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Klerikalų Minis t er i ai bus Nubausti
Atidengti nauji “krikščiony” minis- 

torių neteisėti darbai
Meksikos valdžios nusi-

I statymas kunigijai
t

Prezidento Calleso atsakymas 
Peruvijos prezidentui dėl 
“taikymos su bažnyčia”

Seimas nutarė 44 balsais prieš 
23 traukti kaltininkus 

atsakomybėn
KAI NAS, liepos 22. — Vakar Lietuvos Seime paaiškėjo 

buvusios “krikščionių” bloko vyriausybės naujos panamos. Sei
mas, begalo sujaudintas, reikalauja, kad kriminalistai butų tuo
jau atiduoti teisman.

Iš šių metų biudžeto eilinio 1420 Nr., 4 § buvusios “krikš
čionių” vyriausybės padaryta šios neteisėtos išlaidos:

1) Išduota šv. Zitos d-jai 14000 litų paskolos ir šioji pa- 
‘ kola paversta pašalpa.

2) Perkelta iš eilinių paprastų Finansų ministerijos išlaidų 
eil. 215 Nr., 10 § 400,000 litų.

3) Išmokėta taupomoms kasoms 750,000 litų Vailokaičio 
“Maisto” b-vės skolai padengti.

4) Duotos paskolos pa verstos pašalpomis.
Bendrai iš minėto 1426 N-rio pinigai išleisti ne tam tikslui, 

kuriam jie buvo Seimo skirti; gi perkėlimai išjiąragrafo j pa
ragrafą buvo padaryti š. m. 21 gegužės kai jau naujas Seimas 
buvo išrinktas.

šiuo reikalu kalbėjęs atstovas Bielinis (socialdemokratas) 
reikalavo tuojau kriminalistus’ buvusius mųiisterius atiduoti 
teismui, ir Seimas pritarė jam karštu plojimu.

Seimo 14 balsais prieš 23 (krikščionių demokratų, ūkinin
kų sąjungos ir darbo federacijos) buvo priimta šitokia atstovo 
Bielinio pasiūlyta revoliucija:

“Seimas konstatuoja, kad iš valstybės išlaidų biudžeto eili
nio 1126 Nr. I § išlaidos: 1) išduota šv. Žilos draugijai 14,000 
litų paskolos ir šioji paskola paversta pašalpa, 2) perkelta iš 
eilinių, paprastų finansų ministerijos išlaidų eil. 215 Nr.: 10 § 
400,000 litų, 3) išihokėta taupomosioms kasoms 750,000 litų 
padengimui “Mai.-to” b-vei skolų ir 4) duotos pašalpos pavers
ta paskolomis. Bendrai iš minėto 1426 Nr. pinigai išleisti ne 
tam tikslui, kuriam jie Seimo buvo skirti, o perkėlimai iš § į 
$ padaryti 21 \\ kada šis Seimas buvo išrinktas, — todėl Sei
mas kviečia Ministerių Kabinetą, ištyrus dalyką, imtis priemo
nių grąžinti pinigus valstybės iždui ir kaltininkus išaiškinti.”

Jau vakar Naujienose buvo 
minėta, kad Peruvijos respubli 
kos prezidentas, Augustas I.e- 
guia, kreipėsi telegrama į Mek
sikos prezidentą, Callesą, grau
dendamas jį daryti sandarą su 
katalikų bažnyčia, “idant iš
vengus didesnės, ne kaip ka
ras, nelaimės.”

Į tą telegramą Meksikos pre
zidentas atsakę Peruvijos prezi
dentui šitaip:

“Jūsų ekscelencijos telegra
mą aš priimu tik kaip grynai 
asmeninės jūsų nuomonės pa
reiškimą, kuris nieku budu ne
reiškia svetimos valstybės noro

.maišytis į vidujinius mano kra
pšto valdžios reikalus. Leiskite 
|man pranešti jūsų ekscelencijai,
kad šį atveji jus esate blogai 
painformuoti dėl mano valdžios
nusistatymo katalikų kunigijai;
kitaip jus būtumėte matę,, kad
tiesa yra Meksikos valdžios 
pusėje.

“Dabartiniame atsitikime ku
nigija veikia sulyg savo tradi
cijomis, kas, kaip gerai žinoma

Cholera ir kaitros piauja Prancūzą-Vokiečių preky- 
kiniečius bos sutartis pasirašyta

[Pacific and Atlantic Photo]
Passaic, N. .L, audinyčių streikieris Anthony Toth, kuris mu 

šeikų buvo į dirbtuvę nutemptas ir ten smarkiai sumuštas.

P-lė Gertrūda Ederle per- Rusų armijoje ir laivyne 
plaukė Lamanšą i kilę neramumą

Jugoslavija įspėja Bulga
riją dėl partizaną žygiu

Ji imsiantis atitinkamų prie
monių savo žemei apsaugoti 
nuo bulgarų įsiveržimų

BELGRADAS, Jugoslavija, 
rugj). 6. — Jugoslavijos užsie
nio ministerija išleido šitokį 
pranešimą:

“Bulgarijos partizanų įsiver
žimai į Jugoslavijos karalystę 
prašoko visokį saiką. Bulgari
jos makedoniečių revoliucinių 
komitetų siučiami agentai pa
pildė visą eilę žmogžudybių Ju
goslavijos teritorijoje. Strum- 
icoj buvo vienas kareivis ir 
vienas civilinis asmuo užmuš
ti ir aštuoni civiliniai žmonės 
sužaloti. Monastire buvo už
muštas vieno žymaus laikraščio 
redaktorius.”

Išskaičius visą eilę kitų Bul
garijos komitadžų įsiveržimų į 
Jugoslaviją, ministerija savo 
pranešime sako:

“Jugoslavijos vyriausybė 
pradėjo pamatingą tyrinėjimą, 
ir tų tyrinėjimų vaisiais rem- 

| damos darys atitinkamų žings- 
1 nių savo žemei apsaugoti nuo 
! ginkluotų bulgarų įsiveržimų. 
Jugoslavijos vyriausybės tiks
las yra pašalinti visus tokius

Daugiau kunigą meta 
“streiką” Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
6. — Alvarado bažnyčios klebo
no, kunigo Dimaso Anguiano, 
pavyzdžiu seka ir daugiau kuni
gą. ‘

Iš Pueblo praneša, kad katali
kų kunigas Juan Marin, Santo 
Inez bažnyčios klebonas, prane
šė vyriausybei, jogei jis pripa
žįstąs krašto įstatymus ir regu
liacijas bažnyčioms ir juos pil
dysiąs. Vyriausybė tuojau da
vė įsakymą grąžinti kunigui 
Marinui bažnyčią.

Telegramos iš Pachuca vėl. 
praneša, kad ten vienas kuni
gas pranešęs, jogei jis pripažįs- 
stąs įstatymus ir juos pildysiąs. 
Keturi kiti kunigai žadą tą patį 
padaryti.

[Pirmas kunigų streiką Mek
sikoj sulaužęs, kunigas Dimas 
Anguiano, buvo tuojau eksko
munikuotas ir suspenduotas iš 
kunigybės. To nebodami, ima ir 
kiti kunigai “streiką”' laužyti, 
tai yra pripažinti krašto įstaty
mus. Jokiomis aplinkybėmis 
bažnyčios vyriausybei bus sun
ku kovoti su “atsimetėliais,” ir 
streikui lemta anksčiau ar vė
liau susmukti, j

DOVER, Anglija, rugp. 6. — 
P-lė Gertrude Ederle, jauna 
amerikiete plaukikė šiandie sėk
mingai perplaukė Anglų sąsiau
rį (Lamanšą), skirianti Angliją 
nuo Francijos. P-lė Ederle bus 
pirma moteriškė, sugebėjusi 
tatai padaryti.

Neiymas prasidėjęs, Zinovjevui 
* išleidus atsišaukimus prieš 

centralinį komitetą

Epidemija ir nuo kaitrų mirs- 
ta kasdiena po tūkstantį 
žmonių

ŠANIIAJUS, Kinai, rugp. 6.
Neoficialiniais apskaičiavi

mais choleros epidemija ir dėl 
nepaprastai didelių kaitrų mir
štą kasdiena po apie tūkstantį 
kieniečių.

Tokių kaitrų čia dar nebuvo 
per trisdešimt metų. Tempera
tūra siekia 102 su viršum laip
snių Fahrenheito. Kantone cho
lera siaučia ypač kariuomenėj.

Prohibicijos agentai nu
šovė tris žmones

HOMESTEAI), Fla., rugp. 6.
— Revolverių kovoj su septy- • 
iriais prohibicijos agentais buvo j 
nušauti trys asmens — buvęs 
konstabelis Merritt, policininko 
sūnūs Clyde Parish ir vienas J. 
Brinson iš Hcmesteado.

Kova įvyko Cape Sable kely, 
tryliką mylių nuo Royal 
State parko. Nušautieji 
butlegeriai, ir jie pirmi 
prohibicijos agentus.

KĖBLINAS, rugp. 6. —Fran- 
cija ir Vokietija vakar pasira- 
šč čia provizoi'inę prekyiios su
tartį, šešiems mėnesiams. Su
tartis turės būt reichstago, kai 
jis vėl susirinks, patvirtinta.

Pertraktacijos dėl sutarties 
buvo vedamos jau daugiau kaip 
metai laiko; jos bus vedamos 
ir toliau tikslu susitarti dėl ga
lutinos prekybos sutarties.

Žemės drebėjimas 
Kalifornijoj

SANTA BARBARA, Caį, 
rugp. 6. — šiandie kaip 9:40 
vai. ryto čia buvo jaustas stip
ins žemės supurtymas. žalos 
regis nepadarė.

Drebėjimas buvo jaustas 
taipjau Venturoj ir kitose vie
tose.

Traukinio katastrofa
WILLIAMS, Ariz., rugp. 6.— 

Pasažieriniam Santa Fe trauki-
Palm niui ištrukus iš bėgių, mašinis- 
buvę tas J. VViley buvo užmuštas, 
puolę o du kiti asmens skaudžiai su- 

i žeisti.

musų istorijoj, ątnešė tokių di
delių nelaimių musų kraštui. 
Savo atkaklia opozicija socia
linei ir politinei evoliucijai, ku
ri šiandie vyksta Meksikoj, ku
nigija dar kartą stengiasi su
laikyti nesulaikomą tų tekėji
mų srautą.

“Kunigai viešai paskelbė, 
kad je nepripažįstą įstatymų ir 
konstitucijos. Jie vadinas pa
skelbė maištą. Tokio gi kunigi
jos nusistatymo negali
ne tik aukščiau pakilusios poli
tiniame išsivystyme valstybės, 
kaip kad Meksika; bet ir visos 
kitos valstybės; tas buvo ne
pakenčiama dagi prieš šimtus 
metų, kaip istorija kad liudija. 
Dairi .iU katalikiškiausi didony-. j 
bes ii- fanatiški Katalikai atsi- 

sakė leisti Romos popiežio val
džiai dominuoti.

“Meksikos konstitucija nėra 
nė joks specialinis įstatymas, 
bet bendras pamatinis kodek
sas, ir mano priedermė, nesibi
jant jokių interdiktų nė supra- 
naturalių bausmių, žiūrėti ir 
reikalauti, kad jis butų respek
tuojamas.”

P-lė Ederle išplaukė iš Gris 
Nez, Francijos pusėj, šiandie 

pakęsti kąip Z:09 vai. ryto, ir kaip 9:40 
vai. vakaro ji pasiekė Kings- 
dovvną, Anglijos pusėj. Tuo bu-
du Lamanšo sąsiaurį, kurs toj 
vietoj yra arti 20 mylių platu
mo, ji perplaukė per keturioli
ka ir pusę valandų.

Praeitų meti) vasarų ji taip
jau bandė sąsiaurį pęrplaukti, 

bet tada jai nepavyko. Apie še
šias mylias nuo antros pusės 
krantą ji buvo taip pavargus, 
kad teko alpstančią išimti iŠ 
vandens.

Trys asmens užmušti 
automobilių kolizijoj
CLEVELAND, Ohio, rugp. 6. 

— Mulberry Grove, III., mo

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

lį viso gražu; nedidelė tempe-
kyklų superintendentas Yorks, raturos atmaina; lengvas mai-
jo žmona ir 20 metų duktė bu- nąsis vėjas.
vo užmušti jų autothobiliui su
sidūrus su kita mašina.

Tvankos pratrukimas

Sekmadienį pramatoma gra
žus oras su vidutiniška tempe
ratūra.

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. Vakar temperatūros buvo 
6. — Del smarkių lietų netoli minimum 65°, maksimom 85° 
nuo Penjamo, Guanajuato vai- Fahrenheito. 
stijoj, pratruko tvanka. Išsilie- Į .. ,. ,-r , , .. J , • r i -• j x Šiandie saule teka 5;48, lei-jęs vanduo apiehnkėj padarė u. . Q , , V , , džiasi 8:07 valanda,daug žalos. »

NEW YORKAS, rugp., 6. — 
New York VVorld perėmė fran- 
euzų oficialinės radio stoties 
Bordeaux 'paleistą telegramą iš 
Talino (Revelio), kurioj sako
ma, kad dėl nesutikimų sovietų 
vadų tarpe, Rusijos kariuome
nėje ir laivyne kilę rūsčių nera
mumų.

1 Telegramoj sakoma, kad so
vietų komisarai ir Maskvos gy
ventojai nusigandę to ūpo, kurs 
ėmęs pasireikšti sovietijos karo 
jėgose, po to, kai Zinovjevas, 
komunistų internacionulo pirmi- 
niekas, paskleidęs atsišauki
mus, kuriais jis atakuojąs da
bartini centralinį vykdomąjį ko
mitetą.

Maskvos garnizone esą pada
ryta skaitmeningų areštų, o 
Menžinskiui, naujai paskirtam 
politinės policijos viršininkui, 
duota įgalojimų areštuoti visus 
komunistus, nežiūrint, kaip au
kštą vietą kuris užimąs.

Vyriausybė sušaukus Kronš- 
tadto laivyno vadus.

Praneša apie sukilimą Rusijoj
BUCHARESTAS, Rumanija, 

rugp. 6. — Rumanijos vyriau
sybė gavo žinių, kad Rusijoje 
prasidėję rimtų maištų. Prieš 
sovietų valdžią sukilę valstie
čiai ir inteligentija.

I \

I Smulkesnių žinių trūksta, re
čiau Rumanijos vyriausybė, 
matyt, laiko situaciją .gana 
svarbią, nes davė griežtų įsa
kymų daboti sieną nuo pabė
gėlių pripludimo.

faktorius, kur daro neramumų 
ir gresia pavojum taikai Bal
kanuose.”

Karo pavojus Balkanuose
VIENNA, Austrija, rugp. 6. 

— Pranešimai iš Belgrado sako, 
kad užsienio ministeris Ninčič 
turėjęs Veldese konferenciją su 
karalium Aleksandru, o grįžęs 
iš konferencijos pareiškęs, kad 
jis gavęs pilną pritarimą susi
tarti su Rumunija dėl priemo- 

'nių, kurios turės būt pavarto- 
įtos prieš bulgarų įsiveržimus.

Du aviatoriai užsimušė, 
trečias skaudžiai 

užsigavo
RANTOUL, III., rugp- 6. ----

Ghanute aviacijos lauke šiandie 
dviem aeroplanam nukritus že- 

,mėn, vieno jų pilotas, pirmas 
leitenantas Partridge, chicagle-

Penki darbininkai užberti 
cinko kasyklose

MiRION, Ky., rugp. 6. —Hud- 
son Zinc kasyklose, priklausan
čiose Zinc and Spar kompani
jai, kasyklų viršui įdubuš buvo 
užberti penki darbininkai.

Į kas5'klas tuojau ėmė verž
tis vanduo, ir jeigu užbertieji 
dar buvo gyvi-, jų gyvybei gre
sia užliejimo pavojus.

Profesorius Voronovas 
esąs šarlatanas

Jo žmonių atjauninimo metodai 
esą bumbulas

ST0CKH0LMA5, Švedija, 
rugp. 6. — Fiziologų kongrese, 
kurs dabar laikomas Stokholme, 
Ohicagos Universiteto profeso-

tis, užsimušė, antrojo pilotas, 
kadetas Ilarold Wilson, buvo 
mirtinai sužalotas. Wilsono ]A- 
sažierius, įeit. Wolf, irgi chica- 
gietis, skaudžiai užsigavo, bet 
yra vilties, kad pasveiks.

Turkai uždarė Ameri
kos prekybos kajnerą

* *
KONSTANTINOPOLIS, Tur

kija, rugp. 6. — Turkijos vy
riausybė Angoroj įsakė uždary
ti Konstantinopoly amerikie
čių prekybos kamerą.

Trys asmens žuvo ugny
MORGĄ NT0WN, W. Va., 

rugp. 6. — Clifton Mills mieste
ly, netoli nuo čia, vienų namų 
gaisre žuvo pil. Parter McKin- 
ley ir du jo maži vaikau 'rė
vas žuvo bandydamas gelbėti 
iš ugnies vaikus.

rius, Dr. Anton J. Carlson,' 
pareiškė, kad prof. Voronovas, 
garsus atjauninimo ekspertas, 
esąs tik aristokratinis šarlata
nas. Jo garsinami atjauninimo 
metodai su pagalba liaukų per
sodinimo esą humbugas.

I Dro CaMsono pareiškimui pri- 
i tarė gąrsus Prahos mokslinin
kas, prof.: Diedel, ir Berlino 
prof. Wiessner, profesoriaus 
Steinacho bendradarbis.

I Tarptautinės įstatymų
i Draugijos suva

žiavimas
VIENNA, Austrija, rugp. 6. 

— Viennoje prasidėjo Tarptau
tinės Įstatymų Draugijos suva
žiavimas, kuriame dalyvauja 
arti pustrečio ’ šimto juristų iš 
įvairių kraštų. Amerikai atsto
vauja John Barrett iš New 

| York o.

RYTOJ NAUJIENŲ PIKNIKAS
• ' • i , /

G. ChernausKo Darže, Justice, III.
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Kviečiame Apsilankyti
NAŪJIETroS, CEIcago, m. Šeštadienis, Rugp. 7, 1926

Visus Naujienų Pikniko dalyvius prašome 
užeiti pas mus ir pasimatyti:

Stella Malinauski
i l » M.

Puiki Vieta Pasilsiui

Leafy Grove
Ant Archer Avė., blokas nuo Kean Avė.

Justice, III.

The Kean Inn
Pietai ir Šokiai

John Gribas, Savininkas

Kean Avė. & 83rd St. 
Justice, III.

i1 OAK GROVE GASOLINE STATION 
l Red Hot & Ice Cream Stand 

Kean Avė., prieš Tautiškas Kapines
! Justice, III.

PLEASAHT PLACE TO DINE
Chas. Makutėnas, Savininkas

Willow Springs Viešbutis 
Mebelioti kambariai ir garažas 
Archer Rd., Willow Springs, III.

DYKAI SOKlįl SVETAINE PAS 
Stanislovą Svilainį 

Tyrame ore po dideliais aržuolais 
Kean Avė., 1 blokas nuo Archer Avė.

DYKAI ŠOKIŲ SVETAINE PAS 
Antaną Klimaitį 
Tyrame ore po dideliais aržuolais 

Kean Avė., 1 blokas nuo Archer Avė.

Raudona Giesmė
Apšvietos gi pedlioriukai: 
Sukti, kreivi maklioriukai, 
Savo šlamštą pedlevoja, 
O jei neperki—kolioja.

Sako: durniau, smalaviri,

nes bolševikai pinigų nepripa
žįsta ir po revoliucijos neturė
site juos kur kišti.

Revoliucija be» plano daug 
kaštuoja, todėl komisariatas ar
ba pildakomas išdirbo visą sky- 
ma ir skelbia vierniesiems.

Raudonas narodas
Ant Bridgeporto randasi rau

donojo narodo, taip sakant, kan
celiarija, kurioje sėdi “raudo
nos galvos ir nuo kurių pri
klauso “svieto išganymas”. Tos 
raudonos galvos, vadinasi, ped
levoja apšvietą, pačėtuoja rau
doną gazietą, pedlevoja “l)e- 
Raugą”! Jeigu netikite, nuei
kite tos gazietos kanceliarijon, 
o pamatysite kaip jums pasiū
lys nusipirkti katalikišką “De- 
Raugą”.

Vadinasi, įųs “Naujienų” ofi
se niekad nesate matę, kad bu
tų pedlevojafnas priešo laikraš-

Caduni Ointment guli būti vaitoja* 
man ant minkytos ir švelnios odos kū
dikių, kurie kenčia nuo užkrėstų de
dervinių. pučkų, išbėnmų, karščio, t» 
panašių ligų. Niežėjimą prašalina 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos 
ligų galimu to išvengti vartojant 
šias gyduoles Išlaiko. Cadum Oint
ment taipgi yra geros nuo spuogų, 
niežėjimų, A lakų, suskirdusios odos, 
išbėrimų, skaudulių, šašų, žaizdų, nu
degimų, dedervinių, slogų išbėrimų, 
jsidrėskimų užgavimų ir taip toliau. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptickoje, tri siųskite 35t 
pas The Omega Chemical, Compuny, 
576 Fift1, Aver.ue, Naw York.

VAŽIUOKIT busafe, Houston Mn- 
es. 9 kas rytas j Detroitą $7, ir 
atgal $12.50, St. Louis $7, ir atgal 
$12.50, Kansas City $12.51), Omaha, 
$12.50, Denver $25, Salt Lake Oty 
$37.50, Los Angeles $50. Užsisaky- 
kjt vietas.

BRIGGS HOUKE LOBBY, 
Randolph-Wells, 

Main 3303

Tol. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

Revoliucijos nemyli.
Musų “Ilnis” mums patinka 
Net perdaug mums atatinka.

Musų partija—tik musų, ( 
Su kitais mes nesiskaitom;
Nęt garsinimų nepaisom, 
Jei ne draugas yra musų.

Davatkėlių mažai turim,
Bet kailiuką nuo jų lupam, 

« Kad ant binzų pisoriukam
Būt po “dvateat piat rublei”.

f I

Tos “Naujienos”, kad jas biesas, 
Visi skaito jas ištiesų. • 
Jos visuomenei tarnauja, 
Todėl pelną gerą gauna...

Mes gi esam savamyliai: 
Myliam savo davatkėles, 
Kurios proto neturėjo 
Savo “kuokoj” nė su vėju...

Mylim, mylim ir mylėsim, 
Jeigu d och odų turėsim: 
šunis karsim ant “Naujienų” 
Ir tuomi mes i>agarsėsim.

Musų “Ilnis” — tiktai mu.Cų, 
Nes protingi jos neskaito.
Sako: “durniai redaguoja 
Maklevoja ir meluoja...”

—Don Pilotas.

Laiškas Padaužoms
Gerb. Pad. Peckeli:

“Naujienose” kartą tilpo toki 
pastaba: “Yra visokių vabalų: 
vieni aukštyn skrenda, kiti mė
šlai! lenda.”

. Kadangi Brooklyno “Laisvės” 
špaltose nuolatos •‘ftianėvrurtja 
vienas vabalas, todėl aš reika
lauju, kad ponas Padaužų Pec- 
kelis ištlumošytum, prie kokios 
rųšies vabalų priklauso “Lais
vės” vabalas: ar prie tų, kur 
oro skrenda, ar kur mėšlan len
da? —Jokūbas Barškalius.

Paaiškinimas. — Kad skristi 
aukštyn oran, ^būtinai reikia 
turėti sparnus. Brooklyno “Lai
svės” vabalas, kiek mes žinome, 
sparnų neturi. O kadangi jisai 
sparnų neturi, todėl jam prisi
eina landyti po “Laisvės” njės- 
lyną. Todėl yra visai natūra
lu, kad “Laisvės” vabalas pri
klauso tai vabalų rųšiai, kurie 
mėšlan lenda.

—Padaužų Peckelis.

Kaip kelti revoliuciją
Rašo pats pinionzų ministe- 

ris.
Aš nemėgstu, kada iš rimtų 

dalykų žmonės daro juokus. 
Revoliucija Amerikoj yra neiz- 
biežnas dalykas ir apie jos su
kėlimą reikia kalbėti rimtai. A- 
nais metais Stilsonas buvo už- 
orderiavęs tevoliucijonierius 
maršuoti iš New Mexikos ir A- 
rizonos linkui Chicagos — ir 
revoliucija mažne įvyko. Dabar 
revoliucionierių privyso visur ir 
nereikės tiek toli maršuoti.

Revoliucijos sukėlimui reika
lingi pinigai, todėl pinionzų mi- 
nisteris skelbia 21 fondo įstei
gimą: Vilnies gynimo fondą, 
ježednevnos gazieto^ fondą, 
Laisvės rėmimo nuo puolimo 
fondą, alkanų agitatorių fondą, Į 
šmeižikų fondą ir visokių kitų 
bolševikiškų fondų. J šituos fon
dus pinigus turite atiduoti visi,

Kad proletarai nesipriešintų 
revoliucijos kėlimui, reikės juos 
suagituoti, todėl agitacijos sto
tys steigiamos šiose geografi- 

i nėse vietose: Jeffersono girio
se, Vilnies name, I^aisvės name, 
Michigano giriose ir visuose ki
tuose strategiškuose punktuo
se, kur žmogus gali užsikąsti 
agurkų, išsigerti ir kitokius rei
kalus atlikti, i Jei direktoriai 
sutiks, vienas-punktas bus lie
tuvių tautiškose kapinėse Chl- 
cagoje. čia kalbės vien tik ko
munistiški agitatoriai ir kaip 
greit jiems pavyks įkvėpti klau
sytojus, tuoj ir bus siunčiami 
kelti revoliucijos.

Dabar apie geografinius pun
ktus ir kursą. Revoliucija prasi
dės Chicagoje ant Maxwell stry- 
čio ir sparčiai plėsis iki Stock 
yardų, paskui jau į visas ki
tas svieto puses. Bostone jos 
pradžia bus ant Salem stryto, 
Nevv Yorkc Bawery ir Grand 
gatvių apielinkėj. San Francis- 
co čainatown apielinkėj. Apla
mai visuose punktuose, kur 
daugiausia proletarų gyvena. J 
buKŽuaziškasi apielinkes ji prasi- 
plės taip greit, kaip tik užka
riausime valdžią ir gausime iš 
policijos leidimą tęsti revoliuci* 
ją.

i Kad revoliucija nusisektų, 
yra numatoma reikalas padary
ti šitokių patvarkymų:

I Prie Naujienų pastatyti di
džiausią kanuolęVh* vamzdį at
sukti į vyriausią redaktorių 
Grigaitį, kad jis neturėtų pro
gos sustabdyti revoliuciją, kaip 
kad socialistai sustabdė ją vi
same sviete. Lalį surakinti ir 
įsakyti, kad jis savo žodyną iš
verstų į bolševikišką kalbą. 
Augustinavičiui .užrišti burną, 
kad jiš savo filčsofijų daugiau 
nevarinėtų. Naujienų žinių ra
šytojui įremti revolverį J šoną 
ir įsakyti, kad musų revoliuciją 
garbinančias žinias rašytų. 
Naujienų manažeriui iškrėsti 
kišenius, kad neturėtų iš ko 
laikraštį leisti.

North Sidėj yra baisi Vaidi
lų brolija, kuri velniai žino, kur 
laiko mitingus ir galutinai suė
dė bolševikišką judėjimą. To
dėl, jei pinigų liks nuo agitato
rių, North Sidė bus apstatyta 
puliamiotais ir črezvičaikos a- 
gentais, kad iš ten nė vienas 
lietuvis neišeitų ir nęsupeizotų 
revoliucijos. ' >

I So. Bostone, ant Broadway, 
kur yra Keleivio tvirtovė, visi 
bolševikai turės, lysti į pelenų 
arba smėlio maišus’dėl karrtu- 
flažo. Tuzinas karinių tankų, 
Fordo ar kieno kito padarytų, 
bus pastatytos iš priešakio ir 
užpakalio, kad leidėjui ir re
daktoriui išėjus pašpacyruoti, 
galima butų juos ir iš priešakio 
ir iš užpakalio pulti.

Paskelbti amnestiją visiems 
psichopatams, kad juos palei
dus iš beprotnamių galima būt 
padidinti 'komunistų partiją na
rių skaičium ir simpatizato- 
riais.

Kazį Jamontą nuskirti provų 
ministeriu, kad jis patrauktų į 
teismą visą buržuazišką svietą.

—P-ža.

j tis “De-Raųgas”. “Ilnies” kan
celiarijoj jus niekad nematysite 
“Naujienų”, žinoma, kad no!

Iš Jamonto bylos su “Nau
jienomis” raudonojo narodo de
pu totai dabar turi “aukso mai
nas” savo politikai. Vadinasi, 
dirba “revoliucinį” dalbą... Nau- 
dojasi kandžiojimais ir melais 

I prieš “N.” žmones. Jie mano, 
kad “Naujienų” namas užstoja 
jiems/* kelią įsibriauti į down- 
town, į Cicero ir padaryti tenai 
revoliuciją. Vadinasi, “Naujie
nos” — lietuvių dienraštis — 
sulaiko visą pasaulį nuo revo- 
liučjjps. Kitais žodžiais sakant, 
jeigu nebūtų “Naujienų”, tai 
raudonasis narodas neturėtų nč 
darbo. Kitokio darbo dirbti 
raudonos galvoą nė neišmano. 
Sugedęs kiaušinis mat nekvepia, 
bet priešingai. Taip ir raudo 
ausis narodas: kur tiktai pasi
suka, tenai sugadina atmosferą. 
Chicaga nieko sau butų mies* 
tas, jeigu nebūtų raudonojo na
rodo, kuris dergia sveiką orą.

Raudonasis narodas mat nori 
įsteigti, taip sakant, “jcžednev- 
ną”. Visoriai dabar g’auna tik
tai “dvateat piat rubliai za 
nedieliu”, ant pupų neužtenka, 
o iš Maskvos sandvičių jau ne
gauna, nes Maskvai nieko gero 

.nepadarė. Reikia gi bombar
duoti “Naujienas”, kad tuomi 
savo gazietai “kelią praskinus”, 
kuri ir taip mizernai tęsia savo 
dieneles. Jambu tas “Ilniai*' 
yra aukso žmogus'dirba dur
tiną džiabą savo provomįs prieš 
“Naujienas”, o tai vis revoliu
cijos naudai. Ura!

— Don-Pilotas.

LIETUVIŠKA MEKSIKA.
Užėjo amaras katalikus 

smaugti. Meksika atsipalaido- 
jo nuo katalikiško Dievo. Lie
tuvos bedieviška valdžia paseka 
Meksiką. Lietuvos žmonės ren
giasi nusikratyti ' katalikiško 
Dievo ir tikėti į bedieviškąjį 
Dievą. Bedievių Dievas daug 
geresnis, negu katalikų. Jis ne- 
tur nei dangaus, nei peklos. Tai 
yra Dievas be angelų, šventųjų 
ir bevaikis. Tokį Dievą žmonės 
senai rengiasi pažinti, kuris ne- 
tur nei galo, nei/pradžios ir yra 
visuresantis. Lietuva! Pasek
Meksika!c

J. Liepa ir J. Maskaliunas
COLONIAL STEAK AND CHICKEN DINNER

Archer Avė. ir 103rd Street 
Lemont, m.

A Tel. Lemont 86 J. 2

DIDELIS PIKNIKAS
I ’ t.

Rengiamas . ’. ___
Liet. Pasilinksminimo Draugiško Kliubo

Indiana Hprbor. Ind.
, Ned., Rugpiučio-August 8 d., 1926

- KOVALSKIO DARŽE
Calumet City, III., (West Hammond)

Pradžia 2 vai. po piet
Įžanga Vyrams 50c, Moterims 25c, Vaikams dykai 

Kviečiame gerbiamus visų apielinkių lietuvius i šitą musų pik
niką, o mes užtikriname, kad busite viso kuo užganėdinti.

P. S. Bušai išeis nuo Ivanovo svetainės, 2101 Broątlway, 1 vai. 
po 2 ir 3:30 po piet, E. Chicagiečiams sustos, aut kampo Nortcoto 
Avenue. - L. < . v * KOMITETAS

—........- ■ — .-i—.m.*—- •-*»■ ■ ■■■ .............. ■ ■ ■ ■■ ■ !■■■■■ ■■ ...i ■ ■■■——
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Didelis Piknikas
Calumet Grove 

Blue Island, III.
Nedelioj, Rugpiučio 8 

Bus žaidimai ir dovanos

DAUNORAS AUTO SALES

JORDAN PEERLESS
Didžiausis išpardavimas

Nash vasarinė ........................  $75
Elgin vasarinė ........................... $75
Buick vasarine ........................... $50
Buick vasarinė .............   $250
Case vasarinė ....................... $200
Stutz vasarine ....................... $325

Overland vasarinė
Visi automobiliai parduodami 
Neužmirškite pasiimti pinigų 

be auiomobiliaus.

naujų automobilių; taipgi senų
Cadillac žieminis ................... $650
Hudson žieminis ................... $650
Chevrolet žieminis ................. $450
Chandler vasarine ................. $175
Moon vasarinė ....................... $200
CIeveland vasarinė .............. ; $150

................................ $150
ant lengvų išmokėjimų.
važiuodami, kad nereikėtų grįžti atgal

DAUNORAS AOTO SALES
4032 Archer Avenue

-p- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

J. S. Wolffs Packing House Markei
4737 South Ashland Avė.

SPECIALIAI DEL SUKATOS
šviežias liesas Pork Loins, svarui ..........................................

Rūkyta Spare Ribs ir 
Honks, svarui .... 18V2C
Graži Oven Roast, sva-
rui 151/2c
Short Stake, minkštas ir 
sultingas, svarui

Sweet Pickled Spare Ribs 
arba Honks, sv. 171/2C
Vasarinės dešros, sva- 
nii ........................... 25c
Sweet Lašinukai, Ketur
kampiai, s V. .. 25Uc

Piknikams šinka, sva
rui .......................

šviežiai ištaisyti pavasa
riniai viščiukai, sv. 42c
Swect Pickled 
Beef, svarui.......

Švenčių laike arba liuosame laike esate visi nuoširdžiai 
kviečiami i svečius. Musų vieta randasi tuoj už (Justice 
Park tik apie 20 blokų tolumo. Atvykę arti Lietuvių Tau
tiškų kapinių, nepamirškite aplankyti mūsų. Draugiš
kas priėmimas ir patarnavimas visiems.. '

Su gilia pagarba,
J. LIEPA ir J. MASKALIUNAS

KONTRAKTORIUS
Statau naujus namus ir taisau se

nus, darau cementinius sHe^us, ga
ražus ir t. t. labai pigiomis kaino
mis.

K. Polomski
1026 N. Ashland Avenue

Tel. B runsvv irk 5120
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“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
ĮkobespondencijosĮ

So. Omaha, Nebr.
11106-08 Michigan Avė.

Raportas banko stovio peržiūrint biznį Birželio 30, 1926, kaip yra 
padarytas Auditoriaus 1‘uhliskų Apskaitliavimų lllinoia Valstijos.

RESURSAI
paskola ir discountai 
Overdraftai ....
J. V. Valdžios 
Municipalini ir 
įlankos namus
Rakandai ir įrengimai 
Pinigai ant rankų ir 
Kiti turto šaltiniai

Investmentai ............
Korporacijų Bonai . 

(Eųuity) ...... ..............

reikia gauti ii bankų

$3,116,688.15 
..... 3,031.08 
.. 124,947.83 
. 546,381.10

.. 168,600.00

.... 18,101.87
.514,937.56

.... 40,111.27

Antanas Orentas, 64 metų 
amžiaus, mirė liepos 24 d. Ve
lionis buvo progresyvia žmogus. 
Užėjus bolševizmo epidemijai, 
Orentas pradėjo bolševikus 
remti. Mėgdavo kartais socia
listus gan šlykščiai paplūsti.

Kai Orentas sirgo, kun. Mi
kulskio klapčiukas buvo pas j j 
atsilankęs ir maž-daug šiaip 
prabilo: “Orentai, tu esi ser
gantis ir išrodai slabnai.
mink, kad smertis yra labai bai
si. Tu pasišauk kunigą ir pri
imk sakramentus”. Bet sergan
tis Orentas atkirto, jog jis jo
kių keptų dievų nenorįs, o mir
ties jis nebijąs.

At-

Viso turto $4,532,798.86

Capital Šlakas

Neišdalintas pelnas
Rezervą accountai .....
Dividendai neapmokėti 
Depozitų .........................
Priguli Bankoms .
Kitų atsakomybių

ATSAKOMYBĖ

u

;.... $200,000.00 
...... 150,000.00 
...... 125,227.92 
...... . 30,064.60 
...... .......4,068.50 
.... 3,953,993.10 
.......... 10,232.73 
........ 59,210.01

Viso atsakomybių $4,532,798.86

A STATE SAVINGS BANK
Inkorporuota 1918

arba

Extra Pale Alaus

Prašykite savo groseminko crba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

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

mvieonAn*® 
ton comvA****

nooo

MALT JONIO - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

FKl 6

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

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

3824 Dcodor St., Indiana Harbor, Indiana

Serganti Vyrai ir Moterys
Ar jus žinote stovį savo kraujo? 
Kiekvieno žmogaus pereiga ap
saugoti savo SVEIKATĄ.
Geras kraujas reiškia gerą svei-

Jei jus norite žinoti ar jūsų krau- 
io celės yra sveikos arba ne ir ar 

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

WICKER PARK DIAGNOSTIC INSTITUTE
dcl pilno išegzaminavimo savo sveikatos, kraujo, šlapumo ir dėl pa
sekmingo išsigydymo.
INSTITUTAS yra pilnai prirengtas su X-RAY, QUARZ LIAMPO- 
MIS, ir t. t. ir vartoja visas geriausias gyduoles, intravenous {čirš
kimus ir serumu. *
VVICKER PARK DIAGNOSTIC INSTITUTE
1510 N. Robey St.x Chicago, III. Tel. Brunswick 1682

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

PUIKUS NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la- 
ai puikus ir patogus 
usidėjimui pirkiniu: 
ie yra sulfenkami; 

tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, paduodant šj skelbimų Ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS
i739 Sn Halated St Chicago, m

(iarsinkities Naujienose

Velionis priklausė A. L. I). L. 
1). 95 kuopos, kuri jam nupir
ko vainiką.

Buvo kreiptųsi į Orentienę, 
kad prie duobės leistų lietuviš
kai prakalbų pasakyti. Ji jau 
juvo sutikusi, bet sūnūs atšali
te, sakydamas, kad jis parūpi
nęs anglų kalbėtoja. Prie duo
bės vienok jokio kalbėtojo ne- 
JUVO.

Grabą nešė šeši jo sūnus ir 
dar du ėjo paskui. Orento sū
nus, matyti, turi labai tvirtas 
širdis, nes jie užsilaikė taip, 
tarsi nieko nebūtų atsitikę.

Velionį palaidojo be jokių 
bažnytinių ceremonijų. Jis pa
liko žmoną, 8 sūnūs ir dvi duk
terį. Tegul jam būna lengva 
šios šalies žemelė.

Iš De Moines, Iowa, buvo at
važiavęs Brundza aplankyti 
Orentą. Jam beesant Omahoj, 
Orentas mirė. Matydamas, kad 
laidotuvės vedamos laisvai, 
Brundza stojo j disputus su mo
terimis. Bet kai užatakavo jį 
moterys, 
neatlaikęs savo pozicijų, 
rytojaus 
Brundza 
simelsti, 
Moines.

Bet kai 
tai jis turėjo bėgti, 

. Ant 
su visa savo šeima 

nuvyko j bažnytėlę pa 
o vėliau išdūmė į l)e

♦ ♦ .

Dvasiški tėveliai labai 
sta pamokslus sakyti apie tai, 
kąd laisvi žmonės nesilaiką do
ros todėl, kad bažnyčių nelan
ko.

Dabar pažiūrėkime, ar ištik- 
rųjų taip yra. štai tikinčių j lį 
žmonių darbeliai, šeimyniniai 
nesutikimai tampymosi po teis
mus. Jų vaikai baudžiami už 
vagystes, girtavimą ir pešty
nes. Keturios katalikiškų šei
mų jaunutės mergaitės pastojo 
nėščios. Jų kavalieriai irgi dar 
nepilnamečiai. Valdžios virši
ninkai rengiasi visus tuos jau
nuolius į pataisos namus užda
ryti.

Tegul kunigužiai pasidžiaugia 
savo auklėtinių dorove. 

♦ *

Pas mus daugiausia dirbama 
skerdyklose. Bet pastaruoju 
laiku darbai labai sumažėjo, 
tad ir bedarbių atsirado daug. 
Jeigu iki žiemos darbai nepa- 
sįtaisys, tad visiems čia ne ko
kie pyragai bebus. Biznieriai 
taip pat skundžiasi blogais lai
kais. Kai kurie net iš biznio 
rengiasi pasitraukti. Darbinin
kai bėga į kitus miestus. Atsi
rado labai daug tuščių namiį, 
ant kurių uždėtos iškabos “for 
sale”. Bet pirkėjų nedaug tė
ra.

mėg-

Miesto viršininkai be jokios 
atodairos kelia mokesnius ant 
nuosavybių, žmonės priversti 
buvo kreiptis z į “Board of 
Eųualization”, kad mokesnius 
sumažintų.

Dabar tie patys politikieriai, 
kurie padidino mokesnius, agi
tuoja, kad žmonės balsuotų už 
juos. Geros akys — durnų ne
bijo. * *

Pas mus dabar labai karšta 
— siekia 105 laipsnių. Viskas 
džiūsta, o lietaus vis dar nesu
laukiame.

— Proletarus

NAUJIENOS, Chicago, III.

Kreipkitės j

DR. HERZMAN^

Kamputyj

3514>16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louia Ava. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytus tešviečia graius;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

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

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogui be Salutare 
negali būti 
1; — Salutaraa priduoda apetitą; 
2) — Salų taras vidurius Išvalo; 
8) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoterli bonkai.
Klauskite aptiekos© arba pri©

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

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto {ki 4 p. p.
Gyvenimo Kieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St„ Room 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėiiomis1 nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktui. — Ingaliojimai. Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHMAS
LAWYEK

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001 

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
V k n r iii h 

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

Pfitnyčioa.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
.77 W. VVashington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. Dearborn ’St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

7

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 
10756 So. Michigan Avė. 

TeL PuHman 5950 
Specialistas Abstrakti! 

Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

3

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

tomobiliaus reikalinga. Mus turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Ii 
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padalo
me viską teisingai ir gerai.

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų paųal 
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 € iki 7:30 vai. vakare.
I Dienomis: Canal 

' 3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼. ▼.

Telefonai:

J

Jei norit sužinoti savo sveikatos 
stovi, tai atsilankykit j

VVICKER PARK DIAGNOSTIC
, INSTITUTE
1510 N. Robey Street

Phone: Brunsvvick 1682 
Medicina — Chirurgija — Urologija 

— X-Ray
Pilnas Išegzaminavimas

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So/ VVallace Styeet
. -i ... ■ —■ n

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną

) ir 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

. j I nu° 9 ikt II vai. ryte;
K alandos^ nuo 5 ju q val. vakare

DR. K. DRINGELIS
DENTISTAS

On Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MII)WIFE 

Pasekmingai gy
dau įvairias ligas, 
o labiausiai užsi- 
genėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
I'e operacijų, be 
skausmo, pa g a 1 . 
vėliausi išrastą 
būdą — C hi r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal 
ligą. Taipgi pa

tarnauju prie gimdymo. Patarimai 
dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yards 4951

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

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor

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

Nedėiiomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 di©- 
;* :ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iltf 9 

vakare. Nedėiiomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4t00

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

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

Optametriat
Tel. Boulevard 6487
4649 S'. Ashland Av.

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. Lafayelte 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792JONH T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

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

Res. 6029 Champlain Avė. 
Tel. Midway 3639 

Nuo 7 iki 9 vakare

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwąukee Avė., Room 219 

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

i

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

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

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

■ Vienas skaitytoji^! f-♦ skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau >A. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito^ Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymul, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas- 
dieninlą kuponą dar duodama priedo sekamai:

Ui metus—150, ui pusę metą—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo

. ........   Atkirp čia
Data: Rugpiutis 7 d., 1926

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEVVICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na 
turalis (be gyduolių f r be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, •chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudšji- 
mą, Širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

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

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 
Ant Zaleskio aptiekos 

CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL, 
Chicago* 111.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. AŠ 
turiu stebėtiną budą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų •lin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz,
1407 Milwauke<‘ Avė., 2 fl.

>1,... .i.ii ■■ . ........................—
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Entcred as Second ClaN Matter 
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of Chicago, I11M upder the act of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
•ekmadeiniua. Leidftia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Haisted SU, Chicago, 
Ui. — Telefooasi Kooeevelt UttML

Chicago je — paltu!
Motams ......................... .......... <8.90

Užaimokljimo kainai
Pusei motų___________  4.00
Trims minas tams$XI0 
Dviem mlaosiama__________ 1.M
Vienam minasiui ..................... .76

Chicagoje per neliotojusi
Viena kopija _______________ 8c
Savaitei................ .......... 18c
Minėsiu!___u_     74c

Suvelnytose Valstijose, ne Chicagoje. 
paltui

Metams ___ ___ ____________ _ $7.00
Pusei metų__ __ __ ______ — 8.50
Trims minusiame____ ____ - 1*75
Dviem mėnesiam____________ ... 1.25
Vienam minėsiu! - ...... . -— *76

Lietuvon ir kitur uisienluosei 
(Atpiginta)

Metams ---------- ------------- — $8.01
Pusei metų ____ 4.00
Trims mėnesiams —-----------  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su ufsakymu.

Apžvalga
t

SEIMAS IŠSKIRSTĖ 
ATOSTOGOMS.

ku-

MEKSIKOJE “BOIKOTAS” — ITALIJOJE 
“EKONOMIJA”

PRIEMONĖ APSAUGOTI VALIUTOS PASTOPUMĄ

NEPRODUKTINGŲ IŠLAIDŲ SIAURINIMAS
• •••••

O KO NORI MEKSIKOS KLERIKALAI? 
PILIETINIO KARO!

Liepos 22 d. po posėdžio, 
ris buvo užsitęsęs iš vakaro iki 
4 vai. ryto, Lietuvos Seimas iš
siskirstė atostogoms. Nauja 
Seimo sesija prasidės rugsėjo 
(septemberio) 24 d.

• Trečiasis Seimas susirinko 
birželio 2 d .ir laikė viso 25 po
sėdžius, iš kurių pradžioje ke
letas praėjo atstovų mandatų 
patikrinimui ir pabaigoje kele
tas buvo suvartota diskusi
joms dėl interpeliacijų. Liku
siuose posėdžiuose Seimas ap
svarstė viso 22 įstatymu. Iš jų 
19 tapo priimti visais trimis 
skaitymais. ,

Tų įstatymų skaičiuje yra ka
ro stovio panaikinimas, spaudos 
laisvės ir susirinkimų laisvės 

amnestija politi- 
mirties baus- 

atšaukimas, sumažinimas

skubinosi daryti iš jos šmeižian* 
člą Dr. K. Griniui “išvadą”? h 
kodėl jisai dabar to sąyo šmeiž
to neatšaukia, o tik stengiasi 
išsiteisinti ?

Teisintis tuo, kad j j suklai
dino klerikalų organas (kuris 
juk ir yra leidžiamas žmonėms 
mulkinti!) 
perdaug juokinga!
primena šitokį anekdotą:

Kartą viena kaimo mergina 
karštai meldėsi bažnyčioje, lai-

lai jau tik yra 
Tai mums

kydama abiejose rankose dide- buvo lengviausiais vadintis, nes 
lę maldaknygę. Kita moteris, raitelis rankoje tik vieną gink- 
dh’stelėjus pro petį, sako jai': lą teturi ir ją arkliai nors ma- 

“Sesele, kodėl tu iš atbulos žiukąi, iš pažiūrėjimo ir papra- 
knygos meldiesi? Argi nematai, sto vežimėlio nepavilktų, bet

kad ji tolokai tęsėsi ir tik vė
liau niekieno neglobojama, pot
vynių išardyta.

Kasinėjant bokšto viduje ra
sta užgriautas urvas. Pradžioje

Meksikos,klerikalai paskelbė “ekonomipį boikotą” 
tikslu iššaukti krizį krašto pramonėje ir prekyboje ir pri
versti valdžią atšaukti bažnyčią liečiančius‘s įstatymus. 
Kai kurie laikraščių korespondentai praneša; kad to boi
koto pasekmės jau esančios jaučiamos tam tikrose biznio 
šakose, ir. prezidento Calles’o/kabinetas esąs susirūpinęs.

Tuo pačiu laiku tečiaus, kai tatai dedasi Meksikoje, 
Italijos valdžia pati stengiasi pravesti visai panašią į 
Meksikos klerikalų politiką ekonomijoje. Ji įsakė žmo
nėms valgyti tiktai juodą duoną (ir tai ne iš grynų ru
gių), leisti kaip galint mažiaus pinigų pasilinksminimams 
ir atsižadėti visokių prabangų. Ir ji sako, kad tai esą rei
kalinga krašto ūkio, ypatingai finansų, sustiprinimui.

Keikia dar pridurti, kad tokias pat taupumo priemo
nes rekomenduoja savo piliečiams dalinau ir Belgijos ir 
Francijos valdžios, kurios taipgi yra susirūpinusios sa
vo finansų sutvarkymu.

ir 
grąžinimas, 
niems kaliniams, 
mes 
algų ministeriains ir preziden
tui, 
ligonių kasas, leidimas 
kuriams per 3 metus naudotis 
dvaro trobomis, ir k.

Iš viso reikia pasakyti, kad 
naujasis . Seimas pasižymėjo 
daug vaisingesnių darbu, negu 
pirmesnieji Seimai, o kas svar
biausia — jisai rūpinosi viso 
krašto reikalais ir dirbančiosios 
liaudies gerove. Gi tie Seimai, 
kur daugumą turėjo klerikalai, 
žiurėjo daugiausia tiktai “krikš 
čioniškos” partijos ir atskirų as
menų interesų.

įstatymas apie darbininkų 
naują

KUNIGŲ ALGŲ PANAIKINI
MAS ATMESTAS.

Taigi matome, kad susilaikymas nuo pasilinksmini
mų ir atsižadėjimas prabangos dalykų vienoje šalyje yra 
peršama žmonėms, kaipo kenksmingas krašto bizniui da
lykas, o kitose šalyse — kaipo ekonomijos, taupumo prie
monė. Kaip šituos faktus sutaikyti?

Jeigu išlaidų sumažinimas tiems daiktams, be kurių 
galima apseiti, padeda krašto finansams, kaip mano Ita
lijos, Belgijos ir Francijos valdžios, tai kuriuo budu tas 
pats dalykas gali pagimdyti ekonominį krizį?

Dalinai į šitą klausimą galima atsakyti taip: jeigu 
yra boikotuojama tie produktai, kurie yra gaminami 
užsieniuose, tai toks boikotas gali būt krašto ukiui nau
dingas; bet jeigu boikotuojama namie gaminamieji pro
duktai, tai boikotas kenkia krašto ukiui.

Šis Seimas, kaip matyt, kle
rikalizmui Lietuvoje nepadarys 
galo, štai, prieš išsiskirstant’ 
atostogoms jisai svarstė vai. 
liaudininkų patiektą sumanymą 
panaikint algas kunigams, palie 
kant jiems atlyginimą tiktai už 
metrikų rašymą. 36 balsais 
prieš 35, prie 6 susilaikiusių,- 
tas sumanymas tapo atmestas.

Už kunigų algų panaikinimą 
balsavo socialdemokratai ir vai. 
liaudininkai; prieš — krikščio
nių blokas ,tautininkai ir dau
gelis atstovų iš tautinių ma
žumų.

Butų ne pro šalį, kad į tą tau
tininkų balsavimą atkreiptų sa
vo dėmesį Amerikos sandarie- 
čiai, kurių tarpe yra nemaža 
tautininkų pritarėjų. Kas žin, 
ar jie su tokiu Voldemaro-Sme- 
tonos partijos nusistatymu 
tinka ?Italai ir belgai nori susiaurinti vartojimą duonos dėl 

to, kad savo duonos jie neturi pakankamai ir jiems rei
kia ją importuoti iš kitų šalių. Importuojant gi, reikia 
išvežti į užsienius auksą, kas blogai atsiliepia į silpną 
krašto valiutą.

Bet kodėl franeuzai su belgais nori taip pat suma
žinti vyno vartojimą ir teatrų lankymą, kuomet tie daly
kai tenai daugiausia nėra iš užsienių įvežti?

Čia jau yra kitas išrokavimas, o ne tikslas sulaiky
ti nuo išvežimo į svetimas šalis auksą. Šitąja priemone 
norima pakreipti kapitalo plaukimą iš neproduktingų 
sričių i produktingas. Jeigu žmonės leis mažiau pinigų 
teatrams ir vodeviliams, tai pelnai šituose neproduktin
guose (nieko negaminančiuose) bizniuose nupuls, ir pi
nigai, kurie buvo į juos dedami, turės eiti kitur pelno ieš
koti — į pramonę, į žemės ūkį ir t. t.

Tokia ekonominė politika, vadinasi, gali turėt, viso 
krašto atžvilgiu, dvejopą tikslą: viena, sulaikyti namie 
auksą; antra, sustiprinti krašto ūkio pagrindus.

Bet šitų tikslų, žinoma, visai nesiekia Meksikos kle
rikalai. Jie stengiasi savo kraštui pakenkti. Ar jie galės 
tai padaryti?

Krašto ukiui, kaipo tokiam, — vargiai. Bet jeigu boi
kotas pavyktų plačiai pravesti, tai jisai galėtų iššaukti 
suirutę atskirose biznio šakose, kas savo keliu iššauktų 
nerimastį žmonėse, gal net ir riaušes! Jeigu, sakysime, 
daugelis turtingų katalikų paliautų važinėję automo
biliais, tai turėtų užsidaryti kai kurie automobilių fabri
kai, gazolino ir aliejaus pardavimo stotys, automobilių 
taisymo dirbtuvės ir t. t. Daug biznierių deliai to suban- 
krutytų ir daug darbininkų pasiliktų be darbo.

Žodžiu, tas boikotas arba nieko nepadarys — arba pri
rengs dirvą naujiems kruviniems susirėmimams Meksi
koje. Bet krašto ūkio jisai nesuparaližiuos. •

kad litaros aukštyn kojoms ap- nepaprastai greiti ir vikrus, 
verstos? Buvo dar vienas eskadronas

“Vaje!” sušuko užkaitusimer- jau suaugusių, barzdotų vyrų, 
Tai tie neprieteliai vai- gurįe savo parėdais skyrėsi iš 

visų. Spėjome, kad tai žmonės 
tik tam čia surinkti, kad pra- 

' ėję reikalingą karo mokslą su
grįžtų į savo gyvenamas vie- 

’tas ir ten mokytų jaunesniuo- 
1 sius”.
i 1

Šis vienintelis raštas mums 
parodo Kauną ,Vytauto laikais. 

I Vėliau kada Vytautas kovojo 
su Jogaila, totoriais ir kit. jis 

' pavedė Žemaičius valdyti vokie- 
i1 čiams. Kauno reikšmė tada žy- 

1 miai sumenkėjo. Nebeatgavo 
jau savo pirmykštės galybės ir 
tuomet, kai Vytautas atsika
riavo Žemaičius iš kryžiuočių 
ir galutinai jų galybę 1410 me
tais ties žalgyriu sunaikino.

Daukantas Lietuvos istorijo
je rašo, kad po Vytauto mir
ties, kada Lietuvos galybė kiek 
pasviro, Kauną ir Gudai atlan
kę. Matyt, kad jis dar buvęs 
stiprus gynimosi punktas. Tiek 
tik musų istorijoje davinių apie 
Kauno pilį iš seniausios gady- 
,nčs. Vėliau (1569 m.), kai vieš
pataujant kunigaikščiui Zig
mantui Augustui Lenkai pada
rė uniją su Lietuva apie Kau- 
iną jau mažai ir begirdima. Jis 
virsta menku provincijos mic 
stu.

Nuo 1601 iki 1630 metų Kau
no apygarda buvusi pavesta 
valdyti kunigaikščiui Jonui Ra
dvilai, kuris įtaisęs pilyje kalė
jimą ir teismo archyvą^

1795 met. žlugus kartu šu 
(Lenkija ir Lietuvai, jas tretį 
kartą pasidalina Rusija ir Vo
kietija, Kauno pilis visai mirė. 
Rusų valdovai be pasigailėjimo 
•naikino ir dergė- • tas senovės 
liekanas kaip beįmanydami.

i Pasakojama, kad pilies akme
nimis esančios Kauno miesto 
gatvės išgrįstos ir daug išve
žiota namų pamatams.

Pilies griuvėsiai riogsojo nie
kieno nesaugojami ir netyrinė
jami. Tuomet buvo dar žinoma 
ir dabar dar kalbama, kad iš pi
lies ėję požeminiai urvai po Ne
muno ir Vilijps upėmis, kurie 
net siekę arčiau apgyventas 
vietas.

1883 metais, kol dar anga į 
požemį buvo pastebima, rusų 
valdžia, nežinia kuriam tikslui 
pradėjo pilį tyrinėti. Į požemį 
nusileidę du vyrai, tačiau pože
mių garais užtroškę, beištraukę 
jų lavonus. Kasinėjimo darbai 
buvo sustabdyti ir anga į pože
mį užversta.

Pilies (kieme) viduryje pri
sistatė bakužių, apie ją versta 
sąšlavos ir kitokios bjaurios at
matos, kurios visiškai nustelbė 
pilies liekanų išvaizdą. Atgavus 
musų kraštui nepriklausomybę 
ir sutvarkius valstybės apara
tą, Kauno miesto valdyba susi- 
rdpino tos garbingos pilies 
griuvėsių likimu. Sąšlavos nu
valyta, griūvanti siena suce
mentuota, pilį ' aptvėrė tvorele, 
apsodino gražiais gėlynais — 
klombomis.

Tuo pat metu pradėta rūpin
tis ir pilies tyrinėjimu. Vis dėl
to įvairių priežasčių deliai dar
bo pradėti negalėjo. 1924 m.

gina.
kai apvertė mano maldaknygę, 
prieš einant man į bažnyčią. 
Jie visada padaro kokį nors 
šposą!”

Kauno Pilis ir jos lie
kanų kasinėjimai

Lietuviai savo kraštui ginti ir stipriausias sienas, 
nuo priešininkų užpuolimų sta
tė sustiprintas vietas, pilis. Jas 
daugiausia statydavo ant auk
štokų supiltų kalnų, prie upių, 
tokiose vietose, kur upė daro 
vingį arba susibėga dvi hpi, da
rydamos pusiasalį. Pradžioje 
lietuviai statydavo medines pi
lis, vėliau ėmė statytis tvirtes
nių pilių iš muro. Pilis būdavo 
apvesta net keliomis medžio ir 
muro storomis sienomis, apie 
pilį būdavo apkastas platus ir 
gilus ravas, kuris visada stovė
davo pilnas vandens.

Nežymiai išeiti iš pilies būda
vo po žemėmis išvesti urvai, 
išmūryti iš plytų ir akmenų.

Senovėje, galingos Lietuvos 
valstybės viešpatavimo laikais, 
pilimis visas musų kraštas bu
vo apšarvotas. šiandien tų gar
bingų senų pilių griuvėsiai ke
liose vietose bėra užsilikę. Di
desnės žymės yra užsilikusios 
Kauno ir Biržų pilių griuvėsiai. 
Daugiausia musų žilos praeities 
liudininkų randasi musų priešų 
Lenkų okupuotam krašte: Vil
niaus, Trakų, Gardino ir kt. 
pilys. Tose Lietuvos dalyse iš 
senovės vbuvo visas Lietuvos 
valstybės ir i kultūros centras. 
Be to, rečiau tas vietas pasiek
davo •priešai ir vėliau jas 
griovė.

teiš-

apiešį sykį tenka kalbėti 
Kauno, vadinamą karalienės Bo
nos (Sigizmundo I žmonos), pi-

maųyta, kad toji ir bus ta an
ga į požemį, bet vėliau patirta, 
kad tai yra bokšto pirmojo auk
što durys į kiemą. Tuo budu pa
sirodė, kad dabar matomieji pi
lies vartai yra antrojo aukšto 
dalis užpilta griuvėsiais. Numa
tyta, kad tų griuvėsių sluog- 
snio storis siekia beveik 2^ 
metro, kuris susideda iš kalkių, 
akmenų ir plytų gabalų. Tame 
daikte rasta keletas vario mo
terims papuošalų, kurie, žino
mų nuomone, esą padaryti try- 
iktame — keturioliktame am- 
žyje Italijoje. Be to, atrasta in
dų, šukių, kaulų ir •pinigų Lie
tuvos ir Lenkijos karaliaus Zig
manto III viešpatavimo laikų.

Kitoje vietoje bekasinėjant, 
vakariniame kampe, kur dabar 
bakūžės riogso, atrasta supuvu
sios grindys. Jas išėmus, paste
bėjo, kad čia butą požeminio 
sandėlio. Čia atrasta senovės 
apmotos šovinys ir keletas žal
varinių daiktų. Dėliai tų žalva
rinių daiktų čia buvimo, yra 
keletas spėliojimų; pirma, kad 
tie žalvario daiktai — lydiniai 
yra sutirpę gaisro metu, o kį- 
ti, pasiremdami, lydinių išvaiz
dą, aiškina, kad jie yra tyčia 
sulydyti ir kad toji vieta kame 
jie rasti kadaise yra buvusi kal- 
/e ar metalo liejykla.

Be to, įvairiose vietose iškas
ta žmonių ir gyvulių kaulų, se
novės dailiai papuoštų ketur
kampės formos molio indų iš 
keturiolikto amžiaus, įvairių va
rio papuošalų, ginklų ir molinė 
^pypke, kuri nors daug šimtų 
metų žemėje įgulėjusi, bet ai
niams išlaikė pirmatakas labo
ko kvapą. Ir dar stebėtina, kad 
pypkė kvepia taboku tartum 
ją šiandien kas rūkė.

Šią vasarą archeologinė ko
misija yra nusistačius vėl pra
dėti planingą ir nuodugnų ty
rinėjimą. Gal, susilauksime ir 
daug įvairenybių iš musų pir- 
matakų gyvenimo.

“Jn”. Jonas J. Burba

Tikru žinių apie jos įkūrimą 
nėra. Tik yra patirta iš įvairių 
tyrinėjimų ir kasinėjimų, kad 
tose vietos, kur dabar Kaunas 

I stovi ir jo apielinkėse nuo žilos
• cinn/urAnsenovės žmonių gyventa.

Vieni žinovai sako esą Kau
nas įkurtas dešimtame amžiu
je, kiti — 1030 metais, bet tik
rai žinoma, kad tais laikais 
Kauno pilį buvus viena iš stip
riausių Lietuvos pilių. Iš tų lai
kų apie Kauno pilies pastaty
mą yra užsilikę įvairių padavi
mų, bet iš jų ką nors tikro su
žinoti nieko negalima.

Plačiai žinoma legenda apie 
Kauno pilies įkūrimą yra to- 

i ir Aukštai- 
jisai'čių kunigaikščio Palemono vie- 

išskaitęs iš “Draugo”, kur buvę ’ nas iš keturių sūnų — Kalinys 
paskelbta, nepaduodant datos, yra savo valdymo metu ją pa- 
apfre tos pensijos paskyrimą. [statęs. Iki trylikto amžio Kau- 

Toliaus “Aidas” dejuoja, kad nas stambios politinės reikšmes 
pas lietuvius esąs bendrai neti-[neturėjęs. Toji reikšmė tepaki- 
kęs paprotys užtylėti oficialių his tik .. ..... 1...... K'v,x
įvykių datas. Girdi, i--------
laikraštį ir nežinai, kada jų ap-Įtučiui viešpataujant, 
rašomieji dalykai įvyko, 
jisai esąs ir suklydęs.

Mums gaila, kad laikraščiui, ’ sumušti plūstančių Lietuvos so- 
kuris giriasi esąs vienintelis tik- stinėn, Vilniun, kryžiuočių pul- 
ras darbininkų švietėjas, pasl- kai. Kauno pilies stiprių sienų 
taiko šitokios nelaimės. Bet tu-.ir narsių jos gynėjų nugalėti, 
rime pastebėti, kad jisai ir pats puolikai nekartą grįžo iš kui 
yra kaltas, jeigu duodasi taip [ atkeliavę, bet tikslo nepasiekę, 
lengvai apgauti. Į Kartą 1362 metais kryžiuočiai

Apie pensiją Karevičiui buvo susitelkę didžiulę kariuomenę iŠ 
rašyta Lietuvos spaudoje ir pietų-rytų pusės apgulė Kauno 
“Naujienose” ,ir buvo aiškiai pilį. Pilies gynėjų buvo menkas 
nurodyta, kad tą pensiją pasky-’ skaičius, beveik 4000 vyrų, vė
rė senasis/ klerikališkas prezi- [ darni kunigaikščio Kęstučio su- 
dentas, p. Stulgmskas. Kodelgi naus Vaidoto. Vaidotas negalė- 
komunistų “Aidas”, to nęžiu-[ daipas viešam lauke stoti ko
rini, ėmė “Draugo” žinią, kuri voi) su miinka kareivių sairjęle 
buvo tyčia taip parašyta, kad užsirakino skvo pilyje ir paši-

NABAGAS!

SU-

Kairiųjų komunistų “Aidas” 
teisinasi, kad jis esąs nekaltas 
dėl prezidento K. Griniaus ap
šmeižimo. žinią, kad “bedievis• I •
prezidentas” paskyręs arkivys- j kia, kad žemaičių 
kupui Karevičiui pensiją, 
išskaitęs iš

musų kunigaikščiams 
skaitai Gediminui, Algirdui ir Kęs- 

, Tais lai- 
Todel kais Kauno pilis buvusi pirm^- 

I ja užtvara, kame turėjo būti 
' 11 o 4- n n Ai 11 T i ofn vno ari.

Gy nėjai 
kaip lapai biro, bet nusistatė 
priešui nepasiduoti. Mažam 
skaičiui belikus, pagalbos nesu
laukiant, nes tuo metu Kęstu
tis su Algirdu iš kitų kraštų 
su priešais kariavo. Vaidotas su 
likusiu būreliu nutarė prasimu
šti pro priešų eiles. Tuoj pade
gę pilį šoko kovon. Kilo nuož
mi skerdynė. Vis dėlto prasi
mušti jiems nepasisekė; vieni 
krito, kiti nelaisvėn pateko. 
Kryžiuočiai su įnirtimu išgrio
vė Kauno pilį.

Po nekurio laiko, apvalius 
kraštą nuo priešų, Kaunu,., pilį 
atstatė ir sustiprino. Ir vcl ji 
matė milžiniškus kryžiuočių 
pulkus ir baisiausias skerdy
nes, bet vis likdavo neįveikta. 
Vokiečiams užkariavus iki Kau
no Lietuvos dalį, jie netoli Kau
no, Nemuno ir Nevėžio santa
koje ties dabartiniu Raudon
dvariu ar Vilkija, pasistatė sau 
pilį, kuri vadinosi “Gottes Ver- 
der”. Kaunas tada turėjo sau 
kaimyną pašonėje — plėšikų 
lizdą. Tuo metu . Kauno pilis 
gindavo nuo įsibrovimo tokių 
pavojingų priešų.

Apie Kauno apielinkę ir pilį 
yra užsilikę vokiečių raštuose 
kryžiuočių grafų Kyburgo, tada 
buvusio Balgo komtūro užrašai, 
kuris 1397 m. keliaudamas Vil
niun politiniais reikalais, buvo 
sustojęs Kaune. Tų laikų Kau
nu jis taip apibudina: “Aštun
tą kelionės dieną Nemunu iš 
Ragainės buriniais laivais at
plaukėme į Kauną. Pilies valdo
vas, gudas Ivanas Fedorovičius 
labai vaišingai mus priėmė. Tre-, 
čią dieną mums pranešė, kad 
greitu laiku atvyks dvariškis, 
kuris palydės Vilniun į Didžio
jo’ kunigaikščio pilį.

Kaunas nebeatrodo taip tur
tingas ir galingas kaip anks-^ 
čiau. Dauguma namų griuvė
siais riogso/ Apie pilį anksčiau 
trobesiai stovėjo, o dabar dar
žovės auga.

Pilis labai gražiai pastatyta, 
Gedimino bei Algirdo laikais 
bu^o neįveikiama, sustiprinta 
nedegančiais mūrais ir angomis 
gintis, tačiau dabar vargiai bent 
kokį stipresnį priešą atremtų. 
Ir armotų, kurios anksčiau taip 
savo gerumu buvo įgarsėjusios, 
nesimato.

Tiesa, buvo pastatyti dideli 
sandėliai, labai gerai užlaikomi, 
daug lobio ir ginklų prikrauti. 
Iš Nemuno pusės narnai visai 
sveiki, bet iš Nėries pusės apie 
didįjį bokštą, sugriauti.
Už griuvėsių stovi stipri siena, 
kurios jokia armota pramušti 
neįstengs. Griuvėsių krūvos ją pabaigoj Archeologinė Kornisi 
dengia, o priešui pasiekus juos 
ir ėmus jais lipti,’gynėjai pa
tys už sienos pasislėpę lengvai 
gali juos nukauti.

Pilies įgula — žemaičiai ir šiamieji kasinėjimai, kad atka- 
Aukštaičiai, apie 4000 vyrų, sus žemutinius dabartinio dar 
Laisvomis nuo mankštos valan- likusib bokšto aukštus, rasti Laivas “LITHUANIA” Kugp. 31 
domis jie ir pilį stiprina, tačiau dingusį antrą bokštą ir sieną 
tų darbų jie mums nerodė.

Gyvenome popilyje. Pro mu-‘ 
sų buto langus matėme deši* 
niame Nėries krante raitelių 
stovyklą ir jų mankštą. Galėjo 
būti apie *4000 !— 5000 žirgų;

ja nutarė pradėti pilies tyrinė
jimo darbus, kuriuos vedė ar
cheologas — dailininkas Arka
dijus Presas. Tai buvo priruo-

Tiesiog (Klaipėdą
Be Jokio Persėdimo

Laivu ESTONIA
Rugsėjo-Sept. 21, 1926 m.

Lietuviai, kurie mano atlankyti sa
vo gimtąją šalį arba mano grįžti 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 New Yorko tiesiai |

KLAIPĖDĄ /
Važiuojant tiesiai j Klaipėdą iš

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

Kainos Laivakorčių į 
Klaipėdą:

3-čia kliasa $107. 1 abi pusi tik $181 
Sutaupysite $44.50.

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

2-tra kliasa $142.50.
Sutaupysit $30.00.

“Kevenue Tax”ir
atskirai.,

Sekantis išplaukimas laivų:
t

Į abi pusi $270 

Head Ta.

Informacijų kreipkitės j vietos 
kurią Vilijos potvyniai išardė, [agentus arba stačiai į kompanijų

Bekasinėjant pasirodė, kad-BALTIC AMERICA LINE, 
pilies kiemas buvęs gana storo-' 
kai išgrįstas maišytų su kai-j 
kiais akmenų grindiniu, kuris ; 
stebina savo lygumu. Yra ir ne-1 
išgrįstų vietų, kame matyt sto
vėję akmeniniai ar mediniai tro
besiai, tose vietose atkasus ras
ta degėsiai. Iš šiaurės pusės iki 
pat Vilijos nusitęsia siena ir te
nai dingsta. Iš to sprendžiama,

buti apie *4000 !- 
suskirstyti j labai įvairiai ap
rengtus ir apginkluotus eska
dronus.

Dalis raitelių buvo, pasirėdę, 
Leng-

buvo tyčia taip parašyta, ...
neprotaujantys skaitytojai nejryžo gintis kol tėvas Kęstutis 
suprastų, kuris prezidentas ap- ir Algirdas suteiks pagalbos, 
dovanojo arkivyskupą?

Pagaliau, jeigu žinia buvo ne- ‘pirmą sykį tada pasinaudojo ar- ,keistas kepures dėvėjo.
aiški, tai kodėl p. Baltrušaitis motomis, kurios ardė pilies nors: vieji raiteliai iš tiesų galima

Įvyko baisus mušis. Kryžiuočiai

120 North La Šalie Street, Chicago
312 Second Av. S., M in ne a polis, Minn.
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Amerikos Lietuviu
Diena .

griauna 
kaimus, 
amžinai 

veidą:

(Atsiųsta)
Greit ir nesugrįžtamai srove

na upelyje vanduo, dar greičiau 
bėga žmonijos gyvenimo die
nos . Praeities tamsybėse neju
čiomis dingsta metai, dešimtys 
metų... ištisi amžiai, ir įtužu- 
sios audros nuvalo visų ką su
tinka kelyje, su šaknimis rauna 
šimtmetinius medžius, 
namus ir net ištisus 
miestelius išardo, taip 
naikina ir keičia žemės
ten kur praeityje bangavo neiš
brendami miškai — šiandie liu
dija išaugę javai; kur buvo ne
išbrendamos pelkės, balos — 
šiandie išstatyti didžiuliai mies
tai; kur pirma vandens laikė ap
glėbę žemės plotus, — ten šian
die žaliuoja gražiai sužėlusi žo
lelė. Mainosi gimsta, keičiasi 
gyvenimo sąlygos bei aplinky
bės, didžiausius perversmus 
(nešdamos žmonijon, jos kultu- 
rinin, ekonominių ir dvasinin 
gyveniman.

Atskleidę musų tautos istori
jos lapus, išvysime irgi didelių 
permainų.

Musų tauta garbinga buvo pa
ti savo kilme; garbinga savo 
kalba, nes žodžiais vyskupo Vi- 
lisono ji yra “raktas į visas pa- 

• šaulio kalbas”. Musų tauta iš
davusi daug didvyrių, kurių da
lis aplinkybėmis susidėjus nors 
ir darbavosi svetimtaučių tai 
pe, vienok buvo musų tautos 
kilmės . Musų tauta, viduram
žiuose buvo galinga. Ta galybė 
pražydėjo, kuomet sutruškino 
nenugalimą viduramžiuos Euro
pos galiūnų — totorius, kurie] 
norėjo pavergti visa Europą. I 
Bet gyvenimo aplinkybės išplė
šė musų tautos garbę ir galybę 
ir paskandino ją rtisų ir vokie
čių vergijoje. Ilgus metus mu
sų protėviai sunkiai vargavo 
svetimtaučių prislėgti; baudžia
vų čiulpė iš jų paskutines gyvy
bės jėgas — ištvermingas lietu
vis savo kantrumu nugalėjo se
novės amžių liekanas Europoje 
ir susilaukė laisvo žemdirbio ga
dynės. Spaudos persekiojimas, 
tamsybės ir įvairiausi suvaržy
mai neleido Lietuvos ūkininkui 
drauge su kitų šalių ūkininkais 
sparčiai žengti prie kultūringes
ni© gyvenimo, prie savo būvio 
pagerįnimo, bet užtai sustiprino 
įgimtą lietuviui atsparumą ir iš
tvermingumą. Ir nors kaip liu
dija istorija: žuvo pirmoji pa
saulyje Aigipto valstybė, suny
ko garsiosios Persijos ir Graiki
jos valstybės; sutrupėjo galin
ga Romos imperija ir tt. Din
go daugens tautų ,bet mes ga
lime pasididžiuoti, kad neskait
lingoji musų tauta nežuvo, h 
dar daugiau; ant Rusijos griu
vėsių dalies išdygo nauja valsty
bė — musų tautos valstybė. Vėl/ 
išsiblaivė aptemusi musų tėvy
nės padangė ir šviesiais keliais 
ji gali žengti savo garbingon 
ateitin.

Nors plati erdvė ir gilus van
denynas skiria Amerikos lietu
vius nuo brangios tėvynės; nors 
jų akys nemato žaliuojančių lau
kų ir žydinčių gėlių; nors ausys 
negirdi skambaus lakštingalo 
čiubėjimo; vienok meilė prie 
viškių ir gimtojo krašto dar 
ga jų širdyse. Ir ne kartų 
reiškia ji ne vien maloniais 
džiais, bet parodyta darbais, 

aukomis 
lietuviai 

pasi-

sa- 
de- 
pa- 
žo-
pa-

stangomis, gausiomis 
ir tt. Amerikiečiai 
kiekvienai progai 
taikius kėlė savo tautos vardą
pasaulio akyse; padėjo atgauti 
jai nepriklausomybę.

Ir dabar Amerikos lietuvių 
visuomenei vėl artinasi puiki 
proga parodyti meilę link savo 
mylimos tautos, tautos vertos 
jhęilės; ir; pagarbos, “Amerikoj 
Lietuvių Dienų” š. m. rugpiučio 
m. 28 dienų — diena, kurioje 
Amerikos lietuvių visuomenė pa
rodys, kad savo tauta- myli ir 
moka jų pagerbti.

“Amerikos Lietuvių Diena” 
sulig išgalių bus atvaizduota

(Pacific and Atlantic Photo]

Kunigo nušautas. —’D.
Chipps, turtingas medžio 
kantas, kurj dėl politinių 
čių mieste Fort Worth, 
nušovė garsus baptistų
gas Dr. J. Frank Norris, jau ne 
kartą paskilbęs panašiais skan
dalais pamokslininkas.

fabri- 
kivir-

kuni-

nius tautos garbinga praeitis, 
[jos priespaudos bei pergale. Jei 
J gyvenimo aplinkybės neleido 
[lietuviams turėti savo skyrių 
pačioje parodoje ir parodyti mu
sų dailės ir meno kurinių, tai 
Amerikos Lietuvių Dienos iškil- 

I mėse privalome parodyti/ nors 
musų istorijų, gyvenimų, gra
žiąsias dainas, tautiškus šokius, 
baletus ir tt.

Ne vien tėvynės meilė ragina 
Amerikos lietuvius prisidėti ir 
dalyvauti šiose ^iškilmėse, bet I 
taipgi ir pačio tautinio stiprėji
mo reikalingumas, Amerkos Su-i 
venytųjų Valstijų pagerbimo pa
reiga ir Amerikos Lietuvių vie
nybės gaivinimas.

Amerikos lietuviams savo 
tauta mylėti yra ne vien kilnu, 
bet ir naudinga. Nes tautos 
meilėje gludi ir pamėgimas pro
tėvių papročių, gražių tos tau
tos savybių. Ilgolaikės pries- 

dos neleido jų pažinti pir- 
miaus gyvenusiems Lietuvoje 
amerikiečiams Jomis gėrėtis ir 
didžiuotis. Priešingai. Materia
lia vargas, kuris privertė žy
mių daugumų “aukso šalyje” 
sau geresnio gyvenimo ieškoti; 
pesimizmu užnuodijo ne vieno 
širdį. Ir tatai tų tėvų savo vai
kam pasakojama vien apie Lietu 
vos purvą, savo vargus, kiaulių 
šėrimą ir tt. Patys nepasižinda- 
mi kilniųjų tautos savybių vien 
tamsose spalvose ją vaizduoja. 
Nestebėtina tad, kad jaunoji 
karta iš vienos pusės girdėdama 
tėvų panašias kalbas, iš antros 
gi apsiausta galinga ameriko- 
nizmo banga silpnėja tautiniai, 
pradeda ištautėti. Drauge su iš- 
tautėjimo dvasia skverbiasi ir 
dabartinio Amerikos jaunimo 
ūpo dvasa ‘‘1 don’t care” — jų 
valios silpnumo žymė, šioji, 
Amerikai yra lygi Fra nei jos do
riniam smukimui, kuris ją pri
vedė prie išsigimimo. Prisižiū
rėjus Amerikos šeimyniniam gy
venimui regim, kad “eidonkie- 
rizmo” dvasia aršiau už dorinį 
nusilpnėjimą ardo šeimynas. 
Nuo šio nelemto likimo gelbėti 
musų jaunimą ir yra vienas iš 
didžiausių priemonių — pamy
lėjimas savo tautoj. • Bet pa
mylėjimai! veda vien pažinimas. 
Taigi privalome visas priemones 
sunaudoti, kad Amerikos lietu
vių jaunuomenę supažindinti su 
musų tautos gražiomis savybė
mis, 
tauta yra turtinga; dora, tikė
jimo meilė 
įgimti gabumai mokslo ar meno 
srytyje, blaivi pažiūra ateitin — 
tai gėlės puošiančios lietuvio 
širdį.

“Amerikos Lietuvių Dieną” 
yra viena graži proga ir ji l}us 
gyvas vaizdas, ką gaunama už 
minėtų savybių užlaikymą, žu
vo didžiulės valstybės, sutruškė- 
jo, galiūnai, bet dora ir tikinti 
maža lietuvių tauta nusikračius 
vergijos pančius atsistojo ant

savo vergikų griuvėsių. Mes 
keldami savo tautos garbę ir jos 
gražių savybių kilnumų pilna; 
galima ant savo plakatų išrašy- 
ti: “Doros ir tikėjimo vaisius —* 
tautos nemiringumas”.

Geriau pažindami savo tautos 
garbę narsiau žengsim ir mes, 
amerikiečiai lietuviai, gražesnėn 
savo ateitin, rūpestingiau steng
simės šviesti savo vaikus, kad 
iš fabrikų ir kasyklų išvesti juos 
į šviesesnę ateitį, nutiesti jiems 

| kelią į geresnį gyvenimų. Musų 
I tauta išdavė didvyrių rusams, 
lenkams, vokiečiams, išaugina jį 
dar geresnius didvyrius šiai ant
rai musų tėvynei, Amerikai, pa
gimdys jai naujus karžygius 
Kasciuškas. Musų tautos gar
binga praeitis švies savo sunai- 
nių kelią čia išeivijos krašte ir 
ves juos laimingesnėn ateitin. 

K •
Amerikos Suvienytosios Val

stijos apvaikščioja savo 150 me
tų nepriklausomybės sukaktu
ves. Jų džiaugsmas — drauge 
ir Amerikos lietuvių džiaugs
mas. Nes jos iškovoję nepri
klausomybę, dailiai sutvarkė šį 
kraštą, sudarė jaukią prieglau
dą ir 700,000 lietuvių. Ameri
kos Suvienytųjų Valstijų nepri
klausomybė priglaudė daugelį 
pabėgusių nuo Rusijos valdžios 
persekiojimų, nenorėjusių jos 
kariuomenėje vargti — svetim
taučiams tarnauti, nušluostė 
vargo ašaras daugybei Lietuvoj 
buvusių varguolių. Jei šiandie 
Amerikos lietuviai dailiai pasi
rėdę, skaniai pavalgę, gražiose 
grjčiose gyvena fr daugelis au
tomobiliais važinėja, tai pirmu
tinė tam nutiesė kelią Amerikos 

j nepriklausomybė.
Amerikos Suvienytųjų Valsti

jų džiaugsmas yra ir lietuvių 
tautos džiaugsmas, nes musų 
tauta asmenyje musų vado gene
rolo Tado Kasciuškos prisidėjo 
prie tos nepriklausomybės iško
vojimo. Mat, išsivadavęs iš 
Pėtrapilio kalėjimo gen. T. Kos
ciuška dar su neužgijusiomis 
žaizdomis, kurias gavo kovoje 
Su savo priešais — rusais, išbė
go Amerikon George Washing- 
tono stovyklon ir prašėsi priim
ti jo kariuomenėn. Washingto- 
nas užklausė: “Ką moki, Tam
sta?” — T. Kasciuška atsakė: 
“Išbandyk mane, ponas genero
le”. Tuomet jis gavo būrį ka
reivių, su kuriais nepaprastai 
greit pasižymėjo. Tada pasi
šaukęs VVashingtonas į savo 
stovyklą pabučiavo sakydamas: 
“Nuo šios dienos esi mano sū
nūs”, 
nerolu 
žemės 
paliko 
statydamas tvirtovę ir įkurda- 
damas akademiją West Poini 
ant Iludsono upės. ši akade
mija yra liudininku, kad lietu
vių tauta yra dalyvavusi Suvie
nytų Valstijų nepriklausomybės 
iškovojime, o tatai ir 150 metų 
nepriklausomybės apvaikščioj i- 
me mums reikia ypatingu budu 
pasižymėti ir pasirūpinti su 
bendros nelaimės žvilgsniu gi
mininga sau Amerikos tauta.

Amerikos Lietuvių Diena — 
Amerikos Lietuvių vienybės die

Po to buvo pakeltas ge- 
ir apdovanotas dideliais 
plotais. Amerikai gi jis 
labai didelę atmintį iš-

J. STASULANIS

Tomis savybėmis musų

ištvermingumas,

Pirkdamas moki pinigus, tai 
už ką moki.

duoda tikrą Igarantiją. k. 
kompanija kaip Baldvvin 
Charlton pianus, Schovęder 
pianus, Stiner pianus, tai 
seniausios kompanijos, ju 
užteks visam amžiui ir vaikų 
kams. Bet maišytų tavorų krautu
vėse jų negalima gauti, nes kompa
nijos neduoda. Jfik galima gauti 
vien muzikų krautuvėse, taip kaip 
Victor Pothophonic Victrolas ir 
Victor Lietuviškų Rekordų, tūkstan
čiai naujų numerių kas savaitę, taip
gi pian6 lietuviškų rolių didžiausias 
pasirinkimas. Pareikalaukite kata
logo, mes prisiusime už dyką .

EAGLE MUSIC 00.
3236 S. Halsted St.

CH1CAGO, ILL.

HHžinok 
Pirkdamas pianus tai 

žinok kokios kompanijos gepi, kur 
i. Didžiausia 

pianus, 
ir Son 
žinomos 

piano 
Vai

na; visi mes esame arba iš Lie
tuvos atvykę arba lietuvių tėvų 
vaikai. Nors tarpe svetimtau
čių gyvename, bet visų musų 
gyslose teka lietuvių kraujas, ir 
savuosius arčiau vienas kito 
traukia. Tiesa, ųnsiakundžja- 
me, kad amerikiečiams stinga 
vienybės, nes pasauliežiuros ne
vienodumas suskaldė partijomis 
ir nustatė juos vienus prieš ki
tus. Amerikos Lietuvių Diena 
— vienybės diena, kurioje kil
niausių idealų — tėvynės meilės 
ir dėkingumo šiai antrajai savo 
tėvynei suvesti visi galėsime 
bendrai pasidžiaugti ir pasida
lyti tais maloniais įspūdžiais, 
kuriuos širdžiai suteikė įgimtas 
tautiškos vienybės jausmas. 
Bendra nelaimė — išeivių liki
mas, mus verčia spiestis vieny
bėm Vienybėje būdami ilgiau 
nežūsime tautiškai ir garbingais 
protėvių keliais drąsiai žengsim 
laimingon ateitin.

, Galutinai; Amerikos Lietuvių 
Diena yra istorinė Amerikon 
lietuvių gyvenimo diena. Musų 
iškilmingas dalyvavimas Ameri
kos Suvienytų Valstijų istori
niame jubilėjuje paliks užrašy
tas jų istorijos lapuose. Sesųul- 
Centennial Lietuvių Komitetas 
irgi pasistengs išleisti Ameri
kos Lietuvių Dienos istoriją, kū
pi už šimto metų ar daugiau 
kuomet, Amerikoje lietuvių ne- 
siras, bet joje liksis lietuvių 
buities žyme ;bus knygose už
rašyta ir fotografijomis parody
ta “Amerikos Lietuvių Dienos 
vaizdai, kurie liudys, — kad bu
tą garbingų sunainių, mylėjusių 
savo tautą.

Presos Komisija:
Kun. Draugelis, 

f M. Grigaliūnienė,
Z. Jankauskas, 
K. Vidikauskas, • 
O. Unguraite, 
K. Dryža, 
K. čeledinas.

Streikas
PANEVĖŽYS. — Jau virš 2 

savaičių tebesitęsia pas mus 
kepėjų streikas. zVisi kepėjai, 
be kelių streiklaužių, streikuo
ja. Streikui vadovauja profesi
nė sąjunga.

Streikuojantieji kepėjai įstei
gė savo kepyklų, išleido atsi
šaukimą j darbininkus kviesda
mi palaikyti streikuojančius, 
pirkti duoną tik iš minėtos ke
pyklos, o visas kitas, kur streik
laužiai, boikotuoti. [S-d.].

“OREMUS”
T MABM

1). “Oremus” garsi gyduolė 
nuo inkstų ir pūslės ligų, ku
ri greitai ir pasekmingai gy
do žemiaus minėtas ligas, 
kaip ve: užsišaldymą inkstų 
ir pūslės, taipgi uždegimų mi
nėtų organų ir užsilaikymų 
šlapumo, šitos gyduolės grei
tai išgydo minėtas ligas ir 
žmogų padaro sveikų ir link
smų. Bonka su prisiuntimu 
$1.15.

2). “Oremus” garsi gyduo
lė nuo galvos, odos ligų, ku
ri greitai ir pasekmingai gy
do sekamas ligas, kaip ve: 
1) išnaikina nuo galvos pleis
kanas, 2) prašalina niežų nuo 
galvos odos, 3) sulaiko slin
kimų plaukų. Bonkutė su pri
siuntimu 95c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.) 
3313 So. Halsted Street 

Chicago, UI.

Saldainiai (Kendls) iš Lietuvos
Jau yru galima gauti skaniau

sių ir M'ei’iauąių Birutes saldainių 
V. M. Stulpino krautuvėje.

Perkupčiamš, piknikų ir balių 
rengėjams perkant daugiau duo
dama nuolaidų.

Krautuvo atdara kasdieną:

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

Tol. Yards 6062

BANK gy 'SOcentir^ 
J" J^/ Telegramų

Perves i tn e < Ju su

Dykai Nuošimčiai
f ' ■<

' Pasinaudokit proga dėl dykai gauna-
inų nuošimčių padedant savo pinigus 
dėl taupymo prieš rugpiučio 10 dienų. 
Naujos sąskaitos pradėtos prieš 10

♦ X

rugpiučio, gaus dykai nuošimčius 
nuo rugpiučio 1 dienos;

Lietuvių Departmentas
JOHN ČAIKAUSKAS, Mgr.

Atdara šiandien nuo 9 ryto iki 8 vakaro

CENTRAL Tihrict1115 BANK
1112 West 35th Street

Resursų virš Vienuolikos Milionų Dolerių

August Pianų 
Išpardavimas

BARGENAI
Grojiklis Pianas gra
žaus riešuto medžio 
su 25 rolėmis už \.......$215
Straube Imperial
Grojiklis .................  $345
Klmball, biskį varto
tas, už ....................  $1
Gulbransen, biskį var
totas, už ................. $245
Steger Grojiklis, už $165
Victor Ortophonic
Phonograph, už........ $92
Columbia Phonograph, 
naujas vertas $200 už $59
Brunswick Radiola $95

Rankiniai Phonog r a f a i 
$12.50 ir augščiau.

Rekordai nauji, po 29c
4 už $1.00

Rolės naujos, po 29c
4 už $1.00

Užlaikome visus rekordus 
ir roles lietuvių kalboje. 

' • »
Naujas Brunswick Peno- 
tropas, Phonografai išto
bulinti, jau turime, kainos 

$95; $115; $165

Nauji Gulbransen Grojik- 
liai Pianai, Radios At 
Water Kent, Radiolas.

Parduodame ant Jengvų 
išmokėjimų

JosJF.Budrik
Piany Krautuvė

3343 So. Halsted Street
>1 I i- Į-T. "V............ T-rr-.-—

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

Reikalaudami
RAKANDU

Lankykite Didžiausias A 
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
J^oĮpksfurmfure (įkapotų

J Mm*, t to.« S hm

1922-32 So. Halsted Street
Priei 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gi.

VAKACIJOS FLORIDOJ
Geriausia vieta___
Tampa FloridaKp 
sveikiem ir ligo- ||| 
tiem, geriausios tt 
marių maudy- p -S 
nes; temperatu- B:* 
ra yra vienuoda&į 
85 laipsnių ši- Įk| 
limos vasara iri || 
žiemą. Geriau-k* 
šia vieta apsi-Kj 
stoti, fornišiuotiLL 
kambariai pas:

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

arba dėl informacijų,
1606 S. Halsted St„ Chicagu, III.

* 
Stebuklai ir Dvasių Vai

dinimai Namuose 
Magikas Jonas Čekanavi- 

čius, išleido stebėti
nas monų paslaptis, 
kurias galima pada
ryti be ypatingo nhok- 
slo, gabumo, ir be 
prietaisų. Su tuom 
galima prikrėsti kur 
susirinkimuose,' bai
mės, juoko ir nuo- 
stebumo.
Visi paai Skini mai 
“lietuvių kalboje“. 
Kaina tik vienus do 
k ris, pareikalaudami 
prisiųfikite “m o n c y

orderį”, arba [dėkite doleri j laiš
ką. Pareikalauti gnMma tik Lie
pos ir Rugpiučio mėn. Tolinus m 
siuntlnčsiu. (Adresuokite):

PROF. J. ČEKANOVICH 
5853 So. Tumei Avė. 

Vhicago, III. 
----------------------- ---- r-------------------



Dr. A. Jurgelionis

Fiziškas auklėjimas
Fiziškai auklėdami žmogų, 

mes skirsime amžių į kelerius 
pamatinius fiziologinius eta-

metų.
prieš lyties su- 

nuo 5 iki 13 me-

subrendimo am- 
amžius —

I. Kūdikystės amžius — nuo 
gimimo iki 5

II. Amžius 
brendimą — 
tų.

III. Lyties
žilis ir jaunikaičio 
nuo 13 iki 18 metų.

IV. Subrendusio žmogaus am
žius — nuo 18 iki 36 metų.

V. Silpimas žmogaus fizinės 
jėgos — amžius nuo 36 ligi se
natvės.

Ar dėstomi detaliai šit> 
mokyklose? Apie tai 

labai pagalvoti ir susi- 
Tai yra pirmi moters

I švelnus motiniški jausmai pa
žadins vaikelio pirmus ir svar
biausius pasaulio įstatus — ar
timo meilės, — o šj jausmą fi
zinio lavinimo pedagogas mokės 
užfiksuoti ir išplėsti į vaikučių 
kolektivą gyvenimą, žaidimų pa
reigose mokovas išmokys vaiku
tį sąžiningai atlikti savo parei
gą, išlavins garbės ir sveikos 
savimylos pajautimą. Pedago
giškai sutvarkytas žaislų pasau
lis turi būti vaikučiams fizine, 
morale ir intelektuale mokykla; 
iniciativos, pasiryžimo ir valios 
mokykla.

Amžius prieš lyties subrendi-

MAGJ1EN08, Chlcago, UI. Šeštadienis, Rugp. 7, 1926

Jam labiau* 
augmenėliui, 
oras, sveikas 
reikia saugo-

1. Kūdikystės amžius
Tik ką gimęs kūdikėlis sma- 

genų proto ir jutimo atžvilgiu 
yra panašus į žemesnius kūri
nėlius — augalus, 
šiai, kaip mažam 
reikalingas geras 
motinos pienas, ji
ti nuo šalčio ir šilimos.

Kas gali būt geresnis užtarė
jas mažam kūdikėliui, jei ne 
motina. Vien motina gali kuo 
geriausiai reguliuoti kūdikėlio 
maitinimą, miegą, būtiną svaru
mą, ir tt. Bet tam reikalinga 
yra duoti jaunai motinai visas 
žinias, kaip auklėti kūdikėlį, 
kiek kartų kūdikėlį žindyti, dup 
ti pakankamai oro, šviesos, sau-* 
lutės spindulių ir tt. ir tt.

Tai yra grynai fiziško pobūd
žio painiausi klausimai, kurie 
labai paprasti, jei juos motina 
žino ir žalingai atsiliepia į ku
dikėlio gyvybę, jei su jais pra-ljimų atstumus, skirti garsus, 
silenkiama. Štai tokioj šalyje, ’ svorį, medžiagų kokybę ir t. t. 
kaip Prancūzija, prof. Pinard ir t. t.

paduodamas vaikų mirtingumo 
statistikos žinių tvirtina, kad 
1922 metais iš 750,()()() gimusių 
per vienus metus mirė 100,000 
vaikų, 70,000 iš to skaičiaus mi
rė vien dėl blogos motinų prie
žiūros, 30,000 dėl kitų priežas
čių, kaip tai dėl sunkių gimdy
mų, ligų paveldėjimo ir tt.

Ar žino musų jaunos motinos 
teisingai savo kūdikėlio reikala
vimus ? 
mokslai 
reikėtų 
nupinti!
ir kūdikio fizinio lavinimo žy
giai.

Kūdikėlis laimingai auga tik 
nenuilstančios motinos aprūpi
namas ir štai susilaukia 5—6 
metų; jo kūnelio atspara ir pa
tvarumas didėja; jis pasidaro 
vienas iš judriausių sutvėrimė
lių.

Jei motina maitindama savo 
pienu tenkino pirmus kūdikėlio 
fizinius reikalavimus, tai dabar 
ji turi pasirūpinti išmokyti vai
kelį pirmų tikslumo žinių. Mo
tina išveda mažytį i žaislų pa
saulį; ji aiškina jam gėlių spal
vų skirtumą, ji moko jį suuo
sti kvapus, skirti skonį, palenk
ti kūdikio klausą prie 
garsų.

Laikui bėgant kada 
protingumo spindulys
vaiko gyvybėje, motina ir fiziš
ko lavinimo mokovai nenuilsda- 
mi turi kurti vaikui žaislų, pa
saulį, kur mokys matuoti rege

švelnių

pirmas 
sužibės

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį ?avr 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo: t
12367—Pilypui Savickiui 
55606—Juozui Liepai
6901—Augenijai Puskunigutei 

24293—Juozapui Matuliui
6923—Onai Elbrektaitei 
6921—Ciprijonui Katinui 
6926—Ručinskiui Petrui 
6937—Marijonai Kasnauskie- 

nei
6935—Salomijai Gasiunienei 

22954—Agotai Milaitei 
22958—Kaziui Puluikiui
55611—Petronėlei šimkaitei
55613—Bronislovai Vonduraitei 
55617—Onai Vingrybei
6958— Marijonai Ambrūlevi- 

Čienei
6959— Sarapinui Šukiui 

21382—Vincentai Baršaitei
6965— Pranusei Didžgalvaitei 
6972—Marcijonai Grupienei

24724-^Jonui Mažeikiu!
6964—Gabrelavižiutei Liudai 

12386—Silvestrui PlušČauskui
6960— Emilijai Grigulienei 
6962—Vladui Grigaliui

12388—Stanislovai Balčiūnie
nei

6966— Bronei Dikinienei
6967— Onai Tėrvrdaitei

22464—Martynui Jonaičiui
6989—Jonui Geidučiui
6980 Alfonsui Robačiauskui
6975— Genusiai Gudonaitei 
6987—Vincentai Dantienei
6976- -Antanui Gudavičiai 

22965—Puožerės Parapijos
klebonui

22967—Vincentai Petrauskaitei 
22970—Onai Jurevičienei 
22971—Julijonai Bagdušen- 

kjenei
2|073—Povilui VaŠgauskui 
22974—Vincentui VaŠgauskui 
22975—Jonui Kielai
22977—Povilui Paulauskui I

6791 Liudviku Mačiui
6859 Elzbietai Gribienei
6858—Marijonai Pocevičienei
6886—Stasiui Varpiotui

22924—Kaziui Jukniui
6910— Mari j onai J u rėnienei
6908—Jonui Mačiudai
6911— Liudvikai Valužienei 

21374—Onai Murauskienei
6913—Leonui Miklovui

12370—A. Dobitiauskui • 
6915—Feliksui Šalkauskui

12371 - Onai Kipderienei
12372—Onai Malakauskienei 
22460—Marcelei Paulauskienei

6938—Jonui Kasnauskiui 
21377—Barborai Pocienei 
12377—Jonui Jokubauskui 
21375—Kazimierai Jakavičienei

6936—Marei Sukockienei 
22459 Adomui Danopui 
22949—Marei Meilunaitei 
22950—Kristinai Vasiliaus

kienei
22956—Vincui Bagočiui
22957—Motiejui Kaupui
22959—Agnieškai Mikalaus

kienei
22962—Mykolui Ripkevičiui 
22963—Mykolui Ripkevičiui 
22965—Pranui Kurpiui 
55615—Rozalijai Rubšlaus- 

kieriei
55616—Povilui Januliui
6940—Elzbietai Budvidaitei
6943—Jurgiui Balčiūnui
6942—Viktorijai Virbickienei 

12379—Mikalinai Stanilionienei 
12380—Rozalijai Rainienei 
12239—Kazimierui Venckui 
12352—Ancei Vasiliauskas
6867—Antanui Uliui
6865—Ąntaui Montvidui

21363—Pranciškai Mikašaus- 
kienei

22454—Julijonai Kazenienei

6892—Stasei Langman

šiuose metuose vaikutis tebė
ra intensiviausiame augimo pe
riode ir reikalauja nuolatinio 
rūpesčio; jam reikalinga geras 
valgis ir proporcionaliai daug di
desnė, negu suaugusiam žmogui 
porcija; jam reikalingas geras 
oras, deguonis; jis reikia nuo
lat saugoti nuo šalčio, nes val
ka jy ir senas žmogus yra labai 
jautrus šalčiui, kaip vienas, taip 
kitas persišaldo nejučiomis, nes 
jų vaso-motorinė nervų sistema, 
tikras musų kimo reguliatorius, 
nėra visiškai susitvarkius pas 
vieną, o pairus pas kitą, šiuo 
laiku fiziškas lavinimas bus vi
sų pirma higieniškas: oras, sau
lė, vanduo ir žaislai netruks iš
plėsti vaikučio visas organines 
lunkcijąs, pagerins nervų siste
mos koordinaciją. Bet jokiu bu
du šiuo laiku nereikalinga sis- 
tematingai plėtoti vaiko raume
nų. Šiame amžiuje ne kas kitas, 
kaip tik specialistas gydytojas 
gali išskirstyti vaikučius į vie
nodas fiziologinių savybių at
žvilgiu grupes tik vienodais sa
vo sveikatos reikalavimais, o ne 
metų skaičium, vaikučiai gah 
žaisti' nevargindami vienas ki
to. -*

6—9 metams bus skiriami žai
slai, judesiai, imitavimas, kolek
tyvus žaislai, pozos, taisančios 
vaiko liemenį, stuburkaulį. Man- 
kštinimąi, susilenkimai ir atsi- 
'ošimai; žygiavimas dainuojant,

I alsavimo judesiai.
9—11 metams bus pridedama 

dar pedagoginiai galūnių jude
siai; žaislai lavina girdėjimą, 
regėjimą ir jutimą,; čia tinka 
pirmos plaukiojimo pamokos ir 
judesiai laviną alsavimo apara-

11—13 metams tas pats iš su
dėtinių elementų mokslai: eiti, 
bėgti, šokti, lipti, nešti. Kaip 
žaislai, taip ir pats apmokymas 
turi būti linksmas ir nevargi
nas vaiko dėmesio.

Šiuo laiku grynai intelektua
lia lavinimas turi būti visai ru- 
dimentarus, nes sunki žmonijos 
našta “žinoti”, negalima dar vi
siškai dėti ant vaiko pečių.

Pirmi fizinio lavinimo žygiai 
geriausia pavesti pedagogėms 
moterims, kurių švelni ranka ir 
širdis geriausia turėtų atatikti 
vaikų sielai. 'Disciplinuotas, re
guliuotas savo papročiuose vai
kas įpras matyti, tėmyti, girdė
ti, uosti, jausti; įpras vikriai ii 
gražiai pildyti, savo kūno jude
sius ir tuo patim 13 m. vaikas 
bus priruoštas prie fizinių'ir in
telektualinių vidurinių mokslų.

Amžius lyties subrendimo ii 
jaunikaičio arpžius nuo 13 iki 18

I metų.
Išsiplėtimo periodas.

Šis jaunikaičio laikas yra kuo- 
didžiausio visų kūno dalių susi
jaudinimo laikas: ilgieji dalu
mų kaulai skuba didėti, raume
nų masė pradeda ieškoti savo 

I formų, eina didelis perversmas 
vidujinių organų — vaikas bręs
ta lytiškai.

Lyties subrendimo laikas jau
čiamas kokius 3 metus ir yra 
vienas iš opiausių, nes jame ei
na gilus asimilacijos ir dezasi- 
miliacijos proceso darbas. Fi
ziškai ir morališkai jaunigaitis 
tebėra dar vaikas, jo kūno at
sparumas dar menkas, jo rau
menų jėga daug mažesnė, negu 
jaunikaičio išdidumas galėtų ją 
vaizduoti.

Alsavimo ir širdies aparatų 
kontroliavimas šiame laike turi

šitame laike, kaip jau buvo sa- 
kyta, vaikai įsivaizduoja sau esą 
daug stipresni, negu iš tikrųjų 
yra ir dažnai griebiasi dirbti 
sunkų fizinį darbi}.

Šiuo metų fizinis lavinimas 
daugiausia turi būti taikomas į 
alsavimo aparato lavinimą: ata
tinkami judesiai turi sustiprinti 
sprando ir pilvo raumenis, z nes 
tai yra pAmatas teisingo alsavi
mo. čia dar reikia vengti sun
kių mankštinimų, plėtojančių 
galūnių raumenis, nes tuo pačiu 
sustabdytumčm kaulų augimą. 
Reikia apskritai vengti nuovar
gio, nes šiame laike organizmas 
labai jautrus; sąnariai yra vieta 
bukių skaudėjimų, reiškiančių 
padidintą vidutinį kaulų maiti- 
nimasį; nervų sistema opi, mie
gas jautrus; nuovargis reiškia 
lengvą kūno nuodijimąsj dėl pa
didėjusio org^rflnių daiktybių 
degimo ir pasireiškia kylančia 
temperatūra. Vaikas dieną nu
vargęs dažnai vakarais karš 
čiuoja, kartais, kai kurį laiką 
visai nustoja laikęs savo myli
mus žaidimus, tiesiog pasąmo
nės keliu ir čia nereikia vartoti 
prievartos.

16 — 19 metų sulaukęs jauni
kaitis jau išeina iš vaikų skai
čiaus: jo kaulai darosi stipresni 
ir jų augimo procesas eina į ga
lą pasirodo raumenų reljefai; 
kyla didesnis atsparumas, nuo
vargiui ; jaunikaitis , artinas į 
normaliai suaugusio žmogaus 
amžių.
' šiuo metu reikia pradėti kul
tivuoti raumenų jėgą, progresy
viai įvedant sunkesnius mankš- 
timus bėgimų, ėjimo, šokimų ir 
ilgesnių pratinimų prie sporti
nių žaidimų.

Šiame periode reikalinga pra
tinti širdis prie sunkesnių dar
bų, bet niekad nepratęsti jų ir 
nepervarginti širdies. Kontro
liavimas mankštinimų turi būti 
pavestas gydytojui. 16 metų 
amžiuje turi būt dar vengiama 
rungtynių, reikalaujančių dide 
lio jėgos įtempimo. Rungtynės 
šiuo laiku butų didelė fiziologi
nė klaida. Deja, mums nekar
tą teko konstatuoti, kad jau 
vaikai 15 — 16 metų rungiasi 
greitume 200, 400 ir net 8000 
1500 metrų (skaitlinės Code 
Olimpitjue), ėjime’5 ir daugiau 
km. Be abejo tai yra netoleruo
jami dalykai, vaikai pervargda- 
mi žeidžia savo širdį.

Reikia, kad jaunuolis mankš
tintus eiti, bėgti, lipti, šokti, ne
šti, plaukti, gintis ir ryškintų 
savo gabumus ir sumanumą 
mankštinimuose, žaisluose, o ne 
rungtynėse.' žinoma fiziško la
vinimosi pamokos turi būti pa
traukiamos ir linksmos, kad jo
se vaikas jaustųsi poilsį nuo pro
tinių
žaisluose turi skambėti juokas 
ir linksmybė, tačiau švilpukui 
sušvilpus ir mankštinimus be
darant turi būti palaikoma gele
žinė discipliną. Patys mankšti- 
nimai turi būti gyvi, įvairus ir 
įdomus, kelią vaikų akyvumą, 
teikią kūno ir veidelio vienodą 
įkaitinimą, akių nuo didelio ir 
rimto pasitenkinimo blizgėjimą, 
žodžiu, kad visame kūne butų 
jaučiamas gilus pasitenkinimas 
savo jėgomis ir sumanumu. 
Taip auklėjamas jaunikaitis ga
lų gale turėdamas 18 — 19 me
tų stabilizuoja visas savo orga
nizmo funkcijas, teisingai išple
čia alsavimo aparatą ir pripra
tina širdį prie fizinio darbo, čia 
jaunuoliui prasideda aukštojo 
fizinio lavinimos laikas, sporti
nis auklėjimas, kuriame žmo
gus gali plačiai taikyti savo fizi
nes jėgas, tobulinti savo būdą, 
nuovoką, patvarumą ir pasiryži
mą. (“K. N”).

intelektualių darbų,

Specialis pakvietimas visy 
kataliky ir parapijony

broliai ir seserys katalikai!
Jus jau žinote, kad ateinan

tį sekmadienį, rugpiučio 8-tą d. 
vyksta garsus ir didelis Nau

jienų piknikas, kuris pripildys 
dideliu džiaugsmu ir artimo mei-

22985__Uršulei JPareikienei būti nuolatinis, juo labiau, kad le visų žmonių širdis. Tukstan-

čiai žmonių susirinkę į puikų Kraujo, odos, chroniškas
Černausko daržą, broliškoj mei- ----------- '
isj, sutikime ir geriausiame upe senas žaizdas, ligas rectal, 
praleis dieną ir užmirš savo giąptas ligas vyrų ir moterų
vargus ir bėdas.

“Linksminkitės ir džiaugki- 
tės, o ir Tėvas mano, ir visi dan
gaus angelai džiaugsis su ju
mis”, sako Jėzus. Ir Naujienos 
skelbia linksmybę ir palinksmi
nimui savo skaitytojų, draugų 
ir rėmėjų rengia tą didelį ir pil
ną linksmybių pikniką.

“Mylėkit kits kitą, o Dievas 
mylės jus’, sako garsus prana
šas. Taip sako ir Naujienos, ir 
rengia s j puikų piknikų, kad pa- 
mylėjus savo skaitytojus, drau
gus ir rėmėjus, ir visų draugų 
draugus.

Atvykit broliai katalikai ir 
linksminkitės kartu su visais 
naujieniečiais šioj didelėje iš
kilmėje — Naujienų piknike!

NAUJIENŲ KVIESLYS

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marshall BĮ v d.

TELEFONAS CRAVVFORD 1480
• TELEFONAS CANAL «464

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

VIS AKIŲ
Palengvina akių

SPECIALISTAS 
įtempimą, kuris 

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

mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. SpecialS atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedelioj 10 iki 1 vai. p. p. 

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589
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Gulbransen Trade Mark

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

J. f. Eudeikis Komp.
PAGRaBŲ VEDCJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenve, 
Tel. Lafayette 0727 

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

. SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 VVest 47th Street 
Netoli Ashland Avė.

GULBRANSEN 
REGISTERING 

PIANAS

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, Iii.

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

pripažintas visų artisYra 
tų mūzikos už geriausį pia-'z 
ną pasaulyje. Tai yra nau
jos rūšies ištobulintas Gro- 
jiklis Pianas.
Patirkite didžiausį smagu
mą iš muzikos — smagumą 
iš dainavimo sykiu su MU
ZIKA, KURIĄ JUS PATYS 
GRAJINATE.
Gulbransen padarė tai gali
mu — nors Jus nesuprastu- 
mėt muzikos nė vienos no
tos.
Gulbransen groja iš rolių. 
Bet Jus vistiek galite kon
troliuoti grojimą. Jus gali
te akompanuoti balsą ar ki
tus instrumentus groti grei
čiau ar palengviau, 
Jus galite padaryti akcentą 
ant meliodijos arba sulaiky
ti muziką iki šnabždėjimo, 
ar leisti malonų, aiškų bal
są. Ir tai atlikti lengva ir 
aišku, 
žodžiu, Jus galite daryti 
viską, ką galėtumėt daryti, 
jeigu Jus grotumėt su ran
komis. Tas tieša vien tik 
apie Gulbransen Pianą. Vie
nintelis Pianas tokios rųšies 
pasaulyje.

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai r.

I. J. ZOLP
Grahoriub ir Pagrahų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 4Pth St., Chicago

Darbininkai Naujienų 
Piknikui

JOS. F. BUDRIK 
Piany Krautuvė

3343 So. Halsted St.

iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiMiiN

Nauja Madų Knyga

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek
viena moteris ir panelė, kuri rfori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų šių knygą Įsigyti. Jos 
kaina tik 10c.

Rašykit |
NAUJIENOS PATTERN DEPT.,

1739 So. Halsted SU
Užsakiniams.

Visi žemiaus įvardyti Naujie
nų Pikniko darbininkai, kviečia
mi atvykti į Chemausko dar
žą, nedelioj, rugpiučio 8 d., 
1926, apie 10 valandą iš ryto, ir 
pagelbėti Naujienų vedėjams 
suteikti kuogeriausį patarnavi
mą visiems svečiams 
nioms atvykusiems į

J. Auryla 
J. Ascilla 
J. Boči tinas 
Mrs. Bočiunienė
V. Briedis 
J. Bielevičia 
Iz. Černauskas
W. čepelis 
V. Galskis 
J. Grigaitis 
J. Grabauskas 
J. Gumauskas 
Ch. Juršis 
Mrs. A. Juršienė 
J. Jokpbauskas 
Mrs. L. Juršienė 
J. Kaulinas 
G. Keras 
J. Mickevičius 
Mrs. Mickevičienė 
P. Miller 
Juoz. Mickus 
M r. Monkus
A. Norbutas
B. Namajuška 
J. Navickas 
T. Paplauskas 
V. Počkauskas 
P. Radžiūnas 
T. Rypkevičius 
Mrs. šmotelienė 
B. Skurkis 
J. Subačius 
P. švelnis 
J. Vilis 
A. Vilis 
J. Valiulis 
A. Zymontas 
A. Žilė.

ir vieš 
pikniką.

Chlcago, III.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

PENE- 
“Gall- 
akme-

Pagydo 
5AIDES, 
Stones” 
lis tulžyje). 
.)-Be operacijos, 

lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei. .

!)-Be užmarini- 
mo-migdymo.

I)-Be išgąščio ir 
be skausmo.

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

5)-Pagydytas nuo penesaidės Na
prapatijos 
ginu tąja 
sirgti.

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

Visi vaistai yra kenksmingi gy
vybei if 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

mokslo budu dau- 
liga nereikės tau

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
8315 South
HaUted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300

M 
M 
H
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M Reumatizmas sausgėlė

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

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

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.
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Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys . da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančiu mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagietis prof. Voro- 
noffą vadina hum- 

bugierium
Paskutiniais keleriais 

tais nemažai buvo kalbama apie 
prof. S. Voronoff, kuris buk ga
lįs atjauninti žmones persodini
mu beždžionės liaukų. Stock- 
holme pagarsėję pasaulio fizio
logai laiko dabiir savo suvažia
vimą. Suvažiavime prof. Voro
noff padare pranešimą apie sa
vo eksperimentus. Po to pra
nešimo atsistojo paskilbęs Chi
cagos universiteto fiziologas, 
Dr. Anton J. Carlson, ir pareiš
kė, kad prof. Voronoffo atjau
ninimo metodai yra grynas 
humbugas . Mokslininkų kon
gresas karštai pritarė prof. 
Carlsonui. Jo pusę palaikė ir 
paskilbęs Pragos mokslininkas, 
prof. Diedel, bei Berlino uni
versiteto profesorius Weissner.

me-

Automobiliais užmušo 'nnri,j priėmimas. Konstitucijoj 
du ir 17 sužeidė ‘‘iskiai, iytojantie-

Užvakar Chicagoj įvyko labai kinu>> kuomet eina balsavimas 
4 nelaimių su automobiliais. ,J« pnėnnmų Pmmininkas 

1 paaiškina, kad tos taisykles ne- 
1 buvo prisilaikoma praeityj, 
ttad ir šiame susirinkime nebus 
įjos bojama.
I Labai keistas samprotavimas. 
Jeigu nebuvo konstitucijos pri
silaikoma praeityj, tai, vadina
si, nereikia jos prisilaikyti ir 
dabar. Tiesa, narių priėmimo 
procedūra yra savo rųšies for
malumas. Bet jeigu nesilaiko- 

■ma vieno konstitucijos patvar- 
ikymo, tai taip jau lengvai gali
ma nesilaikyti ir kitų.

Baigdamas apie pirmininką 
kalbėti, aš darau jam tokį pa
siūlymą: paprašyti to “tavorš- 
čiaus”, kuris birželio susirinki
me skaitė rezoliuciją, paruošti 
pirmininko neliečiamybės de
kretą ir perskaityti jį sekanYS- 

Prie 35 gatves Illinois Central me susirinkime. “Vaitvošerių” 
traukinys užmušo vyrą ir mo- komisija jau yra išrinkta. Bet 
terį, kurie vilkėjo maudymosi tuo pirmininkas neturėtų pasi- 
kostumus. Abu negrai. [tenkinti. Reikia kuopai priim-
—------------------- 7---------------- i ti ir toks dekretas, kuriuo butų

Lisiuviii įlaleiiiiosea^ei~..nariam’

Užvakar 
daug 
Septyni chicagiečiai tapo sun 
kiai sužeisti, kai automobiliai- 
susidūrė netoli nuo \Vjmkonda,• 
111. O prie 147 ir Haisted St.: 
susimušė kartu trys automobi
liai. Tapo sužeisti 8 žmonės. 
Kituose susidūrimuose dar du 
sumušta. f ,

Leo Lebolt iš Pontiac užsi
mušė, kai jo automobilius apsi
vertė. Lillian Devan, 4837 N. 
Gunnison Avė., savo automobi-į 
liu užvažiavo ant 13 metų mer
gaitės Evelyn Benter, 3551 N. 
Kedzie Avė. Benter tapo'sun
kiai sužeista ir nuvežus į ligo- 
iVnę pasimirė.

Traukinys užmušo du

aiškiai pasakyta, kad įstojantie- Cicero PRANEŠIMAI ISRENDAVOJIMUI (VAIRUS SKELBIMAI
Nepasekmingas piknikas

Liet.
Kliubas 
piknikų 
nelaba-

Kaip tik

' . Praeitų šeštadienį 
Raudonos Rožės Paš. 
buvo surengęs naktinį 
Stickney darže. Bet tas 
sis lietus sutrugdč.
geriausiu laiku pradėjo krapy- 
ti lietus, o sėdėti ant šlapios 
žolės niekas nenori. Tad ir žmo
nių labai mažai tesusirinko. Va
dinasi, šį kartų pelno nebus. 
Bet tai niekis. Tame pat darže 
bus surengtas kitas piknikas. 
Kada, — pranešiu vėliau.

Juokdariai sako, kad Raudo
najai Rožei nesiseka todėl, kad 
ta organizacija neprisidėjusi 
prie naujosios bažnyčios pa
šventinimo. Dievas tad ir supy-

lilinois Lietuvių Pašalpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas {vyks šeš
tadieny, rugpiučio 7 d., 8 vai. va
kare, Chicagos Lietuvių Auditorium 
svetainėje, 3133 S. Haisted St. Viši 
kliubiečiai esate kviečiami pribūti 
į susirinkimą paskirtu laiku.

A. J. Lazauskas, seki*.

Garsaus Vardo Lietuvaičių Drau
gija turės mėnesini susirinkimų 
rugpiučio 6 d., 7 vai. vakare, Davis 
Sq. Parko svet. Gerbiamos drau
gės malonėkit Imtinai susirinkti, 
nes daug yra reikalų. —D. B. rašt.

' PASIRENDAVOJA moderniškas 
kambarys vienam vaikinui. Geru 
transportaeija. 6515 S. Tahnan Avė. 
Tel. Prospect 10210.

RENDON 5 kambariui, šviesus, 
elektra, gasas, naujai pertaisyti, 
remia pigi 1901 Canalport Avė., 2 
fl. Tel. * Roosevelt 2765.

ANT RENDOS 4 kambariai 
ant antro aukšto iš priekio. Vis
kas naujos mados.

( Atsišaukite
Lietuvių Laisvės Kliubas laikys 1823 Canulport avė.

mėnesinį susirinkimų šeštadienį
rugpiučio 7 d., 8 vai. vakare, Au
ditorium svet., 3133 S. Haisted St. 
Gerbiami draugai, malonėkite visi 
laiku pribūti, nes turim daug rei
kalų dėl apsvarstymo.

K. J. Demereckis, rašt.

JIESKO KAMBARIŲ
( KAS TURITE išrenduoti 5 rui
mų cottage arba bungalo\v, South 

| Side arba West Side. Malonėkit pra-
Palaimintos Lietuvos ne&t laiku arba telefonuokit Boule

vard 9663.
Naujienų Skyrius 

3210 So. Haisted St. P.

Dantistas pagavo vyru
ką auksą bevagiant
l)r. John H. Ilospers, 

turi

ADVOKATAS — Nesirūpinkit apie 
savo trubclius, legalius dokumen
tus, patarimus ir t. t., greitas vei
kimas. Advokatas \Vallace, 2204 
Michiga. . Cal. 1143.

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už 84. Automobi
lių t rokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. {staiga 34 mėtų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo ištaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė, Phone Lawndale 0114.

Draugystės 
susirinkimas įvyks 1 vai. po pietų, 
rngp. 8 d., 3133 S. Haisted st., Lie-* 
tuvių Auditorijoj. '1

Margevičius, rašt.

kuris 
dantų kabinetą Marshall 
Annex’e, sumanė aplan

kyti savo ofisą, nežiūrint į tai, 
kad ką tik iš jo buvo išėjęs. 
Atidaręs ofiso duris, daktaras 
pamatė aukštą vyruką, beieš
kantį aukso. Daktaras šoko 
prie telefono, kad pašaukti po
liciją. Bet “svečias” atkišo re
volverį, įsakydamas telefono ne
liesti. Daktaras, nužiūrėjęs ge
rų momentą, pagavo vagies ran
ką ir nuginklavo jį. Paskui pa
šaukė policiją. Neprašytas sve
čias pasisakė, kad atvažiavęs iš 
Shreveport, La. Jo vardas esąs

Senato komiteto tyrinė
jimas pasibaigė

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Groflernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

specialumas Geras patar
navimas. Žemos kainos.

Sostheims, 1912 So State St. 
k------------------------------------------- /

ĮVEDAME elektrą su geromis 
lempomis 4 ruimus už $55. Taiso
me radio ir visokius motorus. Del 
platesniu informacijų kreipkitčs 

K. O. ELECTRIC 
3453 So. Auburn Avė.
TcL Boulevard 7590

SIŪLYMAI KAMBARIŲDraugystė Lietuvos Vėliava Am. 
Nr. 1 laikys susirinkimų rugpiučio 
8 d., paprastoj svetainėj. Nepamirš- j 
kitę draugai ir draugės atsilankyti.

J. Dabulskis, rast.

Praeitų sekmadienį Lietuvių 
IJuosybės svetainėj įvyko Va
karines žvaigždės Pašelpos Klu
bo mėnesinis susirinkimas. Ne
daug kas svarbaus tebuvo* svar
stoma. Randasi keli sergantys 
draugai^ Pašalpa išmokėta. Be
je, buvo nemažai ginčų dėl rin
kimo delegatų tekstilinčs pra
monės streikierių šelpimo 
konvencijom Balsavimu nutarta 
ta reikalą ant toliau atidėti.

Reikia pabrėžti, kad Maskvos 
patriotai ir šį kartą bandė klu
bą į politikų įvelti, nors klubo 
yra nutarta jokioj, politikoj ne
dalyvauti. “Vilnis” vėl .galės

I savo kuopos viršininkus, ypač 
pirmininką, laikraščiuose kri
tikuoti. O tokį dekretą, kuris 

'pirmininką nuo kritikos apsau
gotų, mano manymu, geriausia 

Stulpinas rengiasi piknikų'galėtų parašyti minėtos rezoliu
cijos autorius: jis moka ašt
riai, bet be senso rašyti. - 

Rytoj naujajame černausko; Nutarta šeimyniški} vakarėlį 
darže įvyks “Naujienų” pikni- surengti. Kai kurių narių buvo 
kas. Visas Chicagos lietuvis- pastebėta, kad prie dabartinių 
kas narodas yra kviečiamas at- sąlygų vargu bau toks parengi- verkti, kad klubas tapo darbi- 
vykti. Laiką praleisti linksmai'mas galės būti sėkmingas. O tai “-*“1-- :-x - —i
ir turėsite daug “fonių”. Bus todėl, kar tarp narių nėra vie- 
visokių kontestų ir laimėjimų, nybės. 
Prie viso to gerai žinomas italas” 
Bridgeporto biznierius, p. Stul
pinas, rengiasi pikniką lietuviš-' reikia 
komis “kendėmis” ; 
Jis turės daugybę dėžučių sal
dainių, tad “saldybės” visiems 
išteks.

“Naujieny” piknikas
P-as

pasaldinti

Rytoj tad visi — seni ar 
jauni, singeliai ar vedusieji — 
yra kviečiami “Naujienų” pik
nikai!. Visiems bus progos lin
ksmai laikas praleisti. —N.

Atsirado “taikos apaš- 
Andrulio asmenyj. Girdi, 

'narių tarpusaviniai santykiai 
reikia švelninti. šeimyniškas 

pasaldinti, vakarėlis kaip tik ir galėsiąs 
narius į geresnę vienybę su
vesti. Butų kas nors kitas kal
bėjęs, o Andrulis — patylėjęs. 
Kam, kam, bet tik ne Andru
liui apie vienybę kalbėti. —S.

ninku priešų suklaidintas.
Kad streikieriai reikia šelp

ti, delei to dviejų 
negali būti, 
turi būti atliktas 
moję. Aukų gali 
bas ir pavieniai 
tiek sumesti. Tai 
darbas. Bet siųsti 
tus į konvencijų, kur 
priversti klausytis bolševikiškų 
deklamacijų, nėra /našiausio iš- 
rokavimo. —Ciceronas.

nuomonių 
Bet pats šelpimas 

kitokioj for- 
paskirti klu- 

galėtų šiek 
butų realus 
savo delega- 

jie bus

SLA 36 kuopos susi 
rinkimas

Kas bus “Naujienų” 
piknike

VASAROS 'LAIKAS - 
PATOGUMŲ LAIKAS.

Town of Lake. — Iš priežasties 
negražaus oro Viekšnicčių' Kliubo 
išvažiavimas, kurs buvo rengtas 
rugpiučio 1 dienų, tapo perkeltas 
aut 16 <1. rugpiučio. Jis įvyks toj 
IMičioj vietoj, kur buvo pirmiau nu- ( 
rodyta. Trokas išvažiuos nuo J. 
I.auiino 4601i So. Paulina St. 10:30 
iš ryto. Visus kviečia Komitetas. .

PASIRENDAVOJA kambarys 
dėl vieno arba dviejų vyrų. Tu
ri būti švarus ir mandagus. Ar
ti parko ir Illinoi-s Central R. 
Road. 1209 E. Marųuctte Rd. 
Tel. Fairfax 3689.

LIETUVIŠKAS I1OTELIS naujai 
{taisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams 
valgiu arba be 

Lietuvos Dukterų Draugystės su-’ $8 į saviųt^Mi 
sirinkimas {vyks 9 dienų rugpiučio 
7:30 vai. vakaro, paprastoj svetai
nėj, Mark White Square. Visos 
draugės malonėkit atsilankyti, nes 
turim daug svarbių reikalų aptarti.

L. Skrickus, rašt.

..Lietuvių Tautiškos šv. “Marijos 
parapijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks bažnytinėj svetainėj, 35 ir 
South Union st., rugpiučio 8 d., kaip 
1 vai. po pietų.

Leonas Labanauskas, rašt.

Roseland. — Amerikos Lietuvių 
Piliečių Politikos Kliubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks 9 d. rugpiu
čio, 7.30 
svet., 158 
malonėkit

vai
E.

arba moterims; su 
valgio, $3 ir $4,

rn,itę su valgiu, 
PETER GADE1KO

1606 So. Haisted St.

TURIME kelis gerus ruimus vy
rams dėl išrendavojimo — su valgiu 
ar be valgio, arba galės patys pasi
daryti sau valgyti. Sužinojimui kreip
kitės: M r. P. Jacobs, 3534 So. Par- 
nell Avė.

RENDON furnišiotas kambarys 
dėl vieno arba dviejų vyrų. 6948 So. 
Maplewood Avė., Tel. Hemlock 4760

RENDAI kambarys vienam vyrui. 
Kambarys šviesus p* didelis; kam
bariai šildomi ir pigus — ant mė
nesio $8. Valgį kad norėsite pagavakaro, Strumilos

..,..* Yisi di augai minsime arba galėsite tai pądaryti susirinkti.
W. Kurtop, rašt.

Iškilmingos pamaldos
Lietuvių Taut. Kat. Bažnyčioje; 

35 ir S. Union avė., nedėlioj, rug
piučio 8 d., iškilmingos pamaldos 

'atsibus ryte 9 vai.. ir vaikučiai bus 
privesti prie pirmos šv. Komunijos, 
kaip 11 ,’Val. pamaldų visai nebus 
tų dienų, —Klebonas.

Ratys.
703 W. 21 Place

Ant paskutinio augšto iš fronto

RENDAI *i2 kambariai, vyrams. 
Su valgiu arba be valgio. 3256 So. 
Union Avė. 1 fl. frontas.

PASIRENDAVOJĮA kaiųbarys dėl 
vieno arba dviejų vylų, su arba be 

i valgio. Brighton park, 4430 South 
i Mozart st.

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
Spauzdinam įvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

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

PRANEŠIMAS

Pranešu savo draugams, pažįsta
miems ir visiems bridgeportiečiams 
ir apiclinkci, kad pareina į mano 
rankas nuo rugpiučio 9 d. buvęs 
Joe Nickman kriaučių biznis. Už1 
kviečiu visus pas mane, kuriems 
bus reikalas išprosyti, čistyti siu
tus; taip pat dirbu naujus siutus, 
nes esu patyręs tame amate per il
gus metus. Patarnausiu visiems ge
rai.

Su pagarba,

PETER BUTVILL
3120 S. 1ULSTED ST.

CHICAGO, IEL.

Senato komitetas išvilko aikš
tėn labai įdomių dalykų. Pasi
rodė, kad nominacijai ir rinki
mams “savo žmonių” buvo išlei
sta vienas milijonas suviršum 
dolerių. Insull, jo advokatas ir 
prokuroras Crovve atsisakė [ 
kaikuriuos senatoriaus . Reed 
klausimus atsakyti. Senatorius , v , ..
pareiškė, jog jie busi, patrauk l«erai: plaktuku beveik stalą ne-, Šviesos ir įtektum 
ti atsakomybėn 
komiteto paniekinimą.

Morris Eilei* liudijo, kad tei-j 
sėjas Jarecki laike rinkimų nau- Į 
dojęs kriminalistus, kurie pri
žiūrėję balsavimo vietas.

Ar bačkos-šulai apsaugos gy-

Kada leidosi bačkoje žmogus 
Niagaros vanejenpuoliu, tai ba- 

I geležimis 
apkaustyti ir pilnai uždaryta.

Praeitą trečiadieni
Auditorijoj įvyko SLA 36 kuo-’čka buvo storomis
pos susirinkimas. J.’

Pirmininkas šį kartą jautėsi Viduj buvo įvesta elektra dėl 
oro dėl

14 metų kalėjimo už 
motinos nužudymą

Teisėjas VVilliam N. Gemmill 
nuteisė John Manionų 
likai metų kalėjimo už 
nužudymų peiliu .

Manion susipešęs dėl

busią patrauk siaią
už tyrinėjimo sudailže* Jls pnežasties žmogaus kvėpavimo.

[rodyti savo galybę — maskvi-| Keletas žmonių mėgino leis- 
niai sudarė daugumą. Baisiai. tis tuo Niagaros vandenpuolili, 

[įsižeidė jis “Tėvynėje” tilpusią kad išmėginus ant kiek vanduo 
korespondencija, kur aprašyta1 smarkiai bėga ir krinta, ir ar 
36 kuopos birželio susirinki-1 žmogus gali išlaikyti tą. van- 
rnas. Toj korespondencijoj esąs 
labai apšmeižtas pirmininkas. 
To toleruoti jis negalįs. Kuopa 
turinti paskirti komisiją, kuri 
privalysianti į tuos šmeižtus 

. f atsakyti. Komisija išrenkama.
euno-| jdomu tai, kad pirmininkiis 

motinos. 1,

Mėlynas vasaros dangus, 
švelnus vėjas ir maudynės, 
padaro sezoną tikru rojumi, 
jei tik jus nekenčiate nuo 
nevirškinimo, < užkietėjimo 
ir panašių vasarinių trube- 
lių. Jus girdžiate tokius 
pasiskundimus kasdien, bet 
tik nuo tokiij žmonių kurie 
— ant nelaimės! — nepažį
sta Trinerio Karčiojo Vyno,

Bridgeporto L. Pąlitikos ir Pašel
pos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedčlioj, 8 d. rugpiučio Chi
cagos Liet. Auditorijoj, 3133 South 
Haisted St., 1 vai. po pietų. Nariai 
ir norinti prisirašyti meldžiami bū
ti laiku. —S, D., rašt.

KAMBARYS North Side dpi vie
no ar dviejų vaikinų. Kreipkitės 
subatoj ar nedėlioj iš ryto. 2-ros 
lubos iš fronto. 1750 Wubansia Avė.

Tel. Prospect ,7960

Alias Fuel Company
Prezidentas V. Gapszewicz

/ ■. 4 r Anglys,. Coke ir Ledas
Olselio ir Retail Anglių Jardas 
Pirkite anglis dabar, nes yra 

pigesnės

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

RENDON daug patogių ruimų,1 z

munšai

nepasako kuriuo budu jis ko
respondencijoj yra šmeižiamas.

• Pasakymas, kad birželio susi-
no su John \Miitc ir norėjęs j| rinkimas buvo netvarkiai veda- 
peiliu durti. Bet pataikęs 
White’ui, ale savo motinai.

ne mas, nėra jokis šmeižimas. Tas 
susirinkimas toks juk ir buvo. 
O kad pirmininkas turavoja ta- 

jvorščiams — tai juk nėra nie- 
, kam paslaptis. Nesuprantu, 
kodėl jis nori to užsiginti. Im- 

Federalinis teisėjas Adam C. kime kad ir pereitą susirinkimą. 
Pirmininkas pareiškia, kad bal
są jis duosiąs tik tiems, kurio 
atsistoję pasakysią — “noriu 
balsą”. Tokius jis užrašysiąs 
ir paeiliui Įeisiąs jiems kalbėti. 
Atsistoja viena moteris ir, pa
sakiusi “noriu balsą,” pradeda 
kalbėti. Pirmininkas sustabdo 
ją, paaiškindamas,jog ji savo 
eilės turinti palaukti. Atsįstoja 
Andrulis ir, nepasakęs net “no-

Uždarė 32 munšaino 
lindynes

dens smarkumų. Deja, dar nė 
vienas to nepadarė, visi mėgini
mai buvo tušti, be pasekmių.

Lietuviai visuomet yra nar
sus ir jie ateinančiame sekma
dieny mėgins leistis bačkose,— 
lenkįyniuosis. Dr. Montvidas ir 
Dr. Z ai at ori s bus ant vietos 
su “nursėmis.”

Kas Charlestono čempionas?
Jau yra prisižadėję dalyvauti 

Charlestono 
keletas porų 
vių jaunimo.
travusių.

Kas dar nori registruotis į 
bile kontestų, tas gali per tele
fonų registruotis “Naujienose” 
Rosevelt 8500 arba ypatiškai 
Cheroausko darže.

Visas jaunimas turi dalyvau
ti Charlcston konteste. Visi 
vyrai,, moterys turi pasirinkti 
sau bile numerį ir jame daly
vauti. Registruokitės iš kalno.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
dubeltavų ir pavienių, pigiai. 

Calumet 2066.

Cliffe išdavė įsakymą uždaryti 
82 įvairias Chicagos ir Evans- 
tono lindynes, kur buvo munšai 
nas pardavinėjamas.

NEGEISTINAS SVEČIAS.

Praeitą pirmadienį apie 8 vai. 
vak. p-ni Vaitekuniene (829 W. 
33 St.) išėjo su reikalais pas sa
vo kaimynus. Tuo tarpu j jps 
butą įsikraustė kažkoks vyru- rju balso”, pradeda spyčių dro- 
kas ir pradėjo “kratą” daryti įti. Ir ar jus manote, kad pir- 
miegamajame kambaryj, ieško-/mininkas jį sustabdė? Visai ne. 
damas pinigų ir, kitokių dalykų, jokios pastabos jis jam nepada-

Laimei kitame kambaryj bu- rė. Vienas narių tą dalyką nu- 
vo įnamis, kuris, išgirdęs bildė-^rodė pirmininkui. Pirmininkas 
sį, nusitarė patirti, kas namuo- nė “vampt” į tai neatsakė. Rei
se dedasi.
prieiti prie durų .kaip neprašy
tas svečias išdūmė pro langą ir 
dingo tamsoj nieko nelaimėjęs.

— N.

Bet vos spėjo jis

PAJIESKAU Juozo Kila, gyveno 
pirmiau Pittsburghe. Turiu svarbų 
reikalų. Meldžiu priduoti man adre
sų jo paties ar kitų jj pažystančių.

FRANClšKUS STULGIS 
5252 So. Ashland Avė. 

Chicago, III.

ŠVARUS ruimas rendai dėl vaiki
no. Maudynė, visi patogumai. 3415 
Emerald Avė. 2 lubos.

Sučėdyk pinigų, nemesk senas 
skrybėles į šąli, atnešk pas 

o mes padarysime ja 
Valom šiaudines* ir

RENDON kambarys, naujame na
me, patogumai: šiltas vanduo, mau
dynė, telefonas. 3217 Auburn Avė. 
1 fl. Tel. Boulevard 0045,

(šokio) konteste 
ir pavienių lietu- 
Yl*a ir užsiregis-

$150 dovanų rytoj 
“Naujienų” piknike, 

vauk ir laimėkit.
Daly-

geriausios ir greičiausios 
pagelbos. Šios gyduolės už
laikys jūsų žarnas švariai 
ir neleis jokioms išmatoms 
užduodintf jūsų kūno. Kiti 
reikalingi dalykai dėl vasa
ros patogumų: Trinerio Fli- 
Gass, užmuša muses ir uo
dus ant vietos. Trinerio 
Mosąuito Chaser prašalina 
uodus nuo jūsų kuomet esa
te tyrame ore. Vienas už
dėjimas gyduolių apsaugoja 
per 2 valandas. Jei kokių 
nors Trinerio gyduolių ne
galit gauti savo vaistynėj 
arba pas pardavinėtoją gy
duolių, tai rašykit pas 
Joseph Triner Company, 
Chicago, III.

PAIEŠKAU savo dėdes Ado
mo , 
Girdėjau, kad gyvena Diiluth, 
Minn. Yra svarbus reikalas. Jo 
paties arba kas apie jį žino pra
šau pranešti, busiu dėkinga.

Juzefos duktė
Ona Sakalauskienė 

4235 S. Kedzie Avė.} Chicago

Jurevičiaus arba Butkaus.! ĮVAIRUS SKELBIMAI 
ėiau. kad e-v vena Duluth.

mus,
naują.
panama skrybėles.

LITTLE STAR HAT
CLEANERS
3328 S. HalNted Street

APSIVEDIMAI
IEŠKAU geros merginos ar našlės 

apsivedimui nuo 80 iki 40 metų, esu 
našlys 37 metų, geras, sveikas, gra
žus žmogus, nevartoju svaiųgalų ir 
tabako, turiu vaiką 12 metų, esu biz- 
nerius. Atsišaukit laišku ir paveiks
las gerai butų, kurj gražinsiu parei
kalavus. Atsakymą duosiu kiekvienai.

J. V. KUNDROTĄ, 
1805 West 46 St., Chicago, III.

ĮIEŠKO PARTNERIU
PRIIMSIU partneri j bučernes ir 

grosernės bizni. Arba parduosiu vi
sų pigiai. 3349-8. Wallace St.

REIKALINGAS partnerys prie 
siuvėjo biznio. Su sąlygomis pasi
tarime. Gali atsišaukti vyras arba 
moteris. 6912 So. Węstern Avė. 
Tel. Hemlock 3736..

Domės Ponioms ir 
Panelėms BUDAVOJU namus ir gara

žus, taipgi atlieku visokius kar- 
penterystės darbus Chicagoj ir

Vėliausios Paryžiaus ir New 
Yorko madų skrybėlės.

Gaminame rankomis- ir ma
šinomis, kas duoda galimybes 
kainas žymiai nužeminti.

Beto: šilko gėlės rankų 
bo įgijaina žema kaina.

PASARGA: Atidarymo
noj, rugpiučio 7 dienų, kiekvie
nos skrybėlės kaina 30% žemes
nė ir rankų darbo gėle dovanų.

34th PI., 
Boulevard 0527.

dar-

die-

Prospect Millinery Shope
3327 SO. HALSTED ST. 

Tel. Yards 5028

Phone

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų darbui nuo štukų 
namie. Ix?ngva išmokti, gera mokes
tis. 159 N. State St. Room 1G32.

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namų darbo. Valgis, guo
lis. 3800 S. Emerald Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Ar moki gražių dainų?
Ateik į “Naujienų” pikniką, 
idąinuo^ ir laimėsi (dovaną> , 
is i greičiausiai moka valgyt 

arbūzą?
Noriu visiems pasargą duoti, 

škia, prisipažino, jog jis šališ-jkad nemėgintumėt namie prak- 
kai elgiasi. Ir po to viso jis tu- tikuoti, nes per daug prisival- 
ri dar drąsos sakyti, kad jį ne- gysite ir “Naujienų” piknike 
kaltai po laikraščius valkioti. negalėsite laimėti dovanos.

Kitas vėl dalykas. Eina naujų —Kauno Juozas.

Pranešimai

REIKALINGAS partneris prisidė
ti $3000 prie gero garažo biznio, 
nešančio didelį pelnų. Butų gera, 
kad butų auto mechanikas. Kreip
kitės ypatiškai arba laišku Jackson 
Blvd. Garage.

2039 W. Jackson Blvd.

ISRENOAVOJIMUI ~

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevų, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Haisted St.

J. S. RAMANČ1ONIS, Prez.

MUMS reikia 10 vyrų pilnam 
arba dalinam laikui, dėl par
davinėjimo. Didelis komišinas 
Klauskite Duback.

712 W. 63‘St.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašalpos 'Susirinkimas 
įvyks nedėlioj, rugpiučio 8 d. Ma- 
sonic Tamplc svet., 1547 N. Lcavitt 
St. ir North Avė. Draugai ihalonė- 
kile susirinkti laiku užsimokėti sa
vo duokles, taipjau priduokite sa
vo antrašus, kurie persikėlėle i ki
tas vietas; —X. Saikus,, rašt.

STORAS ant rendos, 4 kambariai 
dcl pagyvenimo, visi naujos mados 
įtaisymai. Storas tindamas dėl vi
sokio biznio, netoli lietuvių bažny
čios. Tidngi 
kambariai ant rendos, 1434 South 
49th Ct. Savininkas gyvena 4936 W. 
14th SI., Cicero, 111.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
tam n.«č:am name

NAMŲ STATYTOJAI
9

4155 Archer Avė.
CHICAGO

GERAI APMOKAME 
Pardavinėtojų darbų

YRA pasiūloma vieta per 
pirmos klesos įstaigų atsakan
tiems lietuviams vyrams, kurie 
siekiasi 
šaukit 
pietų.

gero užsiėmimo. Atsi- 
nuo 10 rvto iki 1 po

111
Room 1009, 

W. Washington St. f

Dept. B. į
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REIKIA DARBININKU
VYRį

REIKIA ianitoriaus, vedusio be 
vaikų 35 flatų apžiūrėti _ pečius, 
kiemą ir šviesas; alga $150 j mė
nesį ir 4 kambariai dykai; darbas 
ant visados. Aš apleidžiu šąli, už
leidžiu savo vietą geram lietuviui. 
Matyk janitorių. F. Tipshus, 1191 
S. Kenihvorth Avė. Kampas 6900 
\V. ir 12 St. Oak Park, III.

REIKALINGAS šiaučius; atsišau
kit tuojaus. 3406 S. Halsted St.

AUTOMOBILIU SALESMENŲ 
FORD

REIKIA 2 rinkėjų užpildymui pil
no skaičiaus pardavinėtojų. Tiktai 
lie tegul atsiliepia, kurie kalba lie
tuviškai ir lenkiškai. Alga ir komi-

3704 S. \Vestern Avė

$67 į savaitę
DEL smalkių vyrų, reikalauja

me tuojau, turi būti geri pardavi
nėtojai. Chicagos vyrai. Darbas pa
stovus. Atsišauki!

Room 310.
110 S. Dearborn‘St.

RAKANDAI
PARSIDUODA 5 kambarių rakan

dai, geriausiam stovy. Pardavimo 
priežastis — savininkas apleidžia 
miestą. 6729 S. Artesian avė.

PARSIDUODA rakandai, 2siuva- 
mos mašinos, Singcr, naujos, 822 \V.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI pigiai bučer 

nė ir grosernė. Gera vieta, se
nai išdirbtas biznis. Priežastis 
pardavimo — liga. Greitai atsi
gaukit.

5256 S. Princeton Avė.

PARDAVIMUI grosernė su 4 rul 
mals gyvenimui; išdirbta biznh 
vieta. Kreipkitės 834 W. 33 St.

PARDAVIMUI grosernė ir viso 
kių smulkmenų laikoma. 'Gera biz 
nio virta. 4505 So. Paulina St.

Naujas namas į kepyklą
Pardavimui arba išrendavoji- 

mui, gera proga dcl uždirbime 
pinigų. Savininkas Mariau Ast.

4618 So. Ashland Avė.

>

PARSIDUODA Meat Market 
šalo A. P. Biznis daroma cash. 
įplaukų į dieną $90 $100. Par
davimo priežastis patirsit ant 
vietos. ' I

7307 S. Racine Avė.

PARSIDUODA pigiai groser
nė, saldainių, ice cream, cigarų 
ir džiovintos mėsos; biznis eina 
gerai, nes tik viena grosernė 
ant viso bloko.

4634 So. Fairfield Avė.

------------------------------------------------  proga,
PARDAVIMUI I ruimų rakandui,' 

patogus dėl merginų ar ringelių vy
rų. Nupirksi! pigiai. 3138 So. Nor- j 
mat avė. 2 lubos frontas. -------

PARDAVIMUI restaurantas, ge
riausioj vietoj So. Chicagoj, įplauki} 

j $900 j savaitę, geras lysas, puiki 
l„r,..rn| kaina $8,000, išmokėjimais.

MERCHANTS SALES CO. 
6-1 W. Randolph St.

Tel. Central 1127

AUTOMOBILIAI
Studebaker automobl- 

zI *a* yra viani iš tvirčiausių 
r kainos prieinamos, nes 

kompanija pati viską ga- 
baker ir yra užvadintas ”one piofit 
car”. Niekas kito pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmission, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot, pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu 
atvažiavę jums 
siine.

Milda
3121 So.

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

ESU priverstas greit ir pigiai 
parduoti puikiausi restaurantą. 
Bridgeporte. Pasinauduokit ne
paprasta proga.

Savininkas
3103 So. Halsted Street

PARDAVIMUI restaurantas, sena 
išdirbta vieta, arba mainysiu ant ne
didelio namo. Kreipkitės

10822 So. Michigan Avė.

pašaukti mus, mes 
nuodugniau i.’aiškin-

Auto Sales
Halsted Street

PARSIDUODA groserio ir saldai
nių krautuvė, apygarda apgyventa 
lietuvių ir kitokių tautų, prieinama 
kaina, ilgas Ivsas, renda nebrangi. 
Kambariai tinkami pagyvenimui ir 
garadžius vienam karui. Priežastis 
pardavimo, patirsite ant vietos.

3518 So. Wallace St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA restaurantas ir 

rooming house — 10 kambarių. 
Viskas išnomuota. Geras, pelningas 
biznis. Turiu nuo $80—$90 pelno 
kas savaitę. Galima patirti ant vie
tos.

5708 W. 65 St. 
CLEARING, ILL.

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė. Parduosiu labai pigiai, esu 
priverstas apleisti Chicagą | trumpą 
laiką, 1143 E. 93 St.

NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME IIAMAI-2EME
Naujiena Ir Doleriai
dėl Spring Valley, III. 

gyventojų
SPRING-V ALIEČIAMS 

Už pasiulyitių
Parsiduoda 2 namai po 

sekamais adresais: su dide-
n.i n sodnais ir plecium

didelių ir mažų, pigiai, .304 W\ 3d St., Spring Valley
922 w. 33rd st. 506 W. 3d St., Spring Valley

Tie NAMAIPARSIDUODA Barbernė su visais > n .. . . . ,
moderniškais įtaisymais, vieta švari liFeit 1 tiri _ Dily piiruilOtl
ir labai gerai gyventi. Biznis eina 
kuopuikiausiai, parduosiu pigiai, nes 
yra priežastis, kad būtinai reikia 
parduoti. Tai kas norite gero biznio Į 
pasiskubinkite.
MT. GREENWODD BARBER SHOP

dėl 
Perskyrų šeimynos 

(divorce) 
ir pasidalinimo pinigų

3146 w. iii st., arti kedzie Avė. į Del platesnios žinios kreip 
kitės

pas įgaliotinį
- S. J. DARGUŽIS 

1739 So. Halsted St. 
Chicago

NEGIRDĖTAS PIRKINYS 
SOUTH SAlDfiJ.

3 po 4 ir 2 po 5 kambarius ir 
krautuvė, kertinis muro namas, 
presytų plytų šonai, kieto , me
džio trimingai, maudynės, elek
tra, gasas, viskas geriausiam 
stovyj, 1 blokas niio didelių 
parkų, 1 blokas nuo karų lini
jos ir 1 blokas nuo bulvaro. 
Visi., patogumai, yra. įvesti. 
Rendos per mėnesį neša $306. 
Kaina tiktai $24,500, namo 
iiumas yra apie 15 metų.

Klauskit
A. K. MASIULIS, 

1920 So. Halsted St., 
3 lubos, frontas

Pardavimui Namai

se-

PARSIDUODA iee cream parloris, 
kendžių ir tabako. Biznis geras, 
išdirbtas per daugelį metų, 
štoras ir 3 dideli kambariai. Par
duosiu pigiai.

Kreipkitės:
712 W. 14 Place.

Yra

ANT pardavimo Upright pianas, 
labai pigiai. Atsišaukite 2422 W. 
45th St.

_____ X........................... I

PARDAVIMUI krautuvė, notion ir 
kitų smulkmenų. Labai pigiai. Ul6t 
S. State St

BARGENAS. Grosernė ir bučernė, 
netoli 21 St. ir Robey, elektrinis ice 
box, daug tavoro, 4 kambariai gy
venimui, rendos $50 j mėnesį, 3 me
tu lysas, kaina 
ninkas eina iš

$3,000 cash. Šavi- 
biznio. Boulevard

labai gera groserPARDAVIMUI
nė, geroj išdirbto] vietoj su gerais 
rakandais; tavoro daug. Geras cash 
jiznis. Kreipkitės tuojau, gausit 
largeną.

Matyti galima visada.
201 E. 61 St.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
■vic-tojo ii* £<er*iaH tiiznis. 

l-ietuvių ir kitų tuntų apgyventa. 
Priežastis — pačios mirtis.

Atsišaukit:
3002 So. Union Avė.

Telephone Yanls 6885 ,

PEKARNR pardavimui lietuvių 
apgyvento) kolonijoj; priežastis —

VARTOTI KARAI
Pirkite sau karų nuo atsakančio 

vertelgos, štai keletas gerų ^arų že
miau pažymėtų. Vėliausias, 1925, 
Nash Brougham, adv. modelis, kaip 
naujas. — 1926 modelio, 58 Chrys
ler, 4 durių sodan, 1922, 7 pasažie- 
rių Marmon touring, pertaisytas, 
nauji tajerai ir maleva, 1925. Ajax 
4 durių sedan, gerame stovyje, ma
leva kaip nauja, 1924. Chevrolet se
dan, nauja maleva, geri tajerai. 1923 
Hutlson Coach, puikus bargenas, 50 
dar daugiau karų dėl išsirinkimo.

NORTH-WEST' NASH CO. 
4037 Milvvaukee Avenue 

Pensacola 2646 Kildare 1130

PARDAVIMUI minkštų gėri
mų įstaiga arba mainysiu į au
tomobilių.

Kreipkitės tuojau.
3352 So.' Morgan St.

EXTRA Bargenas. Turi būti par
duota saldainių ir pmulkinenų 
krautuvė už geriausi pasiūlymą. 
Priežastį patirsite ant vietos. 5613 
So. Racine Avė. - \

PARDAVIMUI grosernė ir ken
džių krautuvė. Parduosiu pigiai, nes 
vienas negaliu apsidirbti. 4223 So. 
Wel!s St.

PARSIDUODA Cleveland Touring 
Sport Model 1925 metų, atrodo ir 
bėga kaip naujas, 300 dol. arba, 
teisingas pasiūlymas. Matyt galima 
vakarais ir subatoj visą dieną.

Atsišaukit
3634 So. Ix)\ve Avė., 

Pirmos lubos, frontas.

PARSIDUODA grosernė su fur- 
ničiais ar be jų. Geras išdirbtas 
biznis. Pardavimo priežastis — va
žiuoju Lietuvon. 4508 S. VVood St.

PARDAVIMUI Automobilius 
Apperson 8, 1923, ką tik buvo 
padaryta overoling. Nupirksite 
pigiai, arba mainisiu į lotą. Ma
tykit vakarais po 6 valandai.

PARDAVIMUI arba mainymui 
krautuvė nesvaiginatnų gėrimų, ei-j 
garų, saldainių, mokyklos reikme
nų, taipgi 1 augšto namas ir 2 ka-| 
rų garažas, geroje vietoje, netoli 
lietuvių mokyklos. 2734 W. 43 St.1 
Lafayette 6584. \

PARDAVIMUI groesrnė su namu, 
arba be namo; mainysiu ant loto 
ar namo, geroj vietoj. 3400 South 
Emerald Avė.

PARDAVIMUI Ford,'touring, yra 
irteris. gerame stovyje, $65.

PARDAVIMUI grosernė, maža, 
pigiai. 3346 S. Union Avė.

PARDAVIMUI 2 automobiliai, se
dan; visai mažai 
maino i mažesnę 
vėliausios mados, 
kaip naujos.

\VALLACE
3115 So

vartoti, (
mušimi.
Atrodo ir

Mašinos 
eina

GARAGE
VVallace St.

PARDAVIMUI .
PARDAVIMUI gasolino stotis, pi

nigų uždirbimo vieta, 10 metų ly- 
sas, 3800 S. Ashland Avė. Lafayette 
4158.

REIKIA pinigų, parduosiu savo 
Krell Auto Grand Grojikij Pianą už 
$95. Joseph Demboski, 2332 W. Mad
ison St., Ist fl.

PARSIDUODA kendžių krautuvė.
1417 £>o. Union Avenue

PARDAVIMUI delicattessen što- 
ras, sandvičių, cigarų, ice cream. 
Greitai parduosiu už teisingą pasiū
lymą. Tel. Fairfax 0035.

PARDUOSIU bučernę, nes turiu-2 
krautuves, jos pertoli viena nuo ki
tos dėl vieno žmogaus apžiūrėjimo. 
Tel. Rogers Park 0.360, po 7 vakare 
Šaukit Kildare 0683.

PARDAVIMUI delikatesen, 3 gy 
venimui kambariai iš užpakalio, 
dalinai su rakandais, pianas. Dykai 
šviesa, gasas, šiluma, už $375. Tel. 
Michigan 0237.

PARSIDUODA pigiai bučemės 
iceboksis, kaladė ir mašina kelba- 
soins kimšti. 3559 So. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė, geroje 
vietoje; kas tą apielinky žinot, tai 
suprantat koks biznis ir kas tokį 
bizni mylit malonėkit atsišaukti,

Kreipkitės:
4958 S. \Ventworth Avė.

BUčElhNfi ir grosernė, senai įs
teigta, ant Western‘ Avė., netoli 
Martiuette Road. Turiu parduoti iš 
priežasties ligos, kaina $3750. Pa
imsiu j mainus bungalow.

A. N. MASULIS & CO. 
6641 So. VVestern Avė.

Republic 5550

PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
jiklį |)ianą su geru rinkiniu rolių, 
apie 70, su benčiumi ir kabinet. 
Vėliausio išmarginimo keisai. Vis
ką už $90. Del atsakančių žmonių 
išmokėjimais.

6512 S. Halsted St.
' 1 floor.

PARDAVIMUI grosernė — biznio 
vieta. Pigiai parduosim, nes esam 
seni žmonės. Nesuprantam biznio.

4617 So. Paulina Street

PARSIDUODA groserne biznis ei
na gerai. 4522 So. Honore St.

PARSIDUODA labai pigiai grose- 
i> ice box. Mike Kasiulis, 551 W.

PARDAVIMUI 5 kambarių medi
nis bungaknv, cementiniu pamatu, 
miegojimui porčiai, 30yl25 pėdų 
lotas, furnas šildomas, kaina $5950, 
įmokėti $500, kitus kaip vendą.

. PARDAVIMUI 6 kambarių nau- 
I jas mūrinis bunalovv, karštu van
deniu Šildomas, aržuolo (rimas, tile 
stogas, maudyklėj tile sienos ir 
grindys, lietaus lašų vana, prosini- 
mui lenta, randasi 5740 So. Troy 
Street.

PARDAVIMUI 5 kambarių nau
jas mūrinis bungalow, netoli 60 St. 
ir Kedzie Avė. Aržuolo trinias, ne- 
sitepąs pečius, gražioje apielinkė- 
je, kaina $8500. cash $1000, kitus 
$65(į0 mėnesiniais išmokėjimais.

Altas Real Estate Improvement 
Corporation 

Budavotojai geresnių namų 
6003 So.' Kedzie Avė.
Tel. Republic 1500

' Negirdėti Mainai
IŠSIMAINO 5-kių kambarių 

galow, su 2 lotais; parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant 2-jų flatų namo, 
nepaisant apielinkės; bungalow ran
dasi M t. Greenwoode.

IŠSIMAINO 4-rių flatų muro na
mas, 2 po 4 ir 2 po 5 kambarius; 
mainysiu ant mažesnio namo, nepai
sant apielinkės.

IŠSIMAINO 2-jų flatų muro na
mas Brighton Parke; mainysiu ant 
cottages toliaus iš miesto. Su virš- 
minėtais reikalais pasiskubinkit. Kas 
pirmesnis, tas laimės.

F. G. Lucas & Co.
4108 Archer Avenue 

Phone Lafayette 5107

BRIGHTON PARKO 
BARGENAI!

bun-

aug-

< RNORI IJITTT 
BIZNIERIUS?

PARDAVIMUI naujas vieno 
što bizniavas muro namas; štoras ir 
5 kambariai; karšto vandenio šilu
ma; reikia $3,006 įmokėt, kitus leng
vais išmokėjimais. Mainysiu j bun- 
galow arba lotą.

PARDAVIMUI 2 augštij beveik 
riAmcis; 2 flatai po €> 

kambarius; aržuolo trimas; Karu Sil- 
(domas; lotas 50x125; 10 karų gara-

PARSIDUODA bizniavus na- džius; lietuvių apielinkčj; rendos ne-
mas, štoras su bučernės fikče- 
riais, 6 kambariai aut viršaus, 
karšto vandenio apšildomas, 
cementuotas basementas. Na-apleidžiu miestą. Naujienų Skyrius, .

3210 So. Halsted st. Box 62. . mas randasi I03(i . 69th bt.
Savininkas mainys ant kitokio 
namo; priims lotus už pirmą 
įmokėjimą. 4’ęf'kant reikia įmo
kėti $2,(MM).

C. P. SUROMSKIS & CO.

PARDAVIMUI cigarų, cigaretų, 
saldainių ir visokių smulkmenų 
krautuvė, ilgas listas. gyvenimui 
kambariai, pigi rendn, priimsiu au- 
tomibilį ar lotą kaipo said jmokė- 
jimą. Kreipkitės tuojaus.

4120 S. Wentworth Avė.

NAMAI-2EME
Te). Boulevard 9641

PADAVIMUI per savininką mūri
nis bungalow, karštu vandeniu šil
domas, 2 karų garažas, 6512 So. 
California Avė. šaukit Kieffer, 

Englewood 4014.

BIZNIO namas, 3 aukštų, 
mūrinis, g^ru apšildomas, gara
žas užpakalyje, neša rendos į 
metus $3600. Parsiduoda už 
$26,(MM); reikia tiktai įmokėti

NAUJAS 2 flatų mūrinis namas, $8,000.
6—6 kambarių, karštu vandeniu šil
domas. aržuolo trinias, miegojimui 
porčiai. Matykit savininką, 4354 W. 
Thomas St. Albany 1618.

35 AKRŲ farina į Lemont, pilnai 
prirengta, 6 kambarių namas, bar- 
nė, stakas, mašinerija ir t. t. Kai
na $13,000. Paimsiu namą arba 2 
flatų už equity $8,000.

A. N. MASULIS & CO.
6641 So. Western Avė.

Republic 5550

9

MŪRINIS bungalow. 5 dideli kam
bariai, aržuolo trinias furnas šil
domas, 37 Va pėdų lotas, prie Rock- 
well *St., netoli 69 St. Tiktai $500 
cash.

A. N. MASULIS & CO. 
6641 So. ^Vestern . Avė. 

Republic 5550

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda namas ir duonos ke

pykla. Arba viena kepykla. Mai
nau j namą ar lotus. Norinčiam 
pirkti yra geriausi proga. Parduo
siu už pirmą teisingą pasulijirną. 
Atsišaukite i Tupikaiczio Aptieką,' 
535 W. 1201 h St. Pullman 0071.

PARSIDUODA muro*namas 2 fla
tų po 6 kambarius, karštu vandeniu 
Šildomas Ir muro garadžius 2 karų. 
Turime Rreit parduoti -ir todėl leisim piftiai arba mainyaim ant bun«alow 
arba kito mažesnio namo.

7013 So. Washtenaw Avė.

LOTAS ant pardavimo 36x125, 
Marųuette Manor, prie šv. Kazimie
ro Vienuolyno, ant So. Rockwell St., 
prie W. 69th St. Gera proga dėl no
rinčių budavotis.

Pašauk savininką
Fairfax 8977

PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis 
namas su groserne arba vieną biz
ni. 5959 S. Crowford Avė.

PARSIDUODA 3 aukštų namas, 
2 po 7 ir vienas 8 kambarių. Rcn- 
dos neša $108 mėnesiui. Kaina 
$10,000. 1813 String St.

PARDAVIMUI muro namas 5 ir 
6 kambariu, karštu vandeniu apšil
domas. 7239 So. Rhode Avė.

Vieta 3343 So. Halsted st.
Tel. Boulevard 8167

Savininkas perka didesnį na
mą.

AR NORI BŪT TURTINGAS?
PARSIDUODA namas su ijes- 

taurantu bizniu. Biznis išdirb
tas per ilgus metus. Parsiduo
da labai pigiai; įmokėti $1,500. 
Savininkas mainys ant kitokio 
namo, farmos; priims lotus už 
pirmą įmok ėjimą.

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

Tel. Boulevard 9641

PARSIDUODA 7 kambarių bun- 
galow. Gazas, elektra 

548 W. 32nd St.

ša i mėnesj $200.00; kaina greitam 
pardavimui $17,000; vertas $20,000.

Matykite
JOSEPH YUSHKEVVITZ

3647 Archer Avė., prie Oakley Avė.

MARŲUETTE Manor parsiduoda 
naujas moderniškas mūrinis namas, 
2 po 6 kambarius, karštu vandeniu 
šildomas ir 2-hj karų.garažas, bun- 
galosv stogas, steel construction, 
icebaksiai, gasiniai pečiai, prosini- 
mui lentos, fire pleisai, knygų šė
pos, bufetai, bath ruimiose tailų 
sienos ir grindis, shovver baths; 
pats savininkas statė. Cash reikia 
$4,000.

Kreink i t ės;
6551 So. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI 2 lotai tarpe 66 
ir 67 St. Sacramento, 30X125 pėdų 
kiekvienas. Parduosiu už prieina
mą kainą. Taipgi 4xkambarių mū
rinė cottage, tarpe 65 ir 66 St. ir 
Trov.

6516 S. TROY ST.

PARDAVIMUI biznio lotas, Archer- 
Crawford apielinkėj. Atsišaukit.

4913 S. Avers Avė.

PARDAVIMUI 5 kambariu namas, 
sun purčius, 2 lotai, 50X125, yra 
elektra, gasas, kaina $3500. Savi
ninkas ant vietos subatoj po pietų 
ir nedėlloj.

10735 Troy Avė.
Mt. Greenwood, III.

PARDAVIMUI namas ir lotas, 4 
flatai po 4 kambarius, 1 flatas 7 
kambarių, remia į mėnesį $100. 
Mainysiu j 6 kambarių bungalovv 
arba 2 flatų po 6 kambarius, Cicero 
arba Berwyn.

908 W. 19 St.

MAINYSIU arba parduo
siu cottage. Randasi už 
Kedzie Avė. prie 63rd St. 4 
kambarių; yra ekstra lotas 
prie šalies, 30 pėdų. Elek-

------------ ------------------------ u------------------------------- (------- --

PARSIDUODA 5 kambarių medi
nė cottage su beizmentu. su dideliu

’ • , i X 1, X *1 * mėnesi-'tra maudynė. Arhp mainymais išmokėjimais. - - ~ - - -
Kreipkitės:

RUBIN BROS.
siu į bizniavą namą; kiek 
reikės dadėsiu pinigų. Agen
tų nereikia. ALEX, 4517 

IšSIMAiNo 5 pagyvenimą namas'So. Washtenaw Avė. ^st 
ir štoras ant mažesnio namo arba .floor.
ant 40 iki 100 akrų farmos, ne to
liau kaip iki 75 mylių nuo Chica
gos Su gyvuliais ir visu įrengimu.

Kreipkitės:
5744 S. Union Avė.

PARSIDUODA 2 flatu po 6 kam
barius mūrinis namas. Eelektra, ga-l 
zas, maudynės, skalbykla. Pigiai 
parduosiu. Arti lietuvių bažnyčios.* 
4325 S. Fairfield avė.

PARDAVIMUI farma 120 akrų, 
yra stakas ir mašinos ir javai. Par-j 
duosiu pigiai dėl nesveikatos. At
sakykit angliškai. James Culver,1 
R. 1, Rhinelander, Wis.

PARDAVIMUI 4 ruimų cottage, 
kaina $2,750, 5246 So. Knox Avė. 
Arti Archer Avo.

PARSIDUODA 6 fintų namas. Di-‘ 
džiausiąs bargenas Auburn Parke, 

kambarių, yra elektra, gasas. vana, jeigu bus parduotas iki 15-tai 
pečium šildomas. 2 karų garažas, mėnesio. Matyk savininką. 7721 
Kaina $4.000. 2950 So. Emerald Avė. Peoria Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas 5
šio
So.

LIETUVIAI

PARDAVIMUI mOdefniškas 
namas, 663 E. 50 PI. Labąi ge
roje vietoje, gera transportaci- 
ja, geras pirkinys, priverstas 
parduoti. Reikia cash $1,500, 
kitus išmokėjimais.

WM. J. AUGHTKY 
3451 Michigan Avė.

Douglas 9308

Ekstra, Ekstra, Ekstra
PAGAUK pirmiausiai šitą auksi

ni karvelį, jis pirmiau kainavo 
$3500, o dabar pagausi už $1600. 
80 akrų geros žemės, geri budinkai, 
4 mylios i miestų, jie turi bu! par
duoti į 15 dienų. Priežastis — sa
vininkai abu mirė. P. D. ANDRE- 
KUŠ, PENTWATER. MICIL

PARDAVIMUI mūrinis na- 
mas, 7 ir 7 kambarių, maudy
nės, elektra, karštu vandeniu 
apšildomas, aržuolo trimingas, 
labai graži vieta — parkas, pu
sė bloko nuo bulvaro, parduo
sime pigiai, Įmokėti tik $2,500, 
kitus kaip rendą. 5422 South 
Carpenter St.

BEVEIK dar naujas 5 kam
barių medinis namas, maudy
nės, elektra, visi parankuniai, 
barnė dėl karvės ir vištininko, 
žemės 90x125; įmokėti tiktai 
$1000, kitus kaip rendą. 5530 
So. Kastner Avė.

NAUJAS mūrinis namas, 4 ii 
4 kambarių, aržuolo trimingas 
ir floras karštux vandeniu apšil
domas, įtaisytas pagal vėliau
sios mados. Įmokėti $3000, ki
tus kaip rendą. 4640 S. Sacra- 
mento Avė.

4 PAGYVENIMŲ namas, vi
si po 5 kambarius, maudynės, 
elektra, visi parankamai, kam
pinis lotas, 75X125, graži vie
ta, arti mokyklų ir parkas už 
pusės bloko. Įmokėti $4,000, ki- 
tusf kaip rendą, ar mainysiu 
ant mažesnio namo ar loto.

6602-04 So. St. Louis Avė.
NAUJAS mūrinis 6 kamba

rių bungalovv, įtaisytas pagal 
vėliausios mados. Įmokėti tik 
$2,500, kitus kaip rendą.

5329 So. Homan Avė.
NAUJAS mūrinis 6 kambarių 

bungalow, įtaisytas pagal vė
liausios mados, beismentas 9 
pėdų aukštumo, gražus frontas, 
galima kokį biznį uždėti. Įmo- 
IcSti $2500. ‘. So.
tenaw Avė.

4 PAGYVENIMŲ medinis na- 
mas, visi po 4 kambarius, gera
me stovyje namas. Įmokėti tik 
$1500, kitus kaip rendą.

3442 So. Wallace St.
PARDAVIMUI naujas mūri

nis namas po 6 ir 6 kambarius. 
Įmokėti tik $3,500, kitus kaip 
repdą. 6734 S. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI 8 metų senu
mo namas, 4 ir 4 kambarių, 
aukštas beismentas, maudynės, 
elektra, namas išrodo kaip nau
jas. Įmokėti tik $2,500, kitus 
ant lengvų išmokėjimų.

3952 S. Rockwell St.

Pardavimas Prasidės 
sekamą nedėldienj 

Liepos 18, 9 vai. ryto 
54 mūriniai namai 54 

Pardavimui gatavi gyvenimui
Atsilankyki! anksti gausit didelj 

pasirinkimą
$250 cMh, $50 j mėnesi

Nusipirksite bile vieną iš lų
Už biskj (mokėjimo, mes palaiky

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

5 kambarių, tile vana, furnas Šil
domi, cementiniai šalytakiai ir skie
pas, netoli bulvaro, mokyklų ir ge
ros transportacijos.

Kaina $6400 prirengtas
Title garantuotos per Chicago Title 

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

SAWIAK & CO.
Statytojai

7181 W. Grand Avė.

PASINAUDOK ŠITA PROGA
BŪTINAI turiu parduoti savo 

naują mūrinį 2 flut.ų namą, po 6 
kambarius, karštu vandeniu apšil
domas. Mainysiu ant mažesnio na
mo.

5229 S. Peoria st.

GREITAM pardavimui $3000. Me
dinis (i kambarių cottage. Geram 
stovyje, namas randasi ant 2029 
Rubic st. Del informacijų šauk: 
Prospect 9532

PARDAVIMUI namas 5—5 kam
barių ir du lotai, kaina $6300. 4424 
S. Talman avė.

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama
į vieną diensį

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI PASKOLAI
Del 1 ir 2 morgičių, 

greit, nebrangiai 

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

v

PARDAVIMUI bučernė, 
bai geroj vietoj, parduosim 
giai ar mainysim ant mažo 
mo ar loto, ar automobilio.

Mes šituos visus namus par
duosime pigiai kiek galima ar 
mainykime ant lotų ar kitokių 
namų.

la-
pi-

na- MOKYKLOS
VY*RAI išmokit barbervstės. Mes 

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

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ.

CHICAGO, ILL.
Tel. lafayette 7674

NAUJAS 2 AUGŠTŲ 
MŪRINIS NAMAS

Prie Grand Avė., petoli Austin, 
150 pėdų frontage, garu šildomas, 
cementines grindys, plieno kon
strukcija, taipgi tile garažas. šis 
namas tinka bile kokiai išdirbystei, 
geras pirkinys, $15,000 reikia cash, 
kitus pagal sutartį.

6047 W. Grand Avė.
Spaulding 5723

PARDAVIMUI namas, 3 flatų, po 
6 kambarius kiekvienas, pirmas aug- 
štas, furnas šildomas, platus lotas, 
1 blokąs nuo gatvekarių ir elevato- 
rio, $15,600, cash $5,000. 1514 N.
Spaulding Avė., Tel. Albany 2940.

PARDAVIMUI lotas 55 ><132 ar
ba mainysiu i automobilį ar troką. 
3643 Emerald Avė.'

PARDAVIMUI namas su akru 
žemės, bizniavas, gaso stotis. Stan- 
da su visokiais gėrimais. Randasi 
ant Kane avė. Tol. Willow Spring 
47.

PARDAVIMUI 2 a ilgšių mūrinis 
namas, 4—4 kambarių, $1000 cash, 
kitus mėnesiniais išmokėjimais. ' 

3012 W. 41 St.
RUBIN BROS. 

1155 Archer Avė.

2 AUGŠTŲ medinis namas, 4 ir 5 
kambarių, taipgi viškai, naujai de
koruotas, naujas 2 karų garažas, 
greitam pirkėjui už $6800. Savi
ninkas Belmont 6473.

2 FLATŲ mūrinis namas (4—4), 
naujas, karštu vandeniu šildomas, 
aržuolo trinias, 30 pėdų lotas, neto
li naujos katalikų bažnyčios, prie 
Harding ir Archer, 1¥> bloko nuo 
karų $11,500, įmokėti $2.500, išmo- 
kėjimais. \Villiam C. Kašte, 4055

' Archer Avė.
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ANGLŲ KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stčs, 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.

LFAVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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

kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

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

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

Ar Jys Norite 
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jiks Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
(langiaus.
IT DERAL

1507
AUTO ENGINEER1NG 

SCHOOL
W. Madison Street


