i 
kurs yra buvusio respublikos 
prezidentu Fallieres sūnūs.

Oficiali kabineto -sudėtis yra 
tokia:

Premjeras ir finansų minis- 
teris, Raymond Poincare; Už
sienio ministeris, Aristide 
Briand; Vidaus, Albert Sar- 
raut; Teisingumo, Louis Bar-, 
thou; Karo, Paul Painleve; Lai-: 
vyno, Georgės Leygues; Vals
tybės darbų, Maurice BokanovV- 
ski; švietimo, Edouard Herriot; 
Prekybos, Andre Tardieu > Ko
lonijų, Ik'on Perrier; Pensijų, 
Louis Mariu; Agrikultūros, An
dre Queuille; Darbo, M. Fallie
res. \ i

Poincare žada dar paimti į 
savo rankas ministeriją sunai
kintiems kraštams, o teisingu
mo ministeriui Barthou pavesti 
ir Elzaso-Lotari ugi jos dalykus.

Premjeras pranešė, kad atei
nantį antradienį, pristatydamas 
savo kabinetą parlamentui, jis
kariu įnešiąs ir savo finansinius 
projektus.

Franko vertė
Ria•žo.j šiandie po pietų dolo- Į 

riti i mokėta 43.645 frankų ; va- 

kar mokėta 44.62 f r.

Kiiiiečių~paštininkai 
laimėjo streiką

ŠANHAJUS, Kinai, liepos 23.
— Kinų pašto tarnautojų strei
kas vakar pasibaigė, pašto 
vyriausybei sutikus išpildyti 
streikininkų reikalavimus dides
nės algos ir mėnesinio priedo 
ryžiais.

_____ -_Lx_____ *

Du žmonės dėl karščio 
nusižudė

CIIAMPAIGN, III., liepos 23.
— Nuo karščio susirgę čia nu
sižudė du asmens. Clarence 
CdRins, 25 metų, nusišovė, o 
Otis Ilavvks, 59 metų, pasikorė.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
liepos 23. Del didelio Duno
jaus upės patvinimo ir tvankų 
jyrat tukimo, Ratškos apygar
doj buvo sunaikinti septyni kai
mai.’

Įvairiose vietose didelės ža
los padaryta laukams ir ukiams. 
Žemės ūkio ministerijos ap- 
skaičiojimu, potvynių padaryti 
nuostoliai iki šiol siekia 50 mi
lionų dolerių.

Novis’ad, stambus prekybos 
centras, vandens užlietas; už
lietos taipjau slėnesnės Belgra
do dalys. Savo upės ir paduno- 
jo kloniai netoli nuo Belgrado 
visai užlieti.

I

Dešimt asmeny užmušta 
motorbuso nelaimėje

NYACK, N. Y., liepos 23. — I 
Autobuso katastrofoj, atsitiku
sio] vakar Sparkhille, N. Y., iš 
keturiasdešimt astuonių jo pa- < 
sažierių, vyrų, moterų ir vaikų, 
dešimt buvo užmušti, visi kiti 
sužeisti, daugelis pavojingai.

Autobusas su savo pasažie- 
riais grįžo iš Bear Mountain 1 
parko į Brooklyną. Važiuojant 
per Sparkhillą mašina, užsiga
vus j kauburį ištruko iš keiio 
ir ėmė ristis j pakalnę. Nežili-' 
rint šoferio pastangų suvaldyti 
busą, jis nebegalėjo nieko pa
daryti, kadangi tormozas nebe-J 
klausė, ir busas, nusiritęs į pa-! 
kalnę, visu smarkumu trenkė į 
vienos krautuvės langą.

Lietuvos žinios.
Žemės Ūkio Akademija 

bus reformuota
KAUNAS, liepos G. [Lžj. — 

Iš tikrų šaltinių sužinojome, 
kad žemės Ūkio Akademija bus 
reformuota ta kriptimi, kokia 
buvo reikalavę dalyko specialis
tai; būtent: lx*nd rieji gamtos 
ir ekonomijos mokslai bus ei
nami Universitete, o specialiai 
agronomijos ir miškininkystės 
mokslai Dotnavoj — Akademi
joj.

Reikalingumą tos reformos 
parodė pats gyvenimas ir Aka
demijos darbai.

Be to valstybės iždui toks 
pertvarkymas sutaupys 400 — 
500 tūkstančių litų kas met.

Jokio pasikėsinimo ant Aka
demijos, kaip rėkia klerikalų 
spauda, niekas nedaro ir neda
rys.

Dideli ledai
VAJESIŠKIS, Zarasų ap. 

šių metų birželio mėn. 26 d. 
apie 4-tą po pietų užėjo ledų 
debesis 'ant Trininkuškių, šli- 
įlinkos, Zablackų, Aštrakalnio, 
Vajesiškio. Pūslių ir Gatelių 
kaimų, kurių virš dešimties 
vienkiemių javus ir pievas su
mušė ir su žeme sumaišė, kitų 
ūkių javus gerokai apdaužė. 
Ledai buvo vištos kiaušinio di
dumo. Tokių smarkių ir didelių 
ledų čia žmonės neprimena. 
Taipogi ledai, 2 savaiti prieš 
tai, gerokai apdaužė . javus 
Gutaučių ir apylinkės Vienkie
mius, Daugailių vaisę.

PROHIBICIJOS VAISIAI

New Yorke daugiau slaptų 
smuklių, ne kad pirmiau buvo 
saliunu

NEVV YORKAS, liepos 22.
Vietos prohibicijos administra
toriaus Chester Millso žiniomis, 
Ne\v Yorke dabar esą daug dau
giau “spyk-yzių” (slaptų smuk
lių), ne kad prieš prohibicijos 
laikais buvo atdarų saliunų. 
1918 metais New Yorko mieste 
buvo iš viso 6,886 saliunai, ku
rie turėjo leidimus svaigiesiems 
gėrimams pardavinėti; tuo tar
pu dabar žinomų “spyk-yzių” 
New Yorke esą 15,000.

Septyni vaikėzai areš
tuoti dėl nušovimo* 

farmerio
KEOKUK, Iowa, liepos 23. - 

Policija areštavo septynis vai
kėzus, kaltinamus dėl nušovimo 
vietos farmerio, ’Charleso Mur
do. Ieškoma dar aštuntas, ku
ris pasislėpė ir kuriam areštuo
tieji verčia kaltę kaipo šovikui. 
šovimas įvykęs po to, kai vie
nas vaikėzų pasiskundęs kitiems 
kad farmerys, grūmodamas 
areštu, pareikalavęs iš jo pen
kių dolerių už tai, kad jis buvęs 
sustojęs netoli nuo farmerio na
mų ir automobily mylavęsis su 
savo mergina.
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Kova su malūnais

Nuo to laiko, kai garsusis 
panų rašytojas Servantes 
Savedra savo “Don Kichot’e” 
pašiepė viduramžių riterius, 
stačiusius savo gyvybę pavoju n 
dėl visokių jiems turinčių reikš
mės menkniekių, kova su išgal
votais pavojais iki musų dienų 
vadinama kova su malūnais.

Kuomet krikščionys demo
kratai buvo valdžioje, jų lyde
ris kun. Šmulkštys labai mėg
davo ir spaudoje ir iš Seimo 
tribūnos prikišti opozicijai, kad 
šioji, girdi, kovojanti su malū
nais. Tie priekaištai buvo da
romi ir tuomet, kai valstiečiai 
liaudininkai gynė Seime Konsti
tucijoje garantuotas Lietuvos 
piliečių teises, ir tuomet, kai 
šalis buvo įspėjama dėl netei-

in
de

sėtų “krikščioniškos” valdžios valstybišką opoziciją ir dėsiąsi 
organų žygių. Kokia tai buvo prie kuriamojo darbo. Bet pir- 
kova su malūnais, matosi jau'mieji naujos opozicijos žings- 
iš to, kad trečiasis Seimas pir- niai parodė, kad ji eis ne rimtos 
mąsias dvi darbo savaites turė
jo pašvęsti vien varžančių pilie
čių laisvę krikščionių demokra*. 
tų išleistų įstatymų panaikini
mui. Tolimesnė senosios val
džios darbų revizija, reikia 
laukti, visai įtikins Lietuvos vi
suomenę, kad buvusioji opozi
cija, stovėdama demokratijos 
ir musų valstybės reikalų sar
gyboje, turėjo rimto pagrindo 
kviesti visus valstybiškai nusi
stačiusius Lietuvos piliečius bu
dėti, kuomet krikščionys demo
kratai darė krašte savo eksperi
mentus. Juk ne kas kita,- kaip 
ta savanaudiška eksperimentų 
politika paveikė rinkikų valią 
pastatyti Seime demokratiškąją 
daugumą.

Šiandien, būdami mažumoje, 
klerikalai pasiskelbė sudarysią
------------ ---------—-----
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rx Didelis Išpardavimas
Aukštos Rūšies

EDAUN
Labai nužemintomis kainomis

I

Kiekviena ledaunė yra geriausio padarymo — dai
lios — tvirtos ir sanitariškos. — Didelis pasirinki

mas, madų, dydžių ir baigimų.
$15 ledaunės su 2 durim, po ..... $8.75
$24 ledaunės su 3 durim, dabar .... .$17.50
$30 ledaunės su 3 durim, didesnės ... $22.50
$38 ledaunės su 3 durim, dar didesnės .... $27.50

Parduodame ant lengvų išmokėjimų
Matykite minėtus bargenus šiandieną, 

nes turite progą sučėdyti
> TW0 I.ARGE šiom-

^S-BEntRHOMEC
4177-83 Archer Avė. 1922-30 So. Halsted St.
M. Kežas, Vedėjas J. Nakrosis, Vedėjas

Opozicijos keliu, bet kaip tik 
kovos su malūnais, t. y.. su jos 
pačios išgalvotais pavojais.

Vienu tokių malūnų klerika
lams pasirodė esąs tautinių ma
žumų klausimas Lietuvoje.

Rodos, naujos Seimo daugu
mos nusistatymas šiuo reikalu 
yra visiškai aiškus: vykdyti 
Lietuvos Respublikos Konstitu^ 
ciją. Konstitucijos 73 § sako: 
“Tautinės piliečių’ mažumos, ku
rios sudaro žymią piliečių dalį, 
turi 'teisės įstatymų ribose au- 
tonomingai tvarkyti savo tauti
nės kultūros reikalus — liaudies 
švietimą, labdarybę, savitarpinę 
pagalbą, — ir šiems reikalams 
vesti įstatyme nurodyta tvarka 
renka atstovaujamus organus”. 
Toliau, Konstitucijos.74 § skai
tome: “Minėtos 73 § tautinės 
mažumos turi teisės, ' eidamos 
tam tikrais įstatymais, ap
krauti savo narius mokesniais 
tautinės kultūros reikalams ir 
naudojasi teisinga dalimi sumų, 
kurios valstybės ir savivaldybių 
yra skiriamos švietimo ir labda
rybės reikalams, jei šių reikalų 
netenkina bendros valstybės ir 
savivaldybės įstaigos”. Taigi 
Konstitucijos 73 ir 71 §§ yra 
aiškiai nurodytos gyvenančių 
Lietuvoje tautinių mažumų tei
sės ir ribos, kuriose tomis teisė
mis galima pasinaudoti. Jeigu 
krikščionys demokratai laikė 

'musų Respublikos Konstituciją 
tik paprasta deklaracija, kurią 
kąip norima galima interpre
tuoti ir kaip norima vykdyti, tai 
tas dar nereiškia, kad ir nauja 
Seimo dauguma turėtų ieškoti 
kelių Konstitucijos nuostatams 
apeiti. Norėdami įvesti krašte 
teisėtą demokratinę tvarką, 
mes pirmiausiai turime įgyven
dinti Konstitucijos 10 § garan
tuoją visų piliečių lygybę prieš 
įstatymus. Iki šiol lygybės są
vokos išeina ir tai, kad negali 
būti neigiami ir tie piliečių rei
kalai, kurie kyla iš jų tautybės. 
Konstitucijoje gi nustatytos 
tautinių mažumų teisės jokiu 
budu negali būti vadinamos tau
tinių mažumų privilegijomis.

Krikščionys demokratai nie
kaip negali suprasti, kodėl tau
tinės mažumos remia valstiečių 
liaudininkų ir socialdemokratų 
sudarytą valdžią. Jie pripratę 
yra žiūrėti į tautines mažumas, 
kaipo į musų valstybės priešus, 
ir per tai atitinkamai su jomis 

nesuprantamas 
liaudininkų ir 
bendradarbia- 

tautinėmią ma- 
kaip Lietuvos 

J iems

ištisas vedamasis: “Del pažadų 
lenkams”, kuriame tvirtinama, 
kad valstiečiai liaudininkai be 
ko kito yra sutikį pripažinti, 
kad lenkų Lietuvoje yra ne 3 
nuoš., kaip tai rodo 1923 m. su
rašymo daviniai, o 10 nuoš. Su
prantama, kad dėl tokių negud
rių “Ryto” išsišokimų kalbėt 
netenka.

Kiekvienas geros valios žmo
gus pats supras, kuriam tikslui 
skelbiami laikraštyje tokie iš- 
mislai. Bet mes norėtume čia 
kreipti kovojančių su malūnais 
“krikščioniškųjų” riterių do
mės j tai, ko jie nenori matyti, 
būtent, kad tautinis mažumų 
prisidėjimas prie dabartines 
Seimo daugumos yra iššauktas 
visai ne duotais jiems valdan
čiųjų partijų pažadais, o ta po
litika, kurią vedė mažumų klau
sime krikščionys demokratai. 
Pastarieji, laužydami konstitu
cijos garantijas, tuo pačiu nu
stūmė tautines mažumas į da
bartines koalicijos eiles. Šioji 
koalicija, turėdama vienu pa
grindinių savo programos dės
nių konstitucijos saugojimą, 
kaip tik leidžia ir tautinėms 
mažumoms tikėtis, kad ir jų 
teisės nebus mindžiojamos. 
Įvairus gi pažadai, jeigu tokie 
ir butų, čia turėtų tik antraei-

los reikšmės.' *
Kati taip, o ne kituip yra tik

renybėje, kovojantieji su malū
nais krikščionių demokratų ri
teriai galės įsitikinti, kai naujo
ji vyriausybė perskaitys Seime

deklaracija. Tikimės, kad po 
tos deklaracijos opozicijos šu
lams teks užmiršti tautinių ma
žumų klausimą, o ieškotis kito
kių malūnų, jeigu jau be jų jie 
negali apseiti. V. I, K.

šeštadienis, Liepos 24, 1926

Reikalaudami

RAKANDU

J iems
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MALT TONIC - EKTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

MHMCK 
iwEKL«»,mi

<X» »0« CONV*L»MAMT> 

mritiSHiNC> 
oooo »<*' TH» M0->»

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIG’O
arba

Erti} Pale Alaus
Jis T yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo groserninko arba aptiekoriaua, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

3821 Dcodor St., Indiana Harbor, Indiana

socialdemokratų 
Įvimas Seime su 
Ižumomis kitaip, 
I licitavimas. Jiems z vaidinasi 
I įvairus pragaištingi Lietuvai 
pažadai, kuriuos buk tai liaudi- 

I ninkai yra davę tautinėms ma
žumoms už “socialistiškos” val-

I džios rėmimą.
tSkelbdami jų pačių pramany- 

I tus pažadus savo spaudoje, įvai
riai tuos pažadus pūsdami ir 

I komentuodami, krikščionys de- 
I mokratai tikisi įrodysiu Lietu
vos visuomenei naujos, politikos 
valstybei žalingumą ir tuo pa
teisinsią savo, krašto jau pas
merktus, darbus.

Tuo tarpu iš paskelbto musų 
dienrhštyje p. O. Finkellteino 
laiško: “Bereikalingos varžyti
nės” aiškėja, kad savo laiku 
krikščionys demokratai tikrai 
yra davę žydų frakcijai visokių 
pasiūlymų, norėdami pritraukti 
Žydus į “krikščioniškąjį” bloką, 
l’ik tuomet žydai, gerai žinoda
mi klerikalų Valdymo metodus, 

(nenorėjo imtis atsakomybės UŽ 
daromą Lietuvai žalą ir nežiū
rint masinančių juos, kaipo tau
tinę mažumą pasiūlymų, pasili
ko opozicijoje, šioji, matomai, 
aplinkybė vej’čia dabar krikščio 
nis demokratus spėlioti, kad 
valstiečiai liaudininkai, dievai 
žino ką prižadėjo žydams, kad 
tarp jų ir žydų nekyla didelių 
ginčų dėl valdžios palaikymo. 
Tokie spėliojimai, žinoma, da
roma ir dėl lenkų ir dėl vokie
čiu. “Ryto“ 130 N, tilpo net

DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS
Lietuvių Tautiška Parapija Parengia Pikniką

Nedėlioję, Liepos-July 25,1926

Į Beverly Kilis
Kur bus duodami skanus pietai ir šalti gėrimai. Taipogi bus bėgi
mai ir kitokį žaidimai. Laimėtojai gaus prizus. Bus ir muzika. Seni 
ir jauni, visi bc.sk irt ūmo,. malonėkite atsilankyti. Užtikriname, kad 
laiką smagiai praleisite. . Kviečia KOMITETAS

Kur Taip Skubinat Broliai? 
Nagi Į Miškus!

I

z Draugystės Atgimties Lietuvių 
Tautos Vyrų ir Moterų

DRAUGIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS Į MIŠKUS
Atsibus Liepos 25 d., 1926

PRIE TAUTIŠKU KAPINIŲ
Willow Springs, III.

Taigi skubinkime prie 3544 So. Lowc Avė. Ten laukia trekas 
puikiai aprėdytas. Tik nesivėlinkime draugai ir draugės, nes iš vie
tos išvažiuosime nevėliau kaip 9-tą valandą ryto. Tai kas tik myli 
grynai lietuviškai pasišokti prie puikios lietuviškos muzikos, kas tik 
gyvas malonėkite atsilankyti.

Kviečia KOMITETAS

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės

18-TOS GATVES APIELINKES PILIEČIAMS
Šiuomi pranešame Lietuvių šviesiuomenei gyvenančiai šioj 

apielinkėj, kad mes atidarome pirmos rūšies restauracijų

Šeštadieny^ Liepos 24 d., 1926
Po adresu 729 W. 18th St.

Bus gaminamas sveikas, geras, grynas lietuviškas maistas, ir 
duodamas geriausias patarnaviftias. Kviečia visus atsilankyti.

' Savininke JOSEPHINE MADŽIJAUSKIENĖ

Rugpjūčio

Diena
Bus labai didelė iškilmė,
kuri sujudins visą miestą
Bus daugybės dovanų už pasižymėjimus: vyrams, mote
rims ir vaikams; bus juokų ir fonių vežimų-vežimais 

visiems už dykų

Rengkitės, t e myki t ir 
kitiems pasakykit!

'lHefeoplesfiTmiltire (pmpanif

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
Uąlsted St.

Tel. Yards J546
Ros. Tel.

Beverly 2300

■............................... ■■■ ■——— 5.

Stebuklai ir Dvasių Vai
dinimai Namuose

Garsus Magikas Jonas Čekanavi- 
tčius, išleido stebėti

nas menų paslaptis, 
kurias galima pada
ryti be ypatingo mok
slo, gabumo, ir ^be 
prietaisų. Su tuom 
galima prikrėsti kur 
susirinkimuose, bai
mės, juoko ir nuo- 
stebumo.

Visi paai S k i n i m a i 
“lietuvių kalboje”.

Kaina tik vienas do
leris, pareikalaudami 
prisiųskite “m o n e y 

orderi”, arba įdėkite dojerį j laiš
ką. Pareikalauti galima tik Lie
pos ir RugpiuČio mėn. Toliaus ne- 
siuntinėsiu. (Adresuokite):PROF. J. ČEKANOVICH 

5353 So. Turner Avė. 
Chicago, III.

IS SENU AUTOMOBILIŲ. 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisome kas tik prie au- 

toįriobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyšeių automobilių. Iš 
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžiu us. Padaro
me vfską teisingai ir gerai.

Kreipkitės i

WALLAGE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

BATIERIES PIGIAI 11
VVestern Auto Supply & Bat- 

tery Service
4614 So. Western Avenue.

Tel. Lafayette 7422
Mes priimam, jūsų senas 

batteries kuomet įmirksite nau
jai. .
Auto Accesories Ford dalys

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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“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The VViersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas banko stovio peržiurint biznį Birželio 
padarytas Auditoriaus Publiškųi Apskaitliavimų

30, 1926, kaip yra 
Illinois Valstijos.

RESURSAI
Paskola ir discountai .................................................. ...... $3,116,688.15
Overdraftai ................. r...................................... ............. 3,031.08
,1. V. Valdžios Investmentai ......... ........... 124,947.83
Municipaliai ir Korporacijų Bonai ....... ...'........ 546,381\ 10
Bankos narnas (Eųuily) ...... ............ 168,600.00
Rakandai ir įrengimai .............. ........................... ............. 18,101.87
Pinigai ant rankų ir reikia gauti is bankų ........ ....  514,937.56
Kiti turto šaltiniai ..............  40,111.27

Viso turto ....... . ............... ...... $4,532,798.80

ATSAKOMYBĖ
Capital Stakas ....................................... ..................... .......... $200,000.06
Surplus ........................ ............... .................................. ............ 150,000.00
Neišdalintas pelnas ............................ ....... 125,227.92
Rezervą accountai x ................ ............ 30,064.60
Dividendai neapmokėti ............ .................... ......•...Z... 4,068.50
Depozitų .....................................  ;...... . ....... . 3,953,993.10
Priguli Rankoms ų ........... .............. 10,232.73
Kitų atsakomybių ............. - ...... 59,210.01

Viso atsakomybių ................. $4,532,798.86

A STATE SAVINGS 
Įsteigta 1891

BANK
Inkorporuota 1918

SUDRIKO PIANU KRAUTUVE
Didžiausia lietuviu muzikališka krautuve.
Parduoda nacionaliniai apkainuotus daik

tus geriausių išdirbysčių.

UUlbraasvu Trade Mark.

Gulbransen Registering Pianai.
Brunswick Panatrope Radiolos, nauji Pho- 

nografai, R. C. A. Radiolos, Atwater Kent, 
Freshman Radios. •

Jeigu butų kur gere: ui daiktai išdirbti, tai

Rekordai: Babravičiaus, Kipro Petrausko, 
Butėno ir kitų. Voleliai (Rolls) dėl grojiklių 
pianų. Dabar gavome iš Lietuvos ndujų operos 
rekordų lietuvių kalboje: Kipro Petrausko, Gri
gaitienės, Olekos, Dvarionaitės ir kitų.

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St.

*

Wilson Shoe
Store

3235 So. Halsted St

į KORESPONDENCIJOS

Los Angeles, Gal
Liepos 11 dieną, Los Angeles 

apielinkėj, llavvthorne sodne 
buvo surengtas piknikas lietu
vių sandarieėių. Piknikas prasi
dėjo 3 vai. po pietų. Publikos 

! buvo tik apie 40 žmonių. Buvo 
užkandžių, gėrimų ir šokių. Mu
zika griežė lietuviškus šokius, 
bvt negalima buvo suprasti kas 
yra su Los Angeles lietuviais, 
ar jie yra taip nuvargę, ar tik 
-puikybės laikosi: išeina/ viena 
.ar dvi poros šokti bet ir tai 
suvargusios. Buvo dar iš kitu i ‘apielinkių atvažiavusių iš San 

■ Pedros A- k., tai dar pikniką 
palaikė. GiHų nesimatė. Taip 
piknikas tęsės iki 7 vai. vak. 
Oras buvo ne tiek karštas. Vie- 

(ta gi buvo neprasčiausia; sodne 
buvo platforma šokiams, o taip
jau ir stalai.

Man viešint Los Angeles no
risi viską pamatyti, bet daug 
ką negaliu sakyti, — bijaus, 
kad Ix)s angeliečiai ant manęs 
neužsirustiiitii. Bet aš ten ilgai 
nebusiu — gryšiu j Chicagą ir 
tada daugiau papasakosiu.

— Motinos Duktė.

Sveikatos Dalykai
VASAROS PAVOJAI MAŽAM 

VAIKUI

NAUJIENOS, Chieago, Ui.

vaiko virškinimo jėga sumažė
ja. Ta ątmaina kartais yra 
maisto surusimo priežastimi. 
Sustabdo veikimą viduriuose 
taip, kad ligų perai, kurie įsi
gauna su maistu, pradeda dau
gintis ir plėtotis. Patartina 
duoti gerti apelsino (orančių) 
skystimo, gerai 'jį persunkus. 
Jei tinkamas maistas bus duo
damas, tai apelsinų skystimas 
greitai sureguliuos vidurius. 
Pradėk su vienu šaukštuku vie
no mėnesio senumo vaikui n 
kas kartą daugink ir kada pa
sieks šeštą mėnesį galės išgerti 
čielo apelsino skystimą. Rei
kia saugoti, kad vaikas vasa
ros laiku nemažėtų svarume, 
nežiūrint to, kad tuo laiku jo 
augimas bent kiek susistabdo.

Odosligų
• Žmones kurte turi niežėjimus pei 
metu Hii<! ifHuiiu ramu mieira i» pa
ilsi bevartodami Cadum • Ointment. 
Jis prašalina niežėjimų tuojau, su- 
minkština ir gydo odą kut tik ji yra 
sužeista ar paraudonavusi Cadum 
Ointment yra gerus nuo išbėrimų, 
spuogų, šlakų, skaudulių, užkrėstų 
dedervinių, suskirdusios odos, išbėri
mų, slogų išbėrimų. Karščio, pilės, 
pučkų, skaudulių, užgavimų, nudegi
mų. šašų, dedervinių, žaizdų ir t. t. 
.Li- jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue. New York.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

GyOenlmo V teta 
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
VaJ.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną Vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

£.

*
Akinių Pritaikymo Mano 

25 METŲ PRITYRIMO

stiklai
Egzaminuoja akis — 

akinius — ėlifuoti 
ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos /Gatvės 
Telefonas ( anai 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
liekos, kambariai: 11, 15. 16 ir 11 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytus Nedėliomis.

Jei norit sužinoti savo sveikatos 
stovį, tai atsilankykit i

WICKER PAItK DIAGNOSTIC 
INSTITUTE

1510 N. Robey Street . 
Phone: Brunsvvick 1682 

Medicina — Chirurgija — Urologija
— X-Ray 

Pilnas Išegzaminavimas

y
Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor; Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

DR. HERZMAN -^'
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.
į Dienomis: Canal 
į 8110. Naktj
l Drexel 0950
( Boulevard 4136

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

Telefonai:

7 Dr. Anelia Kaushillas
C111ROPRACTOK ir M1DWIFE 

Pasekmingai gy
dau jvairias ligas, 
o labiausiai užsi- 
-enėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pagal 
vėliaus) išrastą 
budy — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgj pagal 
ligą. Taipgi pa

tarnauju prie gimdymo. Patarimai 
dovanai. »

3252 So. Halsted St. 
Tel. Yards 495J 

Valandos: Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergais nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
dčliais, Pėtnyčiomis ir Subatomis 
nuo 2 po pietų iki-K vak. Nedėlio
mis ir šventadieniais pagal sutartj.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas ’ 
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chieago, Illinois
Specialistas džiovos 

s 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. NeHeliomis nuo 1O valan

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

į
So. Dearborn St. Room 1538 

Telephone Randolph 3261
^Vakarais 215 1 W. 22 St. nuo 7 iki » 

Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Repnhlic 9600

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Mieito ofisas 
190 No. State St., Koom 1012 

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

Brjdgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose 
straktai. — Ingaliojimai. 
kola ]

Kad palaikius sveikatą ir gy
vastį mažo vaiko vasaros laiku 
■.ei k ai i nga daugiau prižiūrėjimo, 

kantrybės, sumanumo ir ypa
tingai žinojimo visų pavojų, ku
rių reikia vengti vasaros laiku. 
Bę abejo, vienas iš svarbiausių 
šių pavojų tai paprastoji musė, 
iš kurios 'priežasties miršta 
daug mažų vaikų. Kur tik mu
sė eina, — vistu; užkrečia ligos 
perais/ žinoma, kiekvienas na
mas turi turėti tinkamus sietus, 
bet ten kur randasi mažas va* 
kas, reikia žiūrėti, kad sietai 
labai atsargiai butų sudėti. Jo 
kambarys turi būti apsergėtas 
nuo musių. Muses patraukia 
valgis. Atsargios šeimininkėj, 
kurios užlaiko savo namus šva
riai ir tvarkiai, turi mažiausia 
bėdos su musėmis. Musės ne
ša ligos perus savo plaukuoto
mis kojomis ir limpančiais snu
kučiais ir taip užkrečia ne vieną 
mažą vaiką. Jos užlekia ant 
pieno, kurį prirengia mažyčiui ir 

ten palieka tuos perus, kurie 
yrą vidurių suirimo priežastimi. 
Apsaugok savo mažytį nuo jų. 
Apsisaugok ir save. .

Kitas ♦ sveikatai grąsinimas 
vasaros laiku, tai — temperatū
ra. Labai šiltas oras kenkia 
mažiems vaikams ir jie negali 
apsiprasti su juo. Reikia steng
tis kiek galima, kad apsergėjjHs 
juos nuo karščio. Reikia labai 
lengvai aprengti. Kasdie prau
sti po kelis sykius ar daugiau, 
tuomi atvėsinant jo kūnelį. Va
saros laiku reikia jam duoti 
daug daugiau vandens gerti, ne
gu' kitais metų laikais, 
galima, reikia jį laikyti 
ore nors porą valandų 
Vienok nereikia leisti
spinduliams kaitinti tiesiog ant 
jo.

Kitas pavojus, kurio labiau- 
šiai reikia bijoti, tai tas, kuris 
paęina nuo maisto, 
yra maitinamas bdnkiite, * 
persivalgymo pavojus pačiuose 
karščio laikuose. Tuomet rei
kia sumažinti valgį bent ant pu
sės ir duoti daugiau vandens.

Reikia atminti, kad netik kad 
nors valgyti sumažėja, bet ir

Ab- 
Pas- 

pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas • 
' 2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Medelio j nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001 \ 

.Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6

32h S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

.7 LIETUVIAI DAKTARAI

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

Tel. Pullman 5950 z
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St.
Ruimas 1420; Tel. Dearborp 6096 

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

SPECIALISTAS egz'aminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.
T

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

So. La Šalie St., Room 530
Tel. Central 6390

822.^ S. Halsted St., Chieago
Tel. Yards 4681

29

Vak.
y

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BEITASH

3461 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wallace Street

Telefonus 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. ’ Chieago, III

Telephone Yards 0994

DR; MAURICE KAHN
• 4631 So. Ashland Avė.

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

Res. tfjlephone Hyde Park 4100

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

rz . j \ nuo 9 ikt II vai. ryte; 
U alandos j nuo f, jį; Q Val. vakare

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage, Avęnue 
Tel. Hemlock 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.

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 
Ofisas: 3103 So. Halsted StM Chieago 

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

Optametrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S'. Ashland Ar.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792JONH T. ZURIS
Advokatas

. 105 W. Monroe St. K
Room 1414

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

Res. 6029 Chainplain Avė. 
Tel. Midway 3639 

Nuo 7 iki 9 vakare

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

f

13.98

f Candy!
Vyn) darbiniai čeverykai, $1.98 
rudi, tiktai ....

tj, arba savo išnešiotojui sykj į mėnesi ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:
t Vienas skaitytoji į ( t skaityto jaturiteisęgauti tik vieną kuponą 

po kito. Kuponai be uatų nepri- 
Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var-

paprastai

98c
Vaikų tennis čeverykai 
$1.45, dabar 
tiktai .................................

visokių rųšių 
oxfordų labai

$1.98

Užbaigimas išpardavimo dar vis eina. Visi 
čeverykai turi būt išparduoti už pusę kainos.,

A. MONTVID, M. D.•
1579 Milwaukee Avė., Room 219 

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
UltraviolėtinS šviesa ir diathormia

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Capal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Lebai specialiai vyrų juodi ir rudi oxfordai, turi būti 
parduoti po ............................>............................................

> Moterų pumps ir su viena juostele, 
visų spalvų, turi būt $3.98 
parduoti po ..............

Taipgi jus čia rasite 
vaikų si i periu ir
pigiomis kainomis
PO

tyrame 
kasdie. 
saulės

Jei vaikas
■— yra

Oh 
Henry! 

America’s

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

ti, arba sąvo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoji i ( t skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.Ju^ per mėnesi, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami.
das pavardė ir adresas skaitytojo. s

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

Už metus—150, už pusę metų—76, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.................................... -.......... Atkirp čia
Data: Liepos 24 d., 1926

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Bonlevard 
7820. Res, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 198t. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
ir. C. Z. Veželis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Are., 
Ant Zaleskio aptiekos 

CHICAGO z

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 Su. Halsted SL.
Chieago, Ui.

k

Gydytojų. 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
matizmų. paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukoe Avė., 2 ft

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

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 rį’to iki 2 po pietų.
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Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su uisakymu.

4.00 
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1.50 
. .75

Tikras rusas yra Bucharinas (tas, ką rašo “komunis
tiškas” abėcėles subolševikėjusiems kūdikiams) ir taip 
pat — “vserosijsskij starosta” Kalininas. Bet su jais 
mažai kas tesiskaito. Po nabašninko Lenino tarpe stam
biausiųjų bolševizmo vadų tikrų rusų beveik nebeliko. 
Tas žiaurumas, kuris reiškiasi pas bolševikus, buvo išau
klėtas, matyt, daugiausia tuose žmonyse, kurie kentėjo ne 
tiktai, kaipo caro valdiniai, bet ir kaipo kitataučiai.

Šeimynos
gausumas

MIRĖ BOLŠEVIKŲ ŽVALGYBOS VIRŠININKAS.

DZERŽINSKIS BUVO IR EKONOMINIS 
DIKTATORIUS.

POLICINĖJE VALSTYBĖJE POLICIJA VALDO
NET KRAŠTO U K J.

TERORAS PASILIEKA RUSIJOJE IR TOLIAU.

Maskvoje numirė Ge-Pe-U (buvusios Čekos) galva 
ir vyriausios ekonominės tarybos pirmininkas, Feliksas 
Dzeržinskis.

Jisai buvo vienas pačių stambiausiųjų Rusijos bolše
vizmo vadų. Paskutiniu laiku, sako, jo įtaka buvusi di
desnė, negu kurio kito Lenino mokinio. Jo bijodavęs net 
ir visagalis bolševikų partijos sekretorius Stalinas. Jam 
gerindavęs! opozicijos vadai (Zinovjevas ir Kamenevas) 
ir su juo stengdavęsis palaikyti gerus santykius Trockis.

Dzeržinskis, matyt, buvo ne tik žiaurus teroristas, 
bet ir savotiškas “diplomatas”, mokėjęs išnaudoti viduji
nius partijos kivirčus — žodžiu, budelis ir jėzuitas vie
name asmenyje. i ‘

Ekonominių įstaigų viršininku Dzeržinskis patapo 
visai ne dėl to, kad jisai butų buvęs didelis žinovas pra
monės, žemės ūkio arba finansų srityje. Apie jo pasižy
mėjimą šituose dalykuose niekuomet nebuvo nieko girdėt. 
Kas kita Bogdonavas, kurį jisai pakeitė ekonominės tary
bos pirmininko vietoje: Bogdanovas buvo pagarsėjęs, 
kaipo politinės ekonomijos teoretikas ir istorikas.

Dzeržinskis užėmė tą-svarbią vietą dėl to, kad jisai 
kontroliavo politinę policiją. Tai yra charakteringa bol
ševizmo tvarkai: žvalgybos viršininkui tapo pavestas 
krašto ūkio kontroliavimas! įsivaizduokite, kad Ameri
koje detektyvų agentūros galva Burns butų paskirtas 
federalio Vaizbos Buto pirmininku!

Ekonomija sovietų Rusijoje yra tiktai įrankis politi
kos tikslams atsiekti. Gi sovietų valdžios politikoje 
svarbiausią rolę vaidina policija. Keno rankose tenai 
yra policija, to rankose yra visa galia. Visokios minis
terijos (komjsariatai) tenai yra, galima sakyt, tiktai 
įvairus žvalgybos departamentai. Dabartinė Rusija.yra, 
anot to vokiečių termino, “Polizeistaat” (policijos valsty
bė). Policinė valstybė buvo ir senoji Rusija, kuri savo 
sistemą buvo pasiskolinusi iš kaizeriškos Prūsijos. Bet 
caro policija senojoje Rusijoje buvo tiktai mažų vaikų 
žaislas, palyginant su Dzeržinskio Čeką “leninizmo tė-' 
vynėje”.

Vargiai ir drąsiausieji cariškos “Ochranos” viršinin
kai kada nors sapr avo galėsią iškilti aukščfeus už visus 
ministerius ir pasidaryti viešpačiais ant visų krašto gy
ventojų gyvybės ir mirties. Bet Dzeržinskis tokios galios 
pasiekė, ir “proletariška” sovietų valdžia šį faktą sankci
onavo, pastatydama žvalgybos viršininką priešakyje vy
riausios ekonorhinės tarybos, kuri duoda direktyvas 
(nurodymus) ir pramonės bei prekybos komisarui, ir dar
bo komisarui, ir finansų komisarui ir nuo kurios, paga
liau, priklauso, ir krašto apsaugos reikalai (karo mini-

Dzeržinskis paliks apie save atmintį, kaip apie žiau
rų, nemielaširdingą despotą, apsitaškiusį tūkstančių ne
kaltų žmonių krauju. Bet jo budeliškas padaras — 
“Gosudarstvennoje Političeskoje Upravlenije” (Ge-Pe-U, 
pirma vadinosi Čeką) neišnyks, kol gyvuos sovietų val
džia. Ta kruvinoji įstaiga yra svarbiausias teroristinės 
diktatūros ramstis. Be žvalgybos nebūtų galima vesti 
sistemačią teroro politiką, o be teroro bolševikų valdžia 
neišsilaikytų nė vienos dienos.

Todėl, galų-gale, Dzeržinskio mirtis negali turėt dide
lės reikšmės. Vienu kraugeriu mažiau — tai ir viskas! 
Bet Rusijos darbininkams.reikia pasiliuosuoti nuo despo
tizmo sistema, o ne nuo atskirų despoįų.

įdomus yra tas faktas, kad Dzeržinskis buvo lenkas. 
Jo pirm lakūnas sovietų žvalgyboje buvo Peters — latvis. 
Kitas didelis šulas dabartinėje sovietų valdžioje, Stalinas, 
y;*a gruzinas. Stambiausieji Stalino konkurentai — Zi-

Apžvalga
. -

TYRINĖTOJAS”.

“Vienybei” daržai parašo il
gas korespondencijas iš Lietu
vos Pr. Bajoras, kuris tenai da
bar vieši. Jo rašiniai yra be 
galo skysti ir paprastai nuda
žyti siauro partyvumo spalva.

štai įdomus pavyzdys, kaip 
tasai Sirvydo bendradarbis “in- 
formuoja” amerikiečius apie 
Lietuvą. Jisai rašo apie triukš
mingą “kuopininkų” demons
traciją, įvykusią Kaune birželio 
13 d. -'Tos demonstracijos ji
sai sakosi pats nematęs, bet po 
sugrįžimo iš provincijos į Kau
ną, ištyręs faktus. Ir ve kaip 
jis praneša savo tyrinėjimo re
zultatus:

“Birž. 12 d. Lietuvos Res
publikos prezidento K. Gri
niaus suteikta amnestija iš 
Kauno kalėjimo išėjo nema
žas politiškų kalinių būrelis. 
Tai' pažymėtinas ir begalo 
jaudinantis nuotikis. Jupmi 
apsidžiaugė paliuosuotieji, 
nemažiau smagėjos ir tų ka
linių draugai bei sekėjai, 
žmonės, daugiausia gero val
stybei trošką žmonės, įgijo 
liuosybę! Už tai ačiū naujai 
valdžiai, tos valdžios (? “N? 
Red.) parinktam preziden
tui!”
Kaip Jums patinka šitas “ap

rašymas” ? . i

Amerikiečiai, kurie skaito lai
kraščius, žino, kad ne amnes
tija paliuosavo tuos kalinius, 
kurie kėlė demonstraciją Kau
ne, bet teisinas.' “Kuopininkų” 
byla tęsėsi per keletą savaičių 
ir visa Lietuvos spauda gana 
plačiai apie ją rašė. Vįsoje 
spaudoje paskui buvo paskelb
tas birželio 12 d. išneštas teismo 
nuosprendis, paliuosuojantis ka
linius. Ir visoje spaudoje buvo 
nurodyta, kad birželio 13 d. de
monstracija buvo surengta to 
“Kuopininkų” išteisinimo pažy
mėjimui.

Bet p. Bajoras tvirtina, kad 
tai buvęs padėkos išreiškimas 
naujai valdžiai ir prezidentui 
Griniui už suteikiamą amnesti
jos! Ir, šitaip rašydamas, jisai 
dar giriasi, kad jisai buvęs tuo 
dalyku “susidomėjęs” ir daręs 
dėl jo specialius “tyrinėjimus” 
Kaune!

Kaip, aky vaizdo j e to, galima 
tikėti bent vienu to “rašytojo” 
žodžiu ?

P. Bajoras (kuris yra ne pa
prastas “Vien.” korespondentas, 
bet jos redakcijos štabo narys), 
pasirodo, nieko nežino net apie 
tokius įvykius Lietuvoje^ apie 
kuriuos bubnija visi Lietuvos 
laikraščiai. O betgi jisai siunti
nėja savo laikraščiui sieksninius 
straipsnius apie gyvenimą Lie
tuvoje!

Lietuvos politikoje gi jisai, 
matyt, nusimano ne dauginus 
už Marso gyventojus. Valsty
bės prezidentą, pasak jo, renka 
‘‘valdžia” (o ne Seimas). Am p 
nestiją duoda prezidentas...

Kitas laikraštis tokius Bajoro 
rašinius dėtų į juokų skyrių, 
bet “Vienybė” teikia juos savo 
skaitytojams, kaipo labai rimtą 
ir “patriotišką” dvasios peną.

vis tik stengiasi eiti jų pėdo
mis.

Jisai rado Chicagos Marijonų 
organe žinią, kad Lietuvos pre
zidentas, pasiremdamas “pasi
žymėjusiems pensijų įstatymu”, 
paskyrė pensiją arkivyskupui 
Pr. Karevičiui, ir sako:

“Tai bedievis] liberalas pre
zidentas, vadinasi, remia ku
nigiją.”
(“Aido” No. 25.)
Aišku, kad šituo “bedieviu li- 

beralu prezidentu” Baltrušaitis 
vadina Dr. K. Grinių. Tuo gi 
tarpu aukščiaus minėtąją pensi
ją Karevičiui yra paskyręs ne 
dabartinis, bet pirmesnysis Lie
tuvos prezidentas — p. Stulgin- 
skas.
— “Naujienose” buvo rašyta 
apie tai pirmiaus. Jose buvo 
pažymėta, kad prieš pabaigą sa
vo tarnybos klerikalų pastaty
tas į prezidentus Stulginskas 
dar aprūpino pensija vieną 
klerikalizmo šulų, ark. Karevi
čių. Bet ekstra-kairysis Bal
trušaitis, to nepaisydamas, juo
dina prezidentą Grinių. Kaipo 
“leninistas”, jisai, matyt, seka 
nabašninko Iljičcr patarimu, kad 
apie priešus “galima ir pame
luoti.” .

ži-

GAILISI PURICKIO.

“Garsas”, dejuoja, kad 
riausiuoju valdžios

vy- 
organo, 

“Lietuvos” , redaktorium t tapo 
paskirtas, vieton kun. Purickio, 
Pranas Dailidė. Pasak jo, da
bar “Lietuva” esanti “paliegus 
kūniškai ir dvasiškai.”

Mes gerai f suprantam, kad 
Purickio “dvasios” pašalinimą 
iš valdžios laikraščio klerikalši 

t ’ I

laiko skaudžiu nuostoliu, nes 
to .apsukraus kunigėlio “dvasios 
gabumai” yra pagarsėję <)ar nuo 
sacharino šmugelio bylos. Bet 
mums visai neaišku, kodėl “Lie 
tuva”, netekusi Purickio, tūrė
tų būt “paliegusi” ir kūniškai.

Ką bendro turėjo kun. Puric
kio “kūnas” su laikraščiu? Juk 
Kauno “Lietuva” visgi nebuvo 
panelė Jagomastaitė!

NUTUPfi.

Paskrajojęs po komunistų lai
kraščius ir su komunistų pagal
ba išplatinęs lapelius prieš 
SLA. Pildomąją Tarybą, Dr. A. 
L. Graičiunas, pagaliau, atsidū
rė Chicagos ‘♦Drauge”. Jo 
straipsnis apie “medicinoj atei
tyje” tilpo “Draugo” sveikatos 
skyriuje, kurį iki šiol vesdavo 
Dr. Bačkus,

Vadinai, sugrįžo į savo seną
jį lizdą — pasilsėt.

Prisimenu vieno amerikoniš
ko laikraščio žinią, apie moti
ną, kuri susilaukė septyniolikos 
vaikų, vienuolika kurių dar te
begyvena. Tos šeimynos tėvas, 
darbininkas, uždirbąs 45. dole
rius į savaitę. Pasak to]
nios, kaimynės moterys nuola
tos klausinėja: kam tiek daug 
vaikų. Bet ji šypsodama atsa
ko: “aš nepaisau”. Ji nesigaili, 
o dagi džiaugiasi tą linksmą vai
kų būrį bBmatydama. Apie ją 
žinąs visas New Roshell, N. Y. 
miestas. .

ši žinelė mažai /kuo skiriasi 
nuo visų paprastų, laikraščių 
dedamų, žinelių, todėl jai teko 
menkutis, nežymus kampelis, 
kuriuo vietas skaitytojas tesusi- 
įdomuoja. O manding tokios ži- 
nelės daug švaresnės už viso
kius “razbajusf”, nusižudymus, 
karalių uiusičiaudėjimūs etc. 
Vienok, kapitalistinė spauda, 
dolerių miežimui egzistuojanti, 
gaudo sensacijas, bet ne socialio 
turinio reikšmingas žmonijai ži
nias. Bet tai sena pasaka. Šiais 
posakiais spaudos netobulumų 
nepašalinsim. Geriau eikime 
prie paduotos žinelės esmės.

Paminėtoji veislingoji motina
— ne filosofė, ne sunkių gyveni
mo problemų rišėja, o tik didelės 
šeimynos motina. Didelės šei
mos šiais laikais ne madoje. 
Nūdieninės žmonos galvoja apie 
tai, kaip visiškai atsipalaidoti 
nuo motinystes, kad lengviau 
pragyvenus be vaikų vargo naš
tos. Jos galvoja ne apie ateitį, 
o apie save, apie savo egoistinį 
gyvenimą, švistelės kai žibutė, 
ar plaštake ir pranyks nežinijos 
gelmėse. Del tokių savymeilių 
nieko, apart savęs, nėra. Tik 
patįnai, o ne gimdytojai. To
kių patinų randame galvijijoje, 
bet toji keturkojį galviją pra
lenkia sugalvij ėjusius patinus 
žmones: ji (galviją), nepažinusi 
degeneruojančio kulto, pildo 
gamtos įstatymus. Net ir aug
menija rūpinas apie savo gyvy
bės palaikymą, žmogus, žemės 
karalius, pavergęs orą ir žemę, 
sumanė pavergti, gamtą, ir jai 
priešintis. Perdidelės užmačios! 
Gyvybės palaikymas — svai- 
blausias žmonijos klausimas.

Bevaikės šeimynos lygios sau- 
žudžiams. Tai — rasinės sau- 
žudystės. Prancūzija išsigims
ta, nes perdaug susirūpino ne 
gyvybės palaikymu, o jo naikini
mu. Ir Prancūzija neturi skais
čios ateities; ją baudžia gamta 
už jos dėsnių laužymą.

Amerikoniškoji šeimyna turi, 
maždaug po du vaiku. Taip- 
pat nėra prieaugliaus. Tą prie
auglių sudaro ateiviai. Aukš
čiau paminėtos sąvokos motinos
— ateivės teikia naujus ameri
kiečius. š „ \ /

Gamta kitą sykį kaipir juo
kaudama genijų gimdo gausin
goje šeimynoje.

Napoleonas buvo ketvirta* iš 
trylikos. Jis nukariavo visą pa-

susilaikyti nuo naujų 
kad galėtų gerai iš- 
užtektinai prirengti 
kovai jau esančius

Tokių, anot p. M., 
turi visos tautos ii, 
lietuviai. Bet viena 
tų sugyvulėjusių pa-

CENTRISTŲ PĖDOMIS.

“tikrasis komunistas”
Baltrušaitis didžiai

Liepos 24, 1926

Pasaulinis auksabalsis E. Ca- 
ruso vienas iš devyniolikos vai-

Nors
Juozas
smerkia “Laisvės” monelninkus,
už jų nuolatinį melavimą ir pu-j kuriam parlamentas suteikė dik- ko: 
blikos apgaudinėjimą, bet jisai tatoriaus galią. , I ’

Benjaminas Franklinas, paža
bojęs žaibą, buvo' tryliktasis vai
kas ir. tt.

Bet tokie faktai ne kiek neį
tikina praųcuzu^, nei amerikie
čius apie jų gentkartės palaiky
mą. Tą pačią paralėlę galima 
pravesti ir kitoms tautoms, 
šiandien visame pasauly paste
bimas apgailėtinas faktas, kad 
gabiausi ir šocialiu atžvilgiu 
vertingiausi sluogsniai gimdo 
mažiausia vaikų. Tiek Angli
joj, tiek čia, Amerikoje, kiekvie
nai inteligentiškai šeimai iš
puola, maždaug po 2 vaiku, o 
proletarų šeimai bent 5 — 6 
vaikai. Bet tųjų apsireiškimą 
negalima aiškinti vien doros nu- 

karaiius Albertas, puolimu. K. Vainius apie tai sa- 
: “Tą faktą negalima vien 

tik ištvirkimu aiškinti, kaip tai

-------------------------------"’T
kai kurie moralistai‘ir dvasinin
kai linkę daryti, Kaip tik at
virkščiai, gimimų skaičių sten
gias apriboti tos šeimos, kur 
vaikų meilė ypatingai gyva, ku 
rioms įgimtas palinkimas pro
gresuoti dorovės ir proto, juo la
biau turto atžvilgiu. Daugiau 
šia, vien tik dėl atsakomybės 
jausmo prieš naujai gimstančią 
kartą idealingesnio tipo tėvai 
stengiasi 
gimdymų, 
auginti ir 
gyvenimo 
vaikus!

Bet ne vien taip argumentuo
jančių sluogsnių esama. Yni 
tokių tėvų, kurie vien dėl savo 
patogumų ir malonumų vengia 
vaikų. Tokiems tėvams galima 
tarti skaudžiausį papeilMmo žo
dį. Jie to ir sulaukia. Man iš
sikalbėjus su tūla p. M. apie čia 
paliestus klausimus, pastaroji 
tarė: “Tėvus, kurie gyvena 
pertekliuje, bet dėl savoi egois
tiškų sumetimų vengiančių gim
dyti vaikų galima pavadinti pro- 
stitutais”. 
prostitutų, 
deja, mes, 
laimė, kad
tinų ir patelkų neperžymiausiaf 
nuošimtis.

Dar pastebėta, kad silpnabū
džiai ir mažai apsišvietę žmonės 
turi labai dideles šeimynas. 
Jiems nerupi kas jų vaikus au
gins ir maitins. Iš tokių tęvi 
ypatingu vaisingumu pasižym 
girtuokliai ir įvairus paliegėliai 
Jie ir patiekia žmonijai didaliau- 
sį įsiginjrlių skaičių. Tokiu bu- 
du įvyksta negoišlinas žmoni
jos veislės, susilpninimas, nes 
degeneruotų tėvų gausios šei
mynos Stumiamos į gatvę elge
tauti, o ne visuomenės darbui ii 
gerovei. Tuo budu gerasis ele
mentas prasiskiedžia subomėj il
sios visuomenės dalyje ir pra
nyksta, o viso to pasekmės — 
žmonijos dorinis puvimas.

Degeneruotų, ligotų, tėvų vai
kai taip-paf jaučiasi ištisą am
žių nelaimingi. Prisimenu tū
lą darbininką, kuris prieš apsį- 
vesiant neišmintingai gyveno ii 
susirgo, bet vėliai^ vedė. Susi
laukė dukters, kuri gerokai pa
augėjo ir susirgo inkstų Hga. Te 
vas atidavė ją ligoninėn. Ope
racija' pavyko. Bet kiek vėliau 
pas ją atsivėrė sifilistinės žaiz
dos. Nelaimingą vjįiką tampė 
po ligonines visokiems špricavi- 
msfms. Dabar nežinau ar ji pa- 
-gijo, bet girdėjau, kad vargo 
butą tiek ir tiek.

Mažytė vargšė mergaitė neša 
bausmę už kažin keno prasikal
timus : dieduko su bobute, ar tė- 
/o su mama. Jie dasižaidė iki 
sifilio, o nekaltas kūdikis1 ken 
5ia. Štai ir nelaimė.-" Vaikai 
vargsta už savo tėvų nuodėmes. 
Ir tėvai žino, keno nuodėmės 
vaikus vargina. Juo didesnis 
levų prasižengimas, j uo skau
desnes nekaltų vaikų kančios. 
Nei alkoholikai, nei sifilitikai, 
nei kitokį paliegėliai neturi tei
sės gimdyti vaikų. Jie neturi 
teisės vesti, žmonijai nereika
lingi silpni ir ligoti žmonės.

Ne sifilitikai,- neurastenikai, 
rastritikai ir kiti-ištižėliai, bet 
sveiki kunu, o. sveikame kūne 
— sveika siela, atneš žmonijai 
skaistų rytojų.

Bet kur tie sveikieji, dorieji, 
kilniausi ir energingiausi žmo
nijos sūnus? Juos išvežė į pla
čiuosius Europos karo laukus ir 
išskerdė. Armijas sudarė dau
giausia gražiausias žmonijos 
žiedas, o spekuliantai ir doriniai 
nususėliai vedė nuožmiausi biz
nį už tų karių eilių. Tie patys 
doriniai nususėliai veik visą de
šimtmetį buvo vieninteliai žemės 
gyventojų daugintojai. Jie pa
sėjo blogą grūdą ir iš jo išdygo 
jam lygus vaisius, nes ne veltui 
sakoma: “obuolis nuo Obelės ne
toli krinta.” I

Musų dienų home sapiens 
nenori pasiduoti likimui, bet
stengiasi tvarkyti savo ateiti. I .. .. -............ ........
Pokarinis periodas yra žmoni- Skelbimai Naujienose 
jos atnaujinimo arba žmonijos duodd naudą dėlto, 
išsigimimo periodas, Tą gerai Rad pačios Naujienos 
supranta mokslo galvos, todėl yru naudinguos.

apie žmonijos vaisinimą galvo
ja. ' .

Eugenikos mokslo (mokslas 
apie žmonijos rasės patobulini
mą) sekėjai priėjo išvadų, kad 
žmonijos dauginimosi turi būti 
priderinti žmonių parinkimo 
dėsniai.

Lengva gimdyti vaikus, o jų 
užuomazga vienas malonumas, 
bet sunku juos išauklėti.

Auklėjimas — našta, tikras 
tėvų pasišventimas.

Kad tinkamai išaukJėjus vai
ką nuo lopšio iki subrendimo, 
reikia išleisti bent septynetą 
tūkstančių dolerių. Jeigu šia
me straipsnyje paminėtojai sep
tyniolikos vaikų motina imtų 
auklėti savo vaikus išleisdžiant 
po septynius ar daugiau tūks
tančių dolerių kiekvienam vai
kui, tai jai neužtektų jos gal
vos plaukų.

Štai kodėl darbininkai negali 
ir neprivalo turėti daug vaikų. 
Nėra prasmės gimdyti ir penėti 
ubagus.

Limpamųjų ligų savininkai, 
veronikai ir alkoholikai neturi 
teisės gimdyti ir užkrėsti vaikų 
ligomis.

Ubagai neprivalo vaisinti 
ubagų. Ir be to darbo žmonės 
suubagėjo. Ubagai vaikai — 
likimo posūniai; jie patys kan
kinasi ir kitus kankina. Uba
gai tėvai negali duoti vaikams 
reikiamo išauklėjimo, nes jie 

ifeikalingi'mokslo, bei ištobuli- 
?.imo atsiekimui.

Visi pripažįsta, kad ateitis 
•priklauso 
jų dienų 
ties.

Ne be •
įas, anglų mokslininkas, tvirti
na, kad jeigu reikalingas prekių 
ir galvijų parinkimas, 
labiau būtinas žmonių 
mas. *

Pastaruoju metu 
smarkiai vedama propaganda 
už mokslišką lytinį parinkimą. 
Duodama geresnis vaisintojas 
karvių ar kumelių bandai. Rei
kalinga, ir būtina,duoti geresni 
'tėvai dėl geresnių žmonijos vai
kų.

Reikia geresnių motinų ge
resnei gentkartei.

Mokslas tokį tėvų ir motinų 
parinkimą ,— suderinimą gali 
duoti.

Kiek tam neprieštarautų siau
rapročiai įstatymų leidėjai ir 
fanatiškieji bažnytininkai, mok
slas pasakys savo, mokslas pa
reikš savo valią.

O tuomet žmonija įžengs i 
naują gyvenimo kelią. Tuomet 
egoistiniai patinai ir patelkos 
vien geiduliams begyvenantieji, 
išnyks. Tuomet ubagų degene- 
ratų jau nebebus ir tuomet atsi
ras raumeningi Tunu ir siela 
žmonės, o tuomet įsigalės svei
kata, dora ir pasiilgins bei pasi
lengvins gyvenimas.

vaikams: jie busimų- 
kurėjai po tėvų mir

reikalo Francis Golto-

tai tuo 
parinki-

“OREMUS”
Chemical Laboratory

Šitoj Labdratorijoj yra išdir
bamos garsios gyduolės, ku- 
ribs greitai ir labai pasekmin
gai gido sekamas ligas, kaip 
ve: 1) “Oremus” garsi gyduo
lė nuo sumišimo proto, nuo’ 
nuomario ir nuo išgąsčio. Bon- 
ku $1.10 su prisiuntimu, o ki
ta 65 centų su prisiuntimu. 2) 
Garsios gyduolės nuo reuma
tizmo. “Oremus” Liniment. 
Bonka $1.10 ir 85c su prisiun- 
timu, ir geriamos į vidų, 

'kurios greitai ir pasekmingai 
prašalina iŠ kūno ir sąnarių 
skausmus. Šie vaistai yra iš
dirbami

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.) .
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.

[Pacific and Atlantic Photo]
| Belgijos
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Lenkija ir Vilnius
NIOTIENOB, UEfcap" fflj

Politinės kovos laiku Lenkijoj 
atsirado sukilimų ir Vilniaus 
krašte. Vilniaus krašto lietu
viai terorizuojami, — teikim 
jiems pugelbaą.

Po atsibuvusių sukilimų Len
kijoj tenka pastebėti, jog Vil
niaus krašte taipgi eina sukili
mai. Tečiaus Vilnijos krašto 
gyventojai kyla ne dėl Lenkijos 
politinių per versmų, bet dėl nuo
latinės priespaudos ir vargingo 
i u gyvenimo po Lenkijos lete
na. Viso pasaulio spaudoj yra 
pasirodžiusių žinių, jog Lietuva 
rengiasi pulti Vilnių ir atsiimti 
jį. Bet tai tik spėjimas, tikre
nybėj, be abejo, Lietuva nemano 
ginklu pulti Lenkijos valstybę 
dėl Vilniaus atvadavimo. Bet 
daleiskim sau, kad Lietuva ir 
drįstų pulti Vilnių dabartiniu 
laiku, tai man rodos, butų klai- 

, dingas žygis ir vaisių iš to ne
būtų, nes Lietuva kol kas nėra 
prisirengus tokį karinį žygį pra
dėti prieš militarišką Lenkiją, 
kuri yra keleriopai skaitlinges- 
nė savo gyventojais, fizinėmis h 
materialėmis spėkomis už Lie
tuvą.

Mes žinome, jog Lenkija yra 
labai susilpnėjus finansiškai, jos 
ekonominis stovis yra blogas ir 
dabartinė vidaus politika Lenki
joj yra suparaližiuota, Lenkijai 
karas dabartiniu momentu yra 
neparankus su didesne valstybe 
nei Lietuva, nes tokioj padėty 
Lenkija ilgai kariauti nebegalė
tų. Vienok su Lietuva Lenkija 
gali karą pradėti ir jį laimėti, 
nes abi šalys yra silpnos finan
sais. Tuo labiau, kad Lietuva 
yra tik nykštukas prieš Lenkiją 
ir pastaroji nors be pinigų, be*t 

J jinai iš seniaus turi daugybę 
ginklų prikrautų pilnus sandė
lius, jos kariuomenė dešimt) 
kartų skaitlingesnė už Lietuvos. 
Lenkija per tat į trumpą laiką 
nukariautų Lietuvą. Nereikia 
manyti, kad šis Lenkijos nami
nis sukilimas gali būti gera pro
ga Lietuvai pasinaudoti. Aiš
ku, kad jeigu Lietuvos kariuo
menė prisiartintų prie Vilniaus, 
tai lenkai pamirštų savo parti- 
jinę kovą; jie visi atsisukti! 
prieš Lietuvą.
Kariaukime prieš Lenkiją ne 

ginklais, 1x4 organizuokime 
Vilniaus krašte lietuvius ir 
kitataučius bendrai laikytis 
prieš Lenkijos imperializmą 
ir priespaudą.
Lietuvių tauta privalo kreipti 

didelės domės į savo tėvynės so
matinę Vilnių ir musų užduotis 
yra dėti visas galimas pastan
gas remti musų brolius ir sesu
tes Vilniaus krašte materialiai 
ir moraliai. Ginklu Vilnių ypa
tingai trumpoj ateity atvaduoti 
negalima, bet jeigu visa lietuvių 
tauta ir jos naujai išrinkta val
džia tikrai atsiduos tam tauti
niam idealui — Vilniaus atvada
vimui — xsavo parama finansi
niu ir organizatyviu darbu; prie 
to, jeigu Lietuvos valdžia suge
bės tinkamai nustatyti savo vi
dujinę ir užsienio politiką, tai 
Vilniaus atvadavimdk bus gali
mas lengvesniu budu. Visas pa
saulis žino, jog Vilnius yra musų 
ir jis mums teisėtai priklauso, 
bet susidėjus tarptautinei ne
teisingai politikai, kurioje Len
kija lošė svarbią rolę drauge su 
francužais, jąi ir pavyko nele
galiu budu pagrobti musų sosti
nę. Bebjuk pasaulinė politika 
mainosi, ypatingai pastaruoju 
laiku. Galima tad tikėtis dide
lių permainų.^ Metas kitas pra
eis ir musų priešai lenkai nustos 
savo įtekmės tarptautinėj poli
tikoj. To galima laukti, spren
džiant iš lenkiško savivaldymo 
darbų. Jeigu Lietuvoje susida
rys rimta ir pastovi valdžia, be 
abejo, ir ne klerikalinė, bet iš 
parinktinių inteligentų veikėjų, 
tada Lietuvos politika užsieny 
bus sėkmingesnė, negu iki šiol 
buvo . Tai daug reikšmės pri
duos Lietuvos valstybei Vilniaus 
klausimo svarstant Tautų Lygoj 

ir diplomatinėse sferose.
Mes Amerikos lietuviai priva

lome susidomėti ir rengtis dar
ban Vilniaus reikaluose. Svar- 
biausia, mes turime kiek galint 

remti Vilniaus krašte lietuviu v 
kultūrinį ir politinį veikimą ir 
jų įstaigas, idant palaikius tenai 
tautinį judėjimą. Kad tą dar
bą tinkamai atlikus, reikia daug 
pinigų. Mes žinome, jog. savai
me musų broliai vilniečiai nepa
jėgs kovoti be musų paramos. 
Jų geriausi pasiryžimai bus nu
silpninti ir pagalinus daugelis jų 
pasiduos Lenkijos ponų valiai. 
Bet mes turime ne tik suprasti 
šitokią padėtį Vilnijos gyvento
jų, bet ir visoms išgalėmis, pri
valome remti juos.

Iš paskutinių žinių matome, 
jog Vilniaus krašte yra nepasi
tenkinimas Lenkijos/ priespauda 
ir persekiojimais tautinių ma- 

.žumų, kaip tai: gudų, žydų, ru
sų ir kitų. Nesenai tapo pas
kelbta, jog lietuvių ir gudų mo
bilizuojami į Lenkijos kariuome
nės tarnybą jauni vaikinai suki
lo ir jiems paramą davė vietos 
gyventojai. Šis incidentas liudi
ja, jog tenai eina smarki kova, 
gal būt smarkesnė negu caro lai
kais su žandarų persekiojimu 
lietuvių už jų raštus ir kalbą. 
Vilniaus krašte lietuvių mokyk
los nuolatos buvo terorizuoja
mos, mokiniai areštuojami, mu
šami ir kalinami. Bet pastaruo
ju laiku jau net areštuojami 
ūkininkai ir tampomi po kalėji
mus. Negana to, jau nęt yra 
areštuojami lietuvių kunigai ii 
trempiami iš Vilniaus krašto! 
l'ai ne baikos, kuomet jau net 
yra nusistatymas prieš kunigus 
dievobaimingų lenkų.

Lenkijos Konstitucija garan
tuoja tautinėms mažumoms lai
svę jų kalbai ir raštams ir kul
tūriniam veikimui, bet tas tik 
ant popieros. Praktikoje yra 
viskas priešingai: kiekvienas 
mažumų tutinis impulsas yra 
naikinamas; lietuviai ir gudai 
yra begaliniai terorizuojami del- 

kad leųkai nori sulenkinti 
Vilniaus ir Gardino apygardų 
žmones. Jie drįsta vartoti jėga 
prieš mažumų gyventojus, kurie 
sudaro didžiumą tame Lenkijos 
rytiniame krašte. Kas kita su 
žydais, žydai yra finansų valdo
vai pasauly ir jie lenkams grū
moja už kiekvieną jų puolimą 
ant jų vientaučių. Todėl Lenki
joje ir Lietuvos pagrobto j teri
torijoj žydai yra jau nebeperse- 
kiojami, vienok jie mažai privi
legijų teturi, štai kodėl žydai 
drauge su lietuviais ir gudais 
Vilniaus krašte lenkų nekenčia.

Susidėjus tokiai padėčiai Lie
tuvos pavergtuose kraštuose, 
buunai reikalinga gaivinti ir ža
dinti bei palaikyt lėtu vystės tau
tinė dvasia. Keikia eiti į mi
mas, darbo žmonės, teikti jiems 
mateiiaiė parama, kai jie paten
ka į lenkų valdiškas rankas. Rei
kia turėti organizatoriai ir fon
dai lietuvių politinei ir kultūri
nei akcijai Vilniaus krašte. Tie
sa, mes turime Vilniuje vadina
mo apsigynimo komitetą, km 
darbuojasi musų tėvynainiai 
svičtiškiai ir dvasiškiai inteli
gentai. Tenai jie bando palai
kyti mokyklas ii* šelpimo įstai
gas, bet bėda, kad jie neturi pa
kankamai lėšų. Jeigu jie turė
tų daugiau lėšų, be abejo, jų 
darbas galėtų eiti platesniu ruo
žų ir jie galėtų tinkamiau at
remti Lenkijos opresiją ir te
rorą.

Iki šiol mes amerikiečiai lie
tuviai neva veikėme ir aukavo
me Vilniaus reikalams, Bet vi
su tuo laiku buvo daug abejonių, 
kad musų darbai ir pasiaukavi- 
mas begu duos naudos bendram 
tikslui. Tos visos abejonės ver
žėsi dėlto, kad Lietuvos buvusi 
klerikalinė valdžia tankiai flir-• 
tavo su Lenkijos ponais ir kuo
met jinai neturėjo pilnai pasiti
kėjimo Lietuvos liaudy ir pas 
mus Amerikoj gyvenančius lie
tuvius, tad toji apatijos ir abe-

jonių slėga daugelį musų sulai
kė nuo kiltingų darbų Vilniaus 
Vadavimo reikaluose. Dabar 
tenka patirti, jog Lietuvoje kle
rikalai tapo parblokšti, liaudis 
kademams davė didelį smūgį ir 
jinai kademų vieton pastatė di
džiumą socialdemokratų ir Lie
tuvos valst. liauti. partijų žmo
li es, kurie, be abejo, drauge su
darys Lietuvos valdžią, ir toji 
valdžia, galima tikėtis, bus tik
rai lietuviška, nes tie žmonės jau 
senai yrtC dirbę ir nemažai yra 
nukentėję už Lietuvą dar caro 
laikais, todėl jiems yra arti prie 
širdies Lietuvos ir jos žmonių 
gerbūvio reikalai. Jie dės pas 
langų Vilniaus atvadavimo rei
kale. Visa tauta privalome eiti 
tai valdžiai pagelbon bendrame 
darbe. Todėl Amerikos lietu
viai, pasijudinkime! Pakelki
me Vilniaus vadavimo’ klausimą 
musų draugijų ir kliubų susirin
kimuose ir siųskime aukas Vil
niaus vadavimo Komitetui Vil
niun arba jo skyriuj čia Ameri
koj, kuris yra Chicagoje po var
du VILNIAUS VADAVIMO 
KOMITETAS. Laikas dabar 
yra labai svarbus ir jis turi bū
ti išnaudotas Lietuvos reika
lams. Lietuvoje perversmas ei
na geron pusėn,* Lenkijoj padė
tis kasdieną eina blogyn. Musų 
tad yra šventa pareiga dabar 
stiprinti musų poziciją Vilniaus 
vadavimui ne tik namie — Lie
tuvoje, bet ir užsieny turi dar
bas eiti, o tuo labiau reikia or- 
ganizatyviį ir kultūrinis dar
bas vesti Vilniaus krašte prieš 
lenkinimą. Nepaisant to, kad 
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lietuvių mokyklos Vilniaus kra
šte yra uždarumos, mokiniai te
rorizuojami ir spauda naikina
ma, mes privalome stengtis ta 
viską palaikyti kaip tik galima 
ir kur tik galima, švietimo ir 
veikimo tautinis darbas turi eiti.
Vilniaus atvadavimo kovoje ge

riausias ginklas yra plunksna 
ir mokykla.
Mes žinome, kad buvo laikai, e '

kuomet rusai valdė Lie
tuvą, kuomet mes visiš
kai buvome be ginklų,
be savo spaudos, be intelektua
lių spėkų; vos tik keletą inteli
gentų teturėjome, kurie iš šir
dies atsidavė kovai už tautą, už 
vargdienių laisvę. Nūnai jau 
kas kita, mes turime ir ginkluo
tą jėgą ir spaudos laisvę ir inte
lektualių spėkų; visko turime 
daugiau, negu anais laikais. Bet 
mums reikia dar daug energijos 
ir pasišventimo kovai dėl Vil
niaus paliuosavimo. Ir jeigu tik 
mes turėsime tą norą, tai Vil
nius nepražus, jis bus musų. 
Vilnius lengviau bus atvaduoti, 
negu visą Lietuvą caro laikais’, 
arba didžiojo karo laikais. Spau
dos galingas ginklas, musų 
plunksna ir materiale parama 
Vilniaus reikaluose bus geriau- 
sis ir karčiausia smūgis Lenki
jos imperialistams. Geriaus iš
leisti kėli milijonai litų Vilniaus 
atvadavimo propagandai ir šel
pimui terorizuojamų' lietuvių 
įstaigų ir individualų Vilniaus 
vadavimo reikale, negu karinėje 
kampanijoj. Man rodos, kad 
jeigu mes Amerikoje lietuviai 
per pastaruosius kelis metus ga
lėjome paaukoti Lietuvos parti
jų politinei kovai kelis šimtus 
tūkstančių dolerių, tai mes turė
tume dvigubai tiek paaukoti 
Vilniaus atvadavimo kampani
jai. Tuomet nereiktų nei karo 
su Lenkija. Agitacijos ir orga
nizacijos vėmimo budu Lenkijos 
imperializmo širdį suardytume 
Vilniuje. Lenkai be ginklo bu
tų priversti Vilniaus atsisakyti. 
Spauda ir organizatyvis veiki
mas yra lengvesnis būdas ir kar
tais sėkmingesnis kovoj, negu 
karinis budas. Todėl, Amerikos 
lietuviai, ištieskim savo ranką 
Lietuvai ir Vilniaus gyvento
jams! Aukaukime kiek kas ga
lime, organizuokime Vilniaus 
vadavimo komitetus, pakelkime 
klausimą Vilniaus vadavimo vi
sose musų draugijose ir kliu- 
buoso. Aš tikiu, kad šiame 
klausime musų amerikiečių 
spauda be skirtumo politinių nu
sistatymų rems musų darbą, nes

■ \.............. .. .........................................

Vilnius yra visos lietuvių tau
tos, Vilnius yra musų visų ir vi
siems jis lygiai privalo apeiti. 
Vilnius tai yra musų kultūroj 
lopšys, nes tenai yra padaryta 
pradžia darbo kovai už Lietuvos 
nepriklausomybę dar caro lai
kais. Nūnai vėl matome, jog 
Lietuvos 3-čiame Seime yra di
dele dalis musų veikėjų, kurie 
1905 metais yra atvirai pareiš
kę ne tik carui, bet ir visam pa
sauliui, jog Lietuva turi būti 
laisva ir nepriklausoma valsty
bė su sostine Vilniumi... Tai yra 
istorinis įvykis ir tą mes nega
lime pamiršti bei atsižadėti Vil
niaus. Ne, mes privalome viso
mis išgalėmis visi vienybėje 
dirbti. Vienybė yra galybė, to
dėl Vilniaus vadavimo klausime 
mes turime visi susivienyti ir 
bendrai dirbti be skirtumo musų 
politinių įsitikinimų.
Dabar yra svarbus momentas, 

— išnaudoki™ jį. — Sekantį 
rudenį Tautų Lygos susirinki
mas ir Europos valstybių ga
lutinas rubežių nustatymo ap
kalbėjimas įvyks Genevoj. — 
Vilniaus klausimas bus pakel
tas trečiu kartu. — Ginki
me jįl
Sekantį rudenį bus Tautų Ly

gos generalis susirinkimas rug
sėjo mėnesy. Tenai bus iš nau
jo pakelta visa eilė tarptautinių 
klausimų ir nustatymas rubežių 
tarpe tūlų naujų respublikų. Bus 
ir Vilniaus klausimas pakelta* 
Iš kalno matosi, kad Tautų Ly
ga turės padaryti daug pataisų, 
jeigu jinai būtinai reikalinga 
kaipo tokia įstaiga taikai palai
kyti Europoje. Numatoma, kad 
neteisingai Tautų Lygos politi
kai bus padarytas galas ir su 
tuo pasibaigs Lenkijos, Franci- 
jos ir Anglijos vadinama “Crook 
polities”.* Nėra abejonės, kad 
Franci j a turės eiti prie kompro> 
mišo ir Lenkijai bus ragai nu
laužti. Anglijos diplomatai nu
jaučia, kad p. Chamberlain’o po
litika netoli tegalima eiti ir to
dėl anglai pakeis savo taktiką 
politikoj, idant pasigrobti Tau
tų Lygos vadžias iš franeuzų.
Tas daug atmainų padarys ir 
Lietuva gaus progos tinkamai 
išaiškinti Vilniaus klausimo rei
kalą. Abelnai žiūrint į Europon 
valstybių tolimesnę politiką, ga
lima nujausti, ' jog Lietuva turi 
progos Vilnių anksčiuus ar vy
liaus laimėti. Bet reikia prie to 
ruoštis visai tautaf ir vesti kova 
iki paskutiniųjų dienų. Reikia" 
turėti fondas Vilniaus reikalams 
ir jį naudoti tarpe Vilniaus gy
ventojų. be skirtumo jų tauty; 
bės ir vesti propagandą užsieny, 
žodžiu sakant, visur kur tik ga
lima reikia kelti Vilniaus klau
simą.

Lenkija jau svyruoja dabar.

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų
Resolute, Reliance, Albert 

Ballin, Deutschland 
Hamburg 

ir populiariški vienų kabin
< ’ laivai,
Cleveland, Westphalia,

, Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

snnniš NEW Y0R‘ V/l| <KO IKI KAU
LU U no IR ATGAL

Plūs TJl. S. Revenue taksai.

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie .

United American lanes 
(Harriman Lina) Jolnt Service wldj 

Hamburg American line 
177 N. Michigan Avenue

v I Chicago, III.

Tel. Lafayette 4228 ,
Plumbing, Heating .

Kaipo lietuvis, .lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.
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Lietuvių susiartinimas su rusais 
ir vokiečiais tik pramonės rei- 
kainose labai lenkus nervuoja. 
Bet kol mes neparodysime 
įtempto darbo kovoje prieš len 
kinimą ir tylėsime, tai lenkai 
auklės savo tautinę imperialls- 
tišką dvasią Vilniaus ir Gardino 
kraštuose. Taipgi užsieny Lilis 
suprasta, jog lietuvių jau nebė
ra Vilniuje. Europos, ypatingai 
Anglijos buržuazija, kuri yra 
valdovė Europos politikos, gerai 
supranta, kad Lietuva ir Lenki
ja nesugyvens tol, kol tarpe jų 
nebus nutiestas rubežius be 
skriaudos abiem valstybėm. 
Franci j a taip pat supranta ir nė
ra abejonės, kad jeigu mes ak- 
tyviškai ,visa lietuvių tauta at- 
siduosime darbui už Vilniaus at
vadavimą, tai musų darbų vai
siai bus ant naudos Lietuvai, ir 
gal ketvirtasis Lietuvos Sei
mas jau susirinks į Vilnių, o ne 
į Kauną. — V. M. Č.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roogevelt Rd 
Arti St. Louin Avė.

CHICAGO, ILL.

SrVSSdAR r a

Serganti Vyrai ir Moterys
Ar jus Žinote stovį savo kraujo? 
Kiekvieno žmogaus pereiga ap
saugoti savo SVEIKATĄ.
Geras kraujas reiškia gerą svei
katą.
''Jei jus norite žinoti ar jūsų krau
jo celės yra sveikos arba ne ir ar 

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

WICKER PARK DIĄGNOSTIC INSTITUTE
dėl pilno išegzaminavimo savo sveikatos, kraujo, šlapumo ir dėl pa
sekmingo išsigydymo.
INSTITUTAS yra pilnai prirengtas su X-RAY, QUARŽ LIAMPO- 
MIS, ir t. t. ir vartoja visas geriausias gyduoles, intravenous įčirš- 
kimup ir serums. *
VVICKER PARK DIAGNt^TIC INSTITUTE
1510 N. Robey St., Chicago, III. Tel. Brunswick 1682

Ofiso valandos kasdien nuo 40 ryto iki 8 vakaro.
Nedėlioj ir šventėmis .nuo 10 iki 1 po pietų

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

nuoširtitis bus mokamas nuo dienos padėjimo
Jeigu jus norite perkėlti Havo pinigus iš kitų bankų į šią banką, atsineškite savo bankinę kny

gutę pas mus, o mes jūsų pinigus perkelsime su nuošimčiais. (
Siųskite pinigus j Lietuvą per šią stiprią banką, nes musų kainos yra žemiausios.

Kapitalas, Perviršis ir Neišdalintas 
Pelnas $350,000.00 '
Banko Turtas Virš

TRIJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 
Saugiausia vieta jūsų pinigams

Metropolitan State Bank
PO VALDŽIOS IR CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA

2201 W. 22nd Street, Chicago Kampas Leavitt Street
įlankos Valandos: Kasdien nuo 9:00 valandą ryto iki 4:30 valandą vakare 

♦ UTARNINKAIS ir SUBATOMIS iki 8:30 valandą vakare

MUSU DIDŽIAUSIAS

Pus-vasarinisGalutinasPardavimas
500 SIUTU

PASAULY GERIAUSIĄ! ŽINOMŲ IŠDIRBINĖTOJŲ

$26-75--$31-75

CoprnfM I Wt 
TU H«vk oi Kvpptnluimn

Vyrai, čionai yra didžiausis pasiūly
mas tavorų musų visoje istorijoje. Ge
riausių pasaulyje išdirbinėtojų siutai 
yra įskaitomi šitame išpardavime, 
ĖUPPENHEIMER, FASHION PARK 
HART SCHAFFNER & MARX, 
STRATFORD, viskas labai žemomis 
kainomis. Musų pardavinėjimo tikslas 
yra: “Nauji Tavorai Kiekvienam Se- 
zonuiy, męs turime tuos tavorus DA- 
BAR! Jie yra atpiginti nuo paprastų 
kainų, $45, $55, $65 vertės. Jus nega
lit praleisti to didelio sutaupymo. At
silankykit ANKSTI!

Krautuve atdara Subatos vakare ir Nedėlios rytą jūsų parankumui

Niekuomet Pirmiau — Niekuomet Daugiau 
Nebus Tokios Vertės

Turner Bros.Clothing Co.
“WEST SIDE’S GREĄTEST CLOTHIER” 

HALSTEb S T. & ROOSEVEŲT RD.
i



ABUDU TURI ŽMONIŲ 
' PASITIKĖJIMĄ.

Vėl ir vėl Aristide Briand 
yra reikalaujamas visos ša- Y • « « • W A T ' • V

Bolševikų 
karingumas

NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, Liepos 24, 1926

nemaloiHos padėties. Jo 
energija ir gabumas yra 
perdidelis, kad laikyti pas
lėptu, kuomet yra reikalas 
jį panaudoti/ Trinerio Kar
tusis Vynas irgi

Rašo J. bikinis.

Woodboro tyras oras, lašiniai 
su bulvėmis ir sviestas su kiau
šiniais ftustiprfrio mano organiz
mą, tad ne tik vaikščioti, bet ir 
galvoti bei rašyti įstengiu. Tu- 
rečia daug rašymo pats apie sa
ve. apie dzimdzinėjimus, apie 
džiovą, apie širdingus amerikie
čius ir aplamai apie savo paty
rusius bei pergyvenimus šioje 
“laimės šaly”, bet bijau tai da
ryti,
įdomus.
Jiusiją, kurioje gana ilgą laiką 
išgyvenau ir pats savo akimis 
mačiau kelis perversjnus.

Prisimenu mūrų, bet savai- 
ningai įdomų ir ga’ kartais, ža
vingą Petęapilj. Nežinau kaip 
jis šiandien išrodo, bet anuo
met jame gyvenimas virė ir 
kunkuliavo.

nes jie gali būti nelaba.
Geriau prisiminsiu

panašiu užsitikėjimu dau
gelyje šalių, o labiausiai 
Jungtinėse Valstijose ir Ka
nadoj, kuomet tiktai yra 
reikalas žmonės visuomet 
siekiasi prie Trinerio Kar
čiojo Vyno, kuris / niekuo
met Neapvilia nei vieno, ku-

vos skaudėjimo arba nera
maus miego. “Mano mote
ris sirgo per metų eiJ^r- Per 
dešimtį mėnesių ji vartoja 
Trinerio Kartųjį Vynų, ku
ris jai labai daug pagelbė
jo. Lorenzo Saretto, Sea- 
tonville, *111.” — Ar jums 

• neduoda ramumo muses ar
ba uodai? Trinerio Fli- 
Gass užmuša juos iš sykio. 
Jei bile kokių Trinerio gy
duolių negalite gauti savo 
apielinkėj, tai rašykit pas 
Joseph Triner Company, 
Chicago, III.?

Vandeningoji upė Neva, bal
tųjų nakčių rūbais apsigaubusi, 
pergyveno daug: ji matė Petrą 
Didįjį, Betrapilio ikurėją, visą 
eilę carų, demokratiškai rinktą
jį Steigiamąjį Seimą ir tą sei
mą išvaikius smurtininkus bol
ševikus. * /

•»> <♦> <♦>

Tiesiog j Klaipėdą
Be Jokio Persėdimo

Kugsėjo-Sept. 21, 1926 m.
Lietuviai, kurie mano atlankyti sa

vo gimtąją šalį arba mano grjšti na
mo prisidėkite prie šios ekskursijos 
ir važiuokite iš New- Yorko tiesiai į 
Klaipėdą.

Geriausias ir Parankiausias 
Kelias Į Lietuvę.

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

Baltijos Amerikos Linija
yra tai vienatinė linija, kuri dabar 
leidžia laivus iš Nęw Yorko tiesiai j

KLAIPĖDĄ ,
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 tiesia1 j 
Klaipėdą.

Kainos Laivakorčių j 
Klaipėdą:

3-čia kliasa $107. ( abi pusi tik $181 
Sutaupysite $-14.50.

Turist. 3 kliasa $117. | abi pusi $196 
Sutaupysit $44.50.

Į abi pusi $2'/0 
Sutaupysit $30.00.

Head Tax”

2-tra kliasa $142.50.

“Revenue Tax”ir “
atskirai.

Sekantis išplaukimas laivų:
Laivas “ESTONIA” Rugp. 10
Laivas “L ITHUANIA” Rųgp. BĮ

Informacijų kreipkitės j vietos 
agentus arba stačiai į kompaniją

BALTIC AMERICA LINE, 
120 Nortr La Šalie Street, Chicago 

. 312 Second Av. Minneapolis, Minn.

VAKACIJOS FLORIDOJ
Geriausia vieta 
Tampa z Floridai 
sveikiem ir ligo
tiem, X geriausios 
marių maudy
nės; temperatū
ra yra vienuoda 
85 laipsnių ši
limos vasara ir 
-žiemą. Geriau
sia vieta apsi
stoti, fornišiuoti 
kambariai pas:

PETER GADEIKO, 
511 S. Albany Av., Tampa, Florida 

arba1 dėl informacijų.
1606 S. Halsted St^ Chicago, IU.

Kas buvo sepiau nebeįdomu, 
bet kas dedasi musų amžiuje — 
atmintina. Niekuomet negalė
siu pamiršti pirmosios Rusijos 
revoliucijos, kurioje aš pat3, 
mano kolega Dineika ir kiti lie
tuviai moksleiviai su šautuvais 
rankose vertėme carą ir jo sat
rapus. Kiek ugnies, kiek užsi
degimo jaunose krūtinėse! Koks 
džiaugsmas liaudies engėją nu
vertus! Visos Rusijos paverg
tosios tautos savo vėliavomis, 
savo emblemomis nešinos švėli- 
tė pirmąją gegužės dieną. Ir 
lietuviai, be politinio nusistaty- 
frio ir įsitikinimų skirtumo, da
lyvavo toje džiuginančioje eise
noje. įdėtu vos himnas skar
džiai skambėjo Nevos prospekte 
ir susiliedamas su laisvės daino
mis plaukė po visą plačiąją Ru
siją. O, koks tuomet gražus, 
koks galingas buvo Petrapilis! 
O jis pagrožėjo todėl, kad visa 
liaudis užtraukė sutartinę lafs- 
vės dainą. Visi pavergtieji pa
sijuto vergijos pančius sutrau
kę. Ir aš, ir kiti' lietuviai, ir vi
sa lietuviškoji minia pasijuto 
taip-pat laisva, sau esanti. Dar 
džiaugsmingiau Rusija pasitiko 
Steigiamąjį Seimą,'bet, deja, jo 
dienos buvo trumpos. Naujoji 
revoliucinė valdžia žėrė demp- 
kratybės pupas kur reikia ir kur 
nereikia. Neribotas laisvės su
teikimas atpalaidavo ir tuos, 
kiąrie prieš tą laisvę ėmė kovoti. 
Atsirado bombistai, teroristai, 
anarchistai ir komunistai. Buvo 
girdėt, kad ir vagių sąjunga įsi
kuriant!. (!). žinoma, demo- 
kratingo gyvenimo sąlygose lai
svė patikrinta visiems, bet ne 
kriminalistams. / Bombistus su 
teroristais išžvejojo, o anarchis
tams ir komunistams davė lais
vę žodžio. Iš pradžios nei tie, 
nei anie labai nepasireiškė, to
dėl atrodė menkučiai ir jų nie
kas nekliudė; jie laisvi mitinga
vo ir savo idėjas skleidė: Leni
nui, užplombuotame vagone, 
RGsijon atvykus, komunistai 
kiek sustiprėjo. Anarchistams 
teko pasitenkinti Nikalojaus II 
favoritės balerinos Kšešinskos 
rūmais, kuriuos jie smurtu už
grobė, o bolševikai išsikėlė į cir
ką “Modern” ir ten skleidė savo 
mokslą. Jų minia sutirštėjo, 
tad jie įsidrąsino k ėmė ruošti 
demonstracijas Petrapilio gat
vėse. Demonstracijose margu
liavo plakatai ir vėliavos: “Mir
tis buržujams!” “žemė ir laisvė 
žmonėms”, “šalin kapitalistinis 
karas!” ir tam panašiai.

Pripuolamai ar gerai apgalvo
ję, bet bolševikai teisingai su
prato momentą tiems obalsiams. 
Išbadėjusi, nuskurusi ir nuvar
gusi liaudis greitai pasekė tuos 
obalsius, dėka kuriems buvo pa

daryta galas kruvinajam karui.

Turčių ir neva patriotų gru
pės daug rūkė apie Lietuvių- 
Brastos gėdos taiką, bet tvirto 
puma to tam neturėjo. Jeigu 
rusų liaudis butų norėjusi karo 
su Vokietija, tai armija butų 
nėpaki ikusi. O faktinai armi
jos suirimas įvyko neišpasaky
tai greit. Per trumpą laiką ka
reiviai aptuštino apkasus ir iš
siblaškė po namus, riekurie jų 
parsiveždami kanuoles ir kulko
svydžius, kuriai vėliau kaimai 
šaudė į baudžiamuosius komu
nistų burius, kurie ateidavo ati
minėti duoną.

Visa tai labai ryškiai liudija, 
kad tautoje nebuvo nė mažiau
sio noro kariauti. Karingumo 
upu buvo persisunkę atskiri as
menys, kurie matė iš to naudos, 
bet tauta buvo priešinga karui, 
nes ji troško taikos, ramaus gy
venimo. Bolševikai veidmainin
gai tuos obalsius pabėrė. Nesu
sipratusi minios dalis patikėjo 
ir pasekė bolševikus. Pastarie
ji įsidrąsino, parsikvietę latvių 
šaulių batalijoną, jėga išvaikė 
Steigiamąjį Seimą ir įsisteigė 
taip vadinamąją Darbininkų ir 
Kareivių Tarybą.

Dabartiniai Rusijos valdovai 
atėjo j liaudį su taikos šakele. 
Liaudis, kai nakties plaštakė, 
puolė prie tos šviesos, bet nu
degė savo sparnelius. Kaip pa
aiškėjo, bolševikai tuos obalsius 
prisisegė tik tam, kad išnaudo
jus momentą ir pagriebus val
džią į savo rankas. \ *

Kąda jie atsidūrė valdžios 
viršūnėse, tai taikos šakelė nu
vyto ir vietoj jos atsirado kru
vinas kardas, kuriuo dar ir 
šiandien - tebemosikuojama. 
Tikrų davinių apie bolševikų 
armijos gąpsumą dar nėra. Bol
ševikai, kaip 
tarė partija, 
pia. Bet' tai 
jos skaičius
grynai techninis dalykas, vaidi
nąs antraeilę rolę. Svarbu pats 
principas. Į tą principą ir rei
kia kreipti domės. Reikia palie
sti militarizmo k|aiisimą.

■ • v » < • I *

Tam tikslui aš skolinsiu i^ačių 
rusų autifritetų, nes mano auto
ritetas gali atrodyti permenkas.

žinomo rusų rašytojus L. 
Tolstojaus sekretorius W. Bul-

gakovas, kalbėdamas su garsiu 
prancūzų rašytoju R. Rollanu, 
pasakė: “Dabartinė Rusij^yra 
viena militariškiausių šalių, ko
kių tik gali būti pasauly. Kova 
prieš pasaulinį karų iš bolševikų 
pusės buvo vykusiu manevru 
valdžios pasisavinimui. Tasai 
manevras jiems pavyko, todėl 
kad liaudis karo nebenorėjo, ko 
nesuprato Kerenskio valdžia. 
Daugelis bolševikų, veikėjų ir 
rašytojų nė kiek neslepiu karin
go ūpo, bėt tik savo- militariz- 
mą, atskyrimui nuo “kapitalisti
nio” militarizmo, pasivadina 
“proletariato militarizmu.” Be 
to, V. Bulgakovas prancūzų ra
šytojui nupasakojo, kad Rusijo
je, kaip ir kitose militarėse ša
lyse, persekiojami visi tie as
menys, kurie dėl savo įsitikini
mų atsisako nuo šautuvo. Del 
to, pasak Bulgakovu, buvo su
šaudyta daug ūkininkų ir pats 
Bulgakovas išsiųstas iš Rusijos 
ribų už antimilitarišką propa-

sumilitarinimą, jie krokodilių Kraujo, odos, chroniškas 
ašaras lieja dėl Lietuvos liau
dies ginklavimo per šaulių Są
jungą, o savo Rusijos nemato. 
Užuot kalbėjus \apie svetimus 
militarizmus, verta butų pasi- 
'žiurėti į savo Rusijos draugų 
karingumą. Juk ir šį karingu
mą negalima niekuo pateisinti, 
nes jis stiprinamas ne ekonomi
nei žmonių būklei, o žmonių 
skerdimui.

šiuo kartu baigsiu savo raši
nį pasilikdamas sau teisės dar 
kai-ką “Naujienų” skaitytojams

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

ir kiekviena mili- 
tuos davinius sle- 
nesvarbu. Armi- 
yra,i taip sakant,

Prancūzų rašytojas R. Rolla- 
nas, niekuomet neprieštaravęs 
bolševikams, labai nusistebėjo 
tiems tvirtinimams ir prašė 
Bulgakovo visus pas jf esamus 
faktus paskelbti spaudoje, nes 
tai esą labai svarbu. Bulgako
vas tą prašymą patenkino.

čia reikia pastebėti, kad Bul
gakovo pasikalbėjimas pripuolė 
tam laikui, kai armijos priešaky 
stovėjo Leiba Trockis, kada 
“proletariško” .militarizmo ūpas 
buvo ne toks smarkus, kaip prie 
dabartinio karo komisaro Voro- 
šilovo. Naujasis Rusijos armi
jos vadovas deda visas pastan
gas visą kraštą paversti į karu 
stovyklą. Tam jis reikalavo 
raudonosios armijos padidinimo 
ir priverstino karinio muštro 
įvedimo visose mokslo įstaigose. 
Liepos 16 dienos “Naujienose” 
randame editorialą, kuris prane
ša apie Vorošilovo reikalavimų 
pildymą. Proletariška Rusija 
susilaukė visiško militarizmo. 
Jaunuomenė bus pratinama prie 
žmogžudybės.

Musų, lietuviškieji, bolševikai 
per “Laisvės” ir “Vilnies” skir
tis labai tankiai smerkia kitų 
šalių mililarizmą. Jie labai daug 
kalbėjo apie Amerikos mokyklų

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

ANTANAS PETROSZEWICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Penktadienyj, Liepos 28 dieną, 
6 valandą ryto, 1926 m., sulau
kęs 41 metų amžiaus; gimęs 
Lietuvoje, Vainiškių dvare, 
Kražiai, Raseinių apskričio, pa
likdamas dideliame nuliudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
keturius vaikus, tris sūnūs ir 
vieną dukterį, ir brolj Mykolą. 
Kūnas pašarvotas, randasi Zol- 
pio Koplyčioje, 1646 W. 46tji 
Street.

Laidotuvės j vyks Pirmadie- 
nyj, Liepos 26 dieną, 8 valan
dą ryto iš namų j šv. Kryžiaus 
Parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes. k -
x Visi A. A. Antano Petro- 
S£ewicziau8 giminės, draugai ir 
paž|stami esate nuoširdžiai 
kvįeČiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę Ijelcame.
Vaikai ir Broliai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius D J. Zolp, Tel. Boule- 
vard 5203

JJM

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 

RŲZIDENCIJA: "
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS 

Jau sugrįžo iš vakacijų

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
njo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir tolircgystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki <S vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

ANTANAS SUTKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Ketvirtadienyj, Liepos 22 die
ną, 5 valandą vakare, 1926 m., 
sulaukęs 30 metų amžiaus; gi
męs Kauno vedybos, Telšių ap
skričio, Luokės parapijos, Kir
klių kaimo, palikdamas dide
liame nuliudime savo mylimuo
sius ir mylinčius dėdę Antaną- 
Kasparavičių ir jo šeimyną, ir 
kitus gimines Amerikoj, Lietu
voj motiną- Veroniką ir brolį 
Juozą. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4433 So. Horjore St.

Laidotuvės įvyks Pirmadie- , 
nj, Liepos 26 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų j Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
A. Kasparavičių šeimyna 
in giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
belius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741,

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Asblaąd Avė.

Dr. P. P. ŠIMAITIS
Naprapatas, Instrukto
rius — Kūno Kultūros 
Ir Specialistas—Mais
tines Valgių Chemijos

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė. t
Chicago, III. i

DIDELIS PIKNIKAS DYKAI
IR APVAIKSCIOJIMAS

\ . * t *

Pažimint Pradžia
Darbo prie 35 St. Karų Linijos

- , • I

Užkandžiai Pasilinksminimas
K lr

Didelis Siurprizas
4

Nedėlioj, liepos 25, mes apvaikščio&im pradžių darbo prie pastatymo driąubų 
trekių gatvekarių linijos 35 St., per pat vidurį musų žemės. Nepraleiskit 
progos neatsilankę. , < -
Atsiveskit visų šeimyhų ir bukit musų svečiu visų dienų. Mes esame surengę 
didelį pasilinksminimų, bus gera muzika ir gardus užkandžiai. Jums nebū
tinai reikės pirkti. Mes norim, kad jus visi atsilankytumėt ir pasilinks- - 
mintumėt musų išlaidomis ir pagelbėti apvaikščioti šį didelį atsitikimų.

Kaip ten nuvažiuoti.
Imkit I. C. geležinkelį iki Ogden Stoties arba C. B. Q. geležinkelį iki Clyde 
stoties. Douglas Park elevatorių iki "Austin Avė., West Moreland Bušai 
prie Austin Stoties nuveš jumis iki vietos.* Automobilių kelias, iš šiaurinės 
arba vakarinės dalies važiuokit į vakarus Washington arba Jackson Ęulva- 
rais iki Austin blvd., iki 35 St. Iš. pietinės dalies, imkit bile kokį gatvekarį 
iki Western Avė., paskui į šiau
rę iki Marshall Blvd. iki 26 St.
Paskui į vakarus iki Ogden Avė., 
į vakarus ant Ogden Avė iki 
Austin Blvd., iki vietos.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansal

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktoriaa 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46tb SL, Chicago

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

Ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o

, darbu busite užga. 
nėdinŲ.

Tel. CanaI 1271 , 
ir 2199

1U W. Washington St.
Didelė tūba Listerin-c dantų 

tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Lauii, U. S. A.

Chicago, I1L
Malonėkit atsiųsti man daugiau in

formacijų apie pelnų progas naujame 
Austin Bulvaro Addition.
Vardas
Adresas<
Telefonas

KUPONAS — ATSIŲSKIT DEL 
TOLIMESNIŲ INFORMACIJŲ 

^^r^CORMACK^^ 
111 \y. VVashington St.,

J. W. McGORMAGK

’agydo PENĖ
JAI DĖS, “Gall- 
Stones” akme
ns tulžyje).
)-Be operacijos, 

lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

!)-Be užmarini- 
mo-migdym<\

I)-Be išgąšČio ir 
be skausmo.

1)-Be jokio pa
vojaus ir be

1 sužeidimo ta
vo sveikatos.

nuo penesaidės Na- 
mokslo budu dau- 
liga nereikės tau

5)-Pagydytas
prapatijos 
giau tąja 
sirgti.

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

Visi vaistai yra kenksaningi gy
vybei ir nusilpnina kūną, žmonių 
gydyme aš jų nevartoju. Visas 
žmonių ligas gydau Naprapatijos 
mokslo budu.

Profesijonalj patarnavimą teikiu 
savo ofise po No.

4652 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

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

Tel. Boulevard 8763
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pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali nekisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nedoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jtuns.

Liaterine, dantų tepalas, «valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų ęmales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš-

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPS1CO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėlas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. x Kaina 50c per 
paštą 55c. ar dvi už $1.05.

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 
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Saldainiai (Kendės) iš Lietuvos
Jau yra galinta gauti skaniau

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

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

Krautuvė atdara kasdieną:

V. M. Stulpinas & Co. 
3311SHalsted St Chicago 

Tel. Yards 6062

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

viršininką ,
Mark h am miestelio, prie 

VVestern Avė., mayoras ir tary
ba pašalino iš vietos to mieste
lio policijos viršininką Horley, 
kuris terorizavo automobilistus 
ir užlaikė biaurausią “speed 
trap"; veikdamas išvien su tei
sėju jis apiplėšė daugelį auto
mobilistų. Dabar prokuroras 
tyrinėja tuos jų žygius ir abu 
juos, policijos viršininką ir tei
sėją, atiduos grand jury. Pa
šalinta netik Horley, bet ir visa 
policiją ir daugiau^ ten ' “speed 
traps” nebebusią.

Nušovė butlegeriij • 
galvą •

Philip P’azza, vadas CMicago 
lleights bu! lagerių, tapo nušau
tas prie Milano Cafe, Chicago 
Heighls, kurios vienu savininkų 
jis buvo. Piazzo vadovavo to 
miestelio, kinis yra pavirtęs •— 
į antrą Cicero, butlegeriams, 
pats priklausydamas prie Tor- 
rio-Caponi šaikos. Jis buvo la
bai turtingas ir galingas ir to
dėl turbūt atsirado užvydas, 
prasidėjo kovą su kitais butle- 
geriais, ir jis tajx> nušautas.

Kad jis bus nušautas, galima ną vyrą ir vieną merginą, bandė 
buvo matyt iš įspėjimo dvejetą • nusižudyti pavieto kalėjime. Jis 
mėnesių atgal. Tada prie Derby iš paklodžių pasidarė virvę, ant 
Inu tapo nušautas jo pagalbi- kurios ir bandė pasikarti, pri- 
ninkas G. Lamberta ir viena rišdamas virvę prie kameros 
mergina. Pats Piazza išsigelbė- štangų. Tečiaus kiti kaliniai 
jo tuo, kad jis valandėlei užtru-įtai laiku patemijo, pašaukė sai
ko karčiame j ir išėjo iš jos ka-'gybą ir Gricius liko išgelbėtas.
da lamberta jau buvo nušau-(Nors jis tapo nugabentas ligo-' 
tas. Policija suprato, kad tie-ninėn, bet jo padėtis nėra pavo- 
šuviai buvo taikomi pačiam I jinga.
Piazza ir patarė jam apleisti i 
miestelį, bet jis atsisakė, tik
rindamas, kad jis jokių prieši
ninkų neturys ir nežinąs, kas 
galėtų jam keršyti ir geisti jo j 
mirties.*

Užvakar gi Piazza stovėjo' 
prie savo Milano Cafe, kuomet 
privažiavo automobilius, kuria-1 
me buvo keli žmonės ir iš kurio 
tuoj pasipilė šūviai, nuo kurių
Piazza sukrito negyvas. Po to 
užmušėjai skubiai pabėgo.

Policija spėja, kad nušovus 
Piazza kova tarp butlegerių pa
sidarys dar aštresnė ir dar ne 
vienas butlegeris žus toje kovo
je.

Surado kalinių 
karčiainų

Teisėjui McGoorty tyrinėjant 
iš kur pavieto kalėjimo kaliniai 
ir sargai gauna munšaino ir tai 
tiek, kad kaip kaliniai, taip ir 
sargai ateina į teismą visiškai 
giluti, jau pasisekė surasti tą 
munšaino šaltinį.

Tyrinėjimai prasidėjo po to, 
kaip į teisėjo McGoorty teismą 
stojo žinomas butlegeris McEr- 
lane visiškai girtas. Teisėjas 
pašaukė kalėjimo sargą paaiš
kinti kaip McErlane, būdamas 
kalėjime, galėjo prisigerti. Bet 
sargas atėjo dar girtcsnis ir 
už patį McErlane ir kada jį 
pradėta kamantibėti, tai sargas 
pradėjo teisėjui grūmoti gero
kai jį išspardyti. Už tai sargas 
tapo nuteistas kaipo paniekinęs 
teismą 60 dienų kalėjimam Sar
gas dabar teisinasi, kad jis bu
vęs išsigėręs pališiaus ir nežino
jęs ką jis darąs ir ką kalbąs.

Prasidėjo platesni- tyrinėji
mai apie tai, kur kaliniai gau
na munšaino. Išklausinėjus nie- 
kurius kalinius ir sargus, sku
biai padaryta kratą namuose 
prie 501 N. Doarborn St., tre
čiame augšte, priešais pat kalė
jimą. Ten rasta daug alaus ir 
guminius maišus munšaino. 
Tuos maišus labai lengva pa
slėpti po skvernu, įnešti į kalė
jimą ir iš jų, per guminę dūde
lę pagirdyti kalinius. Esą tas 
namas buvęs tiek arti kalėjimo, 
kad kaliniai tik sušvilpdavo — 
vieną kaitą kada norėdavę mun
šaino ir du kartu kada norėda

vę alaus —- ir tuojaus jiems 
buvo gėrimų pristatoma. Te
čiaus suimtoji moteris, Mrs. 
Mamie Gallagher, kuri prisipa
žino šinkavusi alum (nes jo bu
vo pilni kambariai ir buvo 
keletas geriančiųjų) sakosi, kad 
ji niekad nepardavinėįusi mun- 
šainol\ vien alų, niekad nenešiu 
si gėrimų kaliniams ir nepažyš- 
tanti kalėjimo sargų. Ją ir jos 
vyrą paliuosuota užsistačius po 
$1,000 kaucijos.

Policistas nušautas

Policistas Theodore Ander- 
son tapę nušautas negro plėši
ko, kurį jis bandė atklausti 31 
ir Wabash gatvių apielinkėj. 
Jam klausinėjant, negras grei
tai išsitraukė, revolverį ir palei
do vieną šūvį, nuo kurio An- 
derson sukrito ir pasimirė ke
ly į ligoninę. Kitoj pusėj gatvės 
ėjo kitas policistas, kdris ėmė 
negrą vytis ir jį pašovė. Pali
kęs pašautąjį negrą, jis nugabe
no mirštantį policistą į ligoninę, 
o kiti policistai atvyko j ieškoti 
pašautojo negro. Jie kraujo 
pėdsakais nusekė prie namo 
3128 S. ,Wabash Avė., kur neg
ras /bandė gintis, bet veikiai 
tapo nušautas.

Gricius bandė nusi
žudyti

James Gricius, kitaip Granit, 
kuris sėdi kalėjime už tai, kad 
įnešimo tikslais, kartu su savo 
draugu, nužudė Cicero tris 
žmones — taksikabo šoferį, vie-

Prieš bandant nusižudyti jis 
parašė laiškelį, kuriame jis su 
visais atsisveikina ir užsigina 
kaltinimo, kad jis <. nužudė ir 
merginą. Išpradžių jis neprisi
pažino prie merginos nužudy
mo, bet paskui ir prie tos žmog
žudystės prisipažino. Laiškely 
gi jis pakartotinai sako, kad 
jis merginos nenužudys.

Penki žmonės užmušti

Užvakar automobiliai užmu
šė dar penkis žmones, šiemet 
automobiliai užmušė jau virš 
450 žmonių vien Chicagoje — 
daug daugiau, negu kad peniai 
buvo užmušta per tą patį laiką, 
nors ir pernai skaičius užmuštų
jų sumušė visus pirmesnius re
kordus. Reiškia, nelaimės su 
automobiliais nė kiek nemažė
ja, bet nuolatos didėja. Kaip 
matyt, nežiūrint baisaus skai
čiaus užmušamųjų žmonių, au
tomobilistai neišmoksta atsar
giau važinėti, o ir peštieji ne- 
sidaro atsargesni, negi tėvai ne
mokina vaikų būti atsargiais ir 
nelakstyti gatvėse ’ (nes žaid
žiančių gatvėse vaikų užmuša
ma daugiausia). O veik visos 
nelaimės yra išvengtinos, jei tik 
visi -butų atsargesni.

• 76 m. amžiaus —
kalėjimai!

John Dunn yra 76 metų am
žiaus, o betgi tapo nuteistas 
Joliet kalėjlman nuo 1 iki 10 
metų. Ir jis dar padėkojo tei
sėjui už nuteisimą — Joliet 
o ne kokian kitan kalėjimam

Pasirodo, kad jis veik visą 
amžių yra praleidęs kalėjimuo
se ir jis ted jaučiasi geriausia. 
Pirmą sykį jis pateko kalėji- 
man 1884 m. už vagystę ir po 
to nuolatos į kalėjimus gryšęla- 
vo. Viso jis praleido kalėji
muose apie 25 metus. Dabar 
gi jis tapo nuteistas į kalėji
mą už apiplėšimą lietuvio Ąnta- 
no Kulonskis sankrovos, 1429 
S. 49 Ct., Cicero. Prie plėšimo 
jis prisipažino. x

“Labai sunku teisti kalėjiman 
tokį seną žmogų”, pareiškė tei
sėjas GemmilI, “bet išrodo,'kad 
jis negali kitur gyventi, kaip 
kalėjime.“

Lietuvių Rateliuosa.
Cicero

Pereitą pirmadienį buvo rašy
ta, kad vietos spulkos apyvarta 
per paskutinį bertainį (3 mėne
sius) siekė $11,000. Vėliaus bu
vo pataisyta $11,100. Abidvi 
klaidingos. Spulkos apyvarta 
per ta laiką sieke, net $111,000.

— S. C.
_____ L___

Ar mums rupi SLA- 
reikalai?

Jeigu Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje uuga -p- ir visi pri
pažįsta, kad jisai dabar auga 
sparčiau, negu kada nors pra
eityje, tai išrodo, kad juo inte
resuojasi ir jam pritaria musų 
visuomenė. Tuo labinus, rodos, 
turėtų interesuotis juo pi'tys 
Susivienijimo nariai. Bet keip
tas dalykas, kad į SLA. kuopų 
mitingus didele dauguma narių 
nesilanko.

Susivienijime yra nemažai 
kuopų, kurios turi po du-tris 
šimtus ir daugiau narių, bet į 
jų susirinkimus retai ateina 
daugiau, kaip pusšimtis,. Ir iš 
tų, ką eina, daugelis piktai už
simoka duokles ir vėl kiūtina 
namo. Kodėl toks apsileidimas?
Ar jau taip sunku vieną kartą'zė, viešėdamas Chicagoj, nepa- 
l>er mėnesį pasėdėt porą va- sirodė musų visuomeniniam 
landų susirinkime ir pasiklau- gyvenime, taipjau nesiteikė mus, 
syt, kaip svarstoma organiza- chicagiečius, supažindinti su sa- 
cijos reikalai? | vo kūryba. Jis vien prisižiuri-

Kas nenori nei dalyvauti or-'nėjo Chicagos lietuvių gyveni- 
ganizacijos reikalų svarstyme,1 mo iš tolo, kaipo žiūrėtojas pats
nei pasiklausyt, kaip kiti juos į tą gyvenimą neįeidamas, 
svarsto, tas nėra geras narys. I j0 skaitlingi draugai Jiiiki 
Jis yra apsileidėlis ir savo rei- jam smagios kelionės įr sek- 
kaluose, ir savo pareigose prieš mingos darbuotės Lietuvoj, 
visuomenę. Organizacija gyvuo- • < _l. E. P.
ja tiktai tuomet, kai jos nariai_____ _____ _____ ■ ________
veikia. Jeigu nariai paliauja; . z
krutčję, tai visas organizmas'
apmiršta, ir tuoinėt su juo ga
li atsitikti visokios nelaimės: 
arba jisai gali visai netekti gy- 
vybčs, arba’ Į gali
kokia nors liga. ,

Pažiurėjus šiandie 
stovį, negalima sakyt, 

į SLA.
kad ji

sai rengtųsi gulti į grabą. Toli I tų ir kiekvienas 
gražu! Bet liga jam yra prisi-
metus. Paskutiniame seime, 
Brooklyne, matėme, kaip bu
vo pakilus jo temperatūra. Tai 
dėl ligos, kurią Susivienijimas 
serga. Bakterijos, atsiradusios 
jo kūne, iššaukė baisų karštį, 
taip kad net buvo baugu, ar ji
sai tą karštį pakels. Reikia pa
sidžiaugti, kad SLA. tą krizį 
išlaikė — bet ar ne -patys na
riai butų buvę kalti, jeigu jisai 
butų buvęs ligos paplautas? Ar 
ne tie vyrai ir moters butų* bu
vę kalti, kurie nesilanko į su
sirinkimus ir nesirūpina apgin
ti savo organizaciją nuo pavo
jingų “bakterijų”?

Bent po seimo, kuris paro
de, koks, pavojus grasina Susi
vienijimui, visi nariai turėtu 
susiprasti ir pradėti daugiaus 
rūpintis savo organizacijos rei
kalais. Kuopų susirinkimus pri
valo lankyti kiekvienas —' ne 
tik duoklių užsimokėjimui, bet 
ir dalyvavimui • diskusijose ir 
balsavimuose. Tai pirmutinė 
narių pareiga. Ir tai yra vię- 
nintėlis tikras, būdas apsaugoti 
organizacijų nuo “noglo smer- 
ties” ir nuo ligų.

Vienas Narys.

Sugrįžo Chicagietė
Ketvirtadieny, liepos 22 d. 

sugryžo į Chicagiį senovės gy
ventoja p. Janniette Deleišienė. 
Kartu su savim atsivežė ir dvi 
savo dukraites Kastanciją ir 
Loriną, vieną 9, kitą 11 metų.

P-nia Deleišienė pagyveno 
Lietuvoje 10 metų. Dabar apsi
stojo pas savo brolį p. Kybortą, 
7659 So Sąngomon • St. P-as 
Deleiša taip-pat neužilgo pribu
siąs į Chicagą. Jis yra užtru
kęs kelyje. P-nia Deleišienė 
turėjo daugybę draugų ir drau
gių Chicagoje, kurie galės dabar 
su ja pasikalbėti, telefoliuojant , 

‘ . araa T; i ........ • Vaidylų iškilmes įvyks ČernauskoVmccjĮIWS 9709. Ji buvo geidi Subatoj, Liepos 31,

žinoma kaipo p-lė KylSartaitė.
— Reporteris.

Butky Juzė gryžta 
Lietuvon

Per keletą mėnesių Chicagoj 
viešėjo jau pasižymėjęs Lietu
vos pbetas Butkų Juzė. Baigęs 
augštuosius mokslus Vokietijoj, 
jis buvo atvykęs Amerikon ar
čiau susipažinti su Amerikos 
lietuvių ir abelnai Amerikos 
gyvenimu. Išpradžių jis trum
pą Idiką vįešėjo Easton, Pa., o 
paskui atvyko Chicagon, kur il
giausia užtruko.

Tečiaus šiandie jis Chicago 
apleidžia. Dar kelioms dienoms 
apsistos Easton, Pa., o tada jau 
plauks Lietuvon. Apleis jis 
Ameriką rugp. 1 d., išplaukda
mas didžiuoju laivu “Levia- 
than”.

Jo draugai, atsisveikinimui ir 
kaipo jo atminčiai viešėjimo 
Chicagoj, susidėję nupirko 
“Naujienose” ir įteikė poetui 
Remingtono rašomąją mašiną, 
— tinkamiausį ir reikalingiau- 
sį jam, kaipo rašytojui, daiktą.

Dovanai aukojo: Emma Por- 
malienė $20, adv. K. Gugis $10, 
.A. Lalis $5, G. Burbas $5, K Pe
čiukaitis $3 ir Brothers Studio 
$1.00.

Gaila, kad poetas Butkų Ju-

Pranešimai
. ui 9

KIEK KAINUOJA , ŽMOGUI PRA
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $ll)U.0() ant syk |r 
$6.00 į metus per visų 

likusį gyvenimų.
Kiekvienas musų praleistas dole- 

i ris sudaro nemptonių juostų cen- 
i centas atlieka 

Į tam tikrų darbą. . Praleisdami cen
tų paskui centų, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtų ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

I Atsiminkite tal,« kada jus praloi- 
1 džiate pinigus. Atsiminkite, ktek 
i tie pinigai uždirbtų Jums jei pėač- 

tumet juos į banką ar spulką?
; Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.90 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamišlyk kiek jūsų 
Šimais uždirbtų jei laikytumėt jj 
čia per 20 motų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 8o. Halsted St.

Prisidėkite i šių draugiją
Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 

yra didžiausia savišelpos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys 
skyriai pašalnos sergantiems nariams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Nariais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų yra priėmamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas Įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 17$9 So. 
Halsted St. Tel.' Roosevelt 8500.

Pavieniai nariai norinti įstoti j 
šią draugiją, galite paduoti prašy
mą bile vienam draugijos «nariui, 
arba kreipkitCs j “Naujienas”, čia 
galėsite išpildyti . aplikaciją į Chi
cagos Lietuvių Draugiją S. P.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

Didelis metinis išvažiavimas, kurį 
rengia Draugystė Lietuvos Gojaus, 
Chidago, Illinois, Nedėlioj, Liepos 
(July) 25-tą dieną, 1926, Julijono 
Savicko farmoj, ant Keane Avė., pir
mas geitas už Lietuviškų Tautiškų 
Kapinių, Jų^tice Park, III. Įžanga 
veltui, ir bus uždyką įstojimas į 
Draugystę Lietuvos Gojaus tą dieną.

P. S.: — Važiuodami Keane Avė. 
automobiliais, ' pamatysite ‘didelę iš
kabą prie geitų, arba važiuodami 
strytkariais, važiuokite tais pačiais 
karais, kui’ į Lietuviškas* Tautiškas 
Kapines važiuojate, paskui eikite pro 
kapinių šalį ligi antro kalno, kur yra 
ta farma, bus iškaba prie pat kelio 
pastatyta, širdingai kviečia visus at4 
šliaukyti

Draugystė Lietuvos Gojaus

Lietuvių Piliečių Brolybės K1 lu
bas Amerikoj kviečia visus narius 
atsilankyti ant pusmetinio kliubo 
susirinkimo, kurs įvyks liepos 25 d., 
1 vai, po pietų, Mildos svetainėj. 
Bus daug svarbių reikalų aptarti.

Antanas Zalagenas, prot. rašt.

PRANEŠIMAI
Sandariečiai rengia “beach party” . 

Jackson parke, nedėlioj, Liepos 25 
d.. 2 vai. p. p. Bus užkandžiai ir pa
sikalbėjimas Sandaros labui.. Kvie
čiami sandariečiai ir svečiai, nes yra 
svarbių dalykų dėl kiekvieno sanda- 
riečio. — Reng. Komitetas į

DRAUGIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS

Tautiška draugyste Lietuvos 
Dukterų rengia 

DRAUGIŠKĄ IŠVAŽIAVIMĄ 
4su dovanomis 

Nedėlioj,* Liepos-July 25, 1926 
ZALECKIO FARMOJ 
prie Tautiškų Kapinių

Taigi kviečiame gerbiamų visuo
menę kuoskaitlingiausiai atsilankyti, 
nes bus skanių vzalgių ir šaltų gėri-, 
mų. Taipgi bus puiki muzika, prie 
kurios galėsit linksmai laikų pra-, 
leisti. Kviečia ^engėjos.

ASMENŲ JĮESKOJIMaF
PAJIEŠKAU savo vyro Jono Chle- 

vinsky. Prasišalino nuo manęs Bir
želio 21 dienų. Paliko mane bėdnoj 
padėtyj. Kas žinote kur jis randasi, 
meldžiu pranešti. Atlyginsiu.

JADVYGA CHLEVINSKY 
3655 So. Emerald Avė.

Chicago, III.

PAIEŠKAI! Leono Skrebuteno ir! 
Juozo Buroko. Aš apvažiavau Ir 
Clevelando ir> turiu reikalų prie 
tamstų. Jie patys ar kiti juos pa
žįstanti prašomi duoti man žinių. 

Povilas Pirštelis
916 W. 18th PI., Chicago

■APSI VEDIMAI
PAIEŠKAI! apsivedimui vaikino 

arba našlio, nejaunesnio kaip 45 m. 
Aš esu 42 metų našlė, turiu 2 vai
ku; abudu uždirba pragyvenimų.

815 W. 34 PI.
1 lubos 

CHICAGO, ILL.

JIESKO PARTNERIU
PAIEŠKAI! partnerio grosernės 

ir bučernūs biznyje. Vienas vaiki
nas negali apsidirbti. Priimsiu ir 
nepatyrusi biznyje. 3349 South 
VVallace St.

ISRENDAVOJIMUI __
PARENDAVOJIMUI 6 kambarių 

flatas, naujas, paskutinės mados 
įrengimai. 4238 So. Talman Avė.

BR1GHT0N PARKE
ANT rendos 2 šlorai, tinka 

dėl barbernės ir dry goods 
krautuvės.- Duosim dykai ren- 
don 1 mėnesiui.

4345 S. Troy St.

RENDON moderniška krautuvė, 
tinka dėl pirmos klesos čeverykų1 
krautuvės, naujoj biznio apielinkėj. 
Savininkas,, 4191 Archer Avė.

IfUlfMTKAMBARiy
RANDAI du kambariai pavieniams 

pigiai ir ramioj vietoj, nėra vaikų, 
taipgi ir garadeius. 830 W. 84th St., 
Tel. Boulevard 7556.

LIETUVIŠKAS KOTELIS 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 GADE1KO
1606 So. Halsted St. -

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

FRONTINIS ruimas rendai, mau
dynė, 2 lubos. 3415 So. Emerald 
Avė. >

PASIRENDAVOJA kambarys : 
dėl vieno vaikino ar dviejų be! 
valgio; šviesus ir švarus. Visi)' 
parankumai, prie mažos šeimy
nos, 2-ros lubos.

7027 So. Rockwell St.

RENDAI puikus ir moderniškas 
kambarys dėl vieno vaikino, puikioji 
ir parankioj apielinkėj, 3237 Ąuburn I 
Avė.. 2rl'as flatas. i

2 RUIMAI rendai, vaikinams arba Į 
merginoms, gu valgiu ar be valgio,! 
maudynė. 827 W. 34th PI., 2-ros įu- . 
bos užpakalis. ' PAIEŠKAI! darbo už džiani- 

. .torių, prie boilerio arba bile KAMBARIS rendai vyrui, ar mer- ... ... j .

ginai, šviesus, frontinis, $5 savaitei. K _ l ...
6340 So. Albany Avė., 1-mos lubos, 
Tel. Prospect 4Š20

ĮVAIRUS SKELBIMAI
lietuviu spaustuve

Spauzdinąm įvairius spaudos dar
bus: laikraščius, knygas, konstituci-
jas, programų, plakatus, likiejua ir | RE1KAT.1NGA moteris ar 
visokias blankas. Spaudos darbus' .
padaromo greit ir gražiai. Reikale mergina dirbti prie namų ant 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės ūkės.
j musų spaustuvę. • 1 •

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ
SPAUSTUVE

710 W. 33rd St., Chicago, 111.
Tel. Yards 6751

[VAIRUS SKELBIMAI
........

Tek Yards 7282
Bes. Tel, Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS 
Geležiniu daiktu ir jrankiu 

krautuvė

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

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas ištaisomas 
ir garantuojamas už ¥4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apiclinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo ištaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J, 
Dunne Roofing Co.. 3411-1.3 Ogden 
Avė. Phcr.e Lawnoale 0114.

............
Tel. Lafayette 8705—8706

. RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
x CHICAGO

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų' 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos.

Sosthcima, 1912 So State St. 
__________________________ z

Auburn Upholstering Shop 
7153 So. Morgan St.

JUS surasite, kad mes esame ži
novai reupholstering, pališiavimo, 
suklijavimo, kabinot darbo ir t. t. 
ParĮoro setai ir matracai daromi 
ant orderio. Turime visokių sam- 
pelinių materiolų.

Phone Stewart 9739
ĮVEDAME elektrų su geromis 

lempomis 4 ruimus už $55. Taiso
me radio ir visokius motorus. Del 
platesnių informacijų kreipkitės 

K. O. ELECTRIC 
3453 So. Auburn Avė. 
Tel. Boulevard 7590 , (

ADVOKATAS — Nesirūpinkit apie 
savo trubelius, legalius dokumen
tus, patarimus ir t. t., greitas vei
kimas. Advokatas Wallace, 2204 
Michigan. Cal. 1143.

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

LITTLE STAR HAT 
CLEANERS
3328 S. Halsted Street 

Tel. Boulevard 0170

Tel. Prospect 7960

Alias Fuel Gompany
Prezidentas V. Gapszewicz

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

pigesnės

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

KONTRAKTORIUS
Statau naujus namus ir taisau se

nus, darau cementinius skiepus, ga
ražus ir t. t. labai pigiomis kaino
mis.

K. Potomski
1026 N. Ashland Avenue 

Tfel. Brunsvvick 5120

JIESKO DARBO

Kreipkitės:
3334 S. Morgan St.

REIKIA DARBININKU
\ MOTERŲ

Galima matyti vakarais
I

ant 6. Subato.j po piet ir šven- 
ta<|ienyj. ĄNNA JUTKUS, 928 
W. 35th PI.

REIKIA DARBININKjĮ
MQTERV

REIKIA moterų darbui nuo štukų 
namie. Lengva išmokti, gera mokes
tis. 159 N. State St. Room 1632.

REIKIA OARBiNiNKT
VYRŲ

REIKALINGAS šiaučius, patyręs. 
748 W. 33rd Street

AB neturit darbo ir norit 
dirbti, parašykit man keletą 
žodžių, Naujienos, Box 825.

REIKIA 2 patyrusių shearmenų 
darbui prie No. 2 žirklių. Gera al
ga ir nuolatinis darbas. Cohn and 
Steel Co., 2034 Sputhport Avė.

RAKANDAI .
PARDAVIMUI 4 ruimų rakandai, 

daiktai visi geri, nupirksit pigiai, 
sykiu ar po vieną, sykiu ir ruimus 
galima renduoti. Kreipkitės vaka
rais nuo 6 vai. Nedėlioj visą dieną.

821 W. 33rd Place 
3-čios lubos frontas

GRAŽUS šilkinis moliair parloro 
setas, 2 ir 4 šmotų, riešutinis mieg- 
ruimio setas, dreseriai, rakandai var
toti tiktai 1 mėnesį. Pigiai.

6010 South Park Avenue

PARDAVIMUI rakandai, 2 daining 
ruimo setai, 2 siuvamos mašinos 
Singer, White. 822 W. 37 PI. 2 lu
bos.

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai ir pianas. Beveik nauji, aštuoni 
mėnesiai tik vartoti. 3159 South 
Halsted St. 3 lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI rakandai, daining 
ruimo setas, parlor setas ir kitokių 
visokių smulkių daiktų; daiktai nėra 
vėliausios mados Nupirksit pi
giai. . ' (

Atsišaukite ’ ,
7739 So. Marshfield Avė.

AUTOMOBILIAI
\x ♦

Studebaker aytomobi- 
/^BMIliai yra vieni iš tvirčiausių 
^MRHWlir kainos prieinamos, nes 

kompanija pati .viską ga- 
mina. Tokiu budu Stude

baker ir yra užvadintas “one profit 
car”. Niekas kito pelno negauna 
kaip tik ji pati, 'nes pati gdmina: 
bodies, enginus, transmission, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
pejką po dalį iš kitų kompanijų. Tai
gi "ąa^manot' pirkt! ar mainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime.

Milda Auto Sales 
3121 So. Halsted Street 

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

PARDAVIMUI arba mainymui 1 
V/illys Knight sedan. 1 Hupmobile 
sodan. J. Budrick, 3742 S. Parnell 
Avė.

PARSIDUODA 1923 metų Mar- 
mon touring karas. Kam reikia gero 
karo atsišaukit 3139 So. Parnell Av., 
1-mos lubos iš užpakalio.

KAS turit parduoti Chevreley ar
ba Ford, sodan ar touąing, nese- 
nesnius kaip 1924 molų. Atsišaukit 
subatoj ir nedėlioj, nuo 9 iki 3 po 
pietų.

4033 S. 1 aiman Avė.
\ 2 fioor.

PARSIDUQDA pigiai 5 pasažie- 
rių Overland touring karas, gera
me stovyje. 416 Hart St. arti 400 
No. Robey St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grojiklis pianas, 

tiktai biskj vai totas, vėliausios ma
dos išmarginimo, kaina $115, įskai
tant rolelius. ir benčių, $50 cash ir 
po $10- į mėnesį atsakantiems žmo
nėms. t

VAITONITIS
6512 So. Halsted St., Ist fl.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė lietuvių ir maišytų tautų apie
linkėj. Geras biznis.

3220 W. lllth Street

BARGENAS. Parsiduoda cigaretų, 
cigarų ir ice cream krautuvė ant 
kampo, tarpe dviejų mokyklų. Dide
li 5 ruimai, renda pigi.

1730 So. Union Avė.

PARDAVIMUI bučernės fikčeriai, 
yra kas tik reikalingas prie bučer
nės. Nupirksit labai pigiai.

3156 So. Wallace St.

PARDUOSIU furničių Storą pi
giai dėl to, kad turiu išvažiuoti į 
Lietuvą trumpu laiku, arba mainy
siu ant namo; meldžiu atsišaukti.

• 4559 S. Paulina St,
Phone Yards 0145

Klauskite
Rymkievicz

, LAIMINGAS BUSI

NUSIPIRKĘS šį anglių jardą. 
Biznis su anglimis yra pelningiau- 
sis, nereikia patyrimo ir nėra tro- 
to. Gldijna mainyti ant ko nors 
arba priinn pusininką,

J. Stanko '
901 W. 33 St.

Yards 4669 ,
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PARDAVIMUI ;
GERAS Pianų bargenas. Pianistą, 

bungalow grojiklis pianas, New Yor- 
ke išdirbtas, gražaus styliaus, artis
tinis balsas, liiiiu parduoti su ben- 
čiumi, rolėmis už $1,35, pasimatykit 
su i\Jr. Smythe.

NATIONAL PIANO STORES
2332 W. Madison St., Ist fl.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA kuknės nečius, dėl 
anglių, guzo, taipgi vandenį sušildo 
l abai »re»os rųš»es, pigiai.

1635 So. Lawndale Avė.
r Te i. Rock'veli 0620

PARSIDUODA grosernė ir biu'er- 
nė, steum hvut, tiansfer, tysai ant 
6 metų. Parsiduoda dėl ligos savi
ninko. Turi būti parduota į kelias 
didaus.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Box 823
a

‘ NAMAI-2EMF

NAM1I-2EMČ
PARDAVIMUI medinis namas; 

lotas 32 y 125. 11117 S. Spnulding 
į\ve. Mt, Greomvood, III.

SAVININKAS parduoda murini 
nauji namą, 2—5 kambarių, karštu 
vandeniu šildoma. Priimsiu lotą i 
mainus. Namas ramias! arti vie
nuolyno.

2619 W. 69 St. * 
Phone Canal 7173

PĄRDAVIMUI bučernė ir groser 
nė. su namu arba be namo. Gera biz 
nio vieta. 2701 W. 48rd St.

PARDAVIMUI delikateRsen ir gro- 
sernė, Icp Cream, saldainių ir ciga- 
iu, nebrangi kaina. Turi būt parduo
ta tuojau dėl ligos.

4465 So. VVells St.

PARSIDUODA restaurantas su 5 
kambarių pagyvenimu užpakalyje. Iš 
priežasties ligos. Del informacijos 
a ūki ties prie 5544 So. Sawyer Avė.

PARDAVIMUI delikatessen, gro
telio, saldainių, tabako, geroj vietoj, 
pigiai. 6000 So. Aberdeen St., Tel. 
Wentworth 7046. S

DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA garažas, geroj vie

toj. Biznis geras.
IR LUNCH Room. Biznis geras, 

prie šapų
JOE BAHTIN

5656 S. \Vell.s St.
Tel. Englesvood 5563

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
ealeessen, įsteigta ilgus metus ir 
darantis gerą biznį. Parsiduoda dėl 
ligos. 155 W. 59 St.

PARSIDUODA pirmos rūšies gro- 
sernč, ice cream, kendžių ir visokių 
fruktų krautuvė, geroj vietoj, prie
šais šv. Jurgio bažnyčios, ant Bridge- 
porto. Priežastis pardavimo, važiuo
ju Lietuvon.

919 W. 33rd Street.
Tel. Yardą 2109

BAKGENAS
Parsiduoda delikatessen krautuvė 

ir lunch ruimis. Biznis randasi labai 
geroje vietoje aiti Jackson Parko ir 
yra netoli maudynių. Kostumerių 
yra užtekttoai kaip dėl panrastd taip 
ir šveptu dienų. Kreipkitės:

Phone Fairfas 0035

VARGONININKŲ ATYDAI
Turiu daug knygų su gaidomis 

— tinkamos visokiems chorams —i 
svietiškiems ir bažnytiniam*, Gies
mių, dainelių lietuviškų ir lotyniš
kų. Turiu daug preliudijų ir rank- 
vedžiu vargoninkams. Parduosiu 
tūbai pigiai. Kreipkitės laišku arba 
asmeniškai po 4 vai. Ig. Vierbello, 
1508 So. Honore SI.

PARDAVIMUI barbernč — 
sykiu yra gyvenimui ruimai. 
Taipgi parduodu farmą ir lotą 
----- uosi u viską pigria.1. 
Kreipkitės po 4 vai. kasdie j bar- 

bernę 4508 S. Honore st. Chicago

PRIIMSIU cash $100 arba išmokė
jimais už $7(M» vertės grojiklį pia
ną, su benėimni r 120 rolelų. šis 
pianas labai gerai groja. Turit jį 
pamatyti kad įvertinus.

M R. JOBLEN, 
2332 \V. Madison Si., I fl.

PARDAVIMUI grosernė, saldainių, 
ice creamo irt visokių daiktų krau
tuvė. Parduosiu pigiai, renda ne
brangi, trys ruimai pragyvenimui, 
Brighton Park.

Kreipkitės;
4506 S. Talman Ave.x

PARSIDUODA barbernė, 2 kėdžių, 
išdirbtas biznis per 10 metų.

1923 Wabansia Avė.

PARDAVIMUI grosernė su namu 
arba be namo. Geroj biznio vietoj.

3400 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir kendžių 
Storas. Parduosiu pigiai.

3530 So. Pamell Avė.

PARDAVIMUI pigiai kendžių, ice 
cream ir kitokių daiktų krautuvė.

530 W. 26th Street

DENTISTO ofisas parsiduoda su 
visais įrengimais, apleidžiu miestą. 
Dr. Stevens, 3464 So. Halsted Street, 
Boulevard 3333.

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė; įvairių tautų kolonijoj; cash biz
nis, priežastis pardavimo — mirtis 
savininko. 6010 So. Kedzie Avė. ' - J

PARSIDUODA lunch ruimio 
fikturei ir grosernės ice box. 
Taipgi gali pasirendavoti lunch 
utimi, nes biznis ėjo labai gerai. 
Galima pinigų pasidaryti 551 V/. 
11 PI. Phone Canal 3594.
________________________<-

PARSIDUODA ice cream parloris, 
kendžių ir tabakus. Biznis geras, 
išdirbtas per daugeli metų. Yra 
Moras ir 3 dideli kambariai. Par
duosiu pigiai.

Kreipkitės; 
712 W. 14 Place.

PARSIDUODA konstantinka, 
102 rūktų, trypul, pigiai. Galit 
malvti vakarais nuo 6 iki 9 v. 
vakaro. \

929 W. 33rd Place
Ist floor front.

WISCONSIN farma ICO akrų, 80 
akių dirbamos, kita ganykla, nėra 
budinkų. Greitam pirkėjui labai pi
giai! Phone Pullman 8398 po 6 va
kare.

W ALTE R TESSER 
10641 Stephe.ison Avė., Chicago, III.

MURINI7: cottage 5 ruimų, su 
beizmentu 5 ruimai, 2 ruimai atike, 
toiletai, vanduo. Bargenas.

3105 AVallace Street

PA RIMUOSIU arba mainysiu ant 
bile ko. 2 pagyvenimų namą su vi
sais įrengimais. Sis bargenas ilgai ne
bus. Pasiskubinkite. Kreipkitės vaka
rais.

2864 W. 38th Street 
Antros lubos 
Chicago, III.

PARDAVIMUI ar mainymui biz
nio nama.4 Vertas $16,000. > Atiduo
siu daug pigiau ar mainysiu ant ma
žesnio namo ar lotų, šaukite 

Lafayette 3533

PARSIDUODA 2 pagyvenimų, ga
ru šildomas mūrinis namas, 5-6 kam- 
jarių, 2 karų garadžius. Norint įsi
gyti pigiai namą, atsišaukit 
. 7726 St. Lavvrenęe Avė.

PARDAVIMUI 7 kambarių 
rezidencija, 30 pėdų lotas,’ garu 
šildoma, 1 karo garažas, taip
gi 30 pėdų pločio, galima pirk
lį sykiu arba atskirai.

5145 §6. Troy St.

Atyda Namų Investoriams
Augštos rųšiqs 1 augšto krau

tuvė ir fialai, apibudavota bal
tomis plytomis, garu šildoma, 
25X33 pėdų, dar galima dasta- 
tyti 2 diaugiau augšhi, 2953 
Belmonl Avė. Juniper 1673,'

PARDAVIMUI bizniavas na
mas su buČerne ir groserne, 4 
ruimai gyvenimui, su akru že
mės, kampinė vieta, arba mai
nyčiau į rezidencijos namą ar
ba bungalow. -Kreipkitės:

107th St. ir Iloman Avė.

PARDAVIMUI grosernė, su namu 
arba viena, arba mainysiu ant ma
žos stubos. Prospect 2559.

160 ir 80 akrų farma pardavimui, 
WiscotiRin valstijoj, labai pikiui, su 
visais įtaisymais. iŠ. CZAPLINSKI, 
927 N. Winchester Avė.

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

SHIVELY and WHITE 
EXCLUSIVE AGENTS 

3044 W. 63rd St., Prospect 1616

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bųn- 
galow, karštu vandeniu šildomas, 
tile vana, ugnavietė, 2 karų gara
žas. yra visi įrengimai, bargenas. 

3231 Natchez Avė.
--------------------------------------------- Z—

PARDAVIMUI prie 9416 Prairie 
Avė., 5 kambarių bungalow, naujas. 
Parduosiu mokant taip kaip lendą, 
$300 įmokėti. Savininkas

J. BLADON
22 W. Monroe Street 

Kandolph 6640*

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, 6-6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, tile stogas, pleisteri^tas 
skiepas, iš fronto ir užpakalio por- 
’iai, 3 metų senumo, geroj apielin- 
kėj, netoli elevatorių, kaina $15,900. 
Savininkas

1837 So. 50th Avė., Ist'fl.

PARDAVIMUI 2 augštų namas, 
po (J kambarius kiekvienas, pečiumi 
šildomas. Tikras pigumas. Pasima
tykit su savininku. Netoli Brighton 
Parko. Savininkas

1636 W. 32nd Place
Tel. Lafayette 3464

PARDAVIMUI mūrinė “cottage, 
elektra, maudynė, 2 karų mūrinis 
garadžius. 3209 So. Union Avė.

MŪRINIS namas, parloras, 
valgomasis kambarys, virtuvė, 
2 miegami kambariai, vana ant 
pirmo aukšto, 5 miegruimiai 
aukštai, vanduo, virtuvė, lan- 
drė, toiletas ir frontinis kam
barys skiepe. Trimingai aržuo- 
lo ir kieto pine, kaip naujas. 
Viškai su grindimis. Furnas 
šildomas. Jardas ir 4 kambarių 
ctottage iš užpakalio. Visi kam
bariai šviesus, nauji elektriniai 
drūtai. Title grynas. Pardavi
mo priežastis — mirtis tėvų; 
$8-100 cash, o išmokėjimais 
$8990. Rieger, 5383 Emerald 
Avė., netoli Halsted St.

60x125 lotas prie Sacramento 
Avė., tarne 66 ir 67 SI? Tinka dėl 
t flal'* namo, pigiai. Alsilankykit 
arba iHefonuokit subaloį arba pa- 
nedėl.v. Brokerių nereikia.

MR. JANSKI
Alias Reul Eshile & Inprovemenl Co. x

6003 Kedzie Avė.
Repiihlie 1500

PARSIDUODA farma 160 akrų, 
apie 90 dirbamos, ant gražaus ir 
žuvingo ežero, su gerais budinkais, 
gyvuliais ir mašinomis, apgyventa 
lietuviais. Parsiduoda ar mainysiu 
ant Chicagos namo, bet neturi būt 
brangesnis kaip $20,000., Platesnių 
žinių atsišauk*!! per laišką, pami
nėdami koks namas ir jo kaina. L. 
Belski, Rhinelander, \Vis.

PARSIDUODA 5 kambarių medi
nė cotti. 'e su beismentu, su dideliu 
lotu, cash $1500, likusius mėnesi
niais išmokėjimais.

Kreipkitės;
1631 S. Sawver Avė. arba 

RUBIN BROS. .
4155 Archer Avė.

KODfiL NE 
<raustykitė« j savo locną namą už 
>45 j mėnesį, tiktai biskj iš pradžios 
įmokėjus,

$5950
Už naują 5 kambarių medinį bun- 
galow, cementiniu pamatu, furnas 
šildomas, su grindimis viškai, yra 
vietos dėl daugiau kambarių, laun- 
drė, pentrS ir t. t. Illinois Central 
transportacija. Tiktai 6 liko. Mainy
siu j gerą, lotą arba morgičius. Tai 
yra darbininko proga įsigyti sau na
mą.

E. R. DRASLER, Budavotojas 
11901 Michigan Avenue 

Pullman 9740-4373

N AMAI-2EME
Visi čionai — tikras bargenas

KAS pirmas, tas tikrai laimės, 
Jll akrų geros žemės, nauji hudin- 
Kai, labai puikus, anl Michigan 
ežero, 10 akrų sodno, kaina $3500.

•10 AKRŲ juodžemio, 10 kamba
rių stubn, geros barnės, 2 arkliai, 
2 karvės, 8 akrai kviečių, 8 akrai 
komų, 1 akrai avižų, 4 akrai bul
vių, 160 vištų, 40 tonų šieno, ma
šinos kokių lik reikia, $44QO.

80 AKRŲ juodžemio, 12 Kamba
rių stubn, garu šildoma, vanduo 
stuboj. barnės, 11 karvių, 1 ark
liai. 80 vištų, laukai apsėti viso
kiais javais, ant gero kelio, kaina 
$6500,

15 AKRU, Prie Michigan ežero, 
apsvadinta sodnu ir visokiais me
džiais, pačiame inie«tukyje, pui
kiausi šluba ir garažas, kaina 
$12,000, verta $20,000.

20 AKRU žemės, pušyno giria, 
sodnas, vidutinė šluba ir barnė, ,2 
mylios nuo miesto, kaina $1500.

10 AKRŲ pačiame mieslukyjc, 
gera didelė šluba, puikus sodnas, 
už $1800.

10 AKRU geros žemės, arti eže- 
ruko, daug girios, nėra namų, $400

80 AKRU, visa dirbama, geros 
žemės, arti miesto, vidutiniai Bu
dnikai, $2100.

119 AKRŲ geros žemės, 10 akrų 
sodno, 10 akrų girios, geri budin- 
kai. 2 stubos, kaina $3500, arti 
miesto.

60 AKRŲ geros žemės, puikiausi 
budinkai ir sodnas, gyvuliai, javai, 
viskas kainuoja $8500 arba mainy
siu ant namo geroje vietoje.

P. D. ANDBEKUS 
Beal Estate 

Pentwater, Mich.

MARQUETTE MANOR
Turime 1 puikiausi bungalow, 6 

kambarių Mi bloko iki parko, par
duodam labai greitai arba mainom 
ant grosemių arba bučernių. Pra
šome atsišaukti.

6605 So. Ricbmond St.
Tel. Hemlock 5939 arba 

l4ifayette 7652

BRIGHTON PARK
2 augštų medinis, 2-4 kambarių 

flatai, moderniškas, geroie vietoje,' 
cash reikia apie $2000. CAftnf) 
Ekstra bargenas

2 augštų naujas mūrinis naųmas, 
2-4 kambarių flatai, moderniškas, 
cash reikia $2000, kitus kain ren- 
<Iq.. uI i« "TbargenaH W

Mes turime visokių mainų._ Atsi- 
lankvkit ir pasimatykit su mumis.

B. R. PIETKIEWICZ & 00.
2612 W. 47th St.

PIGIAI PAHS1DUODA 5 kamba- 
rių bnugalow, tvartas, garadžius vie
nam automobiliui. Nauja viskas, tik 
ką" pastatyta. Taipgi vienas akras 
žemės. Parduosiu viską arba visą 
žemę arba į lotus padalintą, arba 
mainysiu ant namo Chicagoj; galima 
matyti kasdien iki 1 vai.

10330 S. Turner Avė. | 
M t. Greenwood, III.

BARGENAS — Bungalow, už $800 
pinigais nupliksite 6 kambarių bun- 
galow, sw naujos mados įrengimais, 
yra lentynos dęl knygų, ugnavietė, 
bufetas, įmūryta vana, piet-vakarirtėj 
daly miesto. Transportacija tiktai 5 
minutės nuo naujosios Krane dirbtu
vės. Arba mainysiu j mažesnį na
mą šiaur-vakarinėj daly miesto. iTel 
Informacijų atsišaukit,

2295 Milwaukee Avė., 
Tel. Humboldt 0779 

arba 5034 Archer Avė. 
Tel. I>afayette 7546

PARDAVIMUI 2‘/j augšto mūri
nis namas, geras skiepas, pečiumi 
šildomas, akmenų pamatu, 2-6 ir 1-4 
kambarių, yra gasas, elektra laun- 
drė.

5757 Laflin Street 

--------------------------------------------------------------- f-------

Kas nori priemiestyj 
gyventi?

žiūrėk:
4 flatų namas su platum 

lotu. Rendos $720 j m^tus. 
Graži apielinkė — švarus 
oras. Kaina tik $3,000.

šaukit įgaliotinį
s. J. Dargužis 

Canal 5947

PABSIDUODA 2 lotai tarpe 
48-los ir 49 ant KostnCr Avė. 
Galima lengvų išmokėjimų.

liti Kart St.
Arti 400 No. Robey St.

Negirdėti Mainai .
IŠSIMAINO 2-jų flatų muro na

mas, mainysiu ant cottages tolinus 
iš miesto, arba imsiu lotus kaipo pir
mą imokėįimą, arba ant kitokio na
mo. Namas randasi Brighton Parke.

IŠSIMAUDO 2-jų flatų muro na
mas, mainysiu ant bučernės.

IŠSIMAINO 2 mediniai namai, 2 
po 4 ir 2 po 5 kambarius^ Mainysiu 
ant farmos nepaisant Valstijos.

IŠSIMAINO 4-1 ių flatų muro na
mas, 2 po 4 ir 2 po 5 kambarius, 
mainysiu ant 2-jų flatų namo, arba 
Bungalow, lotų, bučernės. restauran- 
to arba automobiliaus. Namas ran
dasi South Sidėj. Pasiskubinkite, kas 
pirmas tas laimės.

F. G. Lucas and Co.
4108 ARCHER AVĖ.

Phone Lafayette 5107

NAUJAS 2 AUGŠTŲ 
MŪRINIS NAMAS

PRIE Grand avė., netoli Austin, 
150 |5ėdų frontage, garu šildomas, 
cementinės grindss, plieno kon
strukcija, taipgi" lile garažas. Sis 
namas tinka bilė’ kokiai išdirbystei, 
geras pirkinys, $15,000 reikia cash, 
kilus pagal sutartį.

6017 W. Grand Avė.
Spaulding 5723

_ _ NAMAI-ŽEME
PardaAIma i Pi inldč^

\ Miksimą nedėldienj
Liepos 18, 9 vai. ryto ,, , 
51 mūriniai namai 54 

Pardavimui gatavi gyvenimui
Atsilankykit anksti gausit dideli 

pasirinkimą
$250 caah, $50 j mėnesi

Nusipirksite bile vieną iš jų
Už biškj ^mokėjimo, 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. f .

5 kambarių, tile vaną, furnas šil
domi, cementiniai šalytakiai ir skle- 
pasf netoli bulvaro, mokyklų ir ge
ros transportacijos.

Kaina $6400 prirengtas
Title garantuotos per Chicago Title 

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

SAWIAK & cq.
Statytojai

7181 W. Grand Avė.
X ___________________

PARDAVIMUI 1 augšto mūrinis 
namas, 25y60, gera vieta dėl ma
žos išdirbystės, $6000. Pašaukit

Palisade 1515.
■ i i m.. ■ ■ i MN  Ii — ■ ■ i ■— ■ <» -i 11 ■' >»■■"1 — ' ..

Aš Stenley Kuka* pirkau far- 
mų Neillsville^ Wis. ir labai 
man patinka gyventi. Esu la
bai užganėiintas, niekad ir ne
maniau pirkti farmą, nė sapne 
nesapnavau. Bet kaip mane 
draugas Julius Welichka*nuve- 
žė dirbti ant farmų už gaspa- 
dorių, tai už mėnesio laiko pra- 
buvimo taip pamylėjau būti 
ant uk&, kad tuoj Chicagos 
prapertes išmainiau su ponu 
VVilielika ir pasilieku aut ūkių. 
Dabar pranešu savo (Įraugams, 
manantiems pirkti farinas, pirk
ti atsilankyti i pas mane. Aš 
daugv jau apsipažinau su for
momis, tai mielai priimsiu. Kas 
atvažiavęs pirks farmą, tas ne- 
papuls j rankas apgąvikų, taip 
kaip ir aš nepapuoliau. Su ge
rais draugais gerai draugauti. 
Mano antrašas:

STANLEY KUKAS
R. No. 2. Tel. Y 3231

Neillsville, Wis.

PARDAVIMUI naujas moderniš
kas 2 flatų 5 ir 5 mūrinis namas, 
arti parkų, bulvaro ir mokyklos. Par
duosiu už 1,000 dolerių mažiau ne
gu mokėjau, nes tųyiu apleisti mie
stą ir būti savo fųrmoj, ateinantį 
mėnesį. Savininkas: 5526 So. Fair- 
field Avė., antifis lubos.

NiMAI-ZEME
6 KAMBARIAI — $7850

Mano naujas namas, pusė muro 
bungalow, *6 dideli kambariai, visi 
kieto medžio, virtuvėj vieno šmoto 
sinka, grifti pentrė, iš lauko ledas 
įdedamas sinką, didelis svečių ir 
valgomas kambarys, styliškas bufe- 

.tas gražia dekoruotas, su gražiais 
elektros fikČeriais, iiugštas cemen- 

Ituotas skiepas, pritaisytas skalbimui 
lovys, gefa transportacija, I. C., New 
Yovk Central, gatvekariai ir basai, 
netoli nuo katalikiškos mokyklos ir 

.bažnyčios, lotas 33xl37’Xi pėdų. Jus 
I galit kraustytis j šitą namą rytoj 
įmokant man $309. xKitus išmokėji
mais ir galėsit turėti savo namą j 5 
metus. Atvažiuokit ir pažiūrėkit šį 
gražų namą, 9317 Muskegop Avė., 
arba telefonuokit Saginaw X5d9.

NAMAI-ŽEMF.
NEGIRD fiT A S B AR G EN A S 

SOUTH SIDRJ
Kertinis niuro namas 5 fl. ir 

krautuvė, balta, arŽųolo trimingai, 
maudynės, elektra ir gasas, viskas 
geriausiam stovy. Rendos neša per 
metus $3672; prekė tik $26000. Ga
liu Ir mainyti j bučornę ar kok| 
groseriuką. Klauskit

A. K. MASIULIS 
1920 S. Halsted St.

- 3 lupos frontas

PARDAVIMUI farma 80 akrų, 27 
melžiamos karvės, I arkliai, 1 trak
torius, 3 gasiniai inžinai, nauji bu- 
dinkai, Clark C.ounty. Kas nori ge
ros fanuos, Imtinai pamatyk it šilą. 
Atsilankvkit, paaiškinsiu asmeniškai. 

5925 S. Bishop SI.
Reiniblic 5173

ARGO
Argo — naujas 5 kambarių mūri

nis bungalow. Naujos konstrukcijos. 
2 lotai. Vertas $9,500. Kaina $8,000, 
$500.00 cash, likusi lengvais išmokė
jimais.

THE ROY T. MOULD CO. 
7627 W. 63rd St., Argo, III.

PARSIDUODA North West kam
pas 56-tos ir Morgan Street, 4 fla
tų po 5 kambarius ir 5 karams ga
radžius. Kambariai dideli,’ šviesus. 
Moderniškas visais atžvilgiais. Kar
štu vandeniu šildomas, naujas nrt1 
mas. Parduosiu už $30,000, $10,000 
įmokėti, štai yra didelis' bargenas. 
Ateik prisirengęs dėl biznio. Klausk 

5544 So. Morgan Street
_  ___ _ 2__ A _______ J._ _ ’ /

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas su krautuve ir lotas. \ 

,981 W. 19th Street

BARGENAS $5000
2 lotai ir 8 kambarių mūrinis na

mas, karštu vandeniu šildomas, Iru 
sieteliais porčiai, lengvais išmokėji
mais. 3610 Wallace St.

PARDAVIMUI arba mainymui 1(1 
akrų farma, su šlaku ir mašinomis, 
mainysiu į cottage arba 2 flatų 
namą, Chicagoj, pageidaujama South 
VVčst Side. Nereikia agentų. Savi
ninkas John Schira, R. 1, Box 37,* 
Carney, Miih.

MORTGEClAI-PfiSKOLOS
2-RI MORGlClAI

• 3-TI MORGlClAI
* 6% Nuošimčiai '
Paskola suteikiama 

į vieną dieną •
Perkame real estate

, kontraktus
International Investment 

Corporation
Kapitalai $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

FARMA ANT MAINU!
!<»<> AKERIV■ vnl-

stijoj, ant ežero kranto, su visoms 
troboms, mašinomis ir gyvuliais, 
kas tik rcikalingawant ūkės. Parsi
duoda labui pigiai; savininkas inai- 
rrvs ant namo, loto arba bile kokio 
biznio.

C. P. SUROMSKLS & CO.
3352 S. Halsted St. 

Boulevard 9641

ŽIŪRĖKIT . '
2 flatų medinis namas, 540, 

W. 57 St., 0—(> kambarių, 4- 
kambariai skiepe, kaina $6,000,1 
cash $1,000, kitus išmokėjimais, 
namas išmokėtas. Sandner vie
natinis agentas, 206 W. Gar- 
field Blvd., Boulevard 1392.

Bargenas — Bungalow
5 KAMBARIŲ mūrinė bun- 

galow, 2 karų garažas^ stikli
niai ir su sieteliais porčiai, di
delis miegruimis, sun parloras, 
tile. vana, vaisių skiepas, apšil
domas, kaina $8650,’ išmokėji
mais. 5436 So. Richmond St., 
arti 55th Street.

PARDAVIMUI namas ir lotas, 2 
flatų, elė ir gatvė cementuota, yra 
elektra. Kaina S>5500. 5223 So. Prince- 
ton Avė., 'T’el. 5193.

PARSIDUODA puikus 5 kamba^- 
rių_ bungalovv su in a door lovom. In- 
murintas plumbingas. 2 karų garad
žius. Arti bažnyčios ir mokyklos. 
Parduosiu nebrangiai, su mažu {mo
kėjimu. Matyk savininką.

6240 So. Francisco Avė.

GARAŽAS su lotu 50yl30 ir su 
pilnu mašinšapio įtaisais visokiais. 
Gera proga dėl mechaniko; aplei
džiu miestą; labai pigiai, atsišauki
te

3407 S, Morgan St.
* Nuo užpakalio •

PARDAVIMUI bekernė ir namas, 
geriausia retail vieta ant South West 
saldėje, savaitinių įplaukų, $800, 
įstaiga per 18 metų. Jei jus žingei- 
daujat pelninga vieta, štai yra jūsų 
proga.

2234 W. 2Ist Street

PARSIDUODA naujas^ moderniš
kas 6 kąmbarių bungalow ant kam
po. Muririis garadžius 2 karams. Duo
sime mortgage, jeigu reikės. Savi
ninkas: 5955 So. Albany Avė.

PARDAVIMUI labai pigiai iš 
priežasties ligos 5 kambarių1 
Cottage, yra gasas, elektra, va-* 
na, didelė virtuvė apačioj. Mrs. 
A. Glon, 1646 Bloomingdale 
Avė. M*

PARDAVIMUI 6 kambarių medi
nė cottage prite vienuolyno. Namas 
geras, ir extra lėtas. Bargenas! Kai
na cash $4500, išmokėjimais $4700. 
7216 So. Campbell Avė.

Savininkas
6155 So. Dorchester Avė.

PARDAVIMUI 35 akrų vaisių far
ma, 9 mylios nuo Benton, Harbor, 
Mich., tarpe lietuvių farmerių.

Atsišaukite pas
P. STOGIS

400 W, 72nd St.
Tel. Vincennes 011E

PARSIDUODA į flatų na
mas, medinis, 8, 8, 6 rui'makį 
Yra elektra; galima nupirkti su 
mažai pinigų. Mainysiu j biznį.

3742 S. Parnell Avė. i

Savininkas priverstas parduoti 
Naujų 5 kambarių mūrinį bun- 
galow, 6838 S. May St. bunga- 
low vertas $8700, parduosiu už 
$8100. i

Naujas 6 kambarių mūrinis 
bungaloiw, 0834 S. May St., ver-| 
tas $9500, parduosiu uė $8500. 
Turi būt parduotas tuojau. At
sišaukit

1'548 W. 69 St.
Tel. Rcpublic 1022 1

180 akrų farmą parduosiu pigiai, 
ar mainysiu ant namo ar Storo. Far
ma yra smagioj vietoj arti miestu
ko mylios, budinkai visi geri, bar
nė ant beizmento, visos mašinos, 17 
galvijų, 12 melžiarhų, 2 kiaulės, viš
tos, 2 geri arkliai, laukas užsėtas ker
nais, avižoms, bulvėms. J. N., Shen- 
nington, Wis., Box 54.

PARDAVIMUI .naujas muro na
mas 2 po 6 kambarius, atskiri boile
riai, naujausios mados įtaisymais. 
Randasi 3183 So. Lowe Avė.

Atsišaukit:
z PETRULEVICIA

3344 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI bizniavus kampinis 
nanųis, 2 fintai su mažai pinigų. 
Galima pirkti arba mainysiu j ma
žą namą. Randds ant 32 St. Gara
žas dėl 8 karu.

SAVININKAS
3712 So. Painei! Avo.

120X191, BIZNIAVAS 
Frontage

KAINA $1080, išmokėjimais/$180 
įmokėti' ir po $10 j mėnesį, yra 
vanduo, gasas, elektra ir tas įskai
toma j kainą, randasi naujame 
miestelyje, 17 mylių į vakarus nuo 
Chicagos, 1 blokas- nuo geležinke
lio stoties, nereikia taksų mokėti 
iki 1928 melų. Keletas lotų čionai 
padarys jumis turtingu.

W. H. DABR
225 S. Homan Avė.
Tel. Van Buren 7841
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PARDAVIMUI moderniškas 
2 augštų namas, I K4 kamba
rių, ant cementinio pamali), 2 
dvigubi miegruimiai, lotas 30X 
125, reikia $2,006 cash, 5041 S. 
VVashtenaw. Avė.

PARDAVIMIH mediniR risi
mas, Gary, Ind. 2 augštų, po 
4-4 kambarius; namas ir sale 
kampinis lotas tuščias. Mainy
siu į Chicagos biznį arba į ma
žą namą. 2521 W. Warren A v.

JEI jus ieškote namo, tai 
mes turime jį dėl jūsų. Ką tik 
yra užbaigtas, 5 dideli šviesus 
kambariai, grįsti viškai, vėliau
sios mados plumbingas, karštu 
vandeniu šildomas, aržuolines 
grindys ir užbaigimas, su sie
teliais ir stikliniai porčiai, 30 
pėdų lotas. Būtinai pamatykit 
šį namą nedėlioj. Savininkas 
ant vietos.

7147 Š. Campbell Avė.

PARDAVIMUI arba mainy
siu 5 ruimų bungaknv į farmą, 
tik farma neturi būti labai to
li nuo Chicagos.

6342 So. Stecly Avė.
____-_____________, . . /___

NAUJAS ir moderniškas 4 kam
barių mūrinis bungmovv, 30 pėdų 
lotas, nupirksll ji už geriausi jmv 
siulymų. Atsišaukit anksti, jei jtfs 
norit bargeno, atdirba kasdien.

Kreipkitės;
7206 S. Roekwell St. >

PRIE VIENUOLYNO
MAKQUETTE Manor, parsiduoda 

2 augštų medinis narnas, 4 ir 4 
kambarių. Elektra, guzas, maudy
nės ir 2 lotai. Kaina $9000.

6535 S. Wpshtenaw Avė.

PABSIDUODA du akrai žemės 
Justice Park. 5 kambarių namas. 
Didelis garažas ir vištlninkas. Tu
riu greit parduoti. Priežastis pa
tirsi! ant vietos iš ryto iki 7 vai. 
ir vakare po 6. Pašaukit EnglewQQ<l 
5$63. 5656 S. Wells St. Jos. Barti n

BARGENAS. Parsiduoda mūrinis 
namas, 2 aukštų po '6 kambarius, 
vandeniu apšildomi, aržuolo trimin
gai, 2 kavų garažas, renda i mėne
sį $156; vertas $16,500; z atiduosiu 
už $13,500, ant išmokesČio.

SAVININKAS
6750 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų me
dinis namas. Randasi 45 St. ir Par
nell Avė. Mainysiu į lotą ar farmą. 
Yra maudynė ir elektra.

\ SAVININKAS ' 
3833 S. Halsted St.

Ch. Muliolis

$250,000
PaRkolįnRlu dėl antrų morgičių, 

mažas ‘komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260
k-AL————------------------------------------ J

Nerokuojame komišino
MES paskoliname jums $100—$200 

arba $300 savaitiniais arba mėne
siniais išmokėjimais, už 3Ms nuo
šimčių.

INDUSTBIAL LQAN SERVICE 
1726 \V. Chicago Avė., 

cor. Hermitage

PINIGAI PASKOLAI
Del 1 ir 2 morgdHų, 

greit, nebrangiai

Petrzilek Bros. & Co.
1647 W. 47th St.

MOKYKLOS ~
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

mokinam dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 So. 
Wells Street.

/TIIIIIITIIIIIITTITIYYITTl

ANGLŲ KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nai gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie' kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang- 

. lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVfiSKIS’ SCHORL 
Preparatory and Comniercial 

3301 So. Halsted SI., Chicago, III. 
(kamp. 88-čios gatv., 2-ros lubos) 

’xxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxxx^

GREITAI IR PIGIAI ,
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai \greitai užbaigiama 
pradini mokslą į devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą į vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime jsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose .nokslo šakose ap
sišvietę. Vasaros laiku mokiname už 
pusę kainos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

Ar Jus Norite 
didesnį užmokesnį, geresnes ( darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškoj pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbų su geru mokos- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
IT.DERAL AUTO ENGINEERING 

SC1IOOL
1507 W. Madison Street


