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Valstybės atstume 
karo pavojų Balka

nuose
Del " nesutikimų kompartijoje 

SSSR kongresas atidėta ki
tiems metams 

0

Karo pavojus Balkanuose 
laikinai atstumtas

Aštri Anglijos laikraščių kriti
ka atvėdino Jugoslavijos im
perialistinį karštį

VIENNA, Austrija, rugp. 8.
Anglijos, Francijos ir Itali

jos miništerių ūmiai padarytu 
žingsniu, karo-pavojus Balka
nuose rodos tapo atstumtas, 
bent laikinai.

Pranešimai iš Belgrado sako, 
kad Jugoslavijos nota Bulgari
jai nebusianti ultimatumas, 
kaip kad pirmiau buvo laikraš
čių, jų tarpe dagi pusiau oficia- 
linio Vreme, pranešta.

Manoma, kad Jugoslavijos 
imperialistinį mostą, jos norą 
pradėti tuojau grieštų žygių, 
atšaldė aštri atsakom i ngų Bri
tų laikraščių kritika.

Be Jugoslavijos notos, toly
gios notos bus dar nuo Ruma- 
nijos ir Graikijos ir abiejų jų 
kopijos bus pasiųstos Tautų 
Sąjungai.

Balkanų ekspertai Viennrtj 
sako, kad pastarieji įvykiai sie
noj parėję iš makedoniečių 
nepasitenkinimo dėl sudrasky
mo jų krašto taikos sutartimis.

Nuo karščio pamišęs 
nušovė savo pussese
rę, jos vyrą ir save

YORKTOWN. Tex., rugp. 8. 
— C. Millerio farmoj, astuonias 
mylias nuo čia, farmerio žmo
nos pus'brolis, pamišęs nuo karš
čio, pastvėręs šautuvą nušovė 
ją, jos vyrą ir pagaliau pats 
sau galą pasidarė.

MEKSIKA UŽGYNĖ CHAR-
LESTONĄ ŠOKTI

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
8. — Žmonių sveikatos departa
mentas išleido įsakymą, kuriuo 
užginama šokti čarlztoną viešo
se šokamose salėse. Užgynimas 
motyvuojamas tuo, kad tas lau
kinis šokis kenkia sveikatai.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 80 • 
žadžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dienų. z

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

javo reporteris.

SSSR kongresas atidėta 
kitiems metams

Priežastis —kilusieji dabar Ru
sijos komunistų partijoje ki
virčai

MASKVA, rugp. 8. — SSSR 
ketvirtasai kongresas, kurs tu
rėjo prasidėti ateinantį spalių 
mėnesį, cen tralinio vykdomojo 
komiteto prezidiumo įsakymu 
tapo atidėtas ateinančių metų 
pavakariui. Atidėjimas moty
vuojama tuo, kad laikyti rinki
mus šiemet esą nepraktinga.

Daugelis tečiafli mano, kad 
kongreso susirinkimo atidėjimo 
priežastis yra kilusieji dabar 
komunistų partijoje kivirčai. 
Tuo atidėjimu sovietų valdžia 
pasiliuosuoja nuo laikymo bet 
kurių kongresų prieš partijos 
suvažiavimą, kuris ' įvyks šių 
metų pabaigoje.

Rinkimai, kurie turėjo prasi
dėti provincijoj spalių mėnesio 
gale, bus atidėti iki gegužės 
mėnesio. Tada bus išrinkti val
sčių dęjegatai į apskričių so
vietus; apskričių sovietąi iš
rinks delegatus į gubernijų so
vietus ir, pagaliau, gubernijų 
sovietai išrinks, delegatus j visų 
sovietinių respublikų sąjungos 
kongresą, viso apie 2,000 dele
gatų.

Pastarasis kongresas įvyko 
1925 metų gegužės mėnesį, 
nors einant konstitucija kon
gresai turi įvykti kas metai.

Kongresas išrenka centrai i nį 
vykdomąjį komitetą iš 561 na
rio, ir po to paliauja gyvavęs. 
Einant konstitucija, centralinis 
vykdomasis komitetas per me
tus turi laikyti tris susirinki
mus, kiekvieną kartą kitoj są- 
jungon įeinančių sovietų res
publikų sostinėj, tečiau jie re
tai laikomi daugiau kaip kar
tą per metus ir, paprastai, 
Maskvoj. Praeitas susirinkimas 
įvyko balandžio mėnesį. Prezi
diumui, susidedančiam iš dvide
šimt trijų narių, konstitucija 
duoda galios atidėti sesijas ir 
tuo laikotarpiu visą valdžią lai
kyti savo rankose.

Revoliucijai niekai, pa
lyginus su Meksikos 

moterimis •

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
8. — Laikraščio EI Universal 
reporteris, Manuel Gil, vakar 
sugrįžo į savo ofisą, visas su
raišiotas bandažais, sutvarsty
tas — vos tik akys- matyt.

“Kur yra revoliucija?“ klau
sia jį vyriausias redaktorius.

“Vilkai žino,” atsakė repor
teris, “bet jeigu kur yra revo
liucija, susimildami, siųskite 
mane ten, o jau mano vietoj 
medžioti žinių bažnytinio karo 
lauke siųskite ką nors kitą.“

“Kas gi atsitiko?“ klausia re
daktorius.

“Guanajuatoį aš nusibasčiau 
į bažnyčią, o ten buvo susirin
kus moterų minia. Jos palaikė 
mane Vyriausybės agentu ir — 
matote, kaip aš atrodau,“ sude-

[l’acific and Atlantic Photo]

POMCIJA IR STREIKIERIAI
(Piešinys viėno iš Passaic, N. J. audinyčių streikierių)

Popiežius padidino algas 
savo tarnautojams

Bet už tat padaugino darbo va 
landų skaičių dienoje

ROMA, Italija, rugp. 8. — 
Popiežius Pius XI patvirtino 
specialios kardinolų komisijos 
sutaisytą naują algų normą 
Vatikano tarnautojams ir dar
bininkams.

Algos bus dabar beveik pen
kis kartus didesnės, ne kad bu
vo mokama pirm karo.

Patvirtindamas algų padidini
mą, popiežius pasakė, kad už tai 
darbininkų ir tarnautojų dar
bas dienoje turi būt pailgintas.

Kantone paštininkų 
streikas pasibaigė

KANTONAS, Kinai, rugp. 8.
- Kahtono pašto tarnautojų 
streikas, kilęs rugpiučio 1 die
ną, šiandie pasibaigė streiki
ninkų laimėjimu.

Vyriausybė sutiko duoti 
jiems kas mėnesis subsidijos ir 
pagerinti jų gyvenimo ir darbo 
sąlygas.

Siūlo pailginti svetim
šaliams terminą dva

rams* likviduoti

KAUNAS, liep. 23. [LŽ]. — 
Miništerių kabinetas priėmė ir 
pasiuntė Seimui žemės refor
mos įstatymo pakeitimą, kuriuo 
s-vetimšalių dvarų likvidavimo 
terminas pailginama vieniems 
rfietams. 

.... ■ . ..
PHTLADELPHIA, Pa., rugp. 

8. —• Sę.*quicentennial parodą 
iki šiol atlankė 1,084,790 žino- 
nių.

Atvyko Britn darbininku 
delegacija

NEW YORKAS, rugp. 8.
Vakar atplaukė į Jungtines Val
stijas Anglijos darbininkų de
legacija. .los tikslas yra supa
žindinti Amerikos darbininkus 
su darbininkų padėtinu savo 
krašte ir prasyti paramos strei
kuojantiems Did. • Britanijos 
angliakasiams.

Smarki audra Bermuduose
IIA'MILTON, Bermuda, rugp. 

8. — Bermudų salas atlankė 
vėl smarki audra^ Vietos uos
te paskandinta keletas jachtų. 
Visoks judėjimas buvo sutruk
dytas ič verslo namai uždaryti.

Gindamas motiną sūnūs 
nušovė tėvą

BISMARK, Mo., rugp. 8. - 
Turtingas farmerys, kapit. 
Ewing Campbell, 56 metų, bu
vo duely su savo sunum, Edgar- 
u, 22 m. nušautas. Duelis įvyko 
dėl Edgaro motinos, kurią tė
vas mušė, o sunus stojo ją gin
ti.

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

Nenusistojęs oras, kartais ga
li būt lietaus; nedidelė tempe
ratūros atmaina; vidutinis mai- 
nąais vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 71° F.

Šiandie saule teka 5:50, lei-
džiasi 8:01 valandą.

Ou užmušti, 56 sužeisti 
garvežui ekspliodavus
ASHTABULA, Ohio, rugp. 8. 

— Nevv York Central prekių 
traukinio lokomotivai eksplio
davus, du asmens buvo užmuš
ti, šeši pavojingai ir penkias
dešimt lengviau sužaloti. Už
mušti yra lokomotivos mašinis
tas ir jo padėjėjas. Sprogimas 
įvyko ties American Fork and 
Hoe kompanijos įstaiga, kur 
visi sužeistieji dirbo.

Smarki audra Illinois
, valstijoj

PEOIUA, III., rugp. 6. —' šj 
rytą Peorios apygardoj siautė 
smarki audra, kuri fanuose 
triobų stogus nuvartė ir daug 
medžių išlaužė. Netoli nuo Pe
terburgo vieno farmerio darži
nės stogas buvo visą ketvirtį 
mylios nuneštas. Buvo taipjau 
vienas žmogus užmuštas.

Trys vaikai prigėrė val
telei apvirtus

MARTINS FERRY, Ohio, 
rugp. 8. — Leidžianties per 
Ohio upę, jų valtelei apvirtus 
prigėrė trys bernaičiai. Jie yrė
si West Virginijos pusėn mėli- 
nių rinkti.

GELBĖDAMAS DUKTERĮ Tfi- 
*VAS PRIGĖRĖ

MONTELLO, Wis., rugp. 8.— 
Gelbėdamas savo 25 metų duk
terį Ruthą, Fox River upėj 
prigėrė Fred Silvers-, 57 metų, 
iš Champaign, III. Duktė taip
jau prigėrė. Į Fox River paupį 
jie buvo atvykęs vakacijoms
praleisti.

13 darbininkų žuvo cukri
nių lendrių gaisre

CAPET0WN, Pietų Afrika, 
rugp. 8. — Illovo cukrinių lend
rių plantacijose, Natale, vakar 
žuvo ugny trylika darbininkų, 
kilus lendrių gaisrui. Gaisras 
sunaikino 2,0(8; akrų cukrinių 
lendrių. \

120 bizūnų ir 34 metai 
kalėjimo už bandymą 

apiplėšti banką

WINNIPEG, Manitoba, rugp. 
8.— Trys banditai, kurie lie
pos 16 dieną bandė čia apiplėš
ti Royal Bank of Canada ir per 
(ą bandymą pašovę vieną ban
ko klijentą, vakar buvo teismo 
pasmerkti bendrai 120 bizūnų 
ir trisdešimt ketveriems me
tams sunkiųjų darbų kalėjimo.

Girių gaisras gresia 
miesteliui; gyvento

jai bėga ______ z
MISSOULA, Mont., rugp. 8. 

— Siaučiant aplinkui girių gai
srams ir ugniai besiartinant į 
Ashfordo, Wash., miestelį, visi 
jo gyventojai, susiėmę kiek pa
jėgdami savo mantos, kraustosi 
į kitas vietas. Tuo tarpu daro
ma pastangų ugnies besiartini-’ 
mą sulaikyti.

Devyniolika pasažieriu 
sužalota traukiniams ’ 

susidūrus

PITTSBURG, Pa., rugp. 8. 
— Penn'sylvania linijos pasažie- 
riniam' traukiniui No. 32. ėju
siam iŠ Pittsburgo į Philadel- 
phia, susidūrus netoli nuo Jean- 
nette. Pa., su prekių traukiniu, 
devyniolika pasažieriu buvo su
žalota.

Protą pamišęs inžinieris 
užmušė savo motiną

SPIUNGFIELD, Mass., rugp. 
8.- Richard -C. Bearse, 26 me
tų mechanikos inžinieris, ga
vęs proto pamišimą nužudė sa
vo motiną, su kuria jis kartu 
gyveno. Kaimynai naktį girdė
jo riksmą namuose ir pranešė 
policijai. Kai ta atvyko, rado 
moteriškę gulinčią kraujuose 
negyvą, pamišėlį gi sūnų sėdin
ti ant grindų sale lavono.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

Tik pamislykit, už patarnavimą ir 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsit tiktai 50 centų!

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

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

/ TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120fh St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, UI.

Lietuvos žinios.
Bus sušauktas Lietuvos 

savivaldybių suva
žiavimas

KAUNAS. [Lž]. — Rugpiu
čio mėn. pabaigoj ar rugsėjo 
pradžioj numatoma šaukti Kau
ne savivaldybių astovų suva
žiavimas. Dienotvarkėje maž
daug numatoma svarstyti tokie 
klausimai, kaip savivaldybių į- 
statymo pakeitimo projekto 
svarstymas, privalomų savival
dybėms išlaidų klausimas, kelių 
klausimas, savivaldybių orga
nų — spaudos ir apskričių savi
valdybių sąjungos, klausimas ir 
kiti.
Biržų savivaldybės nariams tei

sės grąžintos
Pasiremdamas Ap. Teismo ir 

Tribunolo sprendimais, Savival
dybių departamentas sugrąžino 
į vietas krikščionių pašalintus 
Biržų apskrities savildybės na
rius.

ZARASŲ KLERIKALŲ ŽYG
DARBIAI

Apskrities tarybos narys Juozė- 
nas už “gerą” parodymą tei
sme siūlė liudininkui 150 li
tų “dovanų” ir tarnystę.

Zarasuose 19 VII. buvo na
grinėjama D-ro J. Buzelio byla 
dėl rinkimo aukų “Liet, žinių” 
Redaktorei p. F. Bortkevičienei 
iš kalėjimo vaduoti. Kaltino 
polic. vad. Nevronis.

Iš dviejų liudininkų pa rody- 
‘mų teisme paaiškėjo, kad kleri
kalai, asmenyje vieno Ežerėnų, 
šeškomo narių p. Juozėno (Ap
skrities vald. nario), siūlė p. E. 
Karpavičiui už “gerą“ parody
mą prieš D-rą J. Buzelį 150 li
tų “dovanų” ir buvo garantavęs 
tarnybą. Ateityje už šitokius 
klerikalams naudingus darbus 
p. J-as žadėjo mokėti iš esamo 
pas juos tam tikro fondo. Byla 
atidėta, nės pol. vadas Nevro
nis reikalavo paklausti nestoju
sį teisman liudininką Balčiūną. 
Yra voties, kad ateity paaiškės 
dar daugiau panašių klerikalų 
“darbų“.

VIENNA, Austrija, rugp. 8. 
.— Iš Atėnų praneša, kad Ja
ninos garnizone suimta keturi 
armijos oficierai, kaltinami dėl 
pavogimo iš valdžios automobi
lių transporto 1 miliono drach
mų (nominaliai $193,000).
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Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bal. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

J. KUUHINSKAS, Pirmininkas — 2221 W. 22nd SL, Canal 2552
J. YUJiKEVlčlUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., ‘xifayette 4195
A. N. M ASU LIS. Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Kepublic 5550

sulaiko šviesų ir oro judėjimą; 
j veda betvarkę visam miesto ju

,,, .1 ... ! ■- .....

bodu jslcngė gazas pasiekti

Apžvalga
S. J. Dargužis. J rimtai ir sveikai protini jaučiam 

besiarti-

Musų Čikaga
Naujas trobesys ties “Nau
jienoms”
“Graudus verksmai”
Pravedimas Division Gatve
Karų

žmogui matyti aiškiau 
nantį debesį.

Tušti šauksmai vien 
na žmones, kurie yra
apsipažinę su vietos klausimu.

tik erzi- 
mažiau

PRAVEDIMAS KARŲ PER 
HUMBOLDT PARKĄ TIES 

DIVISION GATVE

MUSŲ ČIKAGA.

Čikaga stovi pirmoje vietoje 
išdirbystėje mėsos ir skerdyk-

Čikaga stovi pirmoje 
išdirbime ir pristatyme agrikul
tūros įrankių ir mašinų.

Čikaga užima pirmą vietą iš
dirbime telefono aparatų.

Čikaga užima pirma vietą iš
dirbime ir pristatyme rakandų 
ir kitų naminių reikmenų.

Čikaga didžiuojasi transpor- 
tacijos patogumais.

Čikaga viršija visus kitus 
miestus išdirbime vyriškų ap- 
r ėdalų.

Čikaga yra pralenkusi kitus 
miestus išdirbime elektrikinių 
ir gasinių reikmenų namams.

Čikaga viršija kitus 
savo eksportais.

Čikaga viršija kitus 
konvencijų skaičium.

Čikaga viršija kitus 
savo didžiausiomis 
mis (Department storos).

Čikaga viršija ki'tus išdirbime 
aliejaus ir gazolino.

Čikaga viršija kitus savo 
žiniškomis ledaunėmis.

Čikaga didžiuojasi savo 
varais.

Čikaga stebina pasaulį savo 
mokslo įstaigomis.

Čikaga yra didžiausias pasau
lyje javų prekybos centras.

Čikaga yra geležinkelių trans- 
portacijos centras.

Čikaga yra pionierius ir kitose 
didelėse industrijos šakose.

Čikaga veda, o kiti miestai

Senai pageidaujamas sujun
gimas kžfrų per Humboldt Park, 
Division gatvės linija, dabar 
eina prie įvykinimo. HumboMt 
Parko Komisija, pagaliau, leido

vietoje 'Pravesti Division gatve bėgius 
(reles) skersai Parką, taip kad 
bus galima sujungti karus tar
pe California ir Grand Avė. plo
to.

Tas pravedimas tiesioginius 
karų linijos, bus palengvinimas 
važiuojantiems į vakarinę dalį 
miesto.

mes plote tiek prisikemša žtfio- 
nių, kad gatvekąriai ir trauki
niai nebespėja atvežt ir par
vežt. Atsiranda nepaprastas 
susigrūdimas, tvankumas gat
vėje ir kitokie keblumai. Pa^ 
skiau “skyseraperiai” kenkia 
miesto grožiui. Vienas namas 
turi keliasdešimts aukštų, o sa
le jo stovintis vieną arba du.

VVisconsino legislatura išlei
do įstatymą, draudžiantį sta
tytis namus aukštesnius kaip 
125 pėdos. Tas susilaukė, žino
ma, didelio protesto ir girdėtis, 
kad tas' įstatymas bus atmai
nytas. “Skyscraperių” šalinin
kai teisinasi, kad vidurmiesty, 
žemė esanti labai brangi ir že
mus namai neapsimoka statyti. 
Tačiau jie pamiršta, kad žemės 
kaina kaip tik ir priklauso nuo 
to, kad ant jos statomi yra 
“skyseraperiai”. Jei namai bu
tų lygus visur, lotų kainos ir- 

kaip

j u- kaip barius. Pastžadeciaflias pa 
že- sirųpiąti tuo dalyku netolimoj

ateity, savininkas paliko vis
ką po senovei ir gazas kaip ėjo 
taip eina.

Pagaliau nuo to visko apsir
go nuomininkas ir jo žmona. 
Ant savininko padavė skundą 
ir reikalavo atlyginimo. Žemes 
niam teisme jie laimėjo, bet 
savininkas padavė bylą į aukš
tesnį teismą, teČiau ir tas pri 
pažino jį kaltu.

PASTABA

Brighton Park Apygardoj

dabar.
daug nesiskirtų 

—Kon traktorius.

Briflgnportas
žmonių kaliais.

Dabartiniai namų savininkai 
skundžiasi ir dejuoja dėl to,

Koks bus biznis ateinan- y.ad i’"dKt?ortc,ž^inw *totyv- iivnu muv Mivii m ti auk§tesne mokykla. Pasak

šiam pusmety? nebūtų
tautos

miestus

miestus

miestus 
krautuvč-

mil-

bul-

seka.
Čikaga taj didžiausia lietuviu 

kolonija pasaulyje.
Čikaga turi savo lietuviškus 

bankus.
Čikaga turi savo lietuviškas 

spulkas .
Čikagoje eina didžiausias lie

tuviškas dienraštis “Naujienos’.
Čikaga augs-plėtosis, kol jos 

‘ ribos neapsiaus erdvingiausius 
plotus, gulinčius aplink ją.

NAUJAS TROBESYS TIES 
“NAUJIENOMS” 

Kastos $60,000

P-nas Orlakis stato naują mo
dernišką kampinį puilaų trobesį 
ties “Naujienoms”. Jo pastaty
mas kainuos apie $60,000. Ta
me trobesyje tilps 4 krautuvės, 

bus ofisai
ir gyvenimai.

P-nas Orlakis yra 
kinęs į 18tos Kolonijos apielin- 
kę, nes jis tenai turi keletą 
skambių namų. Prie to, dar jis 
tvirtina, jog toji apielinkė neuž
ilgo bus prikerkta prie “Loop” 
— Didmiesčio, ir tuomi jis pa
matuoja spartų vertės augi
mą.

labai įsiti-

“GRAUDUS VERKSMAI

“Graudus verksmai” — taip 
atsiliepė vienas žymus Bridge- 
j orto Real-Estatininkas apie 
1 roponuojamąją mokyklą 
J iridgeporte. Kodėl žmonės nie
ko nedaro? Kodėl jie nepaduo
da jokio plano, kas daryti? Jie 
tik moka nusiskųsti, aimanuoti 
Ir giliai atsidūsėję vėl saldžiai 
sapnuoti.

Kas 
j u tam 
paduoti 
pamatą,

mato grūmojanti pavo* 
distriktui, tas turėtų 
konkretiškai apdirbtą 
iš kurio galima butų

jų, lietuviams tuomet 
gyvenimas, nes kitos
pradėtų perdaug lankytis čion, 
ypatingai juodieji iš paežerės, 

yra taip sakant svyruojančiam sunia>jnįų nuosavybių ver-
Dabur, vidurvasary, biznis

periode ir sunku pasakyti ar 
ir vėl pasikartos antros dalies 
pereitų metų didelis t" 
mas visam bizny. Pasiremiant 
esamomis sąlygomis, nesunku 
padaryti išvadą, kad bendras! 
stovis ir veiklumas pramonėj j 
lengvai pasieks pereito rudens 
laipsnio. Pakilimas kainų ant 
svarbiausių dalykų ir didėji- 
mas_ iniciatyvos ivainose pro-;t,.olx.siai- kefleto desėtkll pagy. 
taonės šakose, duoda pakanka- njmų aukštumo. žemės kai
mai užtikrinimo pasitikėti atei
tim.

Į Kiti vėl drąsina lietuvius. Jei 
aktingu- Bridgeporte permažai vietos, 

Juodiejitraukime ežero link.
ten negalės ne tik išsiplėsti, 

i bet ir užlaikyti esamas vietas.
Aišku kaip diena, kad prie eže- 

iro krantų slenka turtas. Ten 
bus statoma mlijonų vertes ko
teliai, didelį apartamentiniai

na ten neabejotinai turės pa
kilti ir už kelių metų- kainuosvi 1 J • • * 1 . I H * ITIUUU* Kuinuosbet esant uMckUųai davi- daug kart brangiau ncgu da. 

nn> but> optimistu randas taip-k,,.. beto> gyventi al.ti ežero 
g! keletas ir priešingų. No vi-j^ taipgi malonu Gera gc,e. 

žinkelių ir “L” transportacija; 
traukiniai, pakeičiant garą elek
triką, nebeleis tiek durnų ir pri- 

t pagražinimo šios 
miesto dalies.

Kur statomi didesni namai, 
ten auga ir žemės kaina. Su
prantama, sykių plečiasi ir biz-

sos pramonės sritys pakyla iš- ' 
karto; yra tokių, kurios ir su
silpnėja. Vienok būti pcsimls- .
tu dėl tų dalykų, kurie yra pu- šjd& prfe
satinai toli nuo musų, yra rim
ta klaida, taip pat kaip 
klaida lengvai tikėti, jog 
uis vis kils ir kils niekad 
nustodamas. Amerika yra 
lis, kur įvyksta ir visai 

nuotikiai. Bet delei 
1926 metų rupinties 
ir nereikės. —Gr.

laukti
pusės
reikia

Ar nevertėtu pamėgint?

biz- 
ne-
s “jnis. Lietuviai neturėtų prąleis- 

J.K jti progos apmainyti vietas: ap- 
sl(,SjTeisti prie Stock Yardų, o pa- 
ne" imti prie ežero. Kaip tik vienas 

apsigyvens tuojau jį paseks ki
ti, tame skaičiuje 
tų balti žmonės, 
viai apgailestauja 
kvapo, o kur yra

tai nesinaudoja. Tuo daly-

ir kitų tau- 
Dabar lietu- 
Stock Yardų 
geresnė pro-

Lietuvių 
skaičius kas 
ni perkasi žinomose jau mums dot tomis progomis ir eit gy- 
kolonijose, kiti šiaip kur 
šalinu.

namų savininkų• ga, tai nesinaudoja. Tuo daly- 
metai didėja. Vie-,ku turime susirūpinti, pasinau- 
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nuo-jventi arčiau prie ežero.

Abejuose abi likimuose j —G. Lucas.
nuosavybė perimama jau iš ant- 3311 S. Halsted St. 
rų rankų. Ar ne vertėtų todėl] - 
Lietuvių Nekilnojamo Turto 
Tarybai pamėignl ką nors | 
tesnio? Mano nuomone, butų 
gerai nupirkti kur nors pato
gioj ir 'atsakančioj vietoj že
mės plotą, sakysim, kokių 160 
akerių ir uždėti rcstrikciją. Kad 
biznio vieta butų nužymėta iš jis, 
kraštų, o visa kita palikta re
zidencijom 
išvedus 
nuosavybių 
nai pinigo 
vieta butų

pia- Dėlei namo apšildymo
Kuomet namo savininkas pa

sižada savo' nuomininkui suteik
ti žiemos laiku apšildymą ir 
sutinka pats prižiūrėti pečiuj 

tam tikrose aplinkybėse, 
gali būti atsakomingas už pa- 

Padalinus į lotus, daryjus nuostolius. Kitaip su
galvos sutaupytumėm kant, jeigu savininkas pasiža-

pirkėjams purėti-’ dėjo kontrakte apšildyti butą, 
ir pati gyvenimo jis turės tą atlikt saugiai, nes 
galima sutvarkyt jeigu kas nukentės, dėl jo ne- 

taip, kaip musų žmonėms pa- atsargumo, jis guli būti parei-

Šis sumanymas nėra perpin
tus. Keletas užinteresuotų as
menų pilnai galėtų įvykinti jį 
ir pasitarnautų tuomi musų 
žmonėms. —V* Stulpinas.

Nepatenkinti “sky 
seraperiais

kalautas atlyginimo.
Nesenai įvyko panaši byla. 

Šeimyna iš vyro ir moters nu
sisamdę fialą. Sulig kontrakto 
punktų namo savininkas turė
jo suteikti reikalingą šilumą. 
Namo rūsy buvo įtaisyta ap
šildymo aparatas, kurį prida
bodavo pats savininkas. Po 
kiek laiko nuomininkas paste
bėjo, kad į jo kambarius rūks
ta anglies gazai. Ar tai butą 
blogo pečiaus, ar netinkamos 
anglies - - neišsiaiškino. Bet 
šeimininkui apie tai buvo pra-

-----  " 'TU . !R JH'il l 
ž<iųės pkotąi nepruiuoruai bęan-’už likusių motų dalį “Lease” 
gitf. l’rię išilginiu gatvių, kaip nebuvo pasirašyta nei. užrekor- 
ftticliifran, Watawli, State, Itear-'duota pas notarų.

fborn ir k. žemė yra brangesne’ p, Svolkus.
negu prie skersinių, kaip Madi-' 
son, Jackson ir <fcilų. Pigiausia 
žemė vidurmiesly, tai prie Mar- 
ket gatvės 
verta

Namų statyba čia pusėtina 
žengia pirmyn'. Daug namų po 
vieną, du ailkščiu jau prista
tyta ir .statoma. Ant svarbesnių 
kampų pasirodo net rezidenci
jos.

Ateitis išrodo gana puikiai. 
Bet yra išimtis. Kada prieini 
vieną didelę tvorą, sulipdytą 
įvairių spalvų lehtų, per kurią 
matosi apipuvęs, perk cypę®, ga
na aukštas kaminas, tai nusi
stebi ir pradedi klausti kas ten 
per šapa. Vietiniai teeinu atsa
ko, kad tai Lietuvių .parapijos 
bažnyčia. Aplinkui gatvės šva
rios, elės cementuotos, .bet toji 
tvora tai gadina .visos apielin- 
kės išvaizdą. Ar šeimininkų 
kitais globėjais ten nesama, 
jie nesirūpina? —Vietinis.

BRANGIAUSIA ŽEMĖ
CHICAGOJ
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ten viena 

tik apie $2,700.

Klausimai

Atsakymai. — Musų nuomo- 
i ne, tamstos alga bus sulaikyta, 
jei bent teisėjas susimiltų ir 
paliuosuolų jus nuo sutarties. 
Khd “lease” nebuvo pasirašyta 
po notaro akių, nedaro skirtu
mo. ♦ .

Klausimas.— Paaiškinkit, kas 
yra “Legal Estate” ir “An 

—J. K.
Klausimas. — Aš nusamdžiau yra “Legal Es 

fialą po 40 dol. į mėnesį , ir Etjuitable Estate. 
“lease” padariau vieniems me
tamu. Pirmuosius penkis mėne
sius aš laiku užsimokėdavau, 
bet dabar susirgęs norėčiau iš
sikraustyti kur nors kitur, pra- 
nešdamas- salininkui du rtične- 
ąiu iš kalno. .Meldžiami pra
neškite man, ar mano alga bus 
sulaikoma mokėjimui rendos

Atsakymas. — Pirmašai “Le
gal Estate” yra pilna > teise prie 
urjudlmimos nuosavybės, ku
rią y apgina ir teisnrias.‘ “An 
Eųiii tablo. Estate0 yra tik teisė 
naudotis nejudinama nuosavy
be, tuom tarpu,'kaip ji priklau
so |<am nors kitam.

Taupyk 
Laiką

Taupyk
* Pinigus

su 
ar

Pati brangiausia žeme Chica- 
goj yra vidurmiestis. Bet ir ten 
vej!tė nevienoda, štai, vakari
nėj pusėj State gatves, tarp 
Madison ir Monroe gatvių, vidu
ry blėko už vieną pėdą žemės 
skaitoma net $27,(MM). Ir tai 
jei lotas turi 100 pėdų ilgumo;

?snis, ar prie elės, 
ten žemė

brangi? Bendrai
neskantant kampo, 
pasakiškai 
imant, - an 
dedant nuo Lake iki Van Burei)

Grojikai Pianai

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimball pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl iigrojimo ne
palyginamai ištobulintą piano mu
ziką, be jokio specialio patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

$400, $495, $650, 
$750, $850

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Vainok ant į
Jus sutaupysit laiką ir pinigų kuomet 
važinėsit and Rapid Transit.

\ >
Jus sutaupysit pinigų todėl, kad “L” 
transportacija yra pigi — pigesnė ne
gu čeverykų skūra jei jums reikėtų ei
ti pėsčiam.
Jus sutaupysit laiką todėl?kad Rapid 
Transit traukiniai yra greiti, jie bėgio
ja tankiai ir visuomet j laiką.

Vazuok ant <(L,}

CHICAGO RAPID TRANSIT

Kokia Nauda Iš Indėlių į 
Lietuvos Koperacijos Banką?

9% į metus, arba $9 nuo kiekvieno $100, eis į jūsų kišenę. Tuos pinigus 
jus pridėsi t prie kitų ir padauginsit savo turtą. Arba jus galėsit praleisti 
juos: pasiimti sau vakacijas, pasilsėti, sveikatą pataisyti; galėsit nusipirkti 
sau naujus rubus, automobilių, pianą ar abelniems šeimos reikalams sunau
doti ; galėsit vėl padėti Koperacijos bankan ir dar daugiau nuošimčių gauti.

Lietuvoje jūsų pinigai bus paskolinti ūkininkui — gal būt jūsų giminai
čiui ar draugui — ukiui pagerinti, naujoms mašinoms nupirkti, geresniai gy
vulių veisliai užveisti ir pastatyti ūkį ant pelningų pamatų. Ūkininkas pa
gerinęs savo ūkį, prisitaikęs prie aplinkybių ir marketų savo produktams, 

- pelnys šimteriopai, atmokės paskolą ir bus dėkingas.
9% j metus yra geriau negu 6, ir daug geriau negu 3. Indėlis yra daug 

patogesnis negu investmentas ant morgičių ar bonų.
SAUGUMAS PILNAI UŽTIKRINTAS

:^ų \ r x' ■ ■ .'>■*•. " '' 'X'o
\ r x' ■ ■ .'>■*•. " '' 'X'o

į^sįfe-į^į^sįfe-į^

SS s

::> g i $ ®&::> g i $ ®&

Paskutiniu laiku vis dažniau 
ir dažnimą girdis nepasitenki- 
nimai, kad tam tikrose miesto (_________
dalyse namai statomi taip augs- nešta. Jis apžiurėjo butą, bet | 
ti, jog siekią net debesų. Jie1 negalėjo surasti, kaip ir kokiu

Lietuvos ^operacijos Bankas
KAUNAS LIETUVA

Pinigus pasidėti i šia įstaigą galite visi Amerikos lietu
viai, iš visi) vie(i) ir miestų per

Naujienų Bendrovę
. a Chicago, Illinois

?TeL Lafayette 4223 «
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviam^ visados 
patarnauju kuogeriausiat

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

NORI TAPTI PILIEČIU
• . Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose

Šioj knygelėje skaitytojas ras 
visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras
be jokių sunkumų - galės išlai
kyt egzaminą bilc kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus.

ar moteris

Naujienos
1739 So. Halsted St. i 

Chicago, Ilk

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

BRI<WR
N«w SMbscr»t>«l*

Sis musų prietelis dirba ii 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną. y.

Darykit tai ir Jus

Štai kiek kuponų gausit v< 
kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
paštu naują skaitytoją.
Už metus .___  150 kuponų
Už pusę metų ......... 75 kuponui
Už tris mėnesius.... 85 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausi* 
(loVJUlM.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bu a
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NAUJIENOS, thlcago, III.MUSŲ MOTERIMS Seimininkėms Patarimai
KĄ REIKĖTŲ-VALGYTI?

rytum sidabrinės, spalvos. Be glaiste nebūtų švino< 4) tuojau 
to, jie ųe terš i a rankų. Jeigu in- naujų indų nevartoti, bet pir- 
das pilkai melsvas ir paliestas ma, pridėjus sodos, pavirinti i Y • 1 < i • • • 1 1 . J _ •

Veda Dora Vilkienė
Ne visi žmonės yra taip tvir-

Kį IR KAIP VIRTI
TOM AT U SRIUBA

1 kvortą tomatų
Petraškų
1 babkavą lapą

(> gvazdikus
2 riekutes svogūno
2 šaukštu sviesto
1 šaukštą cukraus
11 2 šaukštuko druskos
11 šaukštuko sodos
2 puoduku saldžios smetonos 

bei milko, atskiesto sil 2 puo
dukais vandens.

2 šaukštu miltų.
Padaryk baltą dažalą iš pie

no, sviesto, miltų. Virk toma- 
tes su pridurkais 5 minutes ir 
jurkošk. Tfiretų būti tomatų 
3>2 puoduko. Pridėk prie to- 
matų sodą ir baltą dažalą. Iš
maišyk. Paduok stalu n su kre- 
kėsais.

ŽALI PIPIRAI PRIKIMŠTI 
SURIU

6 žalius pipirus
12 svaro “cream cheese”
1V2 puoduko baltos duonos

trupinių
1 šaukštuką tarkuoto svogū

no
2 šaukštu sviesto
Druskos ir pipirų pagal sko

nio.
Nupjauk šmotuką nuo galo, 

išvalyk ir išpiauk viską iš .vi
durio pipiro. Virk pipirą van-
denyj 2 minutes, išimk ir pri-

kimšk mišiniu (sumaišyk vis
ką kartu apart sūrio), 'viršun 
uždėk sūrį. Sudėk skauradon, 
kepk nekarštame pečiuje 25 
minutes^ ’

PRIESKONIS Iš SLYVŲ
. ■— - r

1 puoduką sukapotų, džiovin- 
. tų slyvų, įšvirtų

1 šaukštuką citrinų sunkos 
Cukraus pagal skonio
•■'/h puoduko milko ir % puo

duko saldžios, tirštos Sme
tonos

Trupulj druskos
Pridėk cukrų, citrinos sun

ką ir druską prie slyvų. Atšal
dyk milka, sumaišyk su Sme
tona ir išplak, paskui sudėk 
slyvas. Padėk Yedaun&n. Vietoj 
slyvų, gali vartoti kitus vaisius.

COCAONUT CŲSTAftD

5 kiaušinius
>2 puoduko cukraus
’/2 šaukštuko druskos
1/2 puoduko tarkuoto cocao- 

nut
1 puodukus pieno arba
2 puoduku saldžios smetonos
2 puoduku vandens.
Išplak kiaušinius, pridėk cuk

rų, druską ir pieną pirm jj Įkai
tinus dvigubame puode.

Supilk į tam tikrus puodukus 
ir uždėk po vieną šaukštuką 
.jocaonut ant viršaus kiekvieno 
puoduko. Sudėk rndan, Kuriame 
yra tiek . vhndens, kad vanduo 
riektų puodukų viršų. Padėk 

10 minutų.

ti, turtingi/ir laimingi, kad ga
lėtų suvalgyti porų svarų park- 
čapo, pusę peko bulvių, keną 
tomačių ir pantukę alaus. Dau
guma žmonių norą ir sunkų 
darbą dirbdami turi netvirtus 
vidurius ir ne viską gali val
gyti. Žmogui daug nereikia val
gyti, tik reikia pasirinkti to
kius valgius, kurie ne lik pil
vą prikemša, kiek nešax naudą 
musu kūnui. Reikalai ne kieky
bėje, bet kokybėje, štai žmo
gus gali būti tvirtas Ir sveikas, 
jeigu jisai, pavyzdžiui, valgys:

Pusryčiams vieną šių vaisių: 
Draudžiu, grape l’ruit, obuolių 
virtų arba neluptų, žalių. Vir
tų slyvų, figų arba aprikosų.

Kiaušinių — tik nekeptų, bet 
virtų.

Košės cielų grudų, nebaltin
tų. Pakepintos duonos (toast). 
Kvietinės arba taip vadinamos 
Brau.

Pietums. — Sriubos iš dar
žovių.

Daržovių. — Selerų, burokų, 
špinakų, svogūnų, kopūstų, žir
nių, tomatų, rūgštų kopūstų, 
morkvų arba žalių pupų. .

Salotų. — Žaliumynų, vaisių, 
daržovių.

Vakarienei. — Nedaug mė
sos bei žuvies. Keptų bulvių 
(valgyk sų lupinom), 2 rusių 
daržovių, ar dauginus, jeigu ga
lima. Salotų, žalių. Daržovių.

Taip valgydamas busi svei
kas, drūtas ir gyvensi šimtą' 
metų. Suprantama, reikia ne
gerti degtinės, bet pamainyti 
ją šampanu iš krano.

teršia rankas, tad jis pavojin
gas, turi nuodingų švino prie
maišų. Indo vidus turi būti ly
gus, nę tu rėti 
Gruoblepis ’ nusitrynus, 
ir glaistas nueina, 
pats indas greitai prakiura.

Variniai 
parduodami svoriu. V 
varinius indus, reikia ......... .......... _____r.. _______ ,
šios taisyklės: 1) neleisti juo-, tą. Nuo rudžių geležiniai indai 
se valgiui ataušti ir apskritai prakiura ir apskritai genda, 
valgio nelaikyti; 2) nevartoti Norint geležinius indus apsau- 
varinių indų, nuo kurių nusitry-j goti nuo surudijimo, reikia iš- 
nęs glaistas; 3) žiūrėti, kad tepti jups vazalinu arba rieba-

jokių gruoblių.
kartu

o tada ir

Geležiniai indai taip pat ap
sitraukia. Drėgnose vietose ru- 
dyja. Rudys nekenkia, bet gadi
na valgymo ąkonį, kvapą. ir 
spalvą. Rudžių atsiranda dėl 
neapsižiūrėjimo. Rudys galima 
nuvalyti. Tai galima padaryti 
žibalu; pamirkius į žibalą sku-

indai dažniausiai
artojanl

žinoti duriuką, ištepti surūdijusią vie-

i—i MąiwvRąinrii«v'»iwBiMBMW——>

Rusiškos ii Turkiškos Vanos
I2th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooseveit Rd 
Arti St. lx)uls Avė. 

CHICAGO, ILL.

pečiun ir kepk ŠEIMININKĖMS PATARIMAI

MADOS
Virtuvės indai.

Jų reikia turėti įvairių rųšių 
ir įvairių medžiagų padarytų. 
Indų yra varinių, skaistvdrinių, 
geležinių, skUtftihŪL spižinių, 
nikelinių, aliumininių, emaliuo
tų, parcelaninių; molinių, me
dinių.

Iš indų, juose laikant ką nors, 
verdant, kepant, patenka į val
gį ar gėrimą jų dalelių, pa v., 
švine, cinko, vario ir t. t. Tų 
dalelių yra indų emalėje. Jos 
žmogui gali pakenkti. Todėl 
reikia mokėti ir patį indą iš
rinkti ir jj laikyti, mazgoti, va
lyti; be to, mokamai laikomi ir 
vartojami indai ilgiau pasilie
ka sveikizir gražus. Geri indai 
brangus.

Geriausi indai —, variniai. 
Bet ir su jais reikia labai at
sargiai elgtis, — juosi vartoti, 
valyti. Varis greitai pažaliuoja. 
Tas- žalumas labai nuodingas. 
Jis susijungia su oro deguoni
mi ir rakštimis, esančiomis 
acte, vaisiuose, taip pat taukuo
se. Variui apsaugoti nuo apsi- 
traukimo, jj plonai alvuoja. Ge
ri švaraus alvo indai galima pa
žinti ant baltos blizgančios, ta-

Nauja Madų Knyga*

No. 2792. Išimtinai graži vasarinė
suknelė. Joje bus ir ne karšta.

Sukirptos mieros 16, 18 metų ir 36, 
38, 41), 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 2 yardų tam tikros 
margos materijos ir % yardų skirtin
gos materijos juostelei ir ankovems 
apsiūti. l

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, p rąžome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už* 
sakymu. Laiškus reikia adresuoti)

Naujienų: Pattem Dept., 1788 So.
Halsted St, Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, IU.
Cit |dedu 15 centą ir prašau at- 

siųsti man pavyzd} No-----2....^
Mieros______________ per krutinę

z 

(Vardas Ir pavardė)

(.Adrtiras) ’

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek- 
Viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų šią kn^gą jsigyti. Jos 
kaina tik 10c.

Rašykit j
NAUJIENOS PATTERN DEPT., 

1739 So. Halsted SU Chicago, III.
Užsakiniams. ’

1 į, 1 s. — ■ ■ ■ > .................... ... .............................

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

luis, kada jie nevartojami.
Ankščių geležiniame inde 

virti, nes nuo jų indas pajuo- 
dėja.

Geležiniai glaistyti indai ga
rnį geri. Gerai prižiūrimi ilgai 
tarnauja.

(Bus dauginu) ~

Tel. Brunswlck 9393

KAROLIS 
NORKAITIS.

Vienintėlis lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 W. North Avė.. Chicago, III.
___ , ---------- —

TASTELESS CASTOR OIL

............ ................. .. . r *'-*.......  ...» i -

Lietu viai Advokatai
H. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto ’ki 4 p. p.
Gyvenimo V lėta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395
>11. I . .................!■■!!■ —.................. ■■■■!.. !■

l’ltl l \IKO AKINIUS 
Akis Ištaiso

OR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

I^bai geras castor oil pa
darytas dėl medikai io var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose 1r su kabeliais. 
Pas visus aptiekoriuc.

DR, HERZMAN-’*
— IŠ RUSIJOS — 

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gy<fytojas, 
chirurgas ir/akušeris.

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

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

ir nuo C iki 7:30 va), vakare.
Dienomis: Canal

3110. Nakt| 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 jš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Tel, Yards 0^41
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7. So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600 
.■u..,.....i............. . .....................

JOHN KUCHINSKAS
I.A W IKK 

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

artįi Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 19 ryto iki 1 v. p. p.

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

TeL Pullman 5950
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Šalie StM Room 530 
Tel. Central 6890

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

«.,»■■■ ................................

i Jei norit sužinoti savo sveikatos 
stovi, tai atsilankykit i ___

VVICKER PARK D1AGNOSTIC 
INSTITUTE

1510 N. Robey Street 
Phone: Brunswick 1682 

Medicina — Chirurgija — Urologija 
— X-Ray

Pilnas Išegzaminavimaa

LIETUVIAI DAKTARAI
Of^o ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

A. A. OL1S
Advokatas .

• 11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais '
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedfilio ir 
Pfitnyčios.

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenie 
Tel. Hemlock 1385 

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

visokias legališkas popieras.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 Iki 12, 1 iki 3 dienų 
ir 6:30 iki 9:80 vakare 

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

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

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

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

rz > j 1 nu° 9 ikt II vai. ryte; 
g alanaosj nuo į jįj g va|t vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

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

ti, arba savo išnešiotojui syk j j mftnesj ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojri ( r skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau per mėnesj, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymul, turi būt priduodama vhr- 
daa pavarde ir adresas skaitytojo.

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

Ui metus—150, už pusę metų—75, už tris menesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo. ‘

_ _______ ________________............. ....................... Atktrp e ia _________________ _

Datų; Rugpiutis 9 d., 1926

DR. KARCERIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street
• Tel. Bouievar l 8483

Valandos: 10—2j 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

' DR. m: t. strikol
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Te). Boalevard 
7820. Rean 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Pro.[>«ct 198*. Ofiso valaii- 
do» 2-*, O-B. ISieilelioj 1O Iki 12 d-

Office Boulevard' 7042
Dr. C. Z. Vezelis

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

s CHICAGO

> 11 1 ■ 1
Res. 6600 So. Artes(an Avė. 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL.
Chicago, UI.

y,----- —

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^, 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriėkų 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. Nerišliomis nuo 10 valan

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

........... ..... . ■ . ................... ■ ■/

.......... 1 1 .......
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4800
V —-------- -

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rdsas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

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

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

Optametrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

‘ Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN ' 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6858 

V —

Gydytoju Kabinetas 
. DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

" šalin PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusibmis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai
Dr. W. Yuszkiewicz,

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

HEMORAIDAI
(pilis)

Gydome Be
Operacijos

Gvarantuojame išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, plo
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugelį išgydime vienu sykiu 
Neišgydom - Nemokat 

IšegzaininavimaH ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 So. State St.

Kampas Congress St., 2 fl.
Valandos: Panedėly, Seredoj ir 

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne- 
dėlioj nuo 9 iki 12 dieną.
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orderiu kartu su uisakjmu.

Laikrftščių konfiskavimas prie klerikalų valdžios bu
vo “kasdieninė duona”? Bet ar Kauno “Rytas” tuomet 
prieš tai protestuodavo? Ar jisai tuomet reikalaudavo 
spaudęs ir žodžio laisvės?

Anaiptol. Jisai ne tik ne protestuodavo prieš spaudos 
laisvės varžymą, bet kurstydavo valdžią, kad ji dar griež
čiau elgtųsi su laikraščiais! “Ryto” laiminami, krikščio
nys demokratai pereitų metų birželio mėn. 20'dieną pra
vedė tokį “spaudos įstatymo pakeitimą”, kuriuo laikraš
čiai buvo visiškai atiduoti administracijos savivalei. Da- 
bar ta šlykštybė jau yra atšaukta. Prie dabartinės Šleže- 
vičiaus valdžios laikraščius gali bausti tiktai teisinas, bet 
ne administracija.

Tečiaus kaip tik dabar klerikalų “Rytas” pasigedo 
“žodžio laisvės!”

, Ar tai nėra pasityčiojimas, iš visuomenės ir — iš sa- 
vęs?. ' •

Ar tas “Ryto” ir “Draugo” riksmas nėra gryniau
sias humbugas?

“ŽODŽIO LAISVĖS VARŽYMAS”
Iš RAUDONO JUODAS

Guy de Maupassant.

Viešbutis
Lygiai kaip ir daugelis kitų 

užeigos* namų, esančių Aukšto
siose^ Alpėse, palei ledynus, šva- 
renbacho viešbutis priglaudžia 
keleivius, keliaujančius Gemini 
tarpukalnių, šešis menesius jis 
esti adatas: jam<9 gyveia Jo
no Hoserio šeimyną. Bet lig tik 
sniegas pradeda dengti viršu
kalnes ir nuėjimas pakalnėn da
rosi vos galimas ir tuoj mo
ters, tėvas ir trejetas jaunikai-

AIŠKUS KLERIKALŲ VEIDMAINIAVIMAS

KOKIA “LAISVĖ” BUVO PRIE KLERIKALŲ
Apžvalga

> n n— —

Paėmus į rankas Chicagos kunigų Marijonų organą 
ir pažvelgus į pirmąjį jo šeštadienio laidos puslapį, net 
baugu pasidaro. Jisai rėkia kiek drūtas, kad — “Lietuvos 
valdžia varžo žodžio laisvę!” ;

Pamislykite. žodžio laisvė tai vienas pagrindinių de
mokratijos principų. Ji yra įrašytaJ Lietuvos konstituci
ją. O tuo tarpu Lietuvos valdžia ima ją ir vaęžo! Ar ta 
ne baisu? , \ J ”...

MILŽINIŠKA SOCIALISTŲ 
PERGALĖ* ANGLIJOJE

Kame tas “žodžio laisvės varžymaš” pasireiškė? Ve 
kame:

“Lietuvių katalikų savaitraštis ‘Šaltinis’ — rašo 
“Draugas” — konfiskuotas.

“ ‘šaltinio’ 20 n-ris konfiskuotas už įdėtąjį straip
snį: ‘Nevok’, kuriame drąsiai ginamos Katalikų Baž
nyčios ir dvasiškijos (! “N.” Red.) teisės* (

“Lietuvos Katalikų dienraštis ‘Rytas’ pareiškia 
‘Šaltiniui’ savo giliausios užuojautos. <

“Amerikos ‘Draugas’ (“nekatalikiškas Jaikraštis!” 
— anot praloto Krušo. — “N.” Red.) siunčia ‘šalti
nio’ vedėjams savo užuojautą, ragindamas lietuvius 
katalikus nepaliaunamai kovoti už Bažnyčios ir žmo
nių (? “N.” Red.) teises, už sąžinės ir žodžio laisvę 
prieš socialistinę Šleževičiaus valdžią”.
Pasirodo, čia eina kalba ne apie žodžio, bet apie spau

dos laisvę. Bet tai nesvarbu. Jeigu šitą laisvę Sleževičiaus 
valdžia varžo, tai'ji elgiasi negerai.

, i * i

Tečiaus — ar tas “Šaltinio” numerio “sukonfiskavi- 
mas” (gal sulaikymas?) iš tiesų yra spaudos laisvės var- 
žymas? \

To “Draugas” neįrodo. Pats savaime laikraščio nu
merio sulaikymas dar nereiškia spaudos varžymo. Kiek
vienas sveikai protaująs žmogus pripažins, kad ir spau
dai turi būt nustatyta įstatymais tam tikros ribos. Jeigu, 
sakysime, laikraštis įdėtų straipsnį, kurstantį prie krimi- 
nalio darbo (plėšimo, pogromo, ginkluoto sukilimo, pasi
priešinimo įstatymams ir t. t.), tai valdžia turėtų ne tik 
teisę, bet ir pareigą pasirūpinti, kad laikraščio numeris 
su tokiu straipsniu neišsiplatintų.

Ar spaudos laisvė yra užgauta, ar ne -*• reikia sprę
sti ne iš paties konfiskavimo fakto, bet' iš to, kaip ir už 
ką tas konfiskavimas buvo atliktas. Gi apie tai Marijonų 
organas neprasitaria nė vienu žodžiu. Jisai praneša tik
tai, kad “Šaltinio” numeris esąs “konfiskuotas”. Jo prie
kaištas Sleževičiaus valdžiai, todėl, yra kol-kas visai ne
paremtas.

“Naujienose” jau buvo minė
ta,' kad papildomuosiuose rinki
muose j Anglijos parlamentą 
nesenai tapo išrinkta Darbo 
Partijos kandidatę, socialiste 
Margaret Bonfield, kuri turėjo 
vietą MacDonaldo kabinete, bet 
visuotinuose rinkimuose pralai
mėjo. Keista, kad Amerikos te
legramų agentūros apie šitą 
įdomų įvykį pranešė tik visai 
trumpa ir neaiškia žinute. Pla- 
čiaus apie jį mes dabar paty
riame iš atėjusių iš Europos 
laikraščių.

Šitie papildomieji rinkimai 
įvyko Wallsend distrikte apie 
20 d. liepos mėn. Socialiste Mar
garet Bonfield gavo 18,866 bal
sus, kuomet užf konservatorių 
paduota tiktai 9839 balsai, o už 
liberalą 4000. DarlJb Partijos 
kandidatė, vadinasi, gavo abso
liučią daugumą visų paduotųjų 
balsų, t. y. daugiaus, negu kon
servatorius ir liberalas kartu.

Per paskutinius' visuotinus 
rinkimus, kuriuose dr-gė Bon
field buvo pralaimėjusi, už kon
servatorių balsavo tame distrik
te 15,000 piliečių; gi dabar — 
mažiau, kaip 10,000. Balsai, pa
duoti prieš Baldvvino valdžią, 
dabar siekia beveik 23,000. ,

Iš to yra aišku, kaip Angli
jos piliečių akyse yra nupuolęs 
konservatorių kabineto autori
tetas.

Garsus cechų komunistų va
das ir vyriausias jų organo, 
“Rovnost”, redaktorius, Dolet- 
schal, staigu atsidūrė pas če- 
chiį fašistus ir užėmė redakto
riaus vietą prie jų laikraščio 
“Moravska Orlice”.

To didelio komunistų veikėjo 
istorija yra tokia: Čecho-Slova- 
kijos komunistų partijoje “drau
gas” Doletschal buvo stambiau
sias ir labiausia Maskvai ištiki
mas šulas. Kai apie dveji metai 
atgal kilo partijoje kova su 
Smeralio frakcija, tai centras 
pastatė Doletschal’ą “Rude Pra- 
vo” redakcijon ginti “teisingąją 
poziciją” nuo iškrypimų. Pabu
vęs toje vietoje kurį laiką, ji
sai buvo pašauktas prie laikraš
čio “Rovnost”, kuomet prasidė
jo maištas prieš partijos vado
vybę Bruenn’o organizacijoje. 
Čia jisai vėl laikė aukštai iškė
lęs “leninizmo” vėliavą — iki, 
nežinia dėl ko, tarp jo ir Mask
vos atsirado nesusipratimų.

Doletschal’ui buvo paliepta 
pasitraukt įš “Rovnost” redak
cijos ir važiuot į Berliną prie 
“Rote Fahne”. Bet jisai jautė
si nepakankamai mokąs, vokie
čių kalbą, kad galėtų “sviesti” 
Vokietijos 'proletariatą, todėl 
pasiūlymą atmetė. Už tai jam 
buvo sustabdyta nuo liepos m. 1 
dienos alga. Tuomet staigu pa
sklido gandas, kad vyriausias 
komunistų organo redaktorius 
esąs skiriamas čechų fašistų 
generaliu sekretorium Moravi
joje. Pasirodo tečiaus, kad Jisai 
yra paskirtas ne sekretoriauti,
.bet redaguoti fašistų laikrąštį. 
Apie šitą paskyrimą pranešė 
savo skaitytojams pats fašistų 
organas “Moravska Orlice”.

Tai yra dar vienas pavyzdys, 
iš kurio matyt, kad komuniz
mas yra slenkstis į fašizmą. *

REAKCIJOS TALKININKAI

Mes nenorime avansu teisinti dabartinės Lietuvos 
valdžios-pasielgimą su “Šaltiniu”. Bet koįto laikraščio 
užtarėjai aiškiai nepasako, kodėl ji pasielgė su juo netei
singai, tai mes palauksime ir pakalbėsime apie kitus, jų 
pačių keliamus sąryšyje su šituo incidentu, klausimus.

Kauno “Rytas” ir Chicagos “Draugas” gvoltu rėkia, 
kad “Lietuvos valdžia varžo žodžio laisvę”. Reiškia*— 
juodu stengiasi diskredituoti dabartinę Lietuvos vyriau
sybę. Ar tai yra nuosaku?

Visi atsimename tuos dar labai netolimus laikus, ka
da Lietuvoje buvo krikščionių demokratų valdžia. Tuo
met iš Lietuvos nuolatos ir nuolatos ateidavo žinios ir 
apie laikraščių konfiskavimus, ir apie redaktorių nubau
dimus, ir apie susirinkimų išvaikymus, ir apie organiza
cijų uždarymus, ir apie neteisėtus žmonių suėmimus. Kai 
mes, pasiremdami tomis žiniomis, pasakydavome, kad 
“Lietuvos valdžia varžo piliečių teises”, ką tuomet atsa
kydavo “Draugas?” Jisai atsakydavo, kad toks priekaiš
tas valdžiai tai — “priešvalstybinių gaivalų šmeižtas”; 
kad taip valdžią niekinti tai — nusidėjimas tautai!

Na, o dabar tas kunigų organas pats Lietuvos vald
žią niekina, pats stengiasi josios vardą pažeminti visuo
menės akyse!

Radikalo Herriot valdžią 
j’rancijoje padėjo atžagarei
viams nuversti komunistai. Be 
30 komunistų atstovų balsų de
šiniosios partijos nebūtų susi
rinkusios daugumos.

Kuomet dešinieji ir komunis
tai nuvertė Herriot valdžią, tai 
naują kabinetą sudaryt buvo 
pavesta nacionalistų vadui Poin- 
canė. Jis dabar ir yra valdžios 
priešakyje.

O ką už savo talką atžaga* 
reiviams gavo komunistai?

AMERIKOS LAIKRAŠČIAI 
LIETUVOJE

Buvęs So. Bostono “Daili
ninko” redaktoriaus padėjėjas, 
F. Virakas, rašo tam laikraščiui 
iš Lietuvos:

KNIPELIS” UŽDARYTAS
“Lietuvos socialistams ir 

liaudininkams tai geriausia 
patinka ‘Naujienos’, o su ‘Tė
vyne’, ‘Dirva’, ‘Sandara’, ‘Vie
nybe’ tai jie čia nesiskaito 
ir už laikraščius nelaiko. Ko
munistinė ‘Laisvė’ ir kiti tos 
rųšies laikraščiai skaityt 
draudžiama, bet vienas-kitas 
ekzempliorius m*an pareina, 
ir kiek man teko skaityt, tai 
jie nei kiek neblogesni už 
musų Lietuvoje leidžiafiius 
social-demokratų leidinius”.
Virakas perdaug kuklus. Jei

gu jisai kalbėtų visai atvirai, 
tai turėtų pasakyti, kad komu
nistų “Laisvė” jam patinka 
daug geriau, negu “socialdemo
kratų leidiniai”. Jo mokytojas

ti jam veidmainiavimu.

Vyriausias* Vokietijos teis
mas įsakė Prūsų vidaus reikalų 
ministeriui uždaryt trims mėne
siams komunistų laikraštį “Dėt 
Knueppel” — už tai, kad jame 
buvo išspausdintos eilės po ant
rašte “Cave canem” (Saugokis 
šunies), kur prezidentas Hin- 
denburgas vadinamas “monar
chų šunim”.

Už šitos “poezijos” perspaus
dinimą tas pats teismas įsakė 
Prūsų valdžiai uždaryti dviem 
savaitėm centralinį komunistų 
organą “Rote Fahne” ir Dres- 
deno komunistų laikraštį “Volk- 
sstimme”. .

Prūsų vidaus reikalų ministe-j kun. Kemėšis, kuris tityi dau- 
ris, socialdemokratas Severing, giaus drąsos už Viraką, nese- 
buvo priešingas tų laikraščių nai rašė, kad Brooklyno komi- 
baudimui. Jo nuomone, prezi- sarų organas esąs 
dentas Hindcnburgas privalo už “Naujienas”. “1 
pats skųsti juos, jeigu jisai jau- matyt, irgi gauna, 
čiasi užgautas. “draudimo”.

Vi raką, nese

i “gudresnis” 
Laisvę” jisai, 

nežiūrint

esantį pakalnėje. Viešbutyje pa
silieka 'tik senas prityręs kalnų 
vedėjas. Gaspardas Haris su sa
vo jaunu draugu, Ulrichu Kun- 
si <ir dideliu kalnų šunimi, Sa
mu. Ligi pat pavasario gyvena 
tie trys pasaulio padarai tame 
snieginame kalėjime.

Tai buvo diena, kada Hose
rio šeima, besiartinant žiemai, 
turėjo iškeliauti į Lioešą. Tris 
mulus, apkrautus įvairiais kro- 
viniais/ vedė Heserio supus. Joa
na Hoseriene ir jos duktė Elz
bieta sėdėjo ant ketvirtojo. 
Hoseris, lydimas dviejų liekana 
čiųjų, kurie pasižadėjo juos 
lydėti ligi pašlaičių, ėjo paskui 
jas. ,

Kartas nuo karto Ulrichas 
Kunsi, palikdamas Hoserį ir 
senąjį Gaspardą, artinosi prie 
mulo, nešančio moteris, kar
tais ragindamas jį tankinti sa
vo žingsnius. Elzbieta gurėjo 
į besiartinantį, tarsi šaukdama 
jį savo nuliudusiomis akimis. 
Pasivijęs mulą, jis uždėjo ran
ką jam- ant strėnų ir paretino 
žingsnius. Ponia Hosericpė pra
dėjo jam pasakoti, išskaityda- 

mėnesio prieš laivo užbaigimą.'nia ligi smulkmenų, visus žie- 
Jam dar truko $1,00(1. Jis krei- mos sunkumus ir priemones 
pūsi prie savo draugų ir pažjs- nuo jų apsisaugoti. Mat, tai bu- 
tamų jam paskolinti reikalin-Jvo dar. tik pirmas kartas, kai 
gus pinigus. Galų gale vienas(Ulrichas Kunsi pasilieka auk- 
draugas paskolino $100. Jeigu štumose, tuo tarpu kai senasis 
galėtų kitur gauti kitus $900. Haris jau keturioliką žiemų iš-. 
Po sunkaus darbo, pasisekė pa-’vargęs toje snieko juroje. Ulri- 
siskolinti kitus pinigus, bet chas Kunsi bemaž nieko nesu- 
draugai prašė, kad kitiems ne
sakytų kur jis gavo pinigus. 
Nenorėjo kad- iš jų kiti pasi
juoktų. Laivas 1807 m. pradė
jo pirmą kelionę. Laivas vos tik 
pakrutėjo ir sustojo.

Pulkai žmonių susirinko pa
matyti pirmą bandymą, ir ma- 
ydami kad laivas sustojo pra

dėjo iš Fultono juoktis. Laivui 
sustojus, Fultonas pradėjo eg-; 
zaminuoti inžiną ir rado, kad 
neg rai sustatytas. Jis tudj pa
taisė trukumą, ir laivas vėl pra- * 
dėjo povaliai plaukti. Žmones Jomis 
džiaugsmingai pakėlė balsus. | 

“ClerrAorit” dasiekė Albany į 
32 valandas. Albany yra 150 
mylių iš Ncw Yorko. Ir taip 
prasidėjo pirma laivo kelionė.

'• ' ' ' [FLIS].

[Pacific and Atlantic Photo}
Rezignavo. — Texas guberna

torė Mrs. Miriam A. Ferguson, 
kuri šiomis dienomis rezignavo, 
negavusi demokratų nominaci
jos sekamam terminui.

Įvairenybės
Pirmas Laivas

gar
se k-

Robert Fulton’ui priguli 
bė pabudavojimo pirmo 
mingo laivp. Jis pradėjo staty
ti pirmą laivą Ne\v Yorke 1806 
metais. Laivas užvardintas 
“Clermont” ir buvo 150 pėdų 
ilgio ir 13 pūdų platumo. Buvo 
mažesnis už pilgrimų laivą 
“Mayflower”. Jam kaštavo apie 
$10,000 pastatyti šitą laivą. Vi
sas' miestas neprielankiai kalbė
jo apie laivą.

Fultono pinigai išsibaigė už

prasdamas, visų laiką atsidėjęs 
klausė ir pilnomis ilgesio aki
mis žiurėjo j jaunąją Hosery- 
tą. Protarpiais vis pritardavo: 
“Taip, taip, ponia Hoseriene!“ 
bet jojo mintys lakiojo toli toli, 
atsimušdamos plačiuose dan
gaus skliautuose.

Pasiekę Gemini tarpukalnio 
galą, kur prasideda kelias i 
Lioešą, jie pamatė platų plutų 
Alpių horizontą, išsilenkusį 
gružių Ronos slėniu. Po jų ko-

nuolat manydamas apie tuos, 
kuriuos paliko Gemmi tarpu- 
1 ainio gale. Ne užilgo jie pa
matė savo viešbutį, tokį mažą 
{•įrodantį, kaip juodą tašką di
džiulėje sniego juroje. Štai juo- 
cu jau viduje. Gauruotas šuo. 
i-amas, šokinėdamas pradėjo 
glamonėtis prie jų. “Matai, sa
rau”, — tarė senas Gaspardas 
- “dabar mes jau neturime 

moterų, o reikia pasigaminti 
I ą nors pietų, taigi eik pasi
imk ir pasiskųsk bulvių.” Ir 
neužilgo abudu, susėdę prie 
didelio medinio stalo, skaniai 
srėbė savo darbo viralą.

Rytojaus diena Ulricbui Kun
ti pasirodė be galo ilga. Tuo 
t arpu, kai Ulricbas, žiūrėdamas 
pro langą, savo žvilgsniais vars
tė kalnų viršūnes, senasis Haris 
įamiai, atsisėdęs prie pečiaus 
mkė pypkę. Apie pietus jauna
tis išėjo laukan, ir eidamas tar- 
1 ukalniu, ieškojo pėdų, kurias 
1 aliko mulas, nešusis moteris. 
Taip eidamas, jis atvyko ligi 
t >s vietos, kur vakar atsisvei- 
1 ino. čia jis atsigulė kniubš- 
cias ant krašto uolos ir ilgai il
gai stebėjo Lioešą. Jaunoji El- 
lytė dabar buvo tenai, .viena
me tų pilkų namelių. Bet ku- 
liame? Jis buvo per toli, kad 
galėtų’atskirti jos namelį. Kaip 
jis norėjo lipti žemyn, kol dar 
buvo galima!

Jau saulė pradėjo slėptis už 
tukštos Vildstrubelio viršukal- 
i ės, kai jaunasis parėjo. Sena
sis Haris rūkė. Matydamas su- 
£ rįžusį savo draugą, jis pasiū
lė .jaity ar nemalonėtų palošti 
kortomis, šis sutiko. Juodu su
sėdo abipus stalo prieš vienas 
antrą ir lošė gana ilgai kažką 
vadinamą “brisk”. Paskui pa
vakarieniavo ir sugulė.

Kita diena buvo panaši į pra
ėjusią. Buvo giedra ir šalta. 
Joks gabalėlis sniego neiškrito 
iš mėlyno dangaus. Po pietų 
senasis Gaspardas išėjo pažiū
rėti erelių ir kitų nepaprastų 
paukščių, nusileidžiančių ledy
nuose, o jaunasis Ulrichas vėl 
nuvyko į galą tarpukelio Gem- 
r.ii, kad stebėtų taip jam malo
nų Lioešą. Paskui jie vėl lošė 
kortomis, išlošdami ir pralošda- 
mi mažus daiktelius, kad pa
įvairintų lošimą.

Vieną rytą Haris atsikėlęs 
prižadino savo draugą, šis, 
dirstelėjęs pro langą, pamatė 
didžiulį pilką debesį, besiarti-

, mirguliavo Lioešas, ku- 
■ rio namai mirgėjo taip, kaip 
išbarstyti aguonos grudai beri- 

I bėję lygumoje. Mulai prisiarti- 
nęi prie tako, kuris kuo fantas- 
tingiausiai kraipydamasis Al
pių šlaitų pasiekia mažą mies
telį, esantį pakalnėje, sustojo. 
Moterys nušoko nuo mulo ir 
atsistojo sniege. Senasis Hose- 
ris atsisveikino. “Sudiev, drau
gai, lig kilų metų” — tarė jis.

• “Lig kitų metų”, pakartojo Ha- 
i ris ir apkabino, išvykstantį sa- 

to’''čaptaiT7ames"'copT'^ šeimininkę. Po to prasidė- 
Hawaii salas, eksplioruodamas J0 «ra«dl. a,s^vc',Jln™0 įccna: 
1778 metuose. Jis salas pava.:Kada atėjo eile Ulriehm Kunsi 
dino Sandwi< h salomis. Tuom! “lsl,syalklntl .^etę, jis pa
laikų čipn gyveno pusiau eivi-i snalv,zd<>n’,\. 'al ‘a,ė: ;17‘c-
lizuoli žmonės. 1895 m. salų1 neužmiršk ŠHų aukštumų Elz- 
karalienė buvo priversta pra-,laata Vvos “ ,Sta‘S:
sišali* ir rugpiučio 12, 18981 Neuzmnrsm . Sudiev 
metais salos buvo prijungtos kaitų Jie senasis oseiis ii, 
prie Jungt. Valstijų. Birželio inrmiausia eidamas, pradėjo 
14, 1900 m. salos organizuotos zy4fn,° 1 žemyn.
j‘ teritorijų. Sulig J 920 cenzo,1 Ir, pirmę kirtę pasisukus 
gyventojų buvo 255,912, iš jų keliui, jie išnyko pasilikusiems1 
apie 60 nuošimtis buvo nziutiš- iš akių, šiuodu, truputį pasto
ki žmonės, daugiausia japonai, j vėjy, nutarė grįžti namo. Iš- 

kart juodu ėjo koja už kojos, 
tylėdamu. Juk tai buvo baigta 
— juodu pasiliko keturis, ar gal 
penkis mėnesius vienu! Toliau 
beeinant) Gaspardas Haris pra
dėjo pasakoti pereitos- žiemos 
atsitikimus. Tada jis gyveno su 

darbštus. Teritoriją valdo ■ le-j Mykolu Konolium, kuris jau 
gislatura iš dviejų butų. Sena- buvo per senas, kad galėtų pra
to iš 15 narių ir Atstovų Buto leisti dar vieną taip vargingą 
iš 30 narių. Gubernatorius fe- žiemą. Jiems dviem nebūdavo 

ilgu: kiekvienas atlikdavo savo

Prijungimas Hawaii 
prie Jungt. Valstijų
Hawaii susideda iš 12 salų 

šiaurių Pacifiko okeane, apie' 
2,|00 mylių nuo Pacifiko kran-1

17 nuošimtis havvaiečių ir 15 
nuošimtis portugalų ir ispanų. 
Vietiniai gyventojai panašus į 
Naujos Zelandijos žmones. Vei
dai ilgus ir dideli, plaukai juo
di, spalva rudai raudona. Žmo
nės linksmo ūpo ir pusėtinai.

neišmatuojamoje gihty pantį į juos. Tuojau pradėjo

- “dar

snigti. Dideli sniego gabalai, 
tarsi -baltos putos, iš lėto leis- 
damies, krito ant jų, apie juos 
ir visur kitur, slėpdami po bal
etu minkštu uždangalu visa, kas 
gyva ir negyva. Taip tęsėsi ke
turias dienas ir keturias naktis. 
Reikėjo atkasti duris ir langus, 
daryti skyles išėjimui viršun 
šitos minkštos medžiagos, kuri 
už dvylikos valandų jau tampa 
kietesne už morenų granitą. 
Dabar juodu gyveno, kaip du 
belaisviu, 'nematydami daugiau 
nieko kaip tik liek, kiek yra 
apie jų namą. Jų darbu buvo 
til^ ruihša ir šiaip visokie dar
beliai. Ulrichas Kunsi rūpinosi 
šlavimu, skalbimu ir šiaip vi
sokiais švaros darbais. Jo pa
reiga buvo kirsti ir pristatyti 
virtuvėn malkas. Senasis Gas
paras darbavosi virtuvėje ir kū
reno ugnį. Jų nuobodus, mono- 
toniškis darbas kartais ^buvo 
per traukiamas arba kortavimu, 
arba kitokiu kokiu žaidimu. 
Niekad juodu nesiginčydavo — 
visuomet buvo ramus ir tai
kus.

(Bus daugiau)

ritorijos vyriausias viršininkas
turi būti Hawaiijos pilietis. Jis darbo dalį ir žaisdami trumpin- 
yra Suv. Valstijų prezidento 
paskirtas ant 4 melų. [FL1S].

davo nuobodų laiką. Ufrichas

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

Garsinkitfis Naujienose



Pirmadienis (NAUJIENOS, UfifcBgO, m

A UI A A A ACl,r A.L_..DavidoniSper- VnlvAIlUd sikele | naują vietą
4llB|BAA A. L. Davidonis nusipirko
71 namą, kur perkėlė ir savo ofi-

są. Pirma jis ofisų laikė 4643
So. Michigan avė. Dabartinis

' . jo ofiso adresas yra — 49J0 S.
šešių vaikų motina vir- Michigan avė.

to “fleperiu” -------------

Policija ieško Foley 
žudeikųr

John Caezar (1544 Cly- 
bourn avė.) papasakojo teisėjui 
VVm. L. Morgan, jog jis nebe
galįs suvaldyti savo žmona. 
Prieš 8 mėnesius ji susipažinu
si su kažkokia Maggie ir nuo 
to laiko pradėjusi vesti platų 
gyvenimų: girtuokliauti ir tran
kytis po įvairias 
Savo vaikus, kurių

Plėšikai laimėjo $1,377

Praeitų penktadienį tapo nu
žudytas John Foley, Ice Cream 
Wagon 1 h-i vers .unijos agentas 
ir Ralph Sheldon munšainierių 
šaikos narys. Nušovė jį keturi 
vyrai prie 65 ir Richmond St., 
kai jis iššokęs iš savo automo- 
biliaus bandė bėgti. Bebėgda
mas jis pargriuvo, ir žudeikos

šokiu sales.c

yra šeši 
Tankiai 
ir namo

ji
išeinanti po pietų 
grįštanti tik ant rytojaus.

Teisėjas Morgan paliepė “Re
periui” grįžti pas vyra ir paliau
ti vedus tokį gyvenimą. Bet 
Caezar jos dar ir iki šiol nesu
laukė.

Rugpiučio 6 d. du 
apiplėšė Art-Gravure kompani
jos (310 S. Nacine avė.) steno- 
grafė Franccs Hennessey, kai 
pastaroji nešė iš banko komu
nijos pinigus darbininkų al
goms atmokėti. Laimėjo $650.

Kiek vėliau trijų plėšikų ta
po apiplėštas Thomas J. Kelly,' 
Zambreens Bros. (918 Fulton 
st.) auditorius.* Iš jo atimta 
$727 pinigais $4,000 čekiais.'

plėšikai Į J ! gulintį nušovė. *
Policija tuo prasižengimu įta

ria Joe Šaltis ir jo tris pagel- 
bininkus, kurie užsiima alaus 
pardavinėjimu. Ji sakosi turin
ti ir liudininkų. Šaltis ir jo ad
jutantai yra policijos ieškomi.

įvykęs’. Su “Vilnimi” viskas ge
rai. Jos korespondeptas, girdi, 
ginąs D-gijos reikalus.

Kalba korespondentas ir apie 
amžinų atilsį. Taip blogai, gir
di, draugijos dalykai stovėję. 
Bet dabar esą draugija atkutu- 
si — narių skaičius didėjąs. 
Kaip Maskvos pcdlioriai draugi
jos reikalais- rūpinasi, bus aiš
ku jau iš to, kad, pavyzdžiui, 
vienas jų žmogus draugijai jo
kio darbo be “į^mišeno” ir at
lyginimo nedirba.

Jeigu kūmo su kūmulėmis 
nutarimai (vienų išmesti, kitų 
suspenduoti, trečiam burnų už
daryti) pildytųsi, tai draugija 
“baisiai” augtų. Pedliorių nelai
mei tas perversmas vis dar ne-

Bridgeportas
Patiko nelaime

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Trys gaisrai

Suėmė negerų čekių 
mainytoji)

Rudolph Moss, 5506 l’niver- 
sity avė., nusipirko eilę drabu
žių ir kitokių daiktų ir už visų 
tai užmokėjo negerais čekiais, 
gaudamas dar $30 grąžos.

Pašto trobesy j j s vienok ta
po policijos suimtas ir į kalabu- 
zą pasodintas.

Pravažiuos komercijos 
sekretorius

Ateinantį sekmadienį sustos 
Chicagoje prekybos sekreto
rius, Herbert Hoover. iš čia jis 
vyks į Hammond, Ind., kur vie
tos Prekybos Buto yra kviečia
mas ^pranešimų padaryti.

Naujas Western Elect
ric kompanijos 

prezidentas
VVestern Electric kompanijos 

prezidentu tapo paskirtas Ed- 
gar S. Bloom, vietoj rezignavu
sio Charles C. Du Bois.

Ekspliodavo bomba
Prie 73 ir Jefferson gatvių 

ekspliodavo bomba. Du jaunuo
liai tapo sunkiai sužeisti. Buvo 
apvaikščiojama elektrifikacijos 
iškilmės.

STUDEBAKER TEATRAS PA
REINA Į INSULLO RAN

KAS.

Studebaker teatras šešiems 
metams pereina į Samuel Insull 
rankas. Insullo žmona yra artis
tė ir tame teatre po jos vadovy
be bus veikalai statomi.

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. Tėmykįt numerį <gavr 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
22980—Magdalenai Sakalaus

kienei
55619—Bladui Margevičiųj
55620—Broniui Adašiunui

22968—Franciškui Jankevičiui 
6994—Teodorai I Jaunoravičiu-

Bugp. 6 d. išilgai Wacker 
drive beveik vienu ir tuo pačiu 
laiku prasidėjo trys gaisrai se
nų trobesių, kurie buvo paskir
ti sugriovimui. Toks nepapras
tas tų gaisrų supuolimas labai 
keistai atrodo. Ugniagesių vir
šininkas Arthur Seyferlich pa- 

‘ liepė tų gaisrų priežastis nuo- 
jdugniai ištirti; Jis sako, kad 
.perdaug jau tankiai gaisrai yra 
I nelaimingais atsitikimais patei

sinami. 4

Lietuvių Rateliuose.
Burnside

“Vilnies” No. 58 tilpo žinute 
iš Burnside. Toj žinutėj teisy
bė aukštyn kojomis pastatyta. 
Kadangi tokie melagingi apra
šymai kenkia draugijai, tai aš 
nutariau “Vilnies 
dentui D. K. per ‘
sakyti. Bet ji atsisakė 
paaiškinimų dėti, 
prašau' “Naujienų

ant 
jau 
pir-

Adomas Slabis, gyvenantis 
928 W. 36 st., dirbo Illinois 
Central geležinkelio ronauzėj. 
Bedirbant jam užkrito didelis 
ratas ant kojų ir sutrupino vi
sli pėdos kaulų. Daktaras sako, 
kad reikės visų kojų nupiauti.

A. Slabis sirgo per visų žie
mų ir nedirbo. Ihibur pradėjo 
dirbti kelios savaitės atgal ir 
vėl patiko jį toki didelė nelai
mė. Sužeistasis daliar randasi 
Illinois Central gelžkelio ligo
ninėj, Stony Island ir 57 st., ir 
prašo savo draugų ir giminių, 
kad aplankytų jį, nes jam skaus
muose gulint esu labai ilgu.

Rep.

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 Marškai! Bivd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

Cicero
Istoriškas susirinkimas

DR. VAITUSH 
optometbisTas

J ET S AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių jtempimą, kuris 

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

ino, 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. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

A

55622—Baltramiejui Adomo 
židžiunui

6991—Jonui Valašinui
6993 Marijai Sarapienei
6996—Magdalenai Miglinienei 

12393—Onai Gecevičienei 
21386—Julijonai Petkunienei

7000—Jonui Balčiūnui
12398—Juozapui Manoriui
7010—A n ta n i nai Piepolienei

12397 - Kaziui Pulokai
7004 Onai Peleckienei
7015—Kaziui Naudužiui
7006—Antanui Spirauskui
7 019—J u 1 i jai Steponavičienei

22945—Juozapui Bauduviui
24295—Agotai Grigaravičienei

6969—Anastazijai Skrebienei 
6986—Jievai Jerominiutei

55618—Jurgiui Jokubauskuj

6991—Antanui Stankui
7000—Elžbietai Juzenienei 
6998—Veronikai Lelienei 
7012—'Magdalenai Lubaitei 
7011—Marcelei Juškienei 

21389—Stanislovui Košiui 
12400—Stasei Bulotaitei 
22988—Stafanijai šauteraitei
55625—Jonui Ašmonui

939—Juozapui Kvietkauskui 
12412—Mykolui # Tuminui

7044*—Marijonai Kuturienei 
12402- Emilijai Varpštienei

7031— Gasparui Skauškauskui
7032— Elžbietai Skukauskienei
7042—Kaštui Kapliauskui

! 24298—Onai Pranckevičienei
7053—Onai Pranckevičienei

21399—Marijonai ZdanavMienei 
x 7050 Barborai žardeckienei

6920—Nikodimui Radžiui

JUOZAPAS SKUKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 7 dieną, 8 valandą 
/ lyto, 1926 m., sulaukęs 40 me

tų amžiaus; gimęs Lietuvoje, 
Pricvačkos kaime, Naujamieš- 
čio parapijos, Panevėžio apskri
čio, palikdamas dideliame nu
liūdime savo mylimuosius ir 
mylinčius moterį Uršulę ir sų-

► nų Albiną 13 metų, ir du bro-? 
liūs: Kazimierą ir Mateušą, 
Amerikoje. Lietuvoj tęvą, mo
tiną, vieną brolį ir vieną 8e«Q-y 

, rį. Kūnas pašarvotas, randąs!
, 3229 Lime St. ’

'Laidotuvės įvyks Anbądie- 
nyj, rugpiučio 10 dieną, 8 vąl.

> ryto iš namų į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje . atsi
bus gedulingos pamaldos uz ve
lionio siblą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Skukau- 
sko giminės, draugai ir pažj- 
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį pathrnavi- 
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs ir Broliai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

■ ■ - >

Bugp. 3 d. Liuosybės svetai
nėje įvyko SLA 194 kuopos mė
nesinis susirinkimas. Dalyvavo 
apie 30 narių. Priimta dvi nau
jos aplikacijos.

Viskas eina sklandžiai. Barnu. 
Išklausyta įvairus pranešimai. 
Ant galo, prieinama prie kuopos 
nepabaigtų reikalų. Org. Dan- 
ta pasiprašo baisa ir pradeda 
aiškinti, kaip buvo išrinktas 
delegatas į SLA Seimų, bet dėl 
kuopos pirmininko Deveikio pa
sidarbavimo Seimas tų delegatą 
atmetęs. Danta drožia ilgų spy- 
čių apie Seimų ir jo darbus. 
Esą negražiai buvę pasielgta su 
Dantos tavorščiais. Mat, buvo 
tokių, kurie savo lėšomis va
žiavo į Seimų kelti revoliucijų, 
bet vargšai apsivylė: gavo tokių 
lekcijų, kurios niekuomet nebe
užmirš.

Apsidirbęs su Seimu, Danta 
puolė kuopų, ypač jos pirminin
kų Deveikį. Esu pirmininkas 
parašęs Centrui apie jo delega- 
tystę. Pyksta tas ponas, kad 

_______ jam delegatu ‘ neteko būti. Va- 
i valstybėms žiavo nabagas ravo kaštais, ir 

įmet Amerikoj, Phi-lai iš to niek,a.s neišėjo. Bet kas 
----- ia-^u0 kaltas? Juk Danta turėjo 

, kad neva-, 
) ‘pasaulinė paroda žinotų. Bet jis manė, kad man- 

paminėjimui 150 metų (1776— ‘dato gavimas, nors ir nejiusta- 
1926) Amerikos nepriklausomy-'fyfa tvarka, duos jam teisės 
bes. Toje parodoje dalyvauja 'Liiti delegatu. Apsiriko. Tai te; 
daugelis valstybių ir kiekviena‘Rl,l dabai jis pats save ir ka 

na.
Dantai pabaigus kalbėti, pir

mininkas paprašo narių nesi- 
ilgiausios

vardu

Komisaras užsipuola ir 
D-gijos pirmininko. Girdi, 
dveji metai, kaip draugija 
mininko neturinti. Aš manau, 
kad pirmininko jis nepripažįs
ta todėl, kad pirmininkas drau
gijos konstituciją pildo.

Žinutėj prisimenama ir apie 
A. ir D. D-gijos išvažiavimų. 
Komisaras draugijos
ačiuoja p-ioms M. M. ir O. A. 
Labai gerai. Komisarui betgi 
reikėjo nepamiršti ir jųdviejų 
vyrų...

Kai dėl svečių Komisaras sa
ko, kad tik Baužai ir Sutkiene 
tebuvę. Tuo tarpu ten dar bu
vo Liutkui, Paulaltienė ir kiti. 
Komisarui nuo saulės spindulių 
turbūt akys apraibo, kad jųjų 
nepastebėjo.

Komisaras dar sako, kad na- 
i riai žndų “V-ies” šėrų pirkti. 
| Vargšas, tur būti, apie Šerus 
į ir miegodamas sapnuoja: kaip 
Šerai, taip Šerai. Matyti, tikisi 
užsitarnauti didesnio cino.

M. O. Sūnūs.

IIIIHIIMIIIIIilMIN

korespon- 
ilnj” ir at

mano
Tad dabar 
Ked. šį pa

aiškinimų į Jūsų laikraštį įdėti.
D. komisaras skundžiasi, kad 

A. ir D. Draugijos susirinkime 
nebuvę galima tinkamai drau
gijos reikalų apsvarstyti.

Kas gi kaitau?
Nugi, II. M. su savo keliais 

palydovais, 
draugijos ^prašalinti. Komisaras šimtmetinė) 
sako, kad suirutę kėlęs Baltru
kas ir podporučikas dėl “Vil
nies” nupirkto Šero. Žinoma, 
kad reikia priešintis, jeigu be
smegeniai nori draugijų nubėd- 
ninti, kai rimtesnių narių susi
rinkime nesiranda. Kuomet 
tiems Maskvos patriotams pa
rodai, jog taip negalima elgtis, 
tai jie tuoj nepatinkamus na
rius savo laikraščiuose šmeižia.

Komisaras rašo ir apie svars
tymų “Naujienų” koresponden
tų bausti. Bet dalykas buvo 
toks. Protokolų raštininkas at
sikėlė ir, paišukų iškėlęs pa
reiškė, kad reikia Baltruku iš
mesti iš draugystės. Žinoma, 
daugelis tam pasipriešino. Kilo 
ginčai. Maskviniai neatsietą toj 
ko norėjo.

Buvo nutarta rinkti komisi- menės darbuotojai susirinkti į 
jų, kad sužinoti iš redakcijos Lietuvių Auditorijų ant Halsted 
korespondentų vardus. Išrenka-’gatvės rugpiučio 10 d.; antradie
niu Ipolitas Lenlis. Perstatoma- nio vakare, 8 vai., kad bendrai 
dar B. BarniŠkis. Čia Lenlis aptarus ir pasitarus visiems chi- 
staiga pašoko, kaip nuo žarijų.'cagiečiams apie didžios svarbos 
.......  ” - -----"— 'reikalų, apie kurį bus plačiai ji nariai stovės

paaiškinta busimame susirinki- geroves sargyboje, tai trukšma 
me.

Visus

Pranešimas visuomenei
Seeųui-Centennial Paroda 

Philadelphijoje

Kaip jau visoms 
žinoma, šį 
ladelphijos mieste,I. M. su savo keliais ladelphijos mieste, yra rengia-x 

, kurie nori narius iš'ma Sesqui-Centennial (pusantro °Įicialį pranešima,

Girdi, neapsiimu, neapsiimu. 
Mat, tąsyk bus reikalaujama 
korespondentų pavardžių ir iš 
“Vilnies”.

Atsistoja vienas tavorščius ir 
aiškina, kad nesusipratimas

i-

tauta rengia savo tautos dienų. 
Ir lietuvių tauta apvaikščios sa
vo dienų rugpiučio 28 d.

Iš priežasties šių Amerikos is- skirstyti. Prasideda 
torinių sukaktuvių yra progos diskusijos, kurios tęsiasi iki 12 
ir mums lietuviams labiau išsi-(vaL naktes. Tavorsčiai gina 
garsinti ir prisidėti kaipo lietu- Dantų. Jiems tinkamai atsako 
viai ir prie parodos iškilmių, rimtieji. Patrukšmavę pora va- 
Kadangi šioji paroda yra ne landų sušilę 
vien Philadelphijos miesto, už- skirstėme.

suplukę — išsi- 
Tai buvo pirmas 

tai ne vie to miesto, * bet visos toks susirinkimas musų kuopoj 
Amerikos lietuviai yra šiuo į v y- Po susirinkimo vienas kito Riau
kiu ir šiuo reikalu suinteresuo-, šia — kuriems galams tiek 
ti. Kad plačiau apie šį svarbų 'daug laiko bereikalingai pralei- 
reikalą pasitarus, yra šiuomi sta.
kviečiami risi Chicagos lietu-! Atsakau. Tai įvyko todėl, kad 
viai pramonininkai, spaudos bei kuopos nariai yra apsileidę. Jie 
draugijų atstovai ir šiaip visuo- turi rimčiau žiūrėti į organiza

cijos reikalus ir neleisti tavor- 
ščiams suirutę kelti kuopos su
sirinkime.

Reikia tad nariams sukrus
ti ir visuomet larikyti kuopos 
susirinkimus. O kuomet rimtie- 

organizacijos

dariams nebebus • progos savo 
nuoširdžiai kviečiame burneles aušinti, ] 

minėtame susirinki- iš susirinkimų jomarkus.
me. —Laikino Komiteto Narys. — Senas Narys.

Ourbraneen Trade Mark

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Gratforius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Phone Boulcvard 6208
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graboriua ir Pagrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46tb St., ChicagoI

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graboriua Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
p<io grabų išdirby-

\ Į stes.
OFISAS:

668 W. 18th St 
Te!. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

^el. Blvd. 4063

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

padarant ToprSSO Lietuvos žmonės r
110 • " A A - -

taip pataria Lietuvos bankai

GULBRANSEN .
REGISTERING 

PIANAS
pripažintas visų artis-Yra

tų muzikos už geriausį pia
nų pasaulyje. Tai yra nau
jos rųšies ištobulintas Gro- 
jiklis Pianas.
Patirkite didžiausį smagu
mų iš muzikos — smagumų 
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 grojimų. Jus gali
te akompanuoti balsų ar ki
tus instrumentus groti grei
čiau ar palengviau.
Jus galite padaryti akcentų 
ant meliodijos arba sulaiky
ti muzikų iki šnabždėjimo, 
ar leisti malonų, aiškų bal
sų. Ir tai atlikti lengva ir 
aišku.
Žodžiu, Jus galite daryti 
viską, ką galėtumėt daryti, 
jeigu Jus grotumčt su ran
komis. Tas tiesa vien tik 
apie Gulbransen Pianų. Vie
nintelis Pianas tokios rųšies 
pasaulyje.

JOS. F. BUDRIK
Pianu Krautuvė

3343 So. Halsted St.BILLY’S.UNCLE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
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vMade by
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NAUJIENOS, Chlcago, IU. Pirmadienis, Ęugp. 9, 1926

Pranešimai jVAIRĮIS SKELBIMAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI $100.dC?
Atsakymas: $100.00 ant pyk įr 

$6.00 į metus per rlaą 
likusį gyvenimą.

Kiekvienas musų ^praleistas dole
ri* sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio. mes greitai praleidžiame 
šjmtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos j banke ar sūulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek Jusu 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt j|
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip H’*il

su sekretorių 
o nuo Jo su- 

dauginsi' jūsų

J MENU SPVLKA. 
1739 <*o.

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

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

PARDAVIMUI restaurantas, ge
riausioj vietoj So. Chicagoj, įplauki; 
$900 į savaitę, geras lysas, puiki 
proga, kaina $8,000, išmokėjimai*- 

MERCHANTS SALES CO.
64 W. Randolph St. 

Tel. Central 1127'

Pardavimui Namai

PRANEŠIMAS

Pranešu savo draugams, pažįsta
miems ir visiems bridgeportiečlams 
ir apielinkei, 
rankas nuo 
.Ine Niekman 
kviečiu visus 
bus reikalas 
tus; taip pat

PARSIDUODA grosernė su fur- 
ničiais ar be jų. Geras išdidaus 
biznis. Pardavimo priežastis — va
žiuoju Lietuvon. 4.)08 S. Wood St.

kad pareina j mano 
rugpiučio II d. buvęs 
kriaučių bizhis. Už- 
pas mane, kuriems 

isprosyti, člstyti siu- 
dirbu naujus siutus, 

nes esu patyręs tame amate per il
gus metus. Patarnausiu visiems 
rai.

Su pagarba,

PETRU BUTVILE
3120 S. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.
-

ĮIEŠKO DARBO

gc-

PARDAVIMUI arba mainymui 
krautuvė nesvaiginamų gėrimų, ci
garų, saldainių, mokyklos reikme
nų, taipgi 1 augšto namas ir 2 ka
rų garažas, geroje .vietoje, \ netoli 
lietuvių mokyklos. 2734 W. 13 St. 
Lafayette 6584.

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

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

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, (mokėti tik $2,500, 
kitus kaip reydą. 5422 South 
Carpenter St.

BEVEIK dar naujas 5 kam
barių medinis namas, maudy
nės, elektra, visi parankumai, 
barnė dėl karvės ir vištininko, 
žemės 90X125; (mokėti tiktai 
$1000, kitus kaip rendą. 5530 
So. Kastner Avė.

NAUJAS mūrinis namas, 4 ir 
4 kambarių, aržuolo trimingas

Pardavimas" Prasidės 
sekamą nedėldienj 

Liepos 18, 9 vai. ryto 
54 mūriniai namai 54 

Pardavimui gatavi gyvenimui
Atsilanlcykit anksti gausit didelį 

pasirinkimą
$250 cash, $50 į mėnesį

Nusipirksite bile vieną iš jų
Už biskj {mokėjimo, mes palaiky

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

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 

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

• SAWIAK & CO.
Statytojai

7181 VV. Grand Avė.

Chicagos Lietuvių 
Draugijų Valdy
bos 1926 metams

Chicagos Lietuviu 
Draugijų Valdy
bos 1926 metams

Lietuvos Dukterų Draugystės su
sirinkimas įvyks 9 dieną rugpiučio 
7:30 vai. vakaro, paprastoj svetai-i 
nėj, Mark AVhite Sųuare. Visos 
draugės malonėkit atsilankyti, nes j restaurantą indų plauti. Turiu pa- 
turim daug svarbių reikalų aptarti, tyrimą. Jeigu kam reikalinga prašau 

L. Skrickus, rašt. atsiliepti.

JIEŠKAU darbo prie namų arba

Roseland. — Amerikos Lietuvių 
Piliečių Politikos Kliubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks 9 d. rugpjū
čio, 7-30 
s ve t., 158 
malonėkit

MARY GIRSCH
8229 So. Hateted St. 
Tel. • Stewart 5099

PRIVERSTAS parduoti savo gro-| ir floras karštu vandeniu apšil- 
jiklj pianą su geru rinkiniu rolių, 
apie 70, su benČiuini ir kabinot. 
Vėliausio iAmarginlmo keisai. Vis
ką už $90. Del atsakančių žmonių 
išmokėjimais.

6512 S. Halsted St.
1 floor,

vai. vakaro, 
E. 107 St. Visi 
susirinkti.

W. Kurtop,

Strumilos ,, J . . , . m idraugai1 J IEŠKAU darbo už bučer;. Turiu 
patyrimo per daugelį metų.

Tel. Brunswick 2545rast.

d., 7:30Roseland. — Rugpiučio 10
vai. vakare, Aušros kambariuose 
įvyks Draugijų SąryiiO, kuris palai
ko Aušros knygyną, delegatų susi
rinkimas. Bus svarstomi paprasti ir 
nauji reikalai. Visi delegatai ir dele
gatės atsilankykite paskirtu laiku.

— J. Tamašauskas, Sekr.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

PARSIDUODA labai pigiai grose- 
rio ice box. Mike Kasiulis, 551 W. 
14 PI.

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

( hieagos Lietuvių Auditorium 
Bendrovės Direktorių ir Draugijų at
stovų mėnesinis susirinkimas jvyks 
Pirmadieny), Rugpąičio-Aug. 9, 1926 
m., Lietuvių Auditorium svetainėje, 
3133 So. Halsted St., ant 8 valandos 
vakare. Jūsų atsilankymas būtinai 
reikalingas. Podraug pranešu, kad 
Bendrovės Piknikas jvyks Rugpiučio 
15 d., 1926.

— John Zalatoris, Nut. Rašt. 
3328 So. Emerald .Avė.

MUMS reikia 10 vyrų pilnam 
arba dalinam laikui, dėl par
davinėjimo. Didelis komišinas 1 
Klauskite Duback.

• 712 W. 63 St.

GERAI APMOKAME 
Pardavinėtojų darbą

YRA pasiūloma vieta per 
pirmos klesos įstaigą atsakan
tiems -lietuviams vyrams, kurie'

STORAGE PIANŲ 
IŠPARDAVIMAS

; Mes turime keturis gerus grojik- 
I liūs pianus vertus nuo $600 iki $800, 
kurie turi būti parduoti tuojau, kai
nos nuo $100 iki $175. Atsakan
tiems žmonėms leisime išmokėjimais, 
$10 įmokėti ir po $2 į savaitę.

NATIONAL PIANO STORES 
2332 W. Madison St.

NAMAI-ŽEME

ISRENDAVOJIMUI
siekias i 
šaukit 
pietų.

užsiėmimo. Atši
po

gero
nuo 10 rvto iki

STORAS ant rendos, t kambariai 
dėl pagyvenimo, visi naujos mados 
įtaisymai. Storas tindamas (jei vi
sokio biznio, netoli lietuviu bažnv 
rios. T.»ipgi tani n.‘.č:am name 5 
kambariai ant rendos, .1434 South 
49tli Ct. Savininkas gyvena 4936 W. 
1 ttli St., Cicero, .111.

Room 1009,
r. VVAhington St.

Dept. B.

SIŪLYMAI KAMBARIU
BUNDA! 2 kambariai, vyrams. 

Su valgiu arba be valgio. 3256 So., 
Union Avė. 1 fl. frontas.

AUTOMOBILIŲ SALESMENŲ 
FORD

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

RENDON daug patogių ruimų, 
dubeltavų ir pavienių, pigiai.

Caiumet 2066.
-REIKALINGAS antrarankis beke- 

ris. Atsišauk it tuojau. E. Balsevicz, 
322 N. Sheridan Rd., Kenosha, Wi.s.

PARDAVIMUI 5 kambarių medi
nis bungalosv, cementiniu pamatu, 
miegojimui porčiai, 30 V125 pėdų 
lotas, furnas šildomas, kaina $5950, 
įmokėti. $500. kitus kaip rendą.

PARDAVIMUI 6 kambarių nau
jas mūrinis bunalovv, karštu van
deniu šildomas, aržuolo trinias, tilo 
stogas, maudyklėj tile sienos ir 
grindys, lietaus lašų vana, prosini- 
nuii 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 
$6500 .mėnesiniais išmokėjimais.

Alias Real Estate Improvement 
Corporation

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

domas, įtaisytas pagal vėliau
sios mados. Įmokėti $3000, ki- 

I tus kaip fendą. 4640 S. Sacra
mento Av^e.

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

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

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

5329 So. Homan Avė.
NAUJAS mūrinis 6 kambarių 

bungalow, (taisytas pagal vė
liausios mados, beismentas 9 
pėdų aukštumo, gražus frontas, 
galima kokį biznį uždėti. Įmo
kėti ..$2500. .6955 S*. . Wash- 
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.
PARDAyiMUI naujas mūri

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

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

3952 S. RockweII St.

PARDAVIMUI 2 lotai tarpe 66 
ir 67 St. Sacramento, 30y 125 pėdų 
kiekvienas. Parduosiu už prieina
mą kainą. Taipgi 4 kambarių mū
rinė cottage, tarpe 65 ir 66 St. ir 
Troy.

6516 S. TROY ST.

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

4120 S. Wentworth Avė.

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

MORTGECIAI-PASKŪLOS
2- RI MORGICLAI
3- TI MŪRGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vienų dienųjį 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

(VAIRUS SKELBIMAI RAKANDAI
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. KAMANČIONIS, Prez.

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai. Kartu arba atskirai. Mažai var
toti, 
laiką.

Turi būti parduoti j trumpą

827 W. 34th Place 
1 lubos iš fronto

BIZNIO namas, 3 aukštų, 
mūrinis, gani apšildomas, gara
žas užpakalyje, 
metus $3600. 
$26, (MM);
$8,000.

Vieta 3343 So. Halsted st.
Tel. Boulevard 8167

neša rendos į 
Parsiduoda už 

reikia tiktai įmokėti

PARDAVIMUI bučernė, 
btti geroj vietoj, parduosim 
giai ar mainysim ant mažo 
mo ar loto, ar aut<^nobilio.

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

la-
Pi- 

na-

PINIGAI PASKOLAI
Del 1 ir 2 niorgičių, 

greit, nebrangiai

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

MOKYKLOS

—■'•9

AUTOMOBILIAI
Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.

Savininkas perka didesnį na
mų.

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

CHICAGO

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

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik pajyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcr.e Lavvnoale 0114.

Studebaker automobi
liai yra vieni iš tvirčiausių 
ir kainos prieinamos, nes 
kompanija pati viską ga
mina. Tokiu budu Stude

baker ir yra užvadintas “one profit 
car”. Niekas kito pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmission, diffe- 
renciat ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime. , > /

AR NORI BŪT TURTINGAS?
PARSIDUODA namas su res- 

taurantu bizniu. Biznis išdirb
tas pef ilgus metus. Parsiduo
da labai pigiai; įmokėti $1,500. 
Savininkas mainys ant kitokio 
namo, farmos; priims lotus už 
pirmų įmokėjimą.

C. P. SUROMSKIS
3352 S. Halsted

Tel. Boulevard 9641

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ.

CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 7674

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

D.

Milda Auto Sales
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685
Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

A CO.
St.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda namas ir duonos ke

pykla. Arba viena kepykla. Mai
nau į namą ar lotus. Norinčiam 
pirkti yra geriausi proga. Parduo
siu už pirmą teisingą pasulijimą. 
Atsišaukite i Tupikaiczio Aptleką, 
535 W. 120th St. Pullman 0071.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemiųj Bu- 
černių, Delikatą- 
ssen, Restau ran
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

specialumas Geras patar
navimas. žemos kainos. 

Soathdma, 1912 S</ State St.

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spauzdinam įvairiuš spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

710 W. 38rd St.. Chicągo, III.
Tel. Yards 6751

VARTOTI KARAI ’
Pirkite sau karą nuo atsakančio 

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

NORTH-WEST NASH CO. 
4037 Milwaukee Avenue 

Pensacola 2646 Kildare 1130

PARSIDUODA restaurantas ir 
rooining house — 10 kambarių. 
Viskas išnomuota. Geras, pelningas 
biznis. Turiu_ nuo SSOy-SOO pelno 
kas 
tos.

savaitę. Galima patirti ant

5708 W. 65 St.
- CLEARING, ILL

vie-

PARDAVIMUI Ford, touring, yra 
starteris, gerame stovyje, $65.

2515 N. Cicero Avė.

Ekstra, Ekstra, Ekstra
PAGAUK pirmiausiai šitą auksi

ni karvelj, jis pirmiau kainavo 
$3500; o dabar pagausi už $1600. 
80 akrų geros žemės, geri budinkai, 
4 mylios i miestą, jie turi būt par
duoti j 15 dienų. Priežastis — sa
vininkai abu mirė. P. D. ANDRE- 
KUS, PENTWATER, MICH.

PARSIDUODA pigiai Hupmobile 
Sedan, 1923, A 1 stovy). Daug eks
tras. V. A. BUSHEK, 1007 W. 
Cullerton St.

NAUJAS 2 AUGŠTŲ 
MŪRINIS NAMAS

Prie Grand Avė., 
150 pėdų irontage, 
cementinės grindys, 
atrakcija 
namas 1 
geras pirkinys, $15,000 reikia cash, 
kitus pagal sutartį.

6047 W. Grand Avė. 
Spaulding 5723

netoli Austin, 
gaili šildomas, 

plieno kon- 
a, taipgi tile garažas, šis 
tinka bile kokiai išdirbystei,

Vasarinės Klesos
Mes dabar turime vasarinius kur
sus labai nupigintomis kainomis. 
Specialės klesos dėl merginų, ku
rios nori užbaigti feike vakacijų. 
Klesos dėl merginų jaunesnių 14 
metų. Rašykit dėl smulkmenų apie 
musų “Club System”. 1
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison Chicago, III. 

Phone Seeley 1643 .
M. E. HUTFILZ, Manager

PARSIDUODA 2 fialų po 6 kam
barius mūrinis namas. Eelektra, gu
zas, maudynės, skalbykla. Pigiai 
parduosiu. Arti lietuvių bažnyčios. 
4325 S. Fairfield avė.

2 ĄUGSTŲ 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 Irimas, 30 pėdų lotas, neto
li naujos katalikų bažnyčios, prie 
Harding ir Archer, m bloko nuo 
karų. $11,500, {mokėti $2,500, išmo
kėjimais. AVilliam C. Kašte, 4055 
Archer Avė.

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

Englewood 4014.

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

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

NAUJAS 2 flatų mūrinis namas, 
6—6 kambarių, karštu vandeniu Šil
domas* aržuolo trimas, miegojimui 
porčiai. Matykit savininką, 4354 W. 
Thomas St. Albany 1618.

BARGENAS. Grosernė ir bučernė, 
netoli 21 St. ir Robey, elektrinis ice ..amų. ncuu an.iv ze-
box, daug tavom, 4 kambariai gv- mės arti Dovvners Grove tr parduo- 
venimui, rendos $50 į mėnesi, 3 me- siu už $2,10Q.00, $850.00 cash. liku
ti! lysas, kaina $3,000 cash. Savi- si ant lengvų išmokėjimų. 
nĮnkas eina iš biznio. Boulevard FRANK YĄHELKA

1157 West 18th Street

PARSIDUODA. — Pastatysiu 5 
kambarių namą ant vieno akro že-

1392.

Ar Jys Norite 
didesnj užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite murns jums pagel
bėti, išmokindami jus 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- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
dauginus.
FEDEKAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
— 1507 W. Madison Streat

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS vyrų ir moterų val
dyba 1926 m.: Pirm. K. Lingvinas, 
3219 So. Lowe Avė.. Pagelbininkas, 
P. Štulienis, 3545 So. Wallace St., 
Nut. Rašt., B. Dubinskienė, 3613 S. 
Parnell Avė., Finansų Rašt., M. 
čeplinskis, 3533 So. Walace St., 
Kontrolės Rašt., J. Paltanavičius, 
3751 So. Emerald Avė. ir A. Ja- 
chunas, 561 W. Dekowen St., ir J. 
Maži Jauskis, 3755 So. Emerald Av., 
Kasierius, S. Balsis, '3548 South 
Lowe Avė., Durų Sargai: A. Tri- 

janis ir M. Mirakas. Susirinkimai 
atsibuna 1 sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, bažnytinėj svetainėj, 3501 
So. Union Avė.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1926 m.: 
Pirm. M. Baigo, 5829 Whipple St., 
Tol. Prospect 1904, Vice pirm. J. 
Makrickas , 4036 Brighton Place, 
Rašt. M. Chepulis, 3327 Le Moyne 
St., Fin. rašt. J. Radišauskas, 5124 
Dukin St., Kontr: rašt. P. Laba
nauskas, 2045 Wiflow St„ Pagelb. 
M. Krajauskas, 1750 Wabansia 
Avė., Maršalka M. Žiūkas, 1406 N. 
Paulina St., Kas. L. Striupas, 1823 
W North Avė.

JAUNŲ LIETUVIU AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS. Pirminin
kas J. Rūta, 3422 So. Lovve Avė.; 
Pagelbininkas K. Kunka, 2614 W. 
46th PI.; Nutarimų Raštininkas S. 
Kuneviczia, 3220 So. Union Avė.; 
Finansų Raštininkas J. Grinius, 
723 W. 34th St.; Kontrolių Rašti
ninkas F. Kasparas, 3534 So. Lovve 
Avė.; Kasierius J. Žilvitis, 3308 So. 
Emerald Avė.; Kasos Globėjai: J. 
Mačiulis ir W. Kleuba, 3113 South 
Halsted St.; Liet. Auditorium At
stovas P. lietukas, 818 W. 33rd PI.; 
Kliubo Trustistai J. Shembelis,
I. Rimkus ir A. Mušiekas; Susi
vienijimo Draugyščių Komisija J. 
Katėnas, W. Shimkus ir J. Shem
belis; Liet. Taut. Kapinių J. Ka
zėnas ir E. Bliumas. Kliubo susi
rinkimai atsibuna pirmą sekmadie
ny kožno mėnesio, Chicago Lietu
vių Auditorium, 3133 So. Halsted 
Street. '
J. L. A. T. Kliubo Sekretorius

♦ S. Kunevicze

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1926 m.: Pirm. A. J. Zalato- 
ris, 827 W. 33 St., Pag. Wm. Kriš
čiūnas, 9200 Woodland Avė., Nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 So. 
Wallace St., Fin. rašt. J. Balchu
nas, 10708 Homan Avė., Mt. 
Greenvvood, III., Kas. Al. J. Kve
daras, 3224 So. Halsted St., Kontr. 
rašt. J. Yurijonas, 816 W. 33 PI., 
Kasos glob. A. šiaudvidis Susi
rinkimai atsibuna kas pirmą Šešta
dienį kiekviono menesio, Audito
rium svetainėj, 3133 So. Halsted 
St., 8 vai. vak.; nariai priimami vi
si sveiki vyrai nuo 18 metų iki 40, 
tik lietuviai.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ V. 
IR M. PAftELPINIO KLIUMO 
valdyba 1926 m.: Pirm. N. Vili- 
maitis, 3235 Franklin Blvd., Pirm. 
Pagelb. Geo. Medalinskas, Rašti
ninkas M. Medalinskas, 5564 Jack- 
son Blvd., Fin. Sekr. Kris Klibas, 
Kasierius M. Davidonis, Kasos glo-

• bėjai: Petras Petrinis, Petras Me
dalinskas ir M. Davidonis, Maršal
ka Antanas Rudis, Knygvedys Ra- 
mon Jakubonis. Susirinkimus lai
ko kas antrą nedėldienj, John 
Engels svet... 3729 W. Harrison St.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS* valdyba 1926 m.; Pirm. J. 
Rūta, 3422 So. Lowe Avė., Pag. St. 
Gasnaraitis, 2160 N. Irving Avė., 
Nut/S-ašt. K. J. Demereckis, 3331 
So Wallace St., Fin. rašt. P. Pau- 
zolis, 843 W. 33 PI., Kasierius V. 
Briedis, 6230 So. Rockwell St., 
Kontr. rašt. V. Gaudešius, Mt. 
Greenwood, UI., I Kasos glob. Fr. 
Kiaunė, 11 Kasos glob. A. Knistau- 
tas, Maršalka A. Smailis. Susirin
kimai atsibuna kas antrą subatą 
kiekvieno mėnesio, Chicgos Lietu
vių svetainėj, 3133 So. Halsted St., 

' nariai priimami visi sveiki , vyrai 
nuo 18 iki 40 emtų senumo.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 
valdyba 1926 m.: Prez. S. Mažeika, 
3149 So. Halsted St., Vice prez. J. 
Mineikis, 3219 So. Wallace St., Uut. 
rašt. D. Gulbinas, 3144 Wallace St., 
Turt. rašt. A. Lazauskas, 8339 So. 
Union Avė., Iždininkas J. Žilvitis, 
3310 So, Emerald Avė., Kontr. rašt. 
A. Radauskas, 3328 Auburn Avė., 
Maršalka V. Shulčius, 3358 South 
Lowe Avė., ądvokaas A. Stšsiuho- 
nis, 3236 SoJ Halsted St., Politiškas 
atstovas J. Ažukas, 3301 Auburn 
Avenue.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ P. 
KLIUBO valdyba an« 1926 metų: 
Pirm. C. Kairis, 5128 W. George 
St ; Vice pirm. L. Striupas, 1823 
W.’ North Avė.; Nut. rašt. A. Wol- 
skis, 3341 W. Evergreen Avė.; Fin. 
sekr. S. Buneckis, 3312 Wabansia 
Avė.; Kasierius C. Lukis, 1821 Ne- 
braska Avė.; Maršalka P. Radžiū
nas, 3808 W. Evergreen Avė. Susi
rinkimai atsibuna paskutinę Sere- 
dą kožno mėnesio.
3310 Evergreen Avė., Chlcago, UI.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AM. No. 1 valdyba' 1926 metams: 
Pirmininkas, K. Devis,' 5648 So. 
Bishop St., Tel. Republic 7411; Pa
gelbininkas, I. Dabulskis, 1943 So. 
String St.; Nutarimų Raštininkas, 
F. Motuzas, 2811 W. 63rd St., Tel. 
Prospect 8752; Finansų Raštinin
kas, S. -Stankus, 12417 So. Carpen
ter St., West Pullman; Kasos Glo
bėjai, D. Motuzas, 6935 So. Arte- 
sian Avė. ir O. Motuzienė, 4317 So. 
Hermitage Avė.; Kasierius, A. 
česna, 4501 So. Paulina St.; Mar
šalka, Petras Tiškeviče, 7009 So. 
Washtenaw Avė.; Ligonių apeku- 
nai, K. Duoba, 2146 W. 23rd St. ir 
O. Devienė, 5648 So. Bishop St.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JOS valdyba 1926 m.: pirmininkė 
A. Mažeikienė, 3151 Union Avė., 
vicespirmininkė A. Milerienė, 1030 
Central St., Evanston, III., nutarimų 
raštininkė L. Skrickus, 2419 Wesū 
MąrųuetteRd., finansų raštininkė 
A. Valančienė, 5929 S. Thrbop St., 
kontrolienė E. Jozaitienė, 736 W. 
34th S£., apiekunės kasos, A. Du- 
dadienė ir Petraitienė, kasierė F. 
Snolienė, 6012 S. Francisco Avė., 
maršalka P. Grigienė, 3822 So. 
Union Avė.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba: Pirm., J. Balčiūnas; Pagelb., 
L. Yučius; Nut. Rašt., A. Yoku- 
baitis; Kasierius, Ant. Stumbris; 
Finansų Rašt., J. šarna; Kasos 
Globėjai, J. Yanušguskas ir Fr. 
Skirka; Maršalka, J. Yankauskas.

SI M A NO DAUKANTO valdyba 1926 
metams yra sekanti: Pirm. T. Ja
nulis, 3430 So. Morgan St., Pagelb. 
pirm. V. Paplauskas, 3213 Auburn 
Avė., Nut. rašt. P. Kiltis, 941 W. 
34th St., Turto rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., Iždininkas J. 
Racevičia, 3326 So. Union Avė., 
Kontr. rašt. J. Stonaitis, 3221 
Auburn Avė., Kas. glob.: J. Krikš
čiūnas, 3157 Emerald Avė ir Iz. 
Masaitis, 3211 So. Union Avė., Kny
giai, V. Stankus, 1819 So. 50th 
Avė., Cicero, III. ir F. Valančius, 
3422 So. Morgan St., Maršalka J. 
Budrikes, 3329 So Morgan St.

LIETUVIŲ TAUTOS ŠVENT. MOR. 
parapijos 35 ir So. Union Avė. Či
kagoje. Vardai naujos valdybos 
1926 m.: Pirm.: Juozas Mickevi
čius, pag. Jonas Bartašius, nut. 
raštin. Leonas Labanauskas, fin. 
rašt. Ona Pomerikė, las triustis 
Jonas Rakas, 2as trustis Antanas 
Vaičis, 3as trustis Jonas Straz
das, Kasieriu?, Ant. Vaičis,•Kas. 
glob.: Mikolas Blažis, Barbora 
Vaičius, Jonas Rakas. Maršalkos: 
Vincas Kuzma, Jonas Bartašius.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dybą: Pirmsėdis, Joe Balchunas, 
Pagelbininkas, Liudvikas Yucius, 

‘Nut. Rašt., Alex M. Yokubaitis, 
Kasierius, Ant. Stumbris, Finansų 
Rašt., Joe šarna, Kasos Globėjai, 

Skirka,Joe Janušauskas ir Frank 
Maršalka, Joe Jankauskas. 
Susirinkįmai atsibuna kas 
antrą Subatos vakarą.

Su pagarba,
Alex M. Yokubaitis, Nut. Rašt. 
5502 W. 23rd Place, Cicero, III.

mėnesį

LIETUVIŲ AMERIKOS UKESŲ 
KLIUBAS, East Chicago, Ind. Val
dyba: Pirmininkas, J. Kovakis; 
Sekretorius, J. Kiškis; Finansų 
raštininkas, J. Mekšras; Kasierius, 
C. Grikšas. Susirinkimai atsibuna 
pirmą nedėldienj po 15, 2 valandą 
po pietų, 4902 Forsyth Avė., East 
Chicago, Ind.

Matai Kas Dedasi?

“Save” reiškia gelbsti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet Šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DARBI
NINKŲ, 2156 W. 23rd St. Chica- 
go, III. Pirmininkas Antanas Dra- 
bulis; Pirm. Pagelbininkas Juozas 
Žiurkauskas; Raštininkas Ąlexan- 
dras Svaranavich; Finansų Rašt. 
Simonas Judikis; Kontrolės Rašt. 
Jurgis Gasparas; Kasos Globėjas! 
Adomas Malikauskas ir Juozas 
Strelkauska.s; Kasierius Jtyias 
J aukštis; Maršalka Kaspar Kiella 
ir Kazimieras Janulis; Teisėjas 
Antanas Vepstas; Vėliavos nešė- 
jiai Mikolas Maciukenas ir Vladis
lovas Kiella. Mitingai laikomi kas 
8-čią nedėldienj.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

GĖRĘ. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.


