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Prisipažįsta netiesą stel-
be apie Meksika

Amerikos katalikai prašo 
intervencijos Meksikoj

Ukrainos sovietų respublika 
reikalauja platesnės 

autonomijos

Prisipažįsta skelbę melus 
apie kunigų ekzekucijas 

Meksikoje

Kolumbo Vyčiai prašo in 
terveucijos Meksikoje

Chicago Tribūne, kuris anaip
tol nepasižymi palankumu da
bartinei Meksikos valdžiai, ir 
kurio bendradarbiai ir speciali- 
niai • korespondentai kasdien 
daug rašo apie ekzekucijas ir 
sušaudymus kunigų ryšy su 
dabartiniu konfliktu tarp vals
tybės ir katalikų kunigijos, pri
sipažino, kad visa tai buvo ne
tiesa. Vakar Tribūne štai ką 
pranešė:

“Pranešimai iš Meksikos Mie
sto, — kai kurie jų neva gauti kuria vyčiai prašo, kad Jungti- 
iš Michoacano arkivyskupo Rui- nės Valstijos įsimaišytų į Mek- 
zo, — skelbę, kad dėl bažnyti- ' siką ginti katalikų kunigiją jos 
nių riaušių Meksikoj buvę sep-l ginčuose su prezidento Calleso 
tyni kunigai ir apie keturias
dešimt asmenų sušaudyta, va
kar vakarą buvo karo vicemi-Įvyks j White Pine kempą, kur 
ui.- terio, generolo Peną, nuginti.

Katalikų organizacijos vadas, 
konferencijoj su Kelloggu, 
įteikė jam Vyčių rezoliuciją

WASHINGTONAS, rugp. 13.
Valstybės departamento sek

retorius Kellogg šiandie turėjo 
konferenciją su katalikų orga
nizacijos Knights of Columbus 
(Kolumbo Vyčių)) vadu, J. A. 
Flaherty, Meksikos dalykais.

Vyčių vadas pristatė Kellog- 
gui rezoliuciją, kuri buvo Ko
lumbo Vyčių laikyto Philadel- 
phijoj suvažiavimo priimta, ir

valdžia.
Sekretorius Kellogg rytoj iš-

prezidentas Coolidge dabai
“Meksikos arkivyskupas Mo-‘švenčia vakacijas, pasitarti kai 

ra y dėl Rio taipjau pareiškė, kuriais svarbiais Amerikos už- 
kad per dabartinius neramumui!
Meksikoje nė vienas kunigas
dar nebuvo sušaudytas.“

sienio politikos klausimais, tarp 
to ir dėl Meksikos.

Bulgarija užsigavus 
“mažosios antantos” 

nota

12 žmonių užmušta frau 
kinio katastrofoje

SOFIJA, Bulgarija, rugp. 13.
Koldktyvi mažosios antantos

— Jugoslavijos, Rumanijos ir 
Graikijos — nota, kuria reika-

tų galą savo partizanų įsiverži
mams į kaimynų teritorijas, ofi
cialioms Bulgarijos sferoms pa
darė sunkaus įspūdžio. Sofijos 
sferose manoma, kad tos notos, 
įteiktos užsienio ministeriui 
Burovui praeitą trečiadienį, pa
slėptas tikslas yra pakenkti 
Bulgarijai sukelti paskolą pabė
gėlių repatriavimo reikalams.

BERI.INAS, rugp. 13. •—Ties 
Langenbachu, netoli nuo Frei- 
singo, Bavarijoje, susikūlė pa- 
sažierinis traukinys, ėjęs iš 
Berlino į Miuncheną. Trys va 
gonai apvirto. Pranešimai sa
ko, kad katastrofoje dvylika 
žmonių buvo užmušta ir £rys 
dešimt sužalota, septyni pavo
jingai.

Okupacinė kariuomenė 
Reino krašte busianti

< - sumažinta

Milano municipalinė 
administracija 

rezignavo
MII ANAS, Italija, rugp. 13. 

— Milano burmistras ir visa 
miesto taryba rezignavo. Mano
ma, kad miesto administracija 
nebebus renkama ir kad jam 
valdytoją paskirs centralinė 
Romos valdžia.

PARYŽIUS, rugp. 13. — Ofi- 
cialinėse sferose sužinota, kad 
aliantų okupacinė kariuomenė 
Reino krašte, kuri, kaipo Lo- 
karno saugumo pakto sėkmė, 
šiemet buvo iš 78,000 kareivių 
sumažinta iki 70,000, ateinantį 
menesį busianti dar* sumažinta 
iki 62,000 kareivių. Tuo budu 
Reino krašte busią palikta dar 
50,000 franeuzų ir 12,000 britų 
bei belgų kareivių, r

B AI /ros IOS S K R U Z DĖS 
NAIKINO NAMUS

SIU

Vie-

Duggan pasiekė tikslo

BUENOS, AIRES, Argenti
na, rugp. 13. — Argentinietis 
Bernardo Duggan, kurs gegužės 
24 dieną pradėjo savo kelionę 

'aeroplanu iš New Yorko j Bū
senos Aires savų tikslo pasiekė, 
atskridęs šiandie į Buenos Ai- 
resą.

Ukrainoj prasidęjęs stiprus se
paratistinis judėjimas; valdi
ninkai rusai šalinami

Sukilėliai išviję valdžios kariuo
menę į Jugoslaviją, kur ji

* buvus nuginkluota

iš Maskvos į Rygą ke- 
buvęs dar labiau sustipo 
— vietos . garnizonas 

padidintas trimis naujo-

RYGA, Latvija, rugp. 13. — 
Maskvos Kremlius, kur daugu- 

’ma bolševikų komisarų gyvena, 
I laikomas stipriausia tvirtovė 
Rusijoj, dabar, pasak atvyks- 

Itančių 
leivių, 
rintas, 
buvęs
mis artilerijos kompanijomis ir 
vienu nauju politinės policijos 
(“čekos”) regimentu.

Areštai komisarų

Nors Maskvos Izviestija ir 
Pravda maža tepaduoda žinių 
apie Zinovjevo, Trockio ir kitų 
opozicinių elementų darbuotę, 
tie laikraščiai vis tik praneša, 
kad opozicija dar nesanti lik
viduota, ir kad areštai ir paša
linimai iš vietų kairiųjų komi* 
sarų ir jų sekėjų dar tebesitę
sia.

Ukraina reikalauja platesnės 
autonomijos

Izviestijų, Ukrainos

Charkovas, 
respublikos 
laiką buvęs

Pasak 
komunistų partija, naudodamos 
dabartiniu konfliktu Maskvoj, 
reikalaujanti savo kraštui pla
tesnės autonomijos. Izviestija 
sako, kad Ukrainoj pasireiškiąs 
stiprus separatistinis judėji
mas, kuris galįs privesti prie 
dar didesnio syskylimo komu
nistų partijoje. 
Ukrainos sovietų 
sostinė, jau ilgą
įtemptuose santykiuose su Mas
kva. Ukrainiečiai panaikiną 
dap-i rusų kalbą ir, kaip oficia- 
linę kalbą, įvedą ukrainišką. Vi
si valstybės tarnautojai, kurie 
nemoką ukrainiškai, šalinami 
iš vietų. Dauguma pašalintų
jų buvę asmens, . Maskvos pa
siųsti Ukrainos valdžiai kont
roliuoti.

Izviestija pareiškia, kad, se- 
likviduoti 

vizitą
paratistų judėjimui
Ukrainai padarysianti
“čekos” komisija.

Sirų giminės pasiduoda 
franeuzams

BEIRUTAS, Sirija, rugp. 13. 
— Franeuzų štabas skelbia, 
kad sirų giminės pradedančios 
pasiduoti franeuzų vyriaūsybei. 
Ahmed Bei Azam, vienas svar
biausių sukilėlių vadų padaręs 
taiką su franeuzų vyriausybe 
Damaske.

MOtERYS-POLICININKĖS
ARŠESNĖS KAIP VYRAI

WASHINGTONAS, rugp. 13. 
— Policijos teismo komisija nu
baudė dvi sostinės policininkes, 
Gladys Black ir Pearl Parker, 
pašauktas tiėson dėl neteisingų 
areštavimų ir žiauraus elgesio 
su areštuotaisiais. Abidvi mo- 
terėlės-policininkės pasimokėjo 
po $25 už savo “ilg umą.”

i|ii

[Pacific and Atlantic Photo]

Passaic, N. J., audinyčių streikierių būreliai.

Bėdinas reikalauja, kad 
aliantai pildytų tekamo 

prižadus

Baisi amunicijos eksplio 
zija Vengrijoje

Daug žmonių užmušta, 250 
vojtngai sužeista

pa-

Nestos į Tautų Sąjungą, kol ------------
Vokietijai neims užtikrinta! BUlJlĄPESTAS, Vengrija, 
vieta taryboj ‘ . Igpiučio 13. — Dunojaus upės

------- — Csepel saloj vakar įvyko septy- 
ekspliozijos, su-

ru-

BERLINAS, rugp. 13. — nios baisios
Vokietija žada nesidėti į Tautų. draskiusios valstybės amunici- 
Sąjungą tol, kol ji negausianti jos fabrikus. Sugriauti taipjau 
pilniausios garantijos, kad d6o- kiti arčiau stovėjusieji namai 
ti jai prižadai Ij.okarno ir Ge- ii- fabrikai.
nevos konfereučijpse dėl Reino t Supurtymas buvo jaučiamas 
krašto evakuavimo bus išpildy- per dvidešimt mylių aplinkui, o 
ti. ' .liepsnos buvo matyt per pen-

Vakar, laikytoje dėl to minis- kiasdešimt mylių.
teriy kabineto konferencijoj, į Dvidešimt keturi policininkai, 
užsienio reikalų ministeris sergėjusieji įmones, buvo vie- 
Stresemannas pranešė apie są- toj užmušti, šimtai žmonių bu
vo pasikalbėjimus su lordu D’- vo į orą išnešti, o Dunojuje ki- 
Abernonu, Anglijos ambasado- lo milžiniškos vilnys.
rium Berline, ir Vokietijos am- į Kiek iš viso žmonių užmušta, 
basadoriaus vou Hoescho per- dar nėra galimybės suskaityti, 
traktacijas Paryžiuje. Kabinę-pavojingai sužeistų kol Ras r 
tas nutarė, kad Vokiečių dele-’sta 250 asmenų, 
gacija į Tautų Sąjungą neva
žiuos į Genevą tol, kol Vokie
tijai nebus ofiiealiai pranešta/ 
kad jai bus suteikta nuolatinėj 
vieta Sąjungos taryboj, ir kad 
jokia kita valstybė nebus tuo

a-

Steigs paminklą La
manšo plaukikei

Ederle
i _--------------- .

BOULOGNE, Franci j a, rugp. 
13. — P-lė Gertrūda Ederle, 
kaip pirma moteriškė perplau- 

i sąsiaurį (La- 
’manšą), bus pagerbta pamink
lu, kurs jai bus 
Gris-Neze, taigi 

4. kur ji išplaukė į— Iš Murry Bay gauta praneši- n. _ 1 . . . [ , , . . . . _. Plaukikes biustasmas, kad vyriausias teisėjas . . , .
Williani 1 k>ward Taft, buvęs tes k“°’ . ....
Jungtinių Valstijų prezidentas. P®1”1“ 0 v®iy> .nK J'"1' 

. . . . V. .. statyto kapitonui Matthewsunkiai susirgęs širdies liga. .Vvebbui, kurs buvo pirmas 
riškis perplaukęs Lamanšo 
nalą.

pačiu kartu priimta.

Ex-prezidentas Taft ik'lsi. Ans*'jos 
sunkiai serga

QŲEBEC, Kanada, rugp.
Te IVTiivrv Wuv gyniiio nrui

pastatytas 
toj viętoj, iš 
Anglijos pusę, 
bus pastaty- 
kopijuoto nuo

vy-
ka-

dra New Yorke

Milionas pamišėlių Kinuose

KULING, Kiangsi provincija, I
Kinai, rugp. 13. Remianties Lietelis ir perkūnijų au- 
atsakymais į atklausiamus lak
štus, kurie buvo pasiųsti 350
^yt0jų,x-,!<in?z0se yra NEW YOBKAS, rugp. 13. -
600 pamiMlių. Kmuoęe nėra nfl Vakar New yt>,.ka atlankfi 
vienos valdiškos Įstaigos' proto smarkiausi kokia jį kada ma. 
ligoniams laikyti, ir tik penkios 
privatinės. *

Sukilimas Albanijoje Papos protestai prieš 
Meksikos valdžią

VIENNA, Austrija, rugp. 13. 
— Iš Belgrado praneša, kad Al
banijos valdžios kariuomenė, 
sukilėlių genama, perėjus per 
sieną į Jugoslavijos teritoriją, 
kame ji tuojau buvus nugink
luota ir internuota.

Sukilėlių jėgos, sako, suside
dančios iš nepatenkintų ' alba- 
niečių, daugumoj rekrutuotų 
Italijoje.

Pranešimai sako, kad stip
rios kautynės einančios Šilįjos 
ir Malesijos provinęijose.

Kapijos siunčiamos visiems Va
tikano atstovams • paskelbti 
katalikams visame pasauly

ROMA, Italija, rugp. 13. — 
Popiežius Pius XI įsakė išsiun
tinėti visiems nuncijams, apaš
tališkiems delegatams 
tiems šventojo sosto 
vams visuose kraštuose 
jas ilg*ų protestų prieš
kos prezidento Calleso valdžią. 
Tie protestai buvo išspaudinti 
popiežiaus organe Osservatore 
Romano, ir dabar Vatikano at
stovams įsakoma paskelbti juos 
katalikams visame pasauly.

ir ki- 
atsto- 
kopi- 

Meksi-

Išsigandus gyvatės, ne
bylė mergaitė ėmė 

kalbėti
ADF nenori tekstilės 

streiko vadu
13.— 
strei- 
buvo

ALLENTOWN, Pa., rugp. 13.
Prieš dvyliką ' metų, kai jj 

buvo dar dešimties metų mer
gaitė, Minnie Wisseriutė kartą, 
baisiai išsigandus, neteko žado 
ir nuo to laiko ji pasiliko neby
lė.

Praeitą sekmadienį ji, vaikš
čiodama su keliomis kitomis _ .
savo draugėmis skynymuose, of America centrą atsakė, kad 
staiga užėjo barškalinę gyvatę, ji sutinkanti organizuoti Pas- 
susiraįčiusią ir betykojančią saico tekstilės darbininkų uni- 
šokli. VVisscriutė iš išgąsčio su- ją, bet taja sąlyga, kad streiki

ninkų vadas Albertas Weis- 
board ar apie dvidešimt kitų jo 
padėjėjų nutrauktų visokius ry
šius su streiku.

NEW YORKAS, rugp. 
Passaico tekstilės fabrikų 
kuojan tieji darbininkai
kreipęsis į Amerikos Darbo Fe
deraciją su prašymu, kad jie 
nori būt priimti Federacijos 
nariais.

Dabar Amerikos Darbo Fede
racija per savo Textile Workers

riko: “Gyvatė!”
Kitos mergaitės, kurios nie

kados nebuvo girdėjusios Wis- 
seriutės balso, buvo gal ne tiek 
gyvatės išgąsdintos, kiek nu
stebintos savo draugės riksmu. 
Buvus nebylė dabar vėl kalba.

SUKILIMAS HONDURASE
MANAGUA, Nil$aragua, rug

pjūčio 13. — Gautais čia prane
šimais, IIoncKirase kilus vėl i’e- 
voliucija. Hevo’liucininkams 
vadovaująs žinomas generolas 
Gregorio Ferrara, buvęs karo 
ministeris.

Ku-kluxai nori laikyt pf.’Aidą 
Washingtone

WASII1NGTO>JAS, rugp. 13. 
— Ku-Klux-Klano organizacija 
kreipėsi į policijos viršininką 
prašydama leidimo Ku-khix- 
klaniečių paradui VVashingtonc 
rugsėjo 13 dieną.

Nori, kad Britų valdžia 
darytų žingsnių kasyk

lų streikui baigti
LONDONAS, rugp. 13. — 

Pasikalbėjime su spaudos at
stovais, Britų angliakasių fede
racijos sekretorius A. J. Cook 
pareiškė ge įdavimo, kad valdžia 
nekviestų angliakasių vadus 
sueiti su valdžios atstovais tar
tis dėl padarymo nacionalinės 
sutarties, nustatymo nacionali
nės minimum algos normos, g 
taipjau apsvarstyti klausimu; 
dėl visos kasyklų pramonės re
organizavimo.

Traukinio susikulimas
MOUNT VERNON, III., rugp.ATĖNAI, Graikija, rugp^ 13.

—r- Amerikos Archeologijos Mo- 13. — Louisville and Nashville 
kykla paskelbia, kad jai jau 
pavykę sukelti pakankamą fon
dą Parthenono kolonadoms at- užsimušė mašinistas Summers
steigti. ir jo padėjėjas Booth.

prekių traukiniui ištrukus is 
bėgių netoli nuo Woodlawno,

NUPIGINTAS PINIGŲ 
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

Telegramų už 60 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.

tė, lietaus ir perkūnijų audra, 
laikinai paraližavusi visą mie
sto judėjimą. Gatvės patvino, 
namų rūsiai, geležinkelių tu
neliai ir subvėjai buvo pilni 
vandens, tuo tarpu kai perkūni
jos trankė bažnyčių bokštus ir 
skaiskrėpėrių kornizus.

pakartas paskilbęs kriminalia-1 Chicagai ir apielinkei federa-j Hightstovvne, N. J., perkūnas 
tas, Richard Reese Whittemore, linis oro biuraa šiai dienai pra- užmušė lauku ėjusį Stanley 

'Carpenterį, penkiolikos metų 
kartajs bernaitį.

PAKORĖ PASKILBUSJ 
MINALISTĄ

KRI

BALTIMORE, Md., rugp. 13. 
— Mary lando valstijos baudžia
majame kalėjime vakar tapo 
pakartas paskilbęs kriminalia-1

PARIS, III., rugp. 13. — 
nas Oaklando, III., pilietis, 
Charles Ballew, pastebėjo, kad 
jo namai griūva. Drūti Šulai, 
kuriais visa troba remiasi, ėmė 
stipriai trupėti. Ballew pasi
kvietė meistrus pataisyti, bet 
pasirodė, kad iš tvirtų šulų bu
vo belikę tik kevalai, kurie pa
liesti trupėjo, šulų vidus buvo 
milijonų baltųjų skruzdžių su- — Besimaudydamas čia prigėrė Ji 
naikintas. vienas chicagietis, Ross Beatty., Yorke areštuoti.

^ORR 4

Ai-

Chicagietis prigėrė

WOODLAND, Cal., rugp. 13.

mirties bausmei pasmerktas už našauja: 
užmušimą kalėjimo sargo, Holt Į Dalinai apsiniaukę, I 
mano. VVhittemore buvo žino- gali būt lietaus; nedidelė tem- 
mas kaip organizuotojas ir va- peraturos atmaina; 
das “$1,000,000 kriminalistų mainąsis vėjas, 
trusto,” kurs betgi 
kai praeitą žiemą Whittemore kai siekė 72° F.
ir keletas jo sėbrų buvo New-< šiandie saulė teka 5:56, let- mis granatomis 

džiasi 7:54 valandą. bulgarus.

susmuko, Vakar temperatūra

VIENNA, Austrija, rugp. 13.
• Pasak pranešimų iš Sofijos, 

vidutiniš- kuopa partizanų, įsiveržus iš 
Serbijos į Bulgariją, rankinė- 

' i sužeidus tris

vidutinis

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

• NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, 111
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Išpardavimas Skaitytojų Ba

Šeštadienis, Rugp. 14, 1926

Grojiklių Pianų
[Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] <

Už Žemiausias Kainas Visam Mieste.'

MOTERŲ JUDĖJIMAS

ŠEIMYNA

IR

Jums yra proga išsiskirti iš 3-jų skirtingų pada
rymų, Aržuolo, Raudonmedžio arba Riešuto me

džio, gerai žinomi grojikliai pianai

GkuLrunsen 
Marshall arba

Nine- 
mėne- 
įdomų 

paliėčiama

kodėl vyrai nesiveda, ar nesive
da anksčiau, yra ta, kad me» 
gaitės nėm prisirengusios prie 
ištekėjimo. Padėtis gana rimta, 
nes kasdien daugybė moterų 

i veržiasi į įvairius darbus; nu- 
muša algas ir didina bedarbę.

Jaunos moteries supratimas 
apie apsivedimą nežengia to
liau laisvo draugiškumo, ku
riam ji naudotųsi visais pato
gumais, neišsižadėdama nei tru
pučio asmeniškos laisvės. Auk
štesni tikslai ir pasiaukojimas

mažai ką tevargina.
Vyrai nebūdami visgi. abso

liučiais neišmanėliais, ims ben
uėjo klausinėti: “Jeigu moterys 
nori turėti laisvę, kodėl mes jos 
negalim irgi turėti? Kuomet 
mano žmona pareiškia nenorinti 
rūpintis šeimynos dalykais, 
kam aš turiu tylėti ir nepasa- 
kyt: ‘Aš nenoriu eit į biznį ir 
vargti; kad tave užlaikyti.’ ”

Ihiugelis moterų jgyjo nuo
stabų supratimą, kiid jos rei
kalauja tik to, ką vyrai jau

senai turi. Tai absurdas. Ka
da vyras veda, tai jis atsižada 
laisves ir užsideda ant savo pe
čių eilę pareigų ir suvaržymų, 
už kuriuos jis legališkai atsa
ko. Negalima sutikti, kad iš
tekėjusi moteris naudotus pilna 
laisve ir sykiu turėtų svarbias 
įstatymų teises į vyro gyvenimą 
ir turtą. Jeigu vyrai su tuo 
sutiktų, jie giliai nupultų vi
suomenėj. Jie taptų tik pinigų 
pelnymo mašina, faktinai savo 
moterų vergai. — Vertėjas.

Tiesiog {Klaipėdą
Be Jokio Persėdimo

Laivu ESTONIA
Rugsėjo-Sept. 21, 1926 m.

Lietuviai, kurie mano atlankyti sa
vo gimtųjų šalj arba mano grjšti na
mo prisidekite prie šios ekskursijos 
ir važiuokite iš New Yorko tiesiai j 
Klaipėdą.

Geriausias ir Parankiausias 
Kelias i Lietuvę.

už $345.00
Dykai Benčius, 50 Volelių, Rolėms Šepelė 

Liampa ir pristatymas veltui.
arba

/mokėkite tik mažą dalelę arba duokite 
t* « « > « • • w/mokėkite tik mažą dalelę arba duokite Juęų 

seną pianą, gramafoną arba radio kaipo už pirmą 
mokesti, o liekančius pinigus galite mokėti po da
lelę per 30 mėnesių —

Šiame išpardavime Jums yra proga pasirinkti 
gerai žinomų išdirbysčių grojikliai pianai: Gulb- 
ransen, Marshall arba Schultz and Smith, Aržuo- 
lo, Raudonmedžio arba Riešuto medžio, tie pianai 
paprastai visur parsidifoda nuo $600.00 iki $700.00. 
Bet šiame išpardavime pirmutiniai 20 pirkėjų, 
kurie atlankys Peopks Pianų Krautuves, pirks už 
$345.00, gaudami $100.00 vertės virš minėtų pri- 
dečkų dykai su minėtais pianais. Veikite tuojaus. 
Matykite šiuos bargenus šiandien!

^J>eoples&^^

u^MiTURf W* BtrifRHOMI

1922-30 S. Haisted St. 4177-83 Archer Av.
J. NAKROŠIS, Ved. M. KEZES, Ved.
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DR. VAITUSH

įtempimą, kurisPalengvins akių 
esti priežastimi galvos skaudėjimu, 
vaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

mo, skaudamą akių karėti, atitaiso 
reivaa akis, nuima kataraktą, ati

taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali a t yda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iltį 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulerard 7589

Padėkavonėi
šiuomi širdingai

i J. M. Fins- 
kuris užsi- 

Chiropractic 
u ir turi
1645 W. 47

ken t*ė j a u 
sunkaus ko

sulio ir visi gy-

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skauamo. 
Bridge geriausio aukso. Su mustj 
I leitom galima valgyti kiečiausią mai
tą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
amas mtiFų kalnas. Sergėkite savo 
'antis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
NaUlI A.hlend A«.

Rytojai pripažino, kad aš turiu 
džiovą.. Vienas mano draugas 
patarė man atsilankyti pas Chi- 
ropractor Finslową ir galų gale 
tai padariau ir šiandien, po ke
turių mėnesių gydymosi, jau
čiu, kad esu visai sveikas ir ga
liu viešai padėkavoti daktarui 
Finslovv už tokį gerą išgydymą 
ir rekomenduoju jį savo drau
gams ir giminėms. Jei kuris 
kenčia kokia nors liga, tegul 
kreipiasi augščiau nurodytu ad
resu, tikrai ir jie tuomet viešai 
dėkavos,'taip kaip ir aš. Todėl, 
gyvuok ilgai gerbiamas daktare.

Anglų žurnalas “The 
teenth Century” pereito 
šio laidoj įdėjo vieną 
straipsnį, kuriam
moterų kova už lygias teises, 
išreikštos mintys atatinka, 
kaip pats skaitytojas pastebės, 
ne tik tam kraštui, iš kur minė
tas straipsnis atėjo, bet ir A- 
merikoj. v

Iš pat pradžių moterų 
judėjimas buvo nukreiptas prieš 

Ivyrui*, kurie laikė moterį sun
kioj vergijoj per šimtus metų. 
Vyras tai tironas, be širdies ir 
dvasios. Nors šis judėjimas 
arba, kaip bendrai priimta va
dinti — feminizmas — atnešę 
šį tą gero, bet, laikui bėgant, 
jis virto vienpusišku, o gal net 
ir kenksmingu. Jis suteikė mo
terims daug progų gyvenime, 
laimėjo gal keletą politinių pri- 

iVilegijų. Bet moterų judėjimu 
silpnumas apsireiškė tame, kad 
jis nesuteikė flieko teigiamo, 
konstruktyvaus, o yra vien tik 
neigiamu reiškiniu.

Šiandie mergaite siekia lais~ 
vCs ir Ugdo savymeilingą, ej<o- 

centrinį gyvenimo supratimą 
nuo laiko, kada ji pradeda vaik
štinėti. Mergaičių mokyklos ir
gi persigėrusios ta dvasia, nes 
jomis vadovauja, * paprastai, 
feminizmo šalininkės, mažai nu
simanančios apie gyvenimo pro
blemas. Modernines mergaites 
idealas yra “turėti gerus lai
kus...” Tačiau šveicarų, vokie
čių ir kitos mergaitės turi kito- 
|kį supratimą apie asmonišgą 
i laisvę. Ji žiuri į save ne kaipo 

m į nepriklausomą šeimynos na- 
h rį — “i>artnęri” bejt? kaipo 
h į motelį, su tani Vkronhs 'pa

reigomis šeimynoj ir tautoj. 
Anglų mergaitė, išėjusi gyveni- 
man, po tūlo laiko suranda, 
kad individualinis supratimas 

[nėra pilnai atsakantis. Svar
biausiam reikale ji pasijaučia 
vidujiniai pakr.kusi.

Bet dabar pažiūrėkim, kaip 
į tas moterų siekimas prie pilnos 
laisves veikia į vyrus. Vyrai 
savo gyvenime nustoja tos įta
kos, kuri yra specifiniai mote
rišku elementu, su visa ta reik
šme vyro protiniam ir jausmi
niam gyvenime. Moderninė 
mergaitė negali nieko jo nei pa
mokinti nei pati išmokti. Agre
singa šių dienų mergaičių ne
priklausomybė ir vengimas im- 
ties^ šeimyninių pareigų turėjo 
dideles įtakos į suvėlinimą ar
ba visai neįvykinimą apsivedi- 
mo. Dalykas atrodo, kaip ko
kiam užburtam rate. Mus tik
rina, kad mergaitė turi eiti į 
pasaulį ir varžytis su vyrais už 
darbą dėl to, katį proga ištekė
ti yra labai maža ir rengtis 
prie šeimynišką gyvenimo mer
gaitėms visai neapsimoka. Bet 
viena svarbiausių priežasčių

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

DIDELIS PIKNIKAS
A » ‘ ' Rengiamas

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM BENDROVES 
tNedėliok Rugpiučio-Aug. 15 d., 1926

BERGMAN’S DARŽE, Riverside, III
Piknikas prasidės 10 vai. iš ryto 

Kviečiame visus ir visas dalyvauti. RENGIMO
Įžanga 50c ypatai 

KOMITETAS

Pranešame Chicagos Lietuviams, kad atidarome su 
14 diena Rugpjūčio (August) (Subatoj) naują Ra
kandų Krautuvę. Turime tame darbe platų patyri
mą ir užtikriname" pirmos rūšies darbą. Kadangi 
mes patys dirbame į savo krautuvę, tai galime par
duoti dirbtuvės kainomis. Užkviečiamc visus Chica
gos Lietuvius atsilankyti į musų Krautuvę pasitei
rauti apie musų darbą ir kainas.

TBLEPHONE LAFAVETTE 9733

ARCHER FURNITURE ANO UPHOLSTERINft 4140 ARCHER AVĖ

PINIGŲ PERSIUNTIMAS NUPIGINTAS 
GREITUMAS PADIDINTAS

.a i kbi- 1 1 ’ ,,u '

d* Malonu yra pranešti 1 visiems Naujienų , kostume- 
r riams, jog nuo birželio 24 dienos, pinigų persiuntimo 

‘“kaštai yra nupiginami 25 centais ant 100 litų ($10.00).
Greitumas — gi padidintas viena diena. Dabar pinigai 
siupčiami telegramais bus išmokėti Lietuvos centruose 
j 3 dienas.

PINIGŲ KURSAS KARTU SU PERSIUNTIMU 
BUS SEKAMAS:

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

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

KLAIPĖDĄ
Važiuojant tiesiai į Klaipėdą iš

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

Kainos Laivakorčių į 
Klaipėdą:

į3-čia kliasa $107. I abi pusi tik $181 
Sutaupysite $44.50.

Turint. 3 kliasa $117. Į abi pusi $196 
Sutaupysit $44.50.

2-tra kliasa $142.50. 1 abi pusi $2'/U
Sutaupysit $30.00.

"Revcnue Tax’ir “Head Tax” 
atskirai.

Sekantis išplaukimas laivų:

Laivas “LITHUAN1A” RUgp. 31
Infoirnnci jų kreipk i te h j vietos

UKentun arba stačiai į ktaniian ijų

BALT1C AMERICA LINE, 
20 North Ta Šalie Street, Chicago 
12 Second Av. S., Minneapolis, Minn.

IŠ SENŲ AUTOMOBILIŲ 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisoma kas tik prie au- 

tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyšeių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžuius. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės i

WALLAGE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

------------■-------------- 1

Dr. P. P. ŠIMAITIS

Tel. Brunsvvick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvi* auksorius North 
Ridėję. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 W. North tva*. Chicago, Iii.

Su pagarba,

Povilas Galdikas

4519 So. Troy St.

Chicago, III.

Dr. J. W. Beaudefie
VIRALU ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki }0. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų 

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TEIJEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0404

50 lity 
100 lity 
200 lity 
300 lity 
400 lity 
500 lity 
600 lity 
709 
800 
900 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 

10000

liti)

Pašto perlaidomis išmokami Telegramomis išmokami
j 20—30 dienų

$5.50
| 3—i dienas

' $6.00
10.50 . 11.00
20.75 21.25
31.00 31.50
41.25 41.75
51.50 52.00
61.75 62.25
72.00 72.50
82.25 82.75
92.50 93.00

102.75 103.25
205.25 r 205.75
307.75 308.25
410.00 410.50
512.50 513.00

1019.00 1019.50

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

Pagydo PENE- 
SAIDES, “Gall- 
Štones” akme
ns tulžyje).
1) -Be operacijos, 

lyginai be pa
vojaus- ligonio 
gyvybei.

2) -Be užmarini- 
mo-migdymo.

J)-Be išgąščio ir 
be skausmo.

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

5)-Pagydytas nuo penesaidės Na- 
prapatijos mokslo budu dau
giau tąja liga nereikės tau 
sirgti. *

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

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

•mokslo budu. \
F r ofesi jonui j patarnavimą teikiu 

savo ofise po No.

NESIŲSKIT, BET TELEGRAFUOKIT PINIGUS 
LIETUVON!

REIKALAUKIT APLIKACIJŲ ARBA ATEIKIT

Jei nori turėt 
nuolatini draugą - 
Skaityk Naujienas. *

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Hcating

Kaipo lietuvis, lietuviams visadoa 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W, 38th Street,, Chicago, JI!.

NAUJIENOS
1733 So. Haisted St. Chii

4652 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

Ofisus atidalytas kasdien nuo 1 
vai. po piet iki 8 vai. vakare

VALET

^nioStrop Razor
Pasiga- 
landa 
pats



Ateikit į Musų

Didelį Banką

Peoples Bank

MALT TONIC'O
arba

Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir gci^u patar
navimu.

Ar Jums Reikia
Pinigu Pirkimui 
lamo

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av.
Chieago

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

L

NAUJIENOS, Chieago, Dl.

KORESPONDENCIJOS

Račius, Wisc.

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

I Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

•■■•■■'-B Dr.B.McNicholas

ĘxtraWaįi

Vasaros laiku daugiausiai lie
tuvių veikimas sukasi susijun
gęs su gamtos gražybėmis. Ra- 
cino lietuviai tuo irgi moka 
naudotis. Rugpiučio 8 d. Lietu
ves Brolių ir Seserų Pašelpinė 
l>r-stė buvo suruošus Root Re- 
ver Parke piknikų. Gerai pasi
darbavo rengėjai A. čivas ir J. 
Kvietkauąkas. ^Publikos suvar- 
tiuvo nemažai; jaunimas prie 
linksmo Grimalių orkestro šo
ko, augesni baliavojo. Viskas 
buvo tvarkoj ir draugijai liks 
nemažai pelno. Dalis lietuviu 

ponai Pilypai, jų dukrelės 
Elena ir Rožė, p.p. Dakšai ir jų 
duktė Liudytė, M. Vijūnas, A. 
Masilionis, M. Matkus ir aš pats 

sudarę linksmą kaip ir vie
nų šeimyną išvykom j Woki- 
sho Beacb prie Pevvauke eže
ro ir leidom sekmadienį, nes 
Wokisho Beacb ir ežeras Pe- 
wauke yra labai graži vieta 
gamtos atžvilgiu, nekalbant jau 
apie moderninius įtaisymus. 
Nuvažiavę užsivalgėm ir pra
dėjom apžiurinėti naujenybes. 
Naudojomės viskuo: maudėmės 
ir šiaip linksminomės. Ir nepa
stebėjome, kaip pasijutome su
temos prieglobsty. Visiems labai 
tiko plaukti laivu; mat, iš \yo- 
kesbo Beach nemaži laiveliai 
veža per Pewauke ežerą iki ma
žo miestelio Pewauke, kuri^ 
randasi antroj ežero pusėj. Nu
važiuoji vienu atkrančiu, grįžti 
kilu. Apvažiuoti Pd\vauke eže
rą ima virš valandos laiko. Eže- 

į ras iš visų pusių gražiais me
džiais apaugęs. Ant krantų ma
tosi vasarnamiai. Ten gyvenan- 
i'eji .žmonės tikrai jaučiasi ro
jų ant žemes beturį. Taip lai
ką leidžiant pamiršti žmogus 
visus gyvenimo vargus.

Parvykę j namus prie p. Pak- 
šų suvalgėm vakarienę ir vė
lai išsiskirstėm į namelius. O 
užmigę saldžiai sapnavom apie 
aplankytas vietas.

M. Kasparaitis.

Kazimiero Pačesc* iš Nemu
naičio vai., Alytaus aps. Gyve
no kadaise HarUhorne, Okla.

Vladislovo Pilipavičiaus iš 
Skudų vai., Telšių aps.

Juozo Šatkausko iš Panevė
žio miesto. Gyveno prieš karą 
Čikagoje.

Anelės Milerienės iš Vaiguvos 
vai., Šiaulių aps. Gyveno Čika
goje;

Igno Stakanio iš Plungės vai., 
Telšių aps. Gyveno kadaise DoL 
ton, III.

Vinco Smolenskio iš Kalva
rijos miesto. (Amerikoniškai 
vadina William Šmuli).

Juozo ir Konstanto švelnių iš 
šakių aps.

Baltraus Stankaičio giminių.
Jurgio Tumėno iš Alutos vai., 

Utenos aps. Gyveno kadaise Či
kagoje. Atsiliepė jo žmona iš 
Lietuvos.

Jono Žilinskio iš Salatų vai., 
Ežerėnų aps. Gyveno kadaise 
Čikagoj.

Prano Platakio. Gyveno či-

J
J

Paieškoma

Prašykite savo groseminko r.rba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 . 811 VV. 37th St., Chieago

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

3824 Doodor St., Indirna Harbor, Indiana

LLUTAR'O RYTAS
rv’Hf

)

roDEt
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IRK' IHENOb L ŪKAI

Čikago- 
Ameri-

r.ictuvos Konsulatas 
įc paieško šių asmenų 
koje:

Juozo Baltrušaičio iš Vaigu
vos vai., Šiaulių aps. Gyv. Či
kagoje.

Antano Bartkaus iš Daubarų 
k., Ramygalos vai 
aps. Pięm karo 
Louis, Mo.

Juozo Gavrickio.
daise Čikagoje.

JMykolo Jonaičio 
vai., Panevėžio i 
kadaise Ontinagon< Mieli.

Vinco Lianfferto iš Ukmer
gės aps. Gyveno kadaise Grand

,, Panevėžio 
gyveno S t.

Gyveno ka-

iš Pušaloto
aps. Gyveno

Anksčiau išvardyti asmens 
yra prašomi atsiliepti, o taipgi 
kas žiho apie čia ieškomus as
menis ar jie gyvi ar mirę, šiuo- 
mi yra prašomi apie juos su
teikti žinias. Pranešti reikia 
šiuo adresu: Lietuvos konsula
tas, 608 S. Dearborn st., Chi
eago, III. i—L. Gaižaitė,

Konsulato sekretorius.

VAŽIUOKIT busais, Houston Lin
es. 9 kas rytas j Detroitą $7, ir 
atgal $12.50, St. Louis $7, ir atgal 
$12.50, Kansas/Cit.V $12.50, Omaha, 
$12.50, Denver $25, Salt Lake City 
$37.50, Los Angeles $50. Užsisaky- 
kit vietas.

BRIGGS HOUSE LOBBY, 
Randolph-Wells, 

Main 8303

M
M
M
M

Nuo Odos
Skaudamu lietu
Jis prašalina niežėjimą iš sykio 

yra labai minkštinantis ir gydantis 
kur tik yra oda sužeista arba parau
donavusi. Daug kentėjimų nuo viso
kių odos ligų'galima išvengti varto
jant laiku šias puikias gyduoles. Ca 
dum Ointment yra geras nuo gydy
mo ’ftbėrimo, spuogų, šlakų, skaudu
lių, išbėrimų, suski.'dusios odos, karš
čio. pilės, pučkų, slogų išbėrimų. Aa 
šų, dedervinių, jsidrėskimų žaizdų 
užgavirnu skaudulių, nudegimų ii tt 
Jei jus negalite gauti Ckdurn Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Comuany, 
576 Fifth Avoniie, New York.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo V lėta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St„ Koom 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:80 iki 2:30 vai.

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN MINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:.’M) vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedelioj nuo 1* ryto iki 1 v. ją p.

U
Tel.

3241

H

M

M

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykltc savęs skaus

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

CAPS1CO COMPOUND mo- 
stis lengvai ^prašalina viršmi- 
nėlas ligas; mumsl šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c pei 
paštą 55c. ar dvi už $1.05.

Knyga: “BALTINIS SVEI
KATOS”, aunalaiu gydytiea. 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

M 
M

H 
wXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI

*»■ DR. HERZMAN-®*

X.

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

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Y arda 0062

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

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

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

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

ir nuo € Iki 7:30 vai. vakare.
i Dienomis: Canal 

*3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 So. Halsted St.

Vai. r 9—10 iš ryto* ir po 8 ▼. ▼.

Telefonai?

Namų Tel.: Hyde Park 3895

LIETUVIAI DAKTARAI
JOHN B. BORDEN 

(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 153« 
Teiephone Rąndolph 3261

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

Namų Telefonas Rcpublic 9600

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

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

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

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 Stn Room 530 
Tel. Central 6390

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

JOSĖPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermituke Avenae 
Tel. liemiuck 1385 

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

visokias legališkas popieraa.

telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12. 1 iki 3 dieną - 
ir 6:80 iki 9:30 vakare

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

A. L. Davidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė.

tr , ji nuo 9 <ikt II VI ko/ondosj ouo 6 ;k! 8 va|.

Dr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MIDWIFE 

Pasekmingai gy
dau jvairias ligas, 
o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pa g a 1 
vėliausi išrastą 
būdą — C h i ro- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal

•4

4

ligą. Taipgi patarnauju prie gundy
mo. ~Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Varde 4951

Valandos: Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergals nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
dėliais, Pėtnyčiomis ir Subatomia 
nud 2 po pietų iki 8 vak. Nedalio
mis ir šventadieniais pagal sutarti.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

f

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chieago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

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

Teiephone Yards 0994

DR. MADRIDE IAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. . Nedėliomis nuo 10 
įki 12 dieną.

Res. teiephone Hyde Park 4900

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų Chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicafs 
arti Slst Street

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

2) -
8)

Tik vienas

viduriu* tšvabi, Į j 
4V*->* ,t* i

kvoK^rtr OoiKmi

arba 0ri»

Salutanu 
Salutarui* 
dolerio ii 

Klauskitė
SALUTARAS DKUG & .CHEMICAL CU.,

639 VV. ixu. st„ Chieago, Illinois.

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

H

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

JD1MF švarios, šviesios, Svei- 
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Jums patiks jisai 
Knygutė “Eye Care” arba “Eye 

Mura«Co.,Dpt.H.S.,9B.oluoS<.lChkMo Beauty”. Dykai pareikalavus.

Vlado Longailos iš Panevėžio 
aps. Gyveno kadaise Winches- 
ter, Wis.
Stanislovo Mikalausko iš Plun

gės miesto. Gyveno kadaise Či
kagoje.

Alekso Miško. Gyveno 
se Cicero, III.

.Ievos Mikudevičienės 
inunaičio vai., Alytaus
Gyveno kadaise Hartsborne, 
Okla.

Kosto Neverdausko iš Telšių 
miesto. Gyveno Čikagoje.

Petro Paškevičiaus iš Ukmer
gės aps. Gyveno kadaise Pbila- 
delphia, Pa. Atsiliepė jo žmo
na iš Lietuvos.

VAKACIJOS FLORIDOJ
Geriausia vieta 
Tampa Florida 
sveikiem ir ligo
tiem, geriausios 
marių maudy
nės ; temperatū
ra yra vienuodaj* 
85 laipsnių Ši
limos vasara ir 
žiemą. Geriau
sia vieta apsi
stoti. fornišiuoti 
kambariai pas:

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

arba dėl informacijų,
1606 S. Halsted StM Chieago, III.

IMPERFECT IN ORIGINAL

DR. K. DRAUGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Sereęlomis pagal sutartį.

Ofiso TeJ. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

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

Optametriat 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

JONH T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

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

Res. 6029 Champlain Avė.
Tel. Midway 3639 

Nuo 7 iki 9 vakare

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

kadai*

,A,

apskr

Naujienų Spaustuvė 
vra Unijinė Spaustuvė

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

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

Vienas skaitytoji^ t ? skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daut>A. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmamymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kts- 
dieninią kuponą dar duodama priedo sekamai:

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

Atkirp čia .....■ ....m.....

Data: Rugpiutis 14 d., 1926

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsteid Street 

Tel. Boulevar 1 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEW1CZ.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

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

CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So, llalHtet) St, 
Ofcago, m.

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

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

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

'Talin plikumas!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugina
mo plaukų.

Ateikite ir peraitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkštinų plaukus. sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iŠ plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai
Dr. W. Yiiszkievvicz, 

•1407 Milwaukee Avė., 2 fl.
I* ...... . — ............. . -- .... ..4
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NAUJIENOS
Vhe Ij.thu'Miian Daily News 

Fvbluhed Daily Except Sunday 
by tbe Lithuauian Daily News Peb. 
Cu. Ine,

Editor P. GBIGAITIS

1739 Soeth Halsted 8traot 
Chicago, I1L 

Telephone Roooevelt 8MB
Subscription Katėsi 

38.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.01 per yaar in Chicago.

8c. per copy.

Entered as Second Claii Matter 
M are h 7th, 1914, at tha Poat Office 
of Chicago, I1L undar tha act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iisktriant 
•ekiuadeinius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1789 So. Haistad St., Chicago, 
Ui. — Telefonas i EooseTelt 860B.

Chteagoje — paltu;
Metams .......................    $8.00

Uisimokljitoo kainai
- Pusei metą ____ Z.__________ 4.01

Trims mėnesiams  |2JN 
Dviem mėnesiams ___ - ■ - 1J0
Vienam mėnesiui.76

Chicagoje per neliotojusi
Viena kopija__________  8c
Savaitei.............. .............  18c
Mėnesiui............................ 7Bc

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje. 
paltui

Metams_______ __ __________ $7.00
Pusei metą________________  8.50
Trims mėnesiams................... . 1.75
Dviem mėnesiam_________ __  1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Metams ___ __________________ $8.01
Pusei metų ..........    4.00
Trims mėnesiams --- ---- --------  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Moeey 

orderiu kartu su užsakymu.

“5. John Merric bylai, 11 RU* 1 •>.,««.« Adomas Mickevičius
Jcllj •

“6. Michigano
(Ruthenbergo
$2,494.62.

“7. Kareivių Crouch ir

bylai 
apeliacijai) . (Pabaiga)

KIVIRČAI TARP “LIETUVIŲ DIENOS” IR “LIETU' 
V1Ų SEIMO” ŠALININKŲ

CARIZMAS IR KATALIKŲ BAŽNYČIA

LAISVĖ MEKSIKOJE PIRMIAU IR DABAR

Šią savaitę įvykusiam būrelio chicagiečių susirinki
me, kur buvo svarstoma klausimas dalyvavimo Philadel- 
phijos parodoje, kai kurie žmonės pakėlė sumanymą, kad 
“Lietuvių Dienos” rengimą toje parodoje reikėtų sujung
ti su “Lietuvių Seimu”, kuris įvyks taip pat Philadelphi- 
joje ir beveik tuo pačiu laiku. Bet susirinkimo dauguma 
šitą sumanymą atmetė. ■'/.

“Lietuvių Dienos” rengimu rūpinasi daugiausia ka
talikai, o “Lietuvių Seimą” organizuoja daugiausia san
dariečiai ir šiaip pirmeiviai. Todėl šitų dviejų rengimų 

• šalininkai ir negalėjo vieni su antrais susikalbėti: juodas 
partyviškumo katinas perbėgo per kelią!

Trumbull bylai $778.
“8. Pittsburgiečių teismui

$961.06.
“9. Bimbos bylai $654.03.

“10. Papcun bylai $1064.30.
“11. Transporto darbiniu-^ 

kų Loredo ir Lynch bylak 
$225.

“12. Checker Taxi streikie- 
riams (Bostone) $300.“
Per kiek laiko yra padarytos 

šitos išlaidos, minėtasai sekreto
rius nepasako. Jisai taip pat 
gudriai nutyli apie kitus Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo išlaidas.

Fondo sekretoriaus užtylėtus 
dalykus šiek-tiek nušviečia kai
riųjų komunistų organas “Ai
das“. Jisai rašo, kad Tarptau* 
tinio Darbininkų Apsigynimo 
(International Labor Defense) 
atskaita, tilpusi šių metų gegu
žės mėnesyje laikraštyje “Labor 
Defender“, paduoda įplaukų ir 
išlaidų sumas už vieną pusmetį, 
kuris pasibaigė su 1925 m. gruo
džio mėnesiu.

Atskaitoje esą parodyta, kad 
per tuos šešis menesius įplaukę 
viso $22,778.85, O tarpe išlaidų 
esą pažymėta šitokių:.

Algoms (tur-but nuolatinių 
agentų) “2,277.50.“

Norėdami kalbėli apie Micke
vičiaus kūrybą, apie jo poezi
jos turinį, apie dvasių Vurime1 
visų pirma atjausti ir suprasti 
anų laikų stovį, Kokiais idea
lais ir kokia dvasia gyvena tė 
laikų žmonės. Tai buvo XIX 
amžiaus revoliucijų pradžia, vi
suomeninių, tautinių ir ekono
minių atamainų, nors gal to 
amžiaus < pradžioje dar negali
ma buvo to pastebėti. Tas pats 
dėjosi ir literatūroje. Klasinė, 
arba tikriau pasakius pseudo- 
klasinė baigė sava dienas, ma
tyti buvo naujos gadynės auš
ra — romantizmas. Kai atgy
venęs savo amžių klasicizmas — 
liepė kiekvienam savo pasekė
jui laikytis nurodyto keli’ >, ne
nuklysti į šalį, taip romantiz
mas visai priešingai užvedė po
etą ant aukšto kalno, parodė 
visus gamtos ir gyveiųmo įvai
rumus ir davė jam laisvę, o 
laisvės senai visi ieškojo iri 
troško. ■ *

Į tiečiams — lenkams, privers
tiems ieškoti prieglaudos užsie-

1 nyje.
Ir kai 1855 m. kyla karas: 

i Rusijos su Turkija, Adomas 
Mickevičius palieka Paryžių ir 
skuba į Konstantinopolį for
muoti lenkų legijono kovai su 
Rusija, nors tas sumanymas at
nešė jam mirtį. (“V. A.’’]

Rapolas Mackevičius.

kad tokioje valdžioje yra kas 
nors negero, kas nors slepiamo. 
Ir tokia valdžia jaučiasi netu
rinti žmonių pasitikėjimo. Lei
dus žmonėms žodžio ir spaudos 
laisvę, tokia valdžia gali likti 
nušluota. —Kalvis. '

PILNAI PASIDŽIAUGKIT 
RUGPIUČIO MĖNESIO 
7 DIENOMIS!

Pastabos

kryžiuočių neapy- 
kryžiuočių ncapy- 
kirminas ėdė jo 
į negalimybę ir

Bet jeigu katalikai (tikriaus sakant, katalikų vadai) 
nenori dėtis prie “Lietuvių Seimo* tai nesuprantama, 
kodėl kai kurie sandariečiai Chicagoje dedasi prie kata
likų vadovaujamo “Lietuvių Dienos” komiteto. Gal būt 
dėl ekonomijos — kad butų pigiau vienu traukiniu va
žiuot? ___ _  ___

Jeigu taip, tai pasirodys, kad “Lietuvių Dieno?’ ren
gėjai pristatys į Philadelphiją ir dalį delegatų “Lietu
vių Seimui”, kurio jie nenori pripažinti.

Platesniajai visuomenei iš to, žinoma, jokio nuosto
lio nepasidarys.

Val. liaudininkai ir socialdemokratai Lietuvos Sei
me balsavo, kad butų sumažinti mokėjimai iš iždo kuni
gams. Del to Brooklyno “Garsas” rašo:

“Carinė rusų valdžia nedrįso kėsintis tokiu atkak
lumu prieš bažnyčią, kaip ši Sleževičiaus kompani
ja”. ............ \ .
Bet tame pačiame to klerikališko laikraščio numery

je perspausdinta iš Kauno “Ryto” straipsnis, kuriame pa
sakojama, kaip Rusijos caro valdžia yra pasielgusi su 
katalikų bažnyčia Lietuvoje. Tenai skaitome:

“Tuo metu (apie 1812 m.) rusų vyriausybė bažny
čių turtus, susidedančius iš žemės, miškų, o dalinai 
ir kapitalų pinigais, paėmė savo globon ir adminis- 
tracijon (upravlenije), palikus Bažnyčioms tik mažu
tį tų turtų kiekį, visai neištenkantį bažnyčioms lai
kyti”.
Dabar palyginkite šituos faktus su “Garso” žod- 

žiais?

(?)

$2,-

etc.

Dar- 
šešisper 

agitacijai 
admidis- 
Kadangi 

buvo viso

Šitokį “teisingumą” parodo klerikalai visur, kur tik
tai eina kalba apie jų reikalus.

Del to, kad dabar Meksikoje yra susiaurinta kunigų 
teisės, tai klerikalų spauda rėkia, jogei prezidentas Calles 
(ištifrk: Kajes) naikinąs piliečių teises ir vykino despo
tizmą. Bet ar daug teisių turėjo Meksikos žmonės tais 
laikais, kai tenai viešpatavo’katalikų bažnyčia?

Yra faktas, kad kunigijos viešpatavimo gadynėje 
Meksikos ūkininkai ėjo per šimtus metus baudžiavas, ir 
tik revoliucijos juos nuo tų baudžiavų paliuosavo. Paga
liau, prie Obregono ir Calles’o Meksikoje tapo įvestas vi
suotinas balsavimas. Bet klerikalai šituos žmonių išva
duotojus vadina* “despotais!”

Apžvalga i
DARBININKŲ IŠNAUDOJI

MO BIZNIS.

A. D. P. Amerikos Dolerio 
Partijos) agentai karštai ragi
na darbininkus duoti/ aukų į 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo fondą, nes iŠ to fondo, 
girdi, gauną pašalpą streikinin
kai ,politiniai kaliniai ir kiti 
žmones, kovojantys už laisvę ir 
J., i buliuku klases gerove. To

fondo lietuvių skyriaus sekreto
rius paskelbė “Laisvėje” ir 
skaitlines ,parodančias, kiek ge
ro fondas jau esąs atlikęs. At
skaitoje randame šitokių davi
nių:

“1. Zeiglerio mainierių by
lai (be ant vietos suaukotų 
$2,200) pasiųsta ir išleista 
teismo vedimui $4,855.72.

“2. Saeco ir Vanzetti bylai 
$1,431.32.,

“3. IWW. deportavimo byla 
(N. Y.) $445.

“4. Aidoblistų organizato-

įvairiems išmokėjimams 
$249.30.

Apgarsinimams $706.06.
Organizatorių išlaidos 

088.12.
Kolektavimas, popiera ir cir- 

kulioriai $1,329.18.
Literatūra $734.84.
Telegramai ir kablegramai 

$185.80.
Šitos išlaidos vadinamos “vi

suomeniškomis”. Jų bendra su
ma — $9,048.01.

Po to seka “administracijos 
išlaidos“, kurios susideda iš se
kančių skaitlinių:

Ofiso algos $1,683.25.
Krasos ženkleliai $892.93 (!).
Randa, šviesa, telefonas 

$1,201.76.
Laiškai ir kitokios popieros 

(?) $633.12.
Telegramos ir kablegramos 

$15.96.
įvairus išmokėjimai $228.77.
Viso administracijos išlaidų 

$4,655.46.
I

Taigi tas Tarptautinis 
biniųkų Apsigynimas 
mėn. padarė išlaidų 
(“visuomeniškų“) ir 
tracijai $13,703.47. 
per tą laiką surinkta
$22,778.85, tai kalinių gynimui 
ir streikininkų paramai paliko 
tiktai $9,075.38.

Reiškia: beveik 60 nuošimčių 
aukų surijo pats fondas ir tik 
apie 40 nuošimčių aukų buvo su
vartota tiems tikslams, ku
riems jos buvo renkamos.

Bet ir tai dar ne viskas. Tar
pe išlaidų byloms ir streikinin
kų paramai yra pažymėta, kad 
$2,901.06 esą suvartota “įvai
riems išmokėjimams“. Jeigu 
atitraukti šitą sumą nuo aukš- 
čiaus minėtųjų $9,075.38, tai 
pasiliks tiktai $6,174.32.

Tai ve kiek iš tiesų buvo pa
skirta byloms ir streikininkams 
iš surinktų $22,778.85 aukų. Va
dinasi, tik apie 27 nuošimčiai 
liukų nuėjo tiems tikslams, ku
riems jos buvo skiriamos, o ko
kie 73 nuošimčiai tapo suvarto
ta algoms, agitacijai, literatūrai 
ir kažin kokiems neįvardintiems 
dalykams.

šitaip tas komunistų fondas 
“gina“ darbininkų klasės kali
nius. Aišku, kad tai yra ne 
gynimas, bet begėdiškas publi
kos išnaudojimas!

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės

1 NaujieinuKabtegramų

Adomo Mickevičiaus kūrybos 
pradžia kaip tik ir sutampa su 
romantizmo atsiradimu, nors 
vakarų Europoje jau senai ban
gavo romantizmo vilnys, plauk
damas ir ųaikifidamas klasiciz
mo liekanas. Lenkijoje roman
tizmas tik vėliau tepradėjo ro
dytis.

Aname skyriuje nors trumpai 
nupiešiau poeto gyvenimą, pa
žymėdamas kuriame laikotar
pyje jis rašo kuriuos veikalus. 
Taigi pirmame laikotarpyje jis 
taią) kitko parašė poemą “Gra
žina”. Gražina — tai yra kun. 
Liuiavario žmona, lošianti svar
biausią poemoje rolę. Atvykus 
kryžiuočių pasiuntiniams, Rim
vydas, patikimiausias Liutava- 
rio tarnas, praneša apie tai sa
vo viešpačiui ir prašo jo, kad 
jis nesusidėtų su amžinais* Lie
tuvos priešais, bet Liutavaris 
neparmaldaujamas liepia rink
ti kariuomenę. Gudrusis Rim
vydas pirm paskelbsiant ka
riuomenės' rįnkimąsi, aplanko 
Gražiną ir ją prašo maldauti 
vyro. Ji žinodama vyro užkie
tėjimą, pati apsivelka jo rū
bais ir kariuomenės priešakyje 
pradeda nelygią su vokiečiais 
kovą. Galop krinta kovos lau
ke ir kryžiuočiai ima viršų, bet 
tuo tarpu pasirodo juodas kar- 
žygis ir kryžiuočiai lieka nu
galėti. Kritusią Gražiną parve
ža į pilį ir senovės papročiu 
kartu su paimtais belaisviais 
sudegina ant laužo. Negalėda
mas pakelti to smūgio, Liuta- 
varis irgi žūna liepsnuose sy
kiu su žmona.

Turinys yra grynai romanti
nis. Veiksmas vyksta naktį, 
prie silpnos męnulio švįesos, 
juodas karžygis — tai vis gry
ni romantizmo padarai.

Jis buvo romantikas, o ro
mantiniams veikalams kurti 
šaltinių nebuvo. Lenkų praeitis 
buvo jau ištirta, žinoma (Naru
ševičiaus), uždangų Lenkija ne
beturėjo, o Lietuva priešingai, 
glūdėjo amžių užuomarštyje, 
kurios praeitis buvo daugiau 
pasaka, negu tikrenybė, todėl 
nieko stebėtina, kad Mickevi
čius būdamas Kaune, pradėjo 
tirti istoriją (kronikas) ieško
damas ten savo kūrybai me
džiagos. Aišku, kronikos rašė, 
apie senovės lietuvių kovas su 
apsupančiais iš visų pusių Lie
tuvos priešais, daug pridėda
mas ir daug praleisdamas. Mic
kevičiui svarbu buvo surasti 
šaltinis savo ramaptinei dva
siai, o ne Lietuvos praeities 
garbė. Jam Lietuva tiek terū
pėjo, kiek ji slėpė savyje me
džiagos romantizmui.

Kitas visai lietuviško pobū
džio veikalas yriv “Konradas 
Valenrodas“. ■

“Gražina’.’ gimė Kaune, “Kon
radas Valenrodas“ Rusijoje. 
“Gražina” turi savyje daugiau 
romantizmo, negu “Konradas 
Valenrodas“, o tai lodei, kad 
“Gražina“ gimė anksčiau, pir
mame Aticl^ęvičiaus kūrybos

laikotarpyje, ir ji'kaipo tokia, 
neturi jokių gal tendencijų, iš
skyrus romantizmą.

Visai kitaip atrodo “Konra
das Valenrodas“, šis veikalas 
buvo tendencingas, neveltui ap
sukrus senis Novosilcovas greit 
įžiūrėjo jame paslėptą mintį, 
“.ledyną bfon niewolnikow* jost 
zdrata” — kalba Vaidelutis ma
žajam Alfui, kurio širdyje pra
dėjo augti ir plėtotis Vaidelu- 
Čio pasėta 
kanta. Ta 
kanta, lyg 
širdį, stūmė
sukeltoji vaidentuvė — tėvynė 
Lietuva, jos grožis, jos turtai, 
ramus ir laisvas gyvenimas ne
bedavė Alfui ramybės. Tada bė
ga jis j Lietuvą,-į išsvajotą ša
lį, čia sutinka jį laimė — Aldo
nos meilė, jis išmoko ją pote
rių, pasakoja apie * krikščioiiių 
tikėjimo meilę, apie didį Dievą, 
Jo Motiną. Gyveno ylairningoi, 
kaipo vyras su žmona, kol už
plūdo krauju dvokiantieji kry
žiuočiai. Turėdami didesnę ka
riuomenės ’ jėgą, ima viršų, ir 
Alfas vėl palieka tėvynę iške
liaudamas į platųjį pasaulį. 
Keršto jausmas nepaleidžia jo 
krutinės ir jis pasiekęs tikslą 
— tapdamas kryžiuočių magi- 
steriu. Vaidelučio skatinamas 
ruošia kryžiuočiams kruviną 
pirtį, veda juos j Lietuvą ir čia 
išžudo visą jų armiją, ir ’patS; 
nesulaukęs teismo nutarimo 
įvykdymo — nusinuodija.

Kode! gimė šis veikalas Rusi-*

Kodėl bolševikų “Laisvė“ 
“nemato“ spaudos laisvės skir
tumo, kokia buvo prie klerika
lų valdžios ir naujosios •sočiai- 
demokralų-liaudininkų valdžios 
Lietuvoje? Todėl, kad “Laisvė“ 
visuomet mulkina savo skaity
tojus. O kodėl ji savo skaity
tojus mulkina? Todėl, kad leng-- 
viaus butų jų kišenius apskraus- 
tyti. “Laisvė“ žino (iš patyri
mo), kad juo žmogus labiaus 
prptiškai apmulkintas, tuo leng
vinus jis duodasi save medžia
giškai (iiinigiškai) išnaudot.

Skirtumas tarpe progresyvių 
žmonių laisvės šalininkų ir bol- 
ševikų-komunistų yra taip di
delis, kaip toli yra žemė nuo 
saules. Progresyviai žmonėą 
laisvės šalininkai visuoipet.. lais
vės reikalauja visiems.- “jhrio- 
nems ir už tai kovoja. Bolševi
kai gi kelia triukšmą" ir lais
vės reikalauja tik sau /ir savo 
vienminčiams. O kur jie turi 
galią, ten žmonių laisvę 
pasmaugia ir savo partijas 'des
potišką diktatūrą įsteigia. Tą 
aiškiausia' ,šiahcų£< paliudija bol
ševikų valdžia Rusijoj.

, Ką reiškia valdžios panaiki-

Linksmi draugiški suva
žiavimai kur nors miškuose, 
suteikia ddug smagumo šia
me mėnesyje, ir rugpiučio 
mėnesio piknikai yra geras 
dienos praleidimas. Tai va
landos ramumo, pasilsio ir 
romansų, jei tik jus jaučia
tės gerai. Bet šis laikas 
taipgi yra vasaros laikas vi
durių^ nevirškinimo, užkie- 
tiejimo ir kitų skilvio trobe
lių. ,

joj, o ne Kaune? Todėl, kaff 'himtfs_ indžio ir spaudos laisves? 
Mickevičius apsilankęs Rusijo-i 
je pamalė santykį tarp Lenki
jos Lietuvos pažemintos, iško- bijosi 
neveiktos, pavergtos ir Rusi
jos — triumfuojančios. Kas gii 
tuomet liko pavergtiesiems? 
Griebtis ginklo prieš nenugali
mą jėgą, atvirai šaukti pasau
lio pagalbos, kuri^ tuomet bu
vo kurčias ir aklas? čia ir 
glūdėjo paslėpta toje poemoje 
gili gili mintis, kurios iš sykio 
nieks negalėjo suprasti, net cen
zūra lengvai praleido. Įžiūrėjo 
ją, kaip anksčiau minėjau, gu-i 
drusis Novosilcovas, ir Micke
vičius, norėdamas antru kartu 
spausdinti, turėjo parašyti Įžan
gą Mikalojaus I garbei.

Palikęs Rusiją Mickevičius 
nukreipė savo genijų prieš Ru
sijos žvėriškumą, prieš sauva- 
lišką sutrūnėjusių valdininkų 
biurokratizmą, prieš jų žiauru
mą. (“Dziady“ dalis III)*). Ir 
čia Adomas Mickevičius nusto
jo būti bendrai idealiu žmogu
mi — tapo lenkas, kuriam rū
pėjo Lenkijos tragingas padėji
mas už vis labiau. Nereikia čia 
klaidingai suprasti, kad Micke
vičius tapo koks nors šovinis
tas. Jis kaip buvo kilnus ir pil
nas meilūs, taip ir pasiliko, bet 
pirmoje vietoje jam rūpėjo Len
kija. Jis dabar nustojo mylėti 
Lietuvą, ją mylėjo tiek, kiek 
reikalinga buvo jo poezijos tik-

Reiškia tą, kad žmonės valdžios 
nekritikuotų. O kodėl valdžia 

viešos kritikos? Todėl,

Trade Mark

DULBRANSEN 
REGISTERING 

PIANAS
pripažintas visų artis-

Neleiskit savo viduriams 
susigadinti vasaros dienuo- 
<3e, vartokit Trinerio Kar
tųjį Vyną, kuris pataisys 
jūsų vidurių suirimus ir jus 
galėsit pasidžiaugti gražaus 
sezono malonumais. Trine
rio Kartusis Vynas niekuo
met neapvilia: “Millvvood, 
Wash., Liepos 9. Aš turiu 
geresnį apetitą ir jaučiuosi 
daug geriau, Joseph Wag- 
ner”. Tai yra paprastos pa
sekmės nuo Trinerio Kar
čiojo Vyno. — Trinerio 
Healing Salve suteikia la
bai greitą pžtgelbą nuo per- 
sibrėžimo ir vabalų įkandi
mo. Bandykit taipgi Trine
rio Mosųuito Chaser, labai 
geras uodų prašalintojas! 
Jei jus negalit gauti jokių 
Trinerio gyduolių arba pri- 
rengimų pas savo vaistinin
ką arba pardavinėtoją gy
duolių, rašykit pas Joseph 
Triner Company, Chicago, 
III.

Daug musų, lietuvių, dar ir 
šiandien nenustojo gėrėtis “Po
nu Tadu“, . kaipo “gražiuoju 
Lietuvos Istorijos lapu“ (B. 
Kantvydis). Ką mes matome 
“Pono Tado“ epopėjoje?' Su
lenkėjusią bajoriją, persiėmu- 
sią kiaurai vidurąmjhų pažiūrų 
idealais, tą bajoriją, kurios li
kučiai dar ir šiandien gangre
nuoja Lenkijos valstybę, papro
čius, būdą. Kad epopėja yrą 
genijali, genijaus parašyta, pik 
na poezijos, epiško gamtos ap- 
rašymo, tai dar nereiškia, kad 
tbji epopėja yra gražus Lietu
vos istorijos lapas. “Ponas Ta
das“ yra ne kas kita, kaip ne
laimingos anų laikų Lenkijos 
atvaizdas, iš kitos pusės malo
nus emigrantams prisiminimas, 
tarpe kurių nebuvo meilės ir 
vienybės. , ’ >

Galop “Ksiegi pielfzymstwa 
Narodu .Polskiego“ parodo Ado
mą Micftcvičių, kaipo tikrą len

ką, kuris pradeda dvasiniai va
dovauti nelaimingiems stivo lau-

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

JOS. F. SUDRIK 
Pianu Krautuvė

3343 So. Halsted St.

) “Vėlines”..
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2745'

Jaunai panelei šių dienų2745. 
labai populiarus rūbas, patogus ir
praktiškas, hes galima dėvėti su 
suknele ir be jos. Labai gerai ap
saugoja rubus. Sukirptos mieros 6, 
8, 10, 12 ir 14 metų. 8 metų mer
gaitei reikia 2 yardų 40 colių mate
rijos.

Nprint. gauti,vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blanku t ę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savh vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti)

Naujienų: Pattern Depu, 1789 So. 
Halsted St., Chicago, IU.

NAUJIENOS Pattern Dept.

1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia |dedu 15 centų ir praiau at

siųsti ^psrvyadl No.......... —.
Mtero* ....................-..... per kratine

<VaMes ir parcrM)
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Laisvių Laikai”
Ruduo. Dienos trumpos. Jei- 

„ gu dar oras šviesesnis, giedra 
tai gali šį tų nuveikti. Bet to
kie orai Atai esti. O šiaip vis 
arba lietus arba rukai. Rodos 
nespėjo išaušti — žiūrėk jau ir 
vakaras.

Laukų darbai pasibaigia. Pra
sideda kūlė ir linų mynimas ir 
braukimas. Bet žmonės laisves
ni. Vakarai ilgi, nes niekas nei
na anksti gultų. Susirinks vy
rai ar jaunimas tai vienoj, tai 
kitoj troboj taip ir praleidžia 
visų vakarų besišnekėdami, be
juokaudami. Pasakos, įvairus at
sitikimai, vietos nuotykiai nuo
latinės temos. Jeigu susirinku
sių tarpe pasitaiko kas nors 
skaitančiųjų, tai kalbos įgyja 
kartais kitokio pobūdžio, nes 
tada mėginama ir papolitikuo
ti.

Mergaitės taip pat nenusilei
džia vyrams. Lyg tik sutems 
pasiima ratelius ir beguženan- 
čios po gražų būrelį pas kurią 
nors draugę. Ir čia išbūva ligi 
vėlyvų nuovakarių. *Klegesis, 
dainos, juokai. Ne tiek to dar
bo, kiek smagumo. Kaip įsijur- 
šina tai ir išsiskirti nebenori; 
taip joms malonu ir ramu pasi
daro.

Jeigu pasitaiko gražus vaka
ras, tai berniokai besitardami 
kur eiti, kaip vakaras praleisti, 
vaikščiodami po sodžių ir išei
dami į pasodę sumano ir padai
nuoti. Sustos kokia dešimtis vy
rų, kad paleis iš visos krutinės 
savo balsus, tai skardas eina 
per kelius varstus: iš karto jis 
atsiliepia artimuose krūmuose, 
paskui paupy, pagalios malonus 
dainos akordai sugrįžta ir iš to
limesnės girios. Tiesa, dainos 
galima girdėti tik rudenio prad
žioj, kada dažniau pasitaiko gra
žus tylus vakarai, žvaigždėtas 
dangus arba šviesi mėnesiena. 
Tik tokie vakarai tesukelia ūpą, 

• tik giedrią nakties tylą -tepalei- 
džia jaunuoliai savo svajones 
lakūnes.

Taip būdavo kasmet?. Bet 1905 
m. ruduo buvo jau kitoks. Vi
sa virto kitaip, žmonės pasida- j 
re neberamus. Visi kaž ko lau
kia, kaž ko prisivengia. Bendras 
žmonių ūpas atsiliepė ir jauni
mui. Ir pats jaunimas nebetu
rėjo tos vienybės, kokia tarp jo 
būdavo seniau. Jis jau suskilo. 
Viena dalis lyg pradėjo šalintis^ | 
slapstytis. Mat kartas nuo kar
to ta dalis dalyvaudavo slaptuo
se susirinkimuose. LikusiojlJ 
jaunimo dalis nusiskųsdavo sa- ■ 
vo draugais: vadindavo juos j 
puikaujančiais, išdidusiais. Bet 1 
tai nebuvo didžiavimasis. Tai i 
tik reikalas palaikyti konspira
ciją, kad neatsižinotų apie jau
nimo kuopelių ir apie kitų orga
nizacijų sumanymus tie, kurie» 
galėjo daug žalos padaryti. Tai 
ir slėiiėsi.

* ♦ ♦

Nors sodžius gyveno savo, ra- j 
mesnį gyvenimą negu miestai, j 
Bet miestų įvykiai ir čia rasda- ' 
vo atbalsio. Kartais būdavo ir j 
taip, kad kol žinia pasiekdavo 
tolimas parapijas ir sodžių už-

kampes, ji visai pasikeisdavo, 
jos prasmė iškrypdavo, įgyda
ma savotiško fantastiškumo. 
Vieną tokį dalyką čia neprošal 
bus iškėlus. Čia turiu galvoje 
“juodašimčius”. Kažkaip lyg ne
jučiomis žmonės ėmė kalbėti 
apie juodašimčius. Juo toliau, 
juo labiau. Pagalios tos kalbos 
taip žmones įerzino, kad dau
giau apie nieką ir nebegirdeda- 
vai. Paklausus, kas tie juoda
šimčiai, niekas nieko tikra ne
galėdavo pasakyti, šitas neaiš
kumas ir padarė tai, kad žmo
nės pradėjo tų juodašimčių lauk
ti lyg kitais metais “pasaulio 
galo”^ kad' laukdavo. Susitiks^ 
kaimynas su kaimynu — pirma 
kalba — juodašimčiai. Pusiau 
juokais pusiau rimtai vienas 
kitų būdavo draudžia nuo dar
bo, nuo ruošimosi žiemai, ąuo 
atsargos ir sandėtų gaminimo.

— Vis tiek ateis, nieko nebe
reiks, — būdavo pasako ir ran
ka numoja.

O jau moterys, vadinamieji 
“paštai”, tai jau tiesiog negir
dėtų neregėtų dalykų pripasa-i 
kodavo. Galop taip tos kalbos 
įsigalėjo, kad pasidarė net ne
beramu.

— Piauna, žudo, nieko neima, 
o tik gyvų nepalieka — apsi
klausyti nebegalėdavai.

— Eina nuo Bygos. Ten 
kraujo upės bėga. ..

— Visa laimė, jeigu dar 
laikys, per Dauguvą 
leis...

— Kas ten juos laikys?! Ty
čia paleido. Alat nori kitus išžu
dyti, o pasilikti jie Vieni. ’

Tokios ir tolygios kalbos ne
siliovė nė valandėlei, nors ta 
Dauguva buvo gana toli, o Ry
ga dar toliau. Bet kas to žiū
rės, kas ten tikrins, teirausis. 
Visi tik laukia lyg visai tikro 
dalyko. *

Pagalios ir susilaukė. Vienų 
naktį staiga paėjo žinia, kad 
“jau ateina”. Visur po vienkie
mius, dvarus, sodžius, mieste* 
liūs žmonės susikėlė kas vidur
naktį, kas trečių* valandų' kas 
vėliau. Žinia žaibo greitumu ap
ėjo kelias apskritis.

— Kelkitės, ruoškitės, jau N 
miestelį degina. Vyrai renkasi 
pas N, visi kartu eis į N sod
žių, iš ten vėl toliau....

Niekam nė į galvų neateina 
mintis, kad jeigu N miestelį de
gintų, tai tamsių naktį butų ma
tyti pašvaistė. Visi apsigandę, 
moterys verkšlena, pabudę vai
kiai paleido gerklines. Dvaro bo
bos išbėgo už trobų duobių ka-

jau

su-
neper-

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciali*

Šk urnas.

3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546

Res. Tel.
Beverly 2300

V— ■ - ............... ......................
V. M. STULPINAS £ CO.

Visados teikia teisingų ir greitų 
patarnavimų tiems, kurių nori pirk
ti, parduoti arba mainyti, namus, lo
tus, ir biznius. Taipgi siunčia pįni- 
gp» ir parduodu laivakortes, atveža 

'gimines iš Liietuvos' labai greitai, ‘t
Daro doviernastis ir kitokius do

kumentus. Delei teisingo patarnavi
mo visados kreipkitės pas

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6062

Chicago, III,

\ — Pasislėpsime, gal nerasi 
Vis tiek trobų nebepaliks.

Buvo net tokių atsitikimų, 
kad skerdė penimius, nes norė
jo mėsų pasiimti “į duobę” ii 
nors kiek apsidrausti nuo bado, 
jeigu išliktų gyvi.

Vyrai taip pat ne juokais rin
kosi. Kitas nors ir netikėjo juo- 
dašimčiaiss bet namie negalėjo 
nusėdėti. Ir kaip nusėdėti, kad 
raiti žmonės naktimis jodinėjo 
iš sodžiai^ į sodžių, iš parapijos 
į parapijų, ir skelbė, kad ten ir 
ten jau vyrai renkasi, kas su 
ginklu, kas be ginklo. Tiems 
žvalgams nereikėjo nė raginti.

— Jeigu visur sujudimas, tai 
ir mes eikime, pasikalbėkime, 
pasitarkime.

Musų apylinkėj dauguma rin
kosi į V-iškių sodžių. Susidaro 
didelis vyrų būrys. Kelios de
šimtys net “berdankomis” gink
luoti. Tos berdankos tai kiek se
nesnio tipo rusų armijos'šautu
vai. Kai įvedė naujuosius, tai 
senuosius (“berdankas”) tarp 
kita ko buvo išdalinę valdžios 
miškų sargams. Prasidėjus re
voliuciniam judėjimui karinės 
organizacijų kuopos ėmė ir nu
ginklavo tuos sargus. O kadan
gi beveik kiekviename sodžiuje 
būdavo tų kuopų narių, tai gin-

kluotų žmonių buvo gana daug. 
Ir štai “juodašimčių naktį” visi 
tie kovotojai ėjo ginkliuoti.

Tai buvo rodos pirmas, toks 
atsitikimas po ilgų nelaisvės 
šimtmečių (jeigu neskaityti 
lenkmečių), kada lietuvio krau- 
juj ir sieloj prisiminė senovės 
narsybė, kada į kovą ^aufcdayo 
uždegtų laužų pašvaistėmis. 
Juodašimčių naktį susiorganiza
vęs būrys buvo tikrai nepapra
stas, nors jam nebuvo kks daro, 
kadangi jokių juodašimčių ir 
nebuvo pasirodę. Tiesa, vėliau, 
Reakcijai prasidėjus,*buvo atvy
kęs dragūnų baudžiamąsai bū
rys, kuris žmonių anos nakties 
puikavimą palaikė sukilimo žy
giu ir pradėjo įmones suiminė
ti, ypač kas buvo pasakytas tu
rįs ginklą.

♦ ' ♦ ♦

Po šitokio sujudimo žmonės 
jau neberimo. Tiesa, pasibaigė 
visuotini streikai, jau pareidavo 
iš miestų laikraščių, kurie pa
tiekdavo tikrų žinių. Nuo to lai
ko prasidėjo sąmoningesnis Ju
dėjimas. Sąmoningesnis minių 
atžvilgiu, nes ta gyventojife da
lis, iflhri prigulėjo ar prie jauni
mo kuopų, ar prie politinių ori 
ganizacijų, ir prieš tai gana 
veikliai ir sumaniai darbavosi. 
Tik ji pastaruoju laiku savo

Look
to your health. Epsom 
Salts is štili the best 
Physic—take it in smali 
flavored tablets.

The Knight Lsboretorica. Chicago

u—

veikimu pasistengė permesti į 
minias. Prasidėjo milžininių su
sirinkimų laikas. Paleis per so
džius žinių — žiūrėk ir besi- 
rqnkąs visas valsčius. Sodžių at
stovų, vadinamųjų rinktinių (iš 
rusiško tariant j— vibarnų) su
sirinkimai buvo panaikinti. Val-

sčiaus reikalus turėjo ’ tvarkyti 
visuotinis gyventoją susirinki
mas, kuriame galėjo dalyvauti 
visi, neskiriant moterų. Kiek
vienam tokiam mitingdi būda
vo keletas kalbėtojų vietinių ir 
būtinai kas nors atvykusių iš 

(Tųsa ant 6-to pusi.)

Reikalaudami

RAKANDU

BANK!

ienas

Algos Diena]
KĄ JI REIŠKIA DEL JUSU

Jeigu liga aplanko jumis arba jūsų 
šeimyną, ar jus kenčiate todėl, kad 
jums stoka biskj pinigų?
O jeigu vėliau jūsų gyvenime jums 
bus reikalingi pinigai užlaikyti save 
tinkamai, ar jus turėsit jų?
Taip, jus turėsit! Jei jus taupysit po 
biskj kožną algos dieną. Jūsų taupy
mo sąskaita bus jūsų geriausiu drau
gu. -

Lietuvių Departmentas > 
JOHN ČAIKAUSKAS, Mgr.

Atdara šiandien nuo 9 ryto iki 8 vakaro

CENTRAL 7ST BANK
į 1112 West 35th Street

Resursų virš Vienuolikos Milionų Dolerių
* ..

MIMI

GARU APŠILDYMAS ARBA KARSTU VANDENIU APŠILDYMAS
ĮVEDAMAS TIKTAI UZ $25.00 ĮMOKĖJUS

O kitus mažais mėnesiniais išmokėjimais, įvesirpe apšildymo reik- 
* menis i jūsų namų. Jei jus apie' tai žiiųęeidaujate, pašaukite mu- 

mis telefonu arba atsilankykit į musų ofisų, mes atsiųsime namų 
J šildymo inžinierių, jis aprokuos ir išaiškins, kaip mes galime įves- 
■ ti namų apšildymų išmokėjimais. Tik gaukit musų apskaitliavimų, 
F mes darodysim. Musų boileriai ir radiatoriai jūsų name, reikš ma-' 
L- lonumų šaltame ore. Musų namų šildymo inžinieriai pagamins 

jums planus ir nurodys kaip darbų atlikti, galit atlikti darbų pa- 
tys ir sutaupyti pinigų. Mes paskolinsim jums įrankius dykai dėl 

" atlikimo to darbo. Veikit dabar, sutaupyki! pinigų ir nesirūpin
kit Nelaukit iki paskutinės minutės, nes šaltas oras jau bus greit. 
Mes taipgi užlaikome pilnų pasirinkimų plumbingo reikmenų la

bai nebrangiomis kainomis. Musų materiolas garantuotas, kad 
yra pirmos rųšies. Kiekvienas materiolas pirktas nuo musų turi į 
penkių metų garantijų. Tikrai žiūrėkite musų teisingos vietos ir I a 
tikro adreso. Musų vieta yra visas blokas ilgumo, su .didele iška- L 
ba ant namo su didėlėmis raidėmis. M. LEVY & 00., kampas 22 ir 
State St. v

• >
Imkite bile karą iki 22 St. ir važiuokit iki State St., ten

Ten mumis rasite,

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
L S. '

\ ' v

fl ' B— > į

22nd
Telefonas j visus departmentus Calumet 0644—0645.

State

išlipkit

Streets
Atdara vakarais iki 9 vai. Nedaliomis iki 1 po pietų

MUSŲ SOUTH CHICAGOS SKYRIUS 9300 COMMERCIAL AVENUE. Telefonas j visus departments Saginaw 4847 

Mes taipgi turime skyrium antrarankių daiktų departmentų, su garantuotais boileriais,'radiotariais, tank heateriais, 
paipas ir fitingus labai pigiomis kainomis. Apsimokės jums pasimatyti su mumis kol musų stakas dar yra didelis

Lankykite Didžiausias 
Lietuviu Krautuves įt Į

. Chicagoje, 1 i
• THE PEOPL.ES 
FURNITURE CO.I

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

Dvi Didelės Krautuvės
^o^JįtniĮme Qapąįįį

1922-32 So. Halsted Street
• Priei 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

“OREMUS”
1) . “Oremus” garsi gyduolė 

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

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

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.) _ 
3313 So. Halšted Street 

Chicago, 111.

KONTRAKTORIUS
Statau naujus namuš ir taisau se

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

K. Polomski
’ 1026 yN. Ashland Avenue

Tel. Brunsvvick 5.120

Town oi 
Lake

Priima paskelbimus N«u- 
|ienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon,

G. Luošiui
161G W. 47th Street

PEOPL.ES
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“LAISVIŲ LAIKAI

Phone Boulcvard 6208 
Privatiniai Ambulansal

L J. ZOLP
Graboriui ir Pagrabų direktorias 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46th St, Chicago

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius .

Musų patamav ina* laidotuvėse 
ir kokiam reikalą, visuomet estą 
sanžiningas iv nebrangus, todėl 
kad neturime Liridų užlaikymu 
skyrių.

3307 Autarn Avė. ~
Chica;)*, 111.

j:M

NAUJIENOS, Chicago, UI.
,., . ... < . _ . . . __  _ - ■ - ■

A +' A
PADftKAVONft

A. A. Juozapas Skukauskas, 
kuris mirė Rugpjūčio 7 dieną, 
1926 ir palaidotas* tapo Rug
pjūčio 10 d., o dabar ilsis šv. 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atsidė- 
kavot tiems, kurie suteikė jam 
paskutinj patarnavimą ir paly-* 

dėjo jj į tą neišvengiamą am
žinybės vietą. «*

A Z
Mes atmindami ir apgailėda

mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padė
ką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkavojame 
musų dvasiškam tėvui, Kun. 
Puleikiui, kurs atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jo sielą; dė
kavojame graboriui Masalskiui 
kurs savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo ji j amžinastj, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius, dėkavojame gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau musų my
limas v v ras. tėvas ir brolis sa
kome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Moteris, Sūnūs ir Broliai

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Grahorius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
joau negu kiti, to- 
<iel, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
VtėA.

OFISAS: 
668 W. 18th St. 
T d Canal 6174 

SKYRIUS: 
32*8 S. Halsted St 

Blvd. 4063 „

S. 0. I.AGHAWIGZ
Lietuvis Cfraltorius 

ir Balzamuotojag *■ 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, Dl.
Patarnauja laido

tuvės© kuopi^pausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite uŽga. 
nėdinti.

Tel. Ganai 1271 
ir 2199

(Tąsa nuo 5 pusi.)
*-------------——------------- ------------------- 1 .--------;——■

kitur. ^Kadangi susirinkimai iš
eidavo labai skaitlingi, tai jie 
įvykdavo valsčių kiemuose ai 
kur kitur ore, nes salėsna žmo
nės nesutilpdavo.

Kaikuriuose valsčiuose senoji 
valdžia buvo “sulikviducta” dar 
prieš Vilniaus seimų. Likvidavi
mas įvykdavo labai lengvai. Ka
rinės kovos atstovai nueidavo 
pas rusą raštininką ir grasyda
mi revolveriais pareikalaudavo 
atsisakyti nuo vietos. Daugely 
vietų taip atsitikdavo ne tik su 
raštininku, bet ir su mokytoju 
ir net su uriadnįku ir žandaru. 
Jiems tiesiog būdavo įsakoma 
kraustytis sveikiems iš kur at
vykę. Keletas žalingesnių ir 
žiauriau su žmonėmis elgusiųsi 
policininkų buvo nudėta. Ruso 
raštininko ir mokytojo vieton 
bu?o kviečiami lietuviai, o poli
cijos visai nebebuvo kurį laiką 
(atskirose vietose).

Susirenka būdavo tūkstantinė 
minia ir klauso ramiai Orato
riaus. O tas kad pradės: /

— Draugai! Broliai lietuviai! 
Caro valdžia, kuri taip daug 
žmonių kraujo ir prakaito išgė
rė, kuri tiek laiko mus engė ir 
kankine, šiandien jau griūna, 
:aro sostas jau braška, švinta 
skaistesne dienelė ir musų tėvy 
nei Lietuvai. Gana to jungo! 
Gana vergavus kitiems, šian
dien patys paimkime valdžią į 
savo rankas, patys savo reika- 
us tvarkykime. Varykime lauk 
:aro bernus kyšių Jupikus ii 
girtuoklius. Dabar savo tėvynėj 
mes patys šeimininkai. Vals
čiuose ir mokyklose turi sėdėti 
musų žmonės, o ne kokie atėju- 

I nai, kurie nenori pripažinti jo
kių teisių musų kalbai, šalin 
juos. Tegyvuoja laisvė!

— Tegyvuoja, uraaaaa! 
Visa minia šaukia griaustinio 
smarkumu.

— Vyrai! Draugai ir draugė.-., 
Vilniun kviečia tam tikras ko- 

'mitetas nusiųsti musų atstovų, 
— pradeda kitas oratorius. 
Turime čia apsvarstyti tą reika- 
a ir išrinkti du savo atstovu. 
Jie ten susirinkę iš visos Lie
tuvos nutars, kokia. tvarka rei
kia įvesti musų tėvynėj, turės 
ipsvarstyti, kaip padaryti, kad 
švaryti caro bernai vėl nesu 
grįžtų 'ir neatsisėttų ant musų 
prando. Jie turės nutarti kaip 
.us su Lietuva. Vyrai! Nutar- 
rime, kad norime, kad visą mu- 
ų šalį valdytų visų žmonių rink- 

"i atstovai, kurie susivažiuos 
steigiamajam Seiman Vilniun. 
Steigiamasis Seimas nustatys 
musų šąlies tvarką, ir kaip jis 
nutars taip ir bus.

— Taip, taip! — minioje pa
sigirsta balsai, — teisybę kal
ba. '

— Draugai ir draugės! Siu
vau išrinkti atstovais Praną Pe
trulį ir Povilą Pūkį. Kas už juos, 
skelkite rankas! '

Visa Yninia kelia lankas ir 
Kaukia.

— Už Petrulį, už Pūkį, 
i — O dabar, vyrai, skirstyki- 

ės namo, negirtuokliaukite, bai- 
Į re oratorius.

<ad mokame 
gyventi, geriau ir gražiau, negu 
uriadnikams ir prištavams val- 
lant. Parodykime pavyzdį. Apie 
kitą susirinkimą bus duota ži
nia vėliau. Teprasmenga caro 
valdžia! Tegyvuoja laisvė! Te
gyvuoja žmonių valdžia! Tegy
vuoja Steigiamasis Seimas Vil
niuje! Kiekvienam obalsiui mi\ 
nia pritaria galingu “ura!”

Ir tikrai žmonės mažiau gir
tuokliavo, nors degtinės galėjai 
visada gauti, nežiūrint, kad “vy- 
napoliai” buvo sudaužyti ir pa
naikinti. žmonių ūpas buvo taip 
pakilęs, ir jis daugelį mėgstan
čių išsigerti sulaikydavo nuo 
to.

Ir taip mitingų banga ėjo nuo 
valsčiaus prie valsčiaus, visur 
sukeldama žmones, kurie drąsiai 
reikalavo saVo teisių. Tai buvo 
tikrai “Laisvės laikai”.,

— Parodykime, 
patys tvarkingai

5

Patarimas Draugystėms
Kaip gauti 9% už indėlius ir padidinti jos turtą

Amerikos lietuvių draugystės turi po 
keletu tūkstančių dolerių, už kuriuos gauna 
labai mažų nuošimtį. Tų nuošimtį bųtų la
bai lengva padidinti padedant pinigus ant \ 
metų laiko j Lietuvos Koperacijos Bankų.

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

Liętuyos Koperacijos Bankas duoda pa
skolas ūkininkams, jų ukiui pagerinti. Jo 
tvirtumo pamatas yra žeme, užtai jam 
gresia jokie pavojai, jokios katastrofos, 
tai butų ekonominės, ar politinės. Kopera
cijos Bankas yra galingiausias bankas Lie
tuvoje, ir lygus didžiausioms bankams kitose 
šalyse. . *

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

pa-

ne-
ar

šimčiai mokami kas pusmetis: sukakus pusei 
metų nuo įdėjimo dienos — 4'/2% ir sukakus 
metams — 4!d%. Visa tai prisiunčiama ^če
kiu išduotu indelninkų vardu ir išmokamu 
Amerikoje — doleriais.

Kiekvienas narys norintys padaryti ge
rų savo draugystei privalo pakelti šį klausi
mų artimiausiame susirinkime ir reikalauti, 
kad draugystė imtų *9% už savo pinigus 
Draugystė priimdama šį sumanymų, turės iš 
jo didelę naudų sau ir padarys daug gero 
Lietuvai, pagelbėdama jai be svetimųjų ka
pitalo pakelti krašto ūkį.

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

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

PINIGŲ SAUGUMAS PILNAI UŽTIKRINTAS

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
KAUNAS, LIETUVA

r Visais reikalais ir su indėliais kreipkįtės į Koperacijos Bahko įgaliotinį Amerikoje,

NAUJULNll BRN
1739 So. Halsted St Chicago, III
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PRANEŠIMAI ĮVAIRUS skelbimaiASMENŲ OOJIMĄIpaliko. Be aliojo, reikėtų jau 
1 pradėt veikti ką nors, kad slŲ 
I ruošus 
' kokį

SLA. 6-to Apskričio 
Pastogėj vėl bendrom spekop). 

vakarų ateinantį sezonų.
—Rup.Sveikatos departamentas

skelbia, jog Chicagoj žymiai su- * 
mažėjęs vaikų mirtingumas. •

iTai vyriausia paeiną, nuo pieno, - - ,
prižiūrėjimo. Praeitais metais darbštumu r draugingumu. Jo 

. iiki rugp. 1 d. gimė 32,313. vai- ku°P°s Pasiuntė į seimą H dele- j£u|turos Ratelio išvažiavimas 
kų, o mirė nesulaukę vienų Ratus, visus rinitus, ištikimus t 

'metų 2,843. šiais metais tuo Susivienijimui senus darbuoto- ( Sekmadienyj, rugpiučio 15 d., 
, Konferencijose tuščių gin- jeį oras bus gražus, Kultūros 

čų ir kerštavimų nėra jokių, ratelis turės išvažiavimą į Jack- 
Apskričio valdyba darbšti, nes 80n Park. Dalyvaus nares, jų 
ji laikas nuo laiko renkasi ir tėvai Ir artimi draugai. Tai 
tvarko kuopų darbuotę bei riša nebus kokis trukšmingas bei 
Susivienijimo iškilusius klausi- skaitlingas parengimas. Kultu- 

Vaiku sauaoiimo asociaciia muS’ Ku‘P tarp delc.ga^’ taip rietts neskaitlingos, nes į Rate- 
, ‘ ‘ u i vi vadybos narių sutartis ir drau- Jį priima tik aukštesnes mo

ldave prokuroru! skundą ka< ■ j s pavyzdill!?as. visi po- kyklas ir kolegijas lankančias 
dauguma kabaretų ir pakel mų . bn)1 SVe-i/baigusias mergaites. Iki šiol

k.. . • b • "»">>>. kusnių. Let blo-l vaišėmis, kaip ir visos narės yra Amerikoj girnų-
Taschjian ui, kuriam (sukako O giausias dalykas esąs tas, kad *

metų amžiaus, pasidarė nuobo- tose nelegalėse lindynėse esąi 
du vienam gyventi. Tad jis su- tankiai galima užtikti policmo- 
manė surasti sau draugę. Aluty- nūs. 
damas, kad vedybinis gyveni
mas yra gan pakrikęs, jis nu
tarė apsisaugoti kontraktu. Mo
terų, kurios tekės dei pinigų, 
atsiras daug, — galvojo jis. 
Kad to neatsitiktų, reikia su
rasti toki moteris, kuri sutik
tų kontraktą pasirašyti. 

Toki moteris atsirado asine-

ŽINIOS
Vedybų kontraktas

6-tasis arba priešbdlšeyikiška- 
sis apskritis pasižymi tvarka, North Side

Septynių dešimčių metų yyras ^čiu laikotarpiu gimė 34,591j Jus* 
at Inai . • 'X«isako, jog žmona ne jį mylėjusi, L mjr{; 2,591. 

ale jo pinigus • , ,

RitcoS Tashjian, turtingas 
pirklys, patyrė. jog moteriai 
kontraktas tiek tereiškia, kiek 
diplomatams įvairios sutartys, 
kurios reprezentuoja tik “popie-

Kabaretai operuojami 
be laisnių

i--------------------------

Traukia teisman už 
dvipatystę

priguli broliokai* organizacijai, sios lietuvaitės. Jų tikslas yra 
(Pereitos žiemos du parengimu siekti kaip galint augštesnio 
■davė gražaus pelno, todėl ir mokslo, būti kultūringomis kal-

la-
piniginis apskričio stovis geras, boję elgesyje, apsirengime, r% . • /» a 1 •¥• _ 1.__ ; ra . . - V ■ •Prie 6-to apskričio priklauso 6 pratime socialių problemų, 
kuopos. Kiek yra gerai žinoma, vintis dailėje ir tt.
iš 2-ro arba bolševikiško ap-1 Butų gražu, kad ir kitose 
skričio pasitraukė llarvey kuo- kurijose lietu vaikės 'įsteigtų

Simano Daukanto Draugljoa nariai 
esate kviečiami pribūti į pikniką Chi
cagos Lietuvių Auditorijos, Nedėlioj, 
August 15 d., 1926 m., Bergman's 
Darže, Riversido, III.

Draugijos Direktorius
— Thomas Janulis

Ainerican Lithuanian Citisens 
Club laikys savo mėnesinį susirin
kimą ąedėlioj', rugpiučio 15 d., 1 
vai. po pietų, McKinley Park sve
tainėj. Būtinai turit būti, nes daug 
svarbių dalykų y,ra svarstyti, ir ne
pamirškit atsivesti naujų draugų.

Jos. Eringis, rašt. ____ _ »
Draugystė Meilės Lietuvių (Ame

rikoj laikys mėnesinį susirinkimą 
rugpiučio 14 d., 1990 So. Union
avo., 7:30 vai. vakare. —Valdyba.

Išvažiavimas SLA 6-to apskričio 
įvyks septintadieny, rugpiučio 15 
dieną. Beverly llills, ant Birutės 
kalnelio, prie Western avė ir 85-tos 
gatvės. Prasidės nuo 12 vai. vidur
dienio. Bus gražus programas, kal
bos, žaislai, šalti gėrimai ir už
kandžiai. Gatvekariais geriausia va
žiuoti Ashland aye. iki pačiam ga
lui, kol sustos, o paskui eiti į va
karus. Todėl visus nuoširdžiai kvie^ 
čiame skaitlingai dalyvauti.' Jeigu 
lietus lytų, tai važiuokite į Mildos 
salę ant Halsted st.

Pramogų Komisija

JIEŠKAU (Dan) John Bouzis. Jis 
pirmiau gyveno j 2956 So. Emerald 
Avė., Chicago. Svarbus reikalas, te- 
?ul tuojau atsišaukia, visi jo 
tai yra sutvarkyti gerai.

JUOZAPAS AŽUKAS 
3303 Auburn Avenue 

Chięago, III.

APSIVEDIMAI

daly-

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
Spauzdinam įvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

710 W. 33rd St., Chicago, III.
I Tel. Yards 67511

Delbei! C. Prevo 
wood avė.) tapo apkaltintas 
dvipatyste. Kaltina jį jo buvu
sioji žmona, Alice Prevo. Del-

PAIEŠKAI! apsivedlmui draugės 
nuo 35 metų iki 45 m. Gali būti 
kati ir su dviem ar trimis vaikais, 
bile butų protinga ir mylinti drau
giškų gyvenimų. Aš esu 45 metų, 
turiu biznį. A. J., 1739 S. Halsted 
st. Bok 839, Chicago, III.

JIESKO PARTNERIŲ
PRIIMSIU partnerj j bučernės ir 

grosemės biznį; arba mainysiu ant 
mažesnio biznio. Vienam perdaug 
darbo. 3349 So. Wallace St.
..................... ■ ,^-—4—,

ISRENBAVOJIMUI

STOGDENGYS I ’ft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
Ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. (staiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų 'den
gimo (staiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L' J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawnaale 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
• ’ •5' Grosernių, Bu-

Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kandžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas. žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.PASIRENDAVOJA 6 kam
barių moderniškas flatas. Jani
toriaus prižiūrėjimas. Hendos 
mėnesiui '$65, flatas randami 
3209 Auburn Avė. Klauskite pas 
M. KIRAS, 3335 S. Halsted St.
i--------------------- (;——** -1 1

RENDAL flatas 5 ruimų, pečiais 
šildomas. 7018 S. Artesian Avė.

RENDAI 6 kambariai, karštu 
vandeniu apšildomi. Kreipkitės 2937 
S. Emerald avė.

ko- 
pu- 
ar-

' gatvės apielinkės kuopa. Girdėt timesnę pažintį, taptų amžiaus 
yra ir daugiau pasitraukusių draugėmis ir vichos kitoms rei- 
kuopų. Vadinasi, bolševikai kale pagelbėtų.,—<Una. 
nebeturi savo apskrityj ne pu
ses kuopų, kiek pirma jie turė
jo. Jie ir mokesčius sumažino, 
ir laiškais agituoja, ir šmeiži

kus į kuopas siuntinėja ir kitaip 
kuopas prie savęs masina, vie
nok smunka ir viskas. Kaip tik

136 kp. nuo jų apsivalys ir ateis 
į 6-tą apskritį, 
komedijoms. O 
tai padarys.

Rytoj 6-tas 
draugišką

(6056 Ken-^a’ ^ockfoi’do kuopa ir 18-tos našius ratelius. Jos sueitų j

Cicero. — Dr-stės Lietuvos Ka
reivių mėnesinis susirinkimas at
sibus sekmadieny 1 vai. po pietų, 
'Liet. Liuosybės svėt., 14 st. ir 49 
Ct. Bukite visi laiku. —Sekretorius

nyj Varjabedian. 38 metų am-,bert į kaltinimą Ijąltinimn at- 
žiaus, ir spalių 22 d., 1925 m. sako. Jis tvirtina, kad Alice ir- 
ta|X) kontraktas
Kontrakte tarp kitko sakoma: įėjusi divorsą, 
“Aš reikalauju, kad mano žmo-'už jo.
na visakame butų man ištiki- -------
ma, etc.” Toliau: “Ji privalo I 
labai mane mylėti ne dėl pini
gų ir turto. Pinigais paremta 
ženatvė yra silpna ir baigiasi
nelaimingai ir t.t.“ nette Lapp (2031 W. 23 st.) ir

žmona, iš savo pusės, kon- jos palydovą Louis Dukoverj 
trakte sako, jog jinai mylinti mažame parkely prie 27 gat. ir 
Tashjianą ir tekėjusi už jo ne Marshall blvd.
dėl pinigų ir turto. Ji pasiža-1, Du vyrai atėmė iš Lapp $35 
danti klausyti, būti jam ištiki- ir bando nusivilkti j krūmus, 
ma ir dalintis jo džiaugsmais kuomet kiti du saugojo Duko- 
ir nuliūdimais. ivecų. Bet mergina . pradėjo

Tashjiano ženybinis gyveni- šaukti ir paleido į darbą kumš- 
mas buvęs laimingas tik vieną čius. Tąsyk užpuolikai sumušė 
mėnesį. Po to jo žmona pradČ- merginą ir patys pabėgo.
jusi neboti kontrakto. “Kai aš.1 -----------------
jai priminiau apie kontraktą”, | 
sako Tashjian, “tai ji nusijuo-1

• kė, sakydama: ‘Amerika yra 
laisva šalis — ir aš darysiu, 
kaip man patiks’. ’’

Be to, ji nenorėjusi namų 
prižiūrėti, sakydama, jog na
mai esą kalėjimas. Vakarus ji 
praleisdavusi nežinia kur. Į jo 
užmetimus atsakydavusi, jog 
tai ne jo reikalas. Priegtam 
ji perdaug vartojusi visokių te
palų ir miltelių. |

Tashjian esąs tikras jog j priggrg penki žmonės 
žmona ištekėjusi uz jo dėl pi- °

- i i-*. i • m i, i Trečiadienio vakare ir ket-Visai ka kita sako p-ni fash-1 . . ™ ..... .. i , . virtadienyj Chicagos maudykle-iian. Ji tvirtina, kad jos vvras . _ _ . . \ J
... v . v. se prigėrė penki žmones,esąs tiek šykštus, jog slepda-, 

vęs nuo jos net sviestą. Dabar 
ji reikalauja divorsą, kaltinda
ma savo vyrą žiaurumu^

Tashjianą gina Charles E. 
Erbstein, vienas žymiausių Chi
cagos advokatų. Erbstein' 
įtrauks j bylą ir kontraktą, ku
riuo pasiremdamas jis bandys 
įrodyti, jog p-ni Tashjian ne
pildė savo pasižadėjimų.

padarytas.'gi bigamiją papildžiusi: ji lietu- 
kai ištekėjusi

Vaidilų Brolija tvirta 
kaip mūras

Bandė išgėdinti 
merginą

Keturi vyrai užpuolė Antoi- 
nette Lapp (2031 W 

savo pusės, kon- jos palydovų Lziuis

Įsipainiojo j elektros 
vielas

Kasimir Burck, 17 metų am
žiaus (2303 S. Albany avė.), 
belipdamas į stulpą įsipainiojo 
į elektros vielas. Dideliu vargu 
jis tapo išgelbėtas ir nugaben
tas į ligoninę. Jo kūnas pusėti
nai apdegintas. Daktarai betgi 
turi vilties, kad nukentėjusia 
pasveiks.

Statys naują viešbutį
Pril 232 E. Ontario st. bus 

statomas naujas didelis viešbu
tis. Už žemę toj vietoj užmokė
ta $100,000.

Platins Ogden Avė
Trumpoj ateity busianti pra

platinta Ogden Avė. Ji busianti 
40 pėdų plęcio. Tai daroma tuo 

.. ... . tikslu, kad turėjus naują keliąCarroll Lonensberry, 19 me- , . ... .n v . automobiliams.tų (1532 oodlawn avė.) nore-,
jo jiarodyti savo draugui Ja-1 z

JS'””Lieluviii Rateliuose.
volveris netikėtai išsišovė ir 
Hess tapo sužeistas į petį,

Sužeidė savo draugą

Šeši jaunuoliai laimėjo 
atostogas

Town of Lake
Sugrįžo iš Lietuvos Zolp

šeši Chicagos jaunuoliai nuo
11 iki 16 metų amžiaus įgijo gerai
“cow boy” ciną ir tuo pačiu va- real estate biznierius 
Racijas. Jie bus pasiųsti ke- mylėtojas J. J. Zolp. 
Jiom* savaitėms į Ncw Mexico. išvažiavęs į Lietuvą
Konteste dėl vakacijų dalyvavo savo gimines. Dabar sugrįžo at- 
apie 6,000 jaunuolių.

Nesenai sugrįžo iš 
žinomas šios

Lietuvos 
kolonijos 
ir dailės 
Jis buVb 
aplankyti

gul pilnas energijos ir pasiry
žimo dirbti savo bizny j, o taip
gi dailės srity. Mums, town of 

šakiečiams, butų įdomu iŠ p. J.
Cliffprd Beasley, jo žmona ir J- Zolpo išgirsti žinių apie Lie

ju vienų metų vaikas tapo trau
kinio užmušti netoli Morrison, Į 
UI. Jie važiavo automobiliu, ku
rį sudaužė nepastebėtas trauki
nys.

Žuvo visa šeima

tuvą.
— F. T. P.

Beasley gyveno 9806 Avenue 
H., S. Chieagoje.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Vaidilų Brolija, įsikūrusi 
North Sidėj, turi narių visoj 
Chicagoj ir keletą kituose mie
stuose. Nors į ją priimami tik 
parinktini žmonės ir daug kan
didatų atmetama, vienok ji jau 
skaitlinga. Jei nebūtų taip keb
lu įstoti ir įstojimas nebūtų 
brangus, ji greitai taptų milži- 
nu* . - ; Vaidilos renkasi gražiausiose 
svetainėse; jų parengimai ge
resni ir svetingesni, negu visų 
kitų. Vaidilų tarpe rasi ir ga
rbiausius muzikus, dainininkus, 
profesonalus, žurnalistus, visuo
menes darbuotojus. Tai yra lic-

Sidarbrinės vestuves ir kitkas tuvilJ tautos smet01ia.
. ' • Vaidilos tai tikri lietuvių ma-

antrasis liks
36-toji neužilgo

apskritys turės 
pasilinksminimą 
Reikia tikėtis, 

kad jame dalyvaus nemaža Su-, 
sivienijimo darbuotojų ir drau
gų. — Oi’ganiz.

So. Englewood

So. Englevyoodo lietuviai tu- sonaį arfoa farmazonai. Nepap- 
ri pavyzdingų šeimynų. Viena,! 
tokių yra pil. Pranas ir Roza
lija Lileikiai. Rugpiučio 7 d. 
I>il. Lileikiai, kurie gyvena sa
vo gražiame name, 8123 South 
Normai avė., apvaikščiojo 25 
metų moterystės jubilėjų, ki
taip sakant, turėjo “sidabrines” 
vestuves. Vestuvės buvq tikrai 
šaunios. Daug buvo svečių, 
daug įvairių valgių, geri muzi
kantai. Viskas Jauvo taip pri
rengta, kaip geroms- vestuvėms 
yra reigalinga. Giminės drau
gai bei pažįstami suteigė daug 
gražių ir brangių dovanų jiibi- 
lėjantams.

Pil. Lileikiai turi penkias 
dukteris ir vieną sūnų: Murė, 
Juzė, Rozalija, Bronė, Ona ir 
Pranas. Nežiūrint to, kad jie 
yra čiagimiai, bet lietuvių kal
bą, ypač mergaites, vartoja 
gražiai. Marė, kuri turi ‘21 m., 
pasižymi nepaprastu darbštu
mu ir be amerikoniškos ambi
cijos. Mergina verta gero vai
kino. Rozalija mokinas skam
bint pianą, o Bronė mano mo
kintis smuikuot.

So. cnglewoodiečiai, kiek te
ko patirti, yra susidomėję mu
zika. Daugelio šeimynų vaikai 
mokinas šiokį bei tokį muzikos 
instrumentą. Tas puiku. Teko 
užeiti pas pil. Radzevičius; jų 
duktė, rodos Margaret, uždai
navo “Kur bakūžė samanota”. 
Ji turi gražų įgimtą balsą. Jai 
reikėtų, pasimokyti su geru mo
kytoju, sakysim, su p-nia O. 
Pociene. Tadh tikrai englewoo- 
diečiai susilauktų savos lakštu
tės. Radzevičių sūnūs pas- p. 
K. Gaubį mokinas fYiano. Pil. 
J<astas Gąubis vietos lietuviams 
dailės srity daug naudos daro. 
Jis mokina dailės chorą,\ yra 
įsteigęs muzikos mokyklą ant 
81 ir Halsted gatvių. Tai labai 
brangi ir kilni įstaiga. Visų lie
tuvių prievalė jaja naudotis.

Dailės chor&s ‘ esąs išrinkęs 
delegatus į jaunuolių jungtinį 
komitetą, tik laukia ką padarys 
Jaunuolių Orkestras, Jaunoji 
Birutė ir kitos jaunuolių orga
nizacijos. Matomai, engle\voo- 
diečiams pirmas bendras jau 

t. . v. . ,, 1 . Kl UIHIZ.IU U UIVnuolių susipažinimo vakaras draugijos nariais.

rastai brolingi kitiems. Kiekvie
nas vaidila, taip sakant, yra 
džentelmanas. Iš visų atsirado 
tik vienas, kurio vaidilos neno
rėtų turėti savo tarpe. Ketina
ma jį bausti arba prašalinti iš 
organizacijos. Visi kiti sugyve
na dailiau, negu tikri • broliai. 
Nematyti niekur, ■ kad vienas 
vaidila kenktų kitam; vienas 
kitą gina ir gelbsti visom išga
lėm. šitokios organizacijos se
nai lietuviams reikėjo.

—Kandidatas.

Pranešimai

Burnside. — SLA 63 kuopa rerv- 
gia išvažiavimą sekmadieny, ąugp. 
15 d. Kurie turite tikietus nuo plr- 
nriaus, tai yra geri dėl tos dienos. 
'I'rokai bus prirengti po nr. 1036 
E. 93 stv kaip 9 vai. iš ryto. Kurie 
norite svkiu važiuoti, tai galite ti- 
kietus gauti pas pinnA A. Macuke- 
vičių, 
1 dol 
patį. — B. Bamiškis, sekr.

1050 E. 93 st. Tikieto 
Trokas ir užkandžiai

kaina 
už tų

kuopaBrighton Park. — SLA 176 
rengia draugišką išvažiavimų ne
dėlioj, rugpiričio 15 d. Vieta ant 
95 gat. už Tautiškų kapų. Komisi
ja Imi paėmus trokų. SLA 176 kp. 
nariai suoikit 4138 Archer avė. 9 
vai. ””to — nuvažiuosim kartu. Vi
sus kviečia Komisija.

Lietuvon Piliečių Broly bes Kliu- 
bas Amerikoj rengia draugišką iš
važiavimų. kuris įvyks rugpiučio 
15 <1., Berwyn Lyons, Clicrnausko 
buvusiam darže. Trokas stovės 32 
st. ir Litne nuo 8 iki 9 ryto.

A, Zalogėnas, rast.

Rehgia išvažiavimą Truck Party 
of the Lithuanlan Am. Pleasure 
Club nedėlioj, rugpiučio 15 d., An
tano Klirtiaičio šokių salėj. Kvie
čiame visus pažįstamus ir draugus 
susirinkti dnt 14th Place Ir Halsted 
st. kaip 10 iš ryto,'o iš ten važiuo
sime į piknikų. Kviečia

Komitetas.

Ken-sington Lietuvių Bendrovės 
draugiškas išvažiavimas į Globė, III. 
miškus jvyks nedėlioj, rugpiučio 15, 
159th ir Torence Avė., Globė, III. Va
žiavimas visiems dykai. Kviečiame 
visus atsilankyti, nos busite užganė
dinti.

DIREKCIJA

Draugystes Lietuvos Gojaus mė
nesinis susirinkimas atsibus nedė- 
lioj, rugpiučio 15 d., 1 vai. po pie
tų, Antanų Bagdono svet., 1759 So. 
Union avė., kampas 18-tos gatvės. 
Visi nariai bukite laiku, nes turi
me daug reikalų aptarti kasi ink me
tinio musų vakaro. —Valdyba.

IŠDUPSIU ant rendos arba par
duosiu 4 kambarių namq< 2 karų 
garažas, barnč, vištininkas, 5 akrai 
žemės. Kelias kietas, greitu laiku 
pradės cementuoti: $35 rendos 
mėnesi. C. URBONAS

44 Avė. & 135 St. R. 1, C. 45 
BLUE ISLAND, ILL.

PASIRENDAVOJA 2 flatų po ke
turis kambarius. Pigi renda, šviesus 
kambariai. Atsišaukit 2615 So. Eme
rald Avė. Tel. Irving 1268.

RENDAI fintas, 5 ruimų, rendu 
$24 mėnesiuij elektra, gasas, mau
dynė, šiltas vanduo. 3119 South 
Morgan st.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON kambarys 1 arba 2 vai

kinam, su valgiu ar be valgio. 725 
W. 16 st., 2 fl.

4 • > *s I į.—■ » ............ .....  .....
' LIETUVtšKAS HOTELIŠ naujai 
įtaisytas, su elektros Šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims;
valgiu arba be valgio, $3 ir 

į savaitę su valgiut 
PETER G ADEI KO 

1606 So. Halsted SL

su
14,

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

DUODU kambarį dykai seny
vam žmogui, kuris yra švarus 
ir suteiktų patarnavimą prie 
namų. Atsišaukite į krautuvę.

657 W. 18-tįi St.

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

LITTLE STAR HAT 
CLEANERS

A 3328 S". Halsted Street

BUDAVOJU namus ir gara
žus, taipgi atlieku visokius kar- 
penterystės darbus- Chicagoj ir 
apiclinkęj. S. A. Zolp, 927 W. 
34tli PI
Boulcvard Ų527'.

Chicagoj III. Phone

Tel. Prospect 7960

Atlas Fuel Gompany
Prezidentas V. Gapszewicz

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

pigesnės

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

Pranešu ger- 
biamiems tie- 
tuviams, kad 
užlaikau Čeve- 
rykų Ligonbu- 
tį, 751 W. 32 
St. Dabar nu- 
piginau kainas ir darbą atlieku i lai
ką. Dedu padus, nereikia laukti. Ne
manykit, kad jus gausit kitur geres
nį patarnavimų. Atdara nuo 7 ryto 
iki 8 vakaro, penktadieniais ir suka
tomis nuo 6 ryto iki 10 vakaro. Vi
sados bunu biznyje. Prašau nepamir
šti ateiti. 751 W. 32nd St.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.007

Atsakymas; $100.00 ant syk ir 
$6.00 į motus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų "ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai» kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tu mg t juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek Jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jn 
čia por 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
, apie taupymo budus, o nuo jo su

žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

. . ■r-*
SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra dklžiuusia lietuvių savišalpos 
draugija Chicagos mieste. ( šią 
draugiją ĮM’iklauso arti 800* vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa
šalpos: $6, $19 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šią draugiją 
yra liuosąs išvažiuoti iš Chicagos i 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chieagoje, Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys mio 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti (stoti į šių 
draugijų, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei (neturite pąžįstamų\ tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Ijalsled St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į Chicagos Lietuvių Draugija 
S. P. Palengvlniihas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertai verta Chicagos 

' lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio 6 dienai liktumėt šios

Vekšniečių Kliubo išvažiavimas 
įvyks nedėlioj, rugpiučio 15 d., 
Willow Springs, 111. Trokas išeis 
10 vai. ryto, 4601 S. Paulina st.

RENDAI ruimas dėl vieno vaiki
no, be valgio, šviesus kambarys, 
maudynė; 1 lubos \įs užpakalio.

827 W. 34 PI.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuvia 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
į savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
(upinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

ASMENĮ JESKČJIMAr

JIEŠKAU Vinco Miliausko', paeina 
iš.Juodeliškių kaimo, Seinų valsčiaus, 
apie 22 metai atgal gyveno Wilmer- 
ding, Pa. Dabar gyvena > Chicago, III. 
Turiu svarbų reikalą. Jei kas žinote 
meldžiu pranešti, atlyginsiu už visą 
klapatų arba pats atsišaukit.

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Halsted St.

ROzfi SKRIPKAUSKIUTfi

IEŠKAU sūnaus Kostantino, ku
ris apleido mumis 6 ari 7 in. Mel
džiame atsiliepti arba kas kitas ži
note, praneškite. Pirmiau jis gyve
no Brooklyn, N. Y. Busiu labai dė
kingu, Mariona Urbonienė, 44 Avė 
& 13o St., R. 1, C. 45, Blue Island, 
Illinois.

IEŠKAU Vincento Kumpio, Kauno 
rėdybos, Miškuičių miestelio, o jo mo
teris paeina iš Šiaulių miesto — po 
tėvų pavardė Stulpiutė. Giedojau, kad 
seniau gyveno Boston, 
nėkite atsišaukti arba 
neškite — turiu labai svarbų reika
lų. JURGIS EITMONTAS, 5026 W. 
VVashington Blvd., Chicago, III.

Mass. Malo
ninanti pra-

RUIMAS rendai vyrui be valgio, 
frontinis, maudynė. 2 lubos. 3442 
So. Lowe avė.

PASIRENDAVOJA kambarys nd- 
vartojantiems svaiginančių gėrimų. 
Galima matyti kasdien nuo 6 iki 
9 vakare. 3319 Lowe Avė. 2 lubos 
iš fronto.

PASIRENDAVOJA kambaris dėl 
vieno vaikino su valgiu ar be. Visi 
parankumai.

7140 So. Maplevvood Avė.

DYKAI kambarys vedusiai porai, 
kad ir su vitpu vaiku arba senyvai 
moterei. 3515 W. 59th Place.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

Res. Tek Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už

laidom malevą, popierą, 
/ stiklus ir t. t.

3149 So. Hhlsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

ADVOKATAS — Nesirūpinkit apie 
savo trubelius, legalius dokumen
tus*, patarimus i? t. t., greitas vei
kimas. Advokatas Wallace, 2204 
Michįga.. Cal. 1143,

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Ave.\
■< CHICAGO

REIKIA moterų dirbti malonų dar
bų namuose. Lengva išmokti, gera 
fiokestis. 8 E. Rando!ph St., Room 

632.

REIKALINGA mergina dėl namų 
darbo. Geras užmokestis. 2342 So. 
Leavitt St. Canal 1678.

REIKALINGA senyva moteris 
dirbti prie namų. 4507 S. Mozart st.

REIKALINGA apysenė moteris 
prie nayių darbo. Maža šeimyna, 
nedaug darbo. Lai atsišaukia kuri 
negali šapoj dirbti. 1922' S. Jeffer- 
son st. 1 fl. frontas.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Proga uždirbti pinigų

TURIME vietų dėl patyrusio ar
ba norinčiam išmokti “Real Estate” 
biznį. Darbas pastovus prie atsa- 
komingos lietuvių firmos. Geriau- 
sis atlyginimas.

Kreipkitės pas
K. J. MACKE & CO. / 

(Machiukas)
3436 W. 59th St.

Tol. Prospect 3140 ię 2401

REIKIA gerų vyrų prie acetyline 
burner, darbas geležies atkarpų 
jarde. Apex Iron AMetal Cot, 4000 
Wentworth Avė.

PAJIEŠKAU janitoriaus pa- 
gelbininko norinčio išmokti. 
Unijisto arbą norinčio įstoti. 
Darbas nuolatinis, mokestis ge
ras. Atsišaukite ,

3810 W. 14th Street

BROUGHAM Chrysler - 70 — 
Brougham, 1925 kaip naujas, 
parduosiu pigiai. 3760 Ogden avė. 
lel. Crawford 4798.
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REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

MES turime tris geras vietas 
dėl smarkių vyrų. Kurie tiks, 
gali uždirbti daug pinigų. Atsi
šaukit nuo 9:30 iki 11, pasima- 
tykit su MR..DOREIKA, 646 N. 
Michigan avė. Suite 310

PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME I NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA garažas arba mal- PROGA PIRKTI BUNGALOW 

nysiu ant namo ar loto ar auto
mobilio, Atsišaukite telefonu Englc- 
wood 2000,

MARQUETTE MANOR Chicago Lawn Darganai ČION RASITE TIKX TIKRUS 
BARGENUS FARMOS

BEI KALINGAS darbininkas 
prie mufavimb; turi gerai mo
kėti draivinti troką, atsišaukit.

1706 W. 47 Str.
s

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Hudson sedan, 5 

pasažierių, geram padėjime, ht ro
do kaip naujas. Bargenas, L. Yuska. 
2233 \V. 23 PI. Po 6 vakare ir su- 
batoj po pietų.

REIKALINGAS automobilis 7 pa- 
sažierių sėdim, mainysiu savo pui
kų kampinį lotų 64x200, atiduosiu 
už $1000, vertas, yra $1,700; neda
lioj visų dienų. 1205 N. St. I.ouis 
avė, 2 floor.

TURIU parduoti savo Fordą, 
2 durų sedaną, yra daug ekstra 
dalių, 1925 modelio, kaip nau
jas, parduosiu pigiai.

2-ros lubos užpakalyj

PARDAVIMUI Fordas, touring
1925. i , J
Radvilas. 911 W. 18 PI.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė Bridgeporto apielinkėje. Ge
ra vieta, kampinė krautuvė, dieni
nės įplaukos nuo $75 iki $90. Kam
bariai ir garažas, pigi renda, ilgas 
listas. Priežastis patirsit ant vietos. 

3150 S, Emerald- irie.

•PARSIDUODA pigiai kendžių što- 
ras arba mainysiu ant automobi- 
io. 1715 S. .lefferson st.

PARSIDUODA groseris pigini, 3 
ruimai gyvenimui, renda $18 j mėn. 
867 W. 18 st.'

SAVININKO pastatytas stipriai 
namas, visas muro, 12 colių pločio, 
taip kad galima ant viršaus pasta
tyti kambarius. Lotas 30 pėdų plo
čio, namas 25 pėdų pločio, 6 kam
bariai ir stiklu užtvertas porčius, 
visas medis aržuolo ir beržo, boi
leris didelis dėl apšildymo 2 pa
gyvenimų, aukštas skiepas, viškai, 
mūrinis garažas, puiki žolė ir daug 
kvietkų apsodinta. Šitas yra išskir
tas pirkimas. Del platesnių žinių 
kreipkitės pas

Cha«. J. Bagdziunos & Co. 
736 We«t 35th Street 
j rytus nuo Halsted st.

5 KAMBARIŲ bungalovv štoko, 3 
karų garažas; greitam pardavimui 
$5,500.

6 KAMBARIŲ nauja mūrinė bun-

Malonėkite persitikrinti

Muro namas, 6 ir 6 kamb., 
karštu vandeniu apšildomas,

galow, aržuohi baigta, karštu van-'2 karų muro garažas, randas 
$8500 S ‘ °,na; grcr,n,n Pa^^vimui 1m.1„__ ...

VIDURY
WISCONSIN

PARSIDUODA geras biznis, ge
ram žmogui — bučernė ir groser
nė su namu ar be namo. Maišytų 
tautų ap*>vventoj apielinkėj, arba 
mainysiu ant namo. Nemokantį dar
bų išmokinsiu; esu vienas bučerys. 

Naujienos, Box 838 
1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA Meat Market 
šalę A. P. Biznis daroma cash. 
Įplaukų j dieną $90—$100. Par
davimo priežastis patirsit ant 
vietos.

7307 So. Racine Avė.

PIGIAI parduosiu Aferą res- 
tau rantą, Brldgeporte, nes tu
riu greit išvažiuoti iš Chicagos. 
Kas nori gero bargeno, lai pa-

mažai vartotas, pigi kaina. D. Siskubina. Nupirkęs .džiaugsis.
Savininkas 3103 So. Halsted St

AUKSINK PROGA

PARSIDUODA farma 3% akrų 
su mažu ežeru ir du namai, abudu 
po penkta kambarius, puikus sod
nas. Taipgi galima laikyti visokių 
paukščių ir gyvulių. Jeigu kas nori 
daržų dėl piknikų, tai yra viena iš 
puikiausių vietų, kadangi prie pat 
Archer avė. gatvekarių. Kaina tik
tai 
ant

$11,350, įmokėti $2850, likusius 
lengvų išmokėjimų

CHICAGO LAWN
ŠEŠI U kambarių medinis namas, 

naujos mados šiltu vandeniu apšil
domas, lotas 50y 125, kaina tiktai 
$6750, jmokėti $1600. Savininkas 
priims lotų už pirmų jmokėjimų.

Afntylcit J. Ponelis .
J. N. ZEVVEHT & CO. 

4377 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5313

RAKANDAI
PARDAVIMUI parioro setas, 2 

šmotų, vertas $400, parduosiu už 
$55. 6601 S. Richinond st.

PARSIDUODA 3 krėslų barbernė, 
tarpe Švedų ir vokiečių. Priežastis— 
klaustos į savo namą.

140*4 E. 113th Street

NELAUKIT NIEKO
PAIMSIU mašinų į mainus j savo 

Archer avė. lotų, 31X125 ir biskj 
pinigais.

J. PONELIS
5625 So. Spaulding Avė.

giai, veik nauji. Miegamojo kamba
rio riešutinis setas, 2 poreeliniai pe
čiai, virtuvės rakandai ir I. t. Kar
tu ar atskirai.
3.301 So. Halsted gat. antros lubos 
įėjimas pirmos durys' nuo Halsted

G. J. Leveckis Z

PER savaitę laiko beverčiai par
duosiu, dvejų kėdžių barbernę. Taip
gi daugybę visokių barbemės smulk
menų, kurios pigiai arba veltui išda
lysiu. 1923 V/abansia Avė.

PARDAVIMUI grosernė; gera vie
ta. Parduosiu pigiai. Pardavimo 
priežastį patirsit ant vielos. 4505 
S. Wood st.

MŪRINIAI bungalow’s delux. su- 
ner konstrukcijos, po 5 gražius kam
barius, tik 3 liko, 4946—52—54 Sq. 
Kildare Avė., 1 blokas į Šiaurę nuo 
Archer Avė., 5 blokai į kairę nuo 
Crawford Avė., tile įmūryta ir lie
taus lašų vana, kuršiu vandeniu šil
doma, ugnavietės, knygynai, bufe
tai, uždaromi porčini, galit kraus
tytis, nebrangi kaina, tik biskj 
kėli.

jmo-

PARDAVIMUI BUČERNR ir grosernė pardavi
mui, laikoma ice cream, kendės.' 
Rendos $50 į mėnesį, su 5 ruimais 
ir garažiumi. Listas 5 metams, vi- 

IŠPARDAVIMAS ’ ",,"Ų Knina
Mes turime keturis gerus grojik- ' 5139 Kostner avė. ■

liūs pianus vertus nuo $600 iki $800, _____ J ’
kurie turi būti parduoti tuojau, kai-1 . ,,lv, ,, ,
nos nuo $103 iki $175. Atsakan-1 PARDAVIMUI kriaučių šapa. va
liems žmonėms leisime išmokėjimais, I .v m o **’ prosmnno, .a„ T*?. 
$10 įmokėti ir po $2 į savaitę. 

NATIONAL PIANO STORES 
2332 W. Madison St.

sykiu, kadangi mano partneris išva- 
I žiuoja i Lietuvą; darbo užtektinai, 

todėl pasiskubinki! prie šio barge
no.

3404 So. Halsted st.
PARSIDUODA mažas štorelis vi-’ 

šokių daiktų ir visai pigiai parduo-; . . . .
siu. Esu priverstas parduoti, apleid- 8»UDinKil, 
žiu miestą, tai parduosiu taip kaip J 
už dyką. Tai prašom nepraleisti pro- 1 
gos. šita apielinkė tai apgyventa lie
tuvių ir kitokių tautų, tai gali gy
venti, renda nebrangi. Ruimai pagy
venimui tinkami ir sykiu garadžius 
vienam karui, tai kas pirmas ateis! , . .
tai gaus-bargenų. Tai kaip už dyką. I PARDAVIMUI grosernė ir ^delika-

A įsišaukite:
3518 So. Wallace St.

KRAUčlŲ šapa pardavimui. Pasi
nes yra bargenas. Nau- 

prosinimui Hoffman mašina, 
i arba ant išmokėjimo.

$450. 4 pagyvenimui 1
Renda pigi.

1514 So. California Avė. 
Tel. Lafayette 8857

PARSIDUODA grosernė, geras 
pelningas biznis, išdirbtas per pen
kiolika metų. Parsiduoda <lel nesuti
kimo partnerių.

4606 So. Paulina Street

PARDAVIMUI grosernė, 5 kamba
riai gyvenimui, renda $30, lysas 2H 
metų. Priežastis — kitas biznis. 

3642 So. Barneli Avė.

JOHN ZAGAR & CO. 
BUDAVOTOJAS 

2400 Wentworth Aye.
Tel. Victory 9255

John Zagarhs'bus ant vietos suba 
toj po pietų ir nedėlioj visą dienų

PARDAVIMUI naujas vieno aukš
to bizniavus muro namas; štoras ir 
5 kambariai, karštu vandeniu šil
doma; tinka bile kokiam bizniui; 
reikia $3,900 įmokėti, likusių su
mų lengvais išmokėjimais. Priim
siu lotų kaipo dalį įmokėjimo.

PARDAVIMUI beveik naujas 2 
augėtų muro namas; 2 flatai po 6 
kambarius, aržuolo trimas, garu 
šildomas, geroj Brighton Park lie
tuvių apielinkėj; yra taipgi i 
karix garažas. Lotas 50V125, 
dos neša $200 j mėnesį;

ipgi ir 10 
ren

kama 
..... kaina *17,000, verta $20,000, reikia įmo- 
kambariai. keti apie $3,000 likusių sumą leng-1 • • v a — • • • ra • » ■ • * 1 • .. I

tesen krautuvė ice cream, 1627 So. 
Newlbery avė.

PARDAVIMUI Moras arba mainy 
siu ant piano. 3346 S. Union avė.

PARDAVIMUI bekernė, labai ge
ras bargenas, taipgi geroje lietuviu, 
apielinkėje'. turiu parduoti greit dėl 
ligos, 859 W. 18 St.

NAMAI-2EME
BARGENAS. Grosernė ir bučernė, 

netoli 21 St. ir Robey, didelis elek- • 
trinis ice box, clautr stako, 4 dideli bungalovv 6 
gyvenimui kambariai, i 
mėnesį. 3 metų lysas. kaina $3,000 j 
cash. Savininkas eina lauk iš biznio, porėtais. 
Boulevard 1302.

PARSIDUODA beveik naujas 
kambarių, karštu 1 

remtos $5U j.vandeniu šildomas, su stikliniais

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su namu 5 ruimų, šiltu vandeniu 
apšildoma. Biznis išdirbtas, arti 
kur nėra tokio biznio. Priežastis 
davimo, liga. Nupiiksit už didelį 
genų.

2901 W._ 38th Place

Kreipkitės
5634 So. Francisco Avė.

nie-
par- 
bar-

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvė Chicagoj. Labai pigiai. 1739 
So. Halsted St., Box 834.

3006 N. Natoma Avė.
Tikras pigumas. Parduodu lotą, 

C0xl25, aptvertas, cementinis šalyta- 
f kis, frontas į vakarus, vanduo ir du-

Įšale. Į šiaurę nuo Well$ngton St. Tel.
I Merrimac 8226.

PARSIDUODA su laisniu nesvai
ginamų gėrimų jstaiga. Biznis iš
dirbtas per keliolika metų. Prit
insti pardavimo patirsit ant vie
tos. Parduosiu nebrangiai. Atsišau- 
kit po 6 vakare.

4539 So. Marshfield Avė. 
Tel. Boulevard 8329

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, labai geroj vietoj ir biznis 
eina gerai. Daroma pelno nuo $80 
ligi $100 į dieną. Bus parduota grei
tai. Kas pirmesnis, tai laimes. Prie
žastis — važiuoju j Lietuvą. 

1967 Cannlport avė. 
Phone Roosevelt 4395

vais išmokėjimais. Pasimatykit die 
nų ar vakarais su

JOSEPH YUSHKEWITZ, 
3647 Archer avė.

arti 55-to bulvaro ir Ashland 
|ave. Kaina tik $12,80p. Vertas 

PRIE Archer avė. naujas muro $14,500.
biznio namas, 2 žiorai, 2 flatai, Ii
karo garažas; parduosiu pigiai ar-l Biznio mu O namas, storas, 
bn mainysiu ant biznio lotų. į2-fl. po 4 ir 1*5 kambariai.

' . i Randasi arti 67-to bulvaro ir
2 LUBŲ, 5—5 kambarių naujas Kai ffrPHam nar-murinis namas, karštu vandeniu *»aina greitam par

šildomas, 2 karų garažas $1,4200. Įdavimui tik $11,000.
------- ;— Medinis namas ant mūrinio

2 l.UBV «-f> kambarių naujas p„mato 6 Ir 6 kamb„ jr 7-kmb. 
mūrinis namas, karštu vandeniu ’
šildomas, stikliniai porčiai, veikit rezidencija. Gerame Stovy ir 
greitai, nes čia yra bargenas. 'geroje vietoj. Renda į mėnesį

... ,vi-...rT . . . l»125.00. Kaina tik $9500. Imo-80 AKERŲ forma, yra visi bu- J ‘
dinkai, randasi VVisconsin valstijoj. $o,UvO. 
Parduosiu arba mainysiu ant mažoj,, 
namuko ChicagOje.

■l- i J" "H—

West Side Bargenai

kambariai

• Farma 120 akrų, 6 mylios nuo 
Thorp, WiR., geras namas, 40 akn 
Išdirbtos, 40 akrų girios, kita žem< 
ganykla, per lauką bėga upė, kaina 
$5,000, išmokėjimais.

Farma 40 akrų, pusė myl^s nuo 
miesto, 20 akrų išdirbtos, kita dalis 
miškas ir ganykla, geras namas, kav* 
na $2,500, išmokėjimais.

J
Farma 132 akrų, pačiame mieste, 

2 blokai nuo bažnyčios lenkiškos, 
banko ir krautuvių, 90 akrų dirba
mos, geri budinkai, namas 8 kamba
rių, mūriniu pamatu, naujas staldas 
mūriniu pamatu, arklininkas, maši
nos, garažas, kiaulininkas, vištinin- 
kas, vėju varoma pumpa, gražus 
sodnas, parduosiu lengvais metiniais 
išmokėjimais.

M. DURSKI LAND CO.

I’n rd;B linas Prasidės 
sekamą nedėldienj 

Liepos 18, 9 vai. ryto 
54 mūriniai namai 54 

Pardavimui gatavi gyvenimui
Atsilankykit anksti gausit didelį- 

pasirinkimą
$250 cash, $50 | mėnesi

Nusipirksite bile vieną iš jų
Už biskj jmokėjimo, mes palaiky

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

5 kambarių, tile vana, furnas šil
domi, cementiniai fialytakiai ir skie
pas, netoli bulvaro, mokyklų ir ge- 
'os transportacijos.

Kaina $6400 prirengtas
Title garantuotos per Chicago Title 

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

SAMIA K & CO.
Statytojai

7181 W. Grand Avė.

2318 N. Western Avė.

PARDAVIMUI medinis namas 5 
šeimynų, moderniškas, pigiai. Savi
ninkas: 725 W. 17th St.

PARSIDUODA 120 akrų farma su 
budinkais Michigan Valstijoj, Prie- 
monto apielinkėj, arba mainysiu ant 
namo Chicagoj. 1343 So. 49th Avė.

šeimyna apleisdama miestą 
priversta parduoti 6-kamb. bun- 
galow, karštu vandeniu apšil
doma ir 2-kaių karažas. Ran
dasi arti Marąuette parko ir

MŪRINIS' namas 2 nugštų, 5—5. Francisco avė. Didelis barge- 
katnbarių, 2 kifrįįf Cementinis gura- nas, persitikrinkit.

Kai' Aukso maina? Per dvyliką 
metų toj pačioj biznyj, ir toj 

4 GYVENIMU 3 0U1 rinis namas, pačioj vietoj, padarė žmogų 
®£IU’ Snle lu5či"’, turtingu ir laimingu. Dabar 
----------- aplinkybės verčiamas parduoda 

4 GYVENIMŲ mūrinis narnas po savo bučernę ir grosernę su na- 
5 kambarius, 2 Storai garažas dėl mu tik už $U,000.
3 karų, šalę tuščias lotas, kaina 
$23,500, su bučerne ir groserne.

žas, gatvė ir elė cementinė. Kai
na $9,500. . .

GYVENIMU .{purinis namas, 
ir 1—4 Kiioibarių, šalę tuščias

MŪRINIS namas, 5 gyvenimų po 
5 kambarius, Storas iš fronto, kai
na $23,000.

2 GYVENIMŲ mūrinis namas, šn- 
le tuščias lotas ir medinis gara
žas dėl 2 karų, kaina $7,000. Ir daug 
kitų bargenų.

Delei platesnių informacijų 
malonėkite kreiptis pas;

K. J. MACKE and CO.
(Machiukas)

2436 West 59th St.

ANT pardavimo 6 kambarių 
bungalow ir 2 po 6 naujas mu
ro narinis. T-aip^i turiu parduo
ti rakandus. Viską parduosiu la
bai žema kaina iš priežasties 
važiuoju į Kaliforniją ant žie
mos.

JOSEPH GAUDIETZ 
6551 So. Francisco Avė.

Phone Republic 8761

2

A RNORI BŪT 
BIZNIERIUS?

PARSIDUODA bizniavus 
mas, štoras su bučernės Gleče
riais, 6 kambariai ant viršaus, 
karšto vandenio apšildomas, 
cementuotas basėm en ta s. Na- 

| mas* randasi 1036 W. 69th St. 
KAMBARIŲ > cementinis bunga- Savininkas mainys ant kitokio 

namo; priims lotus už pirmą 
Į įmokėjimą. Perkant reikia įmo
kėti $2,000.

P. SUJAOMSKIS £ CO. 
3352 Halsted St. 
Tel. Boulevarid 9641

Rosetando Bargenai
LUBŲ cementinis namas, 5-i-4 

kambarių, furnasu šildomas. Kaina 
$9750.

low, karštu vandeniu šildoma, 1 
karo garažas. Kaina $8000.

37*4 P£1)Ų lo*as, 105 st. ir Eme
rald avė. Taipgi lotas 60 pėdų ant 
124 st ir Račiui laVe.’ ir daug kitų 
bargenų.

Atsišaukit pas
PAUL BARSHEACK 

Rodi Ejfttrtė Co. 
34 E. iMlth Place.

Tel. Pull. 6628 J Įj >
Chicago Lnwn bargenų atsi- 
6531 So. Crawford avę. Tel.

na-

AR NORI BŪT TURTINGAS?
PARSIDUODA namas su res- 

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

C. P. SUROMSKIS 
3352 S. Halsted

Tel. Boulevard 9641

lotus už

& CO.
St.

PARDAVIMUI 2 flatų. 6-6 kam- 
jarių, karštu vandeniu šildomas, 2 
boileriai, aržuolo trimas ir dekoruo

tas, 2 karų garažas, prieš naujų par
kų, Cicero. Matykit savininkų, 1811 
— 51st Avė. Tel. Cicero 2133-R.

SERAI—BONAI
REIKIA AUKSINIŲ BONŲ
Morgičių arba ecjuity už jūsų 

lotus bile kur Chicagoj ar už 
Chicagos. Mokėsime gerą kainą. 
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted 
St. Box 837.

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

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI PASKOLAI
Del 1 ir 2 morgičių, 

greit, nebrangiai

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

PARSIDUODA 5 kambarių namas, 
šalę lotas, didelė barnė dėl karvės. 
Namas $3,400. Reikia įnešti $2,000, 
likusius pagal sutartj.

10713 So. Albany Avenue 
Mt. Greenwood, III.

ŠIOS DIENOS GERIAUSIS 
BARGENAS ’

Geriausis pasiūlymas, imkit jį
Pasižiūrėkit vienų geriausiai pa- 

į statytą 4 kambarių murini bunga- 
I low šioje apielinkėje, 4 šviesus kam-

, vėliausios mados 
moderniškas plumbingas, karštu 
vandeniu šildomas, su sieteliais ir 
stikliniai porčiai, dideli viškai, 30 
pėdų lotas. Gatvė šoj sekcijoj dabar 
yra ištaisyta, namų kainos kyla. At
dara dienomis ir nedėlioj dei ap
žiūrėjimo. Savininkas ant vietos.

7206 S. Rockwell St.
—. ■ ............. — ■■ —-

Del
šaukit
Republic 4139.

Del West Side bargenų atsišaukit bariai, ’aržūolinės grindys ir kieto
i 2154 W. 23rd st. Tel. RooseVelt 8128' medžio trimas, “

BRIGHTONPARK
PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 

namas, 5—5 kambarių, gasas, elekt
ra, vana, garažas 1 karui. Parduo
siu pigiai. 2530 S. Springfield avė. MOKYKLOS

PARDUODU 2 mutinius ar
ba medinius namus, labai pigiai 
arba mainysiu į bučernę ar [oje, cas: 
grosernę. Tel. Boulevard 5784, 
3306 So. Halsted st.

ANT mainų 2-jų flatų medi
nis su štoru namas. Mainysiu 
ant namo south Sidėj.

Šaukit telefonu
Michigan 0764

BARGENAS. Parsiduoda mūrinis 
namas, 2 aukštų po 6 kambarius,' 
vandeniu apšildomi, aržuolo trimin- 
gai, 2 karų, garažas, renda į mėnesi vertas $16,500 namas 6352
S. Clarmont avė. Atiduosiu už 
313,500 ant išmokesčio. Savininkas, 
6750 S. Campbell avė.

3 flatų mūrinis namas, 646 W.
61 PI., įplaukų $160 į mėnesį, 2 

-------1 646 W.
i KIS, IIUUIUS I VdllUUU ii 11U ui * f ••

I (los, parduoda savininkus gyvenantis karų garažas, kaina $15,500 
įšale. I šiaure nuo Well$ngton St. Tel. 61 PI.

PARDAVIMUI naujas muro
PARSIDUODA 2 lotai knii namas ant Bridgeporto. 4 fla- 

voj, palei Summit, 2 blokai nuo tų, 2 po 6 kambarius ir 2 po 5
Archer Avė. Prekė labai pigi, 
$350. Atsišaukite

N. URBANOWICZ
4100 Archer Avė.

PARSIDUODA 3 aukštų mūrinis 
namas, 12 flatų, rendos $180 mėne
siui; Namas stovi ant 2 lotų. Pa
klausk Tin Shop, Joe Plashtka, 
1625 S. Jefferson st.

i vų, c po o Kambarius u a po o 
kambarius, arba mainysiu ant 
farmos. JOS. AUGAITIS, 4100 
Archer Avė. Lafayette 6719.
-------------------------------------- 1------
EDGEBĘOOK lotas, 35x125, prie 

parko ir golfo lauko. Yra suros, van
duo, šaly takiai, gatavas dėl staty
mo namo. NAUJIENOS, Box 836.

PARSIDUODA grosehnė labai pi- .. . elAnAA . _..
giai ir geras biznis. Priežastis par- tiktai $10,000, išmokėjimais, 
davimo — viena moteris negaliu 
apsidirbti. 1844 Canaiport avė.

PARDUOSIU arba mainysiu
PAHDAVIMCI moderniškas' i maži> ,naTą “u štoreHu’ k,ur 

3 flatų mūrinis namas, 6 ir 7inors Pr’cmiesty> Summit arba: 
kambarių, vana ir elektra,1 M<>unl Gr?e"w<K>d’ IIL 
Emerald avė., netoli 35 si., kai- namas medl"ls. b flahb w- S-l

Feeney, 559 W. 31 St.

PARDUOSIU savo grojiklį pianų, 
gerame stovyje, kaip naujas, yra 
rolės, benčius, kabinetas, dykai da- 
statymas. viskas už $135, išmokė
jimais atsakantiems žmonėms, $25 
cash ir po $10 j mėnesj.

6512 S. Halsted St.
1 floor.

2—4J 
vie- 
turi, 

$4850 NAMŲ savininkų atydai 
i turtingų 

kambarių flatai,.moderniškas cash farmerjų norinčių mainyti far- 
reikia tiktai $2000. .
Ekstra bargenas ......... mas ant Chicagos namų.

HARI)WABE krautuvo, labai ge-’ Turintj tokius namus atsiŠaU‘ 
ras biznis, parduosiu ari>a_mainy- kitę: 
siu į namų, vėl 
Didelis bargenas .............

. B. R. Pietkiewicz & Co
2612 W. 47th St.

2 AUGŠTŲ medinis namas, 
kambarių flatai, labai geroje 
' ‘ r sh reikia apie $1500, 
būt parduota šių savai
tę. Specialis Bargbnas

2 AUGSTŲ naujas namas, 2—4 Tunų pažįstamų

PARDUODAM namą, parduosime 
baldus pigiai —r 5 kambarių, viskas 
kaip nauja, nuo didžiausio iki ma
žiausio. Savininkai apleidžia mies
tą. 6729 So. Artesian avė.

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At
sigaukit afbu rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 6B1- 
672 W. Madison Street, arba 109 So. 
Węlls Street.

.grci*. $7500
3437 So. Emerald Avė 

Boulevard 6918

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

į siu už $2,100.00, $350.00 cash. liku- 
1 si ant lengvų išmokėjimų.

FRANK YAHELKA 
1157 West. 18th Street

ANT PARDAVIMO
Dar niekur negirdėtas Barge- mes arti^Downers Groye tr parduo- 

nas kaip šitas.,
Parsiduoda 4 flatų mūrinis 

namas ir lotas apt šalies į Au- 
burn Highland, netoli nuo Hal
sted St. 2 flatai po 6 ir 2 po 4 
kanfb. Veikit greitai, busit pa
tenkinti. Galima bus ką nors 
priimti į mainus, 4457 So. Tal- 
man Avė. šaukit

Lafayette 0455

PARDAVIMUI 8 kambarių 
mūrinis bungalow, viršuje dar 
galima padaryti flatą, mainysiu 
į farmą Michigan valstijoj.

Atsišaukite
6117 So. Albany Avė.

2 GERI mediniai namai, vienas 
2—5« kambarių ir 2—4 kambarių, 
kitas 4—4 kambarių, randasi 211— 
215 W. 47 St. Yra elektra, geras 
plumbingas ir vana, naujas stogas, 
gerame stovyje, išmokėjimais, jmo* 
kėti $2000, kaina $8500, lotas 50 y 
100.

COLEMAN & CO. 
4705 So. State St. 
Tel. l)rexel 1800.

------------ M--------v—

PARDAVIMUI namdi netoli 
47 St. ir Union Avė. Vienas 2 
flatų namas, 6-7 kamb. Kitas 4 
flatų namas, 4-4 kamb., tuščias 
lotas. Labai geras dėl išrenda- 
vojimo ir kitos aplinkybes.

Phone Triangle 3673

c u •*. u- i I PARDAVIMUI per savininke45(19 So. Hermitage Avė., 1 ei. kambarių bungalew, viškai, vii 
Yards 6671. . i

riminiai «U bungalcvv, viaaai, 

modemiška, fumas šildomas.
w 7141 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis oungalow, uždaromos lovos, iš 
šono jėjimas, viskas modemiška, 2 
karų garažas, parduosiu pigiai iš 
Eriežasties turėjimo kito namo. Bis- 

| įmokėti.
Matykit savininką

6240 So. Francisco Avė.

6 KAMBARIŲ naujas bungalow, 
modemiškas. Yra visi įrengimai." 
Puikus bargenas, kaina $6,750, tik 
biskj įmokėti, kitus lengvais išmokė
jimais. |

MILO A. CORNELL 
30 N. Dearborn St. /

State 8478 I

MAINYSIU savo namą ant 
farmos. Meldžiu fermerių pra
nešti apie savo farmas. Katras 
norit mainyt j Chicagos namus.

3307 W\ Lemoyne^ Street 
Tel. Albany 0594

iTmimrmmiiTimm

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai viaur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stė$, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Ijb- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai aCba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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

PARDAVIMUI medynė Cot- 
tage pečiu apšildoma, gas, ele
ktra, žema\ kaina. Kreipkitės 
vakarais ar šventadieniais.

2440 W. 69 Str.

MARQUETTE MANOR

204 AKRŲ, mieste, prie valstijos 
kelio, 130 ak erių išdirbtos, kita že- 

PARSIDUODA plytų namas, 12 mė ganyklos ir miškas, 11 kambarių 
kambarių, 2 pagyvenimų, gražioj namas, didelė barnė, kiti namai, II 
vietoj, ant kampo; lotas 52y 162, 'melžiamų karvių, 4 arkliai, 500 viš- 
lengvų išlygų.

A. YUSKA
537 Galina blvd., Aurora, III.

AURORA, ILL.

pasiskubinkite gauti bargeną ir ant tų, geras marketas, netoli copper ir 
ore kasyklų. Farma su mašinomis, 
kaina $16,500.

PAUL LYNCH, Carney, Mich.

PARDAVIMUI 2 flatų mųri 
nis namas ų. ii- 5 kambarių. 

I Atsišaukit į
NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 S(>. Halsted St. 

Rox 63

PARDAVIMUI South Side 
biznio namas, 2523 So. Halsted 

viškai,1,U,viXas i netoli kampo Archer Avė.,
2 krautuvės ir flatai, apšildomi, 
gebame stovyje, reikia!'' tik $2500 
įnešti. KOCH & CO., 2608 So. 
Halsted St.

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; 
augštesnį mokslą j vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abeiną mokslą. Sa
vo būvi žymiai pagerinsite, kai busi-

PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis te abelnai ir visose mokslo šakose ap- 
namas, 5—5 kambarį), nesenai už- sišvietę. Vasaros laiku mokiname už 
baigtas, parankioj vietoj, arti mo- pusę kainos.
kyhL(’s Jr , Y’sokių biznių. įnešti Amerikos Lietuvių Mokykla 
(V/f fl/lfl C m t m If (t o 11 Iro . ■ * v

. J. P. OLEKAS, Mokytojas 
Į 3106 S. Halsted St., Chicagoy III.

PARDAVIMUI 6 kambarių bunga- 
| low karštu vandeniu šildoma, vienų 
metų senumo, viskas up-to-date, ga- didesnį užmokesnj, geresnes (laibo 
ražas. Priežastis pardavimo persiški- sąlygas? Leiskite mums jums pagy
rimas šeimynos. Turiu parduoti už bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
gerą pasiūlymą. Mechanikos ir Baterijos Amato.

6609 So. Campbell Avė. praktiškos pamokos ant kostumerių 
Tel. Hemlock 0840 karų duos jums galę greičiaus ir ge

naus išmokti to amato ir gieitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti, 
daugiaus. 
FEDERAl

$4,000. Savininkas ant pirmo ąukš- 
to, 6806 So. Rockwell st. J. P. OLEKAS, Mokytojas

Ar Jus Norite

PARDUOSIU pigiai naują 2 fla- 
' tų namą. Moderniški įrengimai, 
karštu vandeniu apšildoma, 2 šil- 

MARQUETTE Manor. Parsiduo- domi pečiai, aržuolo trimingas; ar
da medinis namas ant Cementinio bu mainysiu ant bungalow ar loto, 
FT11?1/^ "„,4 į neskiriant miesto dalies. Stanlev
tai. 0535 S. Washtenaw Avė. 2 lu- Chaplis, 7(130 S. Campbell avė Tei 
bos. • J Cicern 2AM I

Instrukcijos $15.00 ir

■ n i”' į miesto dalies. Stanley
* h1* Chaplis, 7030 S. Campbell avė. Tel.

1 Cicero 26M J. 150?

AUTO ENGINEERING 
SCHOOL 

W. Madison Street
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Lietuvos žinios

žmones

Pereitais me

užnuodydama alkoholį

Blan

Veik

KAUNAS šiandie

NUSIŽUDĖ dinamitu

ORH
APIPLfišfi PAŠTO TRAUKINI

šuo gavo medalių
115th Street

( Inriico, UI1739 So. Halsted St

— jokiu 
makedo-

—Tarptautinis že- 
institutas 1930 m

rugp. 15. — 
traukinis liko 
Green River,

rugp 
liko už- 

isti susi-

CALVERTON, N. Y 
15. -- Septyni žmonės 
mušti ir 5 sunkiai suze 
daužius čia Long Island trau 
kiniui.

Nori gauti daugiau aukso gel 
bejimui franko

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštų, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1016 W. 47th St 
TUBUČIO APTIEKA, 233
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St

NUPIGINTAS PINIGU • 
PERSIUNTIMAS LIETUVON

Raudondvary bus jsteig 
tas Kauno miesto 

' elgetynasMakedoniečiai kovoja 
' t priklausomybę

OGDEN, Utah 
Union Pacific 
apiplėštas ties 
Utah. Kedi plėšikai užpuolė paS- 
to vagoną, surišo klerkus ir pa
siėmę kelioliką maišų registruo
tų laiškų ir siuntinių pabėgo į 
tyrlaukius.

suaug. gimn. 
padaryta kruviną 
turėtų atleisti lėšų 

padarytoms išlai-

nedidelė tem- 
vid utinis

KAUNAS
tais, parceliuojant Raudondva-. 
rio dvarą, Socialės Apsaugos 
reikalams palikta ten apie 3 ha 
žemės, su gyvenamais muro na
mais. Kauno Miesto Valdybos 
skirtoji komisija, apsilankiusi 
vietoje, rado, kad paliktoji že
mė ir namai, įdėjus remontui 
80,000—100,000 litų, gali būti 
sunaudoti elgetynui. Imant tai 
galvon, Miesto Valdyba, šiomis 
dienomis, kreipėsi į tam tikrą 
įstaigą, prašydama šį turtą per
leisti jos žinion.

Franci j a mažinsianti 
okupacijos armiją

RYMAS, rugp. 15. — šuo 
Titana, kuris buvo dirižably 
Norge, kada tasis skrido^ per 
šiaurinį polių, tapo, apdovano
tas medaliu ir tam tikru raštu, 
kuris liudija, kad tas šuo tik
rai buvo prie šiaurinio poliaus.

Bulgarai vėl susirėmė su 
jugo-slavais

Rusija ir Vokietija apsi 
' mainė kaliniais

IIAL1FAX. N. S., rugp. 15.
Prieš kelias dienas Nova 

siautė

MEXICO CITY, rugp. 15. — 
Meksikos archeologas Juaii Pa- 
lacios rado seną Maya miestą 

Guate- 
Miestas yra labai senas,

Nemirov Dančenko krutumuos 
paveiksluose

BUCHARESTAS, rugp. 15.- 
Bulgarijos valdžia, nežiūrint Ri 
tų valstybių spaudimo ir reika 
lavimo — Jugo-Slavijos, Burna 
nijos ir Graikijos, 
bodu negali suvaldyti 
niečių ir neįstengia sustabdyti 
makedoniečių puolimų ant tų 
šalių pasienių sargybų. Apie 
pusė miliono makedoniečių Bul
garijoje ir apie tiek pat kitose^nu iki gyvos galvos. Rusija gi rastieji. Tečiaus tų raštų tiek 
šalyse yra ęerai organizuoti į paliuosavo 
įvairias draugijas 
las yra išlaikyti 
tautybę, kalbą 
Bet galutinas tų 
las yra iškovoti

prof. 
stovė- 
sargy-

dalykų eksportavimą į užsienį 
visai sustabdyti. Prie tokio žin
gsnio valdžią paskatino išga
benimas akmenų .senos katalikų 
bažnyčios San Baudilio mieste
ly, kad paskui iš tų akmenų 

šiandie saulė teka 5:58, lei- perbudavoti bažnyčią Ameri- 
džiasi 7:51 valandą. koj.

liepos 
28 d. jau paliuosuoti iš kalėji
mo visi tie kaliniai, kuriuos lie
čia amnestijos Įstatymas.

Visų pirma buvo paleisti po
litiniai areštuoti, lai buvo pusę 
7 vai. ryto. Jų patiuosaviinas 
pasižymėjo pavyzdinga tvarka. 
Prieš paliuosuojant jie gražiai 
ir draugingai laikėsi kalėjime, 
o išėjus jiems iš kalėjimo var
tų, jie tuojau išsiskirstė į vi
sas puses ir ramiai išsivaikščio
jo kiekvienas Į savo kampelį.

Tą pačią dieną buvo paliuo
suoti ir kriminal. Kaustiniai 121 
žmonių skaičiuje. Pastarieji bu
vo gerai sutvarkytomis grupė
mis atgabenti į kriminalinę po
liciją, o iš tep liuosuojami.

KAUNAS 
mes ūkio 
ruošia pasaulinį žemės ūkio su

rašymą. Institutas pasiūlė ir 
Lietuvos vyriausybei prisidėti 
prie to surašymo. Institutui 
pranešta, kąd Lietuvoj mano
ma kartu su kitomis valstybė
mis pravesti tą surašinėjimą, ir 
p. finansų ministerio parėdymu, 
įsteigta priruošiamiems dar- 

■ bams atlikti atskira pakomisija 
iš specialistų statistikų ir ag
ronomų.

daugiau. Visokie 
vistiek nesiliaus 
nuodingą alkoholį, 
agentai, gaudami

SALZBURG, rugp. 15. — A- 
merikos kintamųjų paveikslų 
kompanija United Artistą pa
darė vienų metų kontraktą su 
rusų rašytoju ir artistu Vladi- 
mir Nemirovič Dančenko, kuris 
kartu su Stanislavskiu suorga
nizavo visame pasaulyje pa
skubusį Maskvos Dailės Teat
rą. Jis atvyks į Hollyvvood 
apie spalio 1 d. Dančenko jau 
ir pirmiau buvo kviečiamas į 
kintamuosius paveikslus, bet 
atsisakė. Jei galės išlikti iš 
Maskvos teatro, tai gal ir il
ginus pasiliks Los Angeles.

CHICAGO. — Vakar dienos 
nelaimėse su automobiliai šeši 
žmonės liko užmušti ir du sun
kiai sužeisti, neskaitant daugy
bės lengviau sužeistų.

yra tokie aiš- 
sunku juos iš
bus išmokta 

griuvč- 
kas ro- 
.centras 

kuri

14 vokiečių, kurie daug yra ir jie 
, kurių tiks- sėdėjo Rusijos kalėjimuose; jų kųs, kad nebus 

makedoniečių tarpe, tris studentus, kurie bu- skaityti, sykį 
ir papročius, vo nuteisti nužudymui už špio- juos skaityti... 

draugijų tiks- nažą, bet vėliau 
Makedonijai pakeista kaiėjimu 

autonomiją, ar ir pilną nepri
klausomybę, kuri butų apsaugo
ta didesnių valstybių, ar Bal
kanų sutartim. Ir iki makedo- 
niečiai negaus nepriklausomy
bės, makedoniečių komitadžtf 
karingi žygiai visuomet bus 
priežastim aštrių nesutikimų 
Balkanuose.

Makedoniečių draugijos . yra 
tvirtai susirišusios tarp sJvęs, 
be to gauna nemažos pagelbos 
ir iš Amerikoj esančiu makedo- 
niecių. Užsieniuose propagan
dą daugiausia veda studentai. 
Dabar Makedonija yra padalin
ta tarp Bulgarijos, Jugo-Slavi
jos ir, Graikijos. Daugiausia 
laisvės makedoniečiai turi Bul
garijoj, bet vistiek makedonie
čiai nenori dėtis nė su viena ša-

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereiks 
Hnga* per paskelbimus Naujie 
nose.

NEW YORKAS, rugp. 15. — 
Valdžia, vykindama prohibici- 
ją, tyčiomis nuodija žmones. 
Ji labai gerai žino, kad didelė 
dalis industrinio alkoholio būna 
išvaloma ir paskui sunaudoja
ma gėrimui. Tą pripažysta ir 
pjrohibicijos vykinimo departa
mentas. Todėl valdžia pradėjo 
reikalauti, kad į industrinį al
koholį butų^dedami aštrus nuo
dai, kurių betgi negalima butų 
išskirti iš alkoholio. Ji gerai ži
no, kad dalis to alkoholio bus 
sunaudota gėrimui ir kad tas 
alkoholis nebus tinkamai išva
lytas, taip kad daug žmonių 
turės mirti užsinuodiję. To pa-

VIENNA, rugp 
kartu su pasiuntimu Bulgarijai 
bendros Jugo-Slavijos, Rumani- 
jos ir Graikijos notos, protes
tuojančios prieš Bulgarijos ko- 
mitadžų puolimus per sieną, 
gauta žinia apie naują puolimą.

Iš Uskub, Serbijos, praneša
ma, kad Bulgarijos komitadžai 
perėjo sieną ir smarkiai apšau
dė Jugo-Slavijos žandarus, 
saugojusius sieną. Vienas žan
daras liko sužeistas. Po to bul
garai vėl .pasitraukė už sienos, 
palikdami du užmuštus, bet pa- 

liin ir kovoja už nepriklausonty- siimdami su savim kelis sužeią- 
bę su priėjimu prie jurų Salo
nikuose. Nuolatiniai ginkluoti 
puolimai pasieniuose yra make
doniečių daromi tikslu nuolatos 
kreipti pasaulio domę į Make
donijos klausimą. Nors make
doniečių draugijos ir neorgani
zuoja tuos puolimus, bet Make
donijos gyventojai garbina puo
likus kaipo patriotus ir didvy
rius ir teikia jiems visą galimą 
apsaugą.

Amnestuoti kaliniai jau 
paliuosuoti

GENEVA, rugp. 15 
chet iš Lausannę, šveicarų mu- 
zikas ir Paderewskio draugas, 
yra pirmas žmogus pasiekęs 
viršūnę Aiguilles du Diable kal
no, Mont P>lanc retežiuje. Kal
nas yra daugiau 12,000 pėdų 

budimus gavo-aukščio, nepaprastai status ir 
jau du žmonės prarado gyvas
tis bandydami pasiekti jo vir
šūnę 
22 valandas, pailsini sutrukus 
tik 2 valandas.

Naujienos ir vėl nupigino pinigų per
siuntimų Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimų.

Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai^ sumoje 100 litų, bus 
pristatyti į nurodytų adrese miestų.

Tik pamislykit, už patarnavimų ir 
greitumų vertų 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsit tiktai 50 centų!

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
►Lietuvon.

nių mirė Buffalo 
ambasadorius1 ateinančiais metai* 
derybas 
reikalų

sąjungos [kad medžio alkoholį visgi gali
ma išskirti, nors tai labai 
sunkus būdas ir nevisuomet 
sėkmingas, valdžia pradėjo rei
kalauti, kad butų dedami ir ki
ti nuodai, kuriuos išskirti ne
galima. Taigi pati valdžia są
moningai pradeda nuodinti žmo
nes.

Atskirti gi nuodingą alkoho
lį nuo nenuodingo yra visai ne
galimas dalykas nepažystan- 
čiam chemijos ir neturinčiam 
geros laboratorijos. Visokie 
“lengvus” budai yra netikri. 
Esą tik du budai ištirti alkoho
lį: pavesti gerai įrengtai labo
ratorijai, arba pačiam išgerti 
ir laukti koronerio nuospren
džio apie mirties priežastį.

Miesto 
bausmė tapo šiai užima didelį plotą, 

do, kad miestas buvo 
pastebėtinos civilizacijos 
betgi išnyko be jokių pėdsakų ii 
apie ją jokios atminties nepa 
siliko.

Suaugusiems gimnazi 
jos vargai

PARYŽIUS; rugp. 15. —šian
die patvirtinta, kad Francijos 
okupacijos armija Pareiny bus 
sumažinta ateinantį mėnesį 6,- 
000 kareivių, pildant Anglijos- 
Francijos-Belgijos sutartį ir 
prašant Vokietijai. Tuo sutau- 
pinti pinigai eis reparacijoms, 
taip kad Franci j a gaus daugiau 
auksinių markių, kurios eis 
gelbėjimui smunkančio franko. 
Dabar Pareiny francuzai turi 
60,000 kareivių.

Vokietija tikisi, kad okupaci
jos armija bus dar labiau su
mažinta žiemą, kada Vokietija sėkmėje jau keliasdešimt žmo-

mieste. Bet 
mirs dar 

butiegeriai 
pardavinėję 
prohibicijos 
riebius ky- 
žmonės mo

kės už tą savo gyvastimis.
Pirmiau visokie valdininkai 

labai piktindavosi, jei kuris 
butlegerių parduodavo medžio 
alkoholį. Bet dabar to pasi
piktinimo jau nebegirdėti. Pati 
valdžia reikalauja, kad į indus- 

jtrinį alkoholį butų dedamas

(.Pacific and Atlantic Photo]
Reginys Lake Denmark, N. J , laike amunicijos eksplozijos

Pasaulinis žemės ūkio 
surašymas

CHIHOLM, Minn., rugp. 15. 
— Louis Krinik, 41 m., nusižu
dė uždegdamas dinamito šmo
tą ir laikydamas jį virš savo 
krutinės..

MADRIDAS, rug|). 15. - Is
panijos valdžia stvėrėsi prie
monių sustabdyti eksportavimą 

Chicagai ir apielinkei tedera- iš Ispanijos senovinių istorinių 
linis oro biuras šiai dienai pra-pr dalės dalykų ir manoma tų 
našauja:

Dalinai apsiniaukę, kartais 
gali būt lietaus 
peraturos atmaina 
mainąsis vejas.

įstos tautų sąjungom Tuo rei 
kalu Vokietijos 
Paryžiuje veda 
Francijos užsienio 
nisteriu Briand.

Vokietija taipjau nori gauti
užtikrinimą iš didžiųjų valsty-1šius, to nepaisys, o 
bių, kad ateinantį mėnesį ji 
bus netik priimta tautų sąjun
gom bet kad ir vien jai bus 
duota nuolatinė vieta tautų 
sąjungos taryboje. Vokietija 
betgi dabar nerius delegacijos 
iki negaus tame dalyke .užtikri
nimo, nes ji nebenori turėti
to nesmagfimo, kokio susilaukė 'nuodingas medžio alkoholis; bet 
laike pereito tautų 
posėdžio, kada Vokietija buvo 
pasiuntusi delegaciją, kuri iš
laukė apie porą savaičių, bet 
pagalios liko nepriimta delei 
pačioje tautų sąjungoje iškilu
sių liesuti kimų apie vietas ta
ryboje.

nutarė jos laikomą suaugu
siems tfimnaz. nuo ateinančių 

-----27 rr*. paversti (peror- 

ganizuoti) vidurine’ (4 kl.) ama
tų mokykla.

Sveikintinas ir sektinas su
manymas. Tikimąsi kad švieti
mo ministerija tokius sumany
mus parems. (“L.Ž.”J.

BERLINAS, rugp. 15 
sijos ir Vokietijos draugišku- pietinėj Meksikoj, arti 
mas tapo dar labiau sustiprin- mala 
tas abipusiais pardonais. Vo- seniausias kokis rastas Meksi- 
kietija nutarė paliuosuoti ir koj ir priklausantis labai senai 
pašalinti iš Vokietijos rtisų ko- ‘civilizacijai, dar prieš pafekes- 
munistų agtatorių Sokolevskį, nę civilizaciją Yucatand pusihu 
kuris metai atgal buvo nuteis- saly. Rasta labai daug visokių 
tas nužudyti, bpt kuriam baus- užrašų, bet jie yra rašyti visai 
mė vėliau tapo pakeista kalėji- skirtingais ženklais, negu ikišiol
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TAURAGE. - - L. m. 
s-gos Tauragės skyrius, 
damas liaudies švietimo 
boj ir matydamas suaugusiųjų 
apleistą švietimą, sumanė įsteig
ti 1921 25 metais Tauragėje 
suaugusiems gimnaziją. Paskly
dus gandams, kad Tauragėje 
rengiamasi kurti gimnaziją, su
judo visos patamsio galybės: 
klebonija, policija, vidurinės 
(dabar komercines) mokyklos 
ir mokytojų seminarijos vado
vybės ir švietimo ministerija,— 
daryta visokių klinčių, kad tik 
gimnazija neįsikurtų. Komerci
nė mokykla kliudė naudotis bu
tu, mokytojų seminarijos vado
vybė (Mačernis) neleido semi
narijos mokytojams suaugusių 
gimnazijoj mokytojauti, poli
cija išvaikė gimnaziją, kam pra
dėtas mokslas, negavus šviet. 
ministerijos leidimo, o šv. mi
nisterija netvirtino vieno po 
kilo pristatytų gimnazijos di
rektorių. Puikus, susigiedoji- 
mas, puiki tamsybės apaštalų 
šeimynėlė!

Bet galų gale šv. ministerija, 
matydama atkaklų steigėjų pa
siryžimą ir jau neberasdama 
nei “fizinių”, nei “moralių”, 
nei “formalių” kliūčių gimna
zijai įsikurti, gimnazijai leidi
mą davė 1r direktoriumi tiktai 
kunigą, nors 
patvirtino.

Dėlto lėšų gimnazijai išlaiky
ti, norą ir direktorius ir prof. 
s-gat nek ulą kreipėsi minhte- 
rijon, nedavė, o dėl lėšų slokos 
negalėjo būti išvystytos visos 
klasės. Bet visjęi, ačiu mokyto
jų ir direktoriaus pasišventi
mui (jiems nesumokėta už dar
bą), gimnazija išlaikyta iki 
mokslo metų galo ir šiemet 4 
klasių baigimo 
gerokas jo* lankytojų būrelis 
Dabar šv. ministerija turėtų ati
taisyti Tauragės 
Jokanto 
skriaudą, 
gimnazijos 
doms padengti.

Š. m. 31. V. visuotinas
m. prof. s-gos Tauragės sky- Scotia pakraščiuose 
riaus .msivažiavimas, matyda- smarki audra, kurioj paskendo 
mas Lietuvoje gimnazijų per- keli žvejų laivai ir nemažai 
teklių ir kad dabartinės gim- žvejų žuvo. Bet dabar pasigen- 
nazijos gamii.a inteligentinių dama dar dviejų laivų, su 47 
bedarbiu kadrus ir kad Lietu- žmonių įgula. Juos matyta ju- 
vo j jaučiamas didi lis gerai pa- rojo dar prieš audrą, bet dabar 
ruošiu amatininkui trukumas, tų laivų niekur ifesurandama.
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Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

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

J. KUCH1NSKAS, Pirmininkas — 2221 W. 22nd St, Canal 2552
J. YUSKEV1CIUS, Sekretoidus — 8647 Archer Avo., ’>afayette 4195
A. N. M A SU LIS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė.,. Republic 5550

S. J. Dargužis.
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Rankos ir pinigai
Chicagos National ir State 

bankai už 6 mėnesius š. m. ra
do sekamus indelius: baigian- 
ties birželio mėnesiui Chicagos 
bankuose buvo įdėta pinigų 
2,653,1 13,000 dolerių, o iš to 
paskolinta 1,792,559,(MM) dole
rių už tą patį pusmetį.

Kas sudeda tas milžiniškas 
sumas pinigų? Atsakymas yra 
aiškus — žmonės. Ką bankai 
daro su tais žmonių sudėtais 
pinigais? Be abejo, skolina žmo
nėms ant nekilnojamo turto 
(irai estatr). Tarpe daugelio 
kitu banku randame ir musų 
gana gerai pažįstamus bankus, 
kaip ve: t'niversaLState banką, 
Metropolitan State banką, 
Peoples Stock Yards State ban
ką ir t. t. Aukščiau paminėti 
bankai skolino sekamas sumas 
6 mėnesių bėgyje: Universal 
paskolino 1,484,000 dol., Metro 
politin—1,726,000 dol., Peoples

<8,503,(MM) dol. Iš tų skaitli
nių matoma, kad kuone pusė 
įdėtų „ banke taupymui pinigų 
yra skolinama ant nekilnoja
mo turto. —'

Kai kada žmonės baugi naši 
dėti savo pinigus į “morgičius”, 
pamiršdami, kad morgičiai tai 
saugiausia vieta investavimui. 
Žmonėms patartina dėti savo 
pinigus j paskolas, nes jos neša 
dvigubai didesnius nuošimčius 
(procentą), negu bankai kad 
moka už juose sudėtus pinigus 
taupymui. Rankai skolina žmo
nių Įdėtus pinigus ant morgi- 
čių. Tą patį gali daryti ir pri
vačiai asmens. Kas yra -gera 
Petrai, tirs gali būti gera ir .Jo
nui, sako patarlė.

♦ * ♦ .
Perdideli mokesniai ant 

nuosavybių
Statistika parodo, kad taksai 

ant nekilnojamų nuosavybių 
triobesių ir žemės — nuolatos 
kyla, nors kiti dalykai po ka
ro laikų eina vis žemyn. Ma
tyt musų valstija ir jos.depar
tamentai nenori ar nemoka 
taupyt sudėtus piliečių pinigus. 
Pereituose 1925 metuose, mo
kesniai buvo kur kas didesni 
negu metai anksčiau.

Yra klaidinga manyti, . kad 
tas reikalas priklauso vien na
mų savininkams. Nuomininkai 
kenčia nemažiau. Brangstant 
nuosavybės užlaikymui, auga 
taipgi ir renda. Nelaimei didžiu
ma gyventojų tuomi nesusirupi- 
na, ypatingai įvairių rinkimų 
metu, kada jie net elgiasi visai 
priešingai negu jiems reikėtų.' 

štai ateinančiuose lapkričio 
rinkimuose Chicagos gyvento
jai turės progo- atiduoti savo 
balsus už pataisymą vieno Illi
nois valstijos konstitucijos pa
jamų skyriaus. Kiekvienas pro
gresyvus ir mąstantis žmogus 
privalo remti aną pataisymą, 
nes jo pagalba kaip tik ir bus 
galima sumažinti perdidelius 
taksus ant musų nuosavybių.

♦ ♦ ♦

Kviečių derlius
Suvienytose Valstijose kvie

čių užderėjo šiais metais išvi
so 839, G 30,000 bušelių: 626,- 
()00,00(1 bušelių žieminių r 213,- 
>00,000 pavasarinių. Palyginę 
ią skaitlinę su pareitų metų 

rasime, jog pirmoji yra didesnė 
58,000,000 bušelių.

Taigi šie melai nėra “blogi”, 
nors oras visą laiką nieko ge
ro nežadėjo. Farmeriai galės 
eksportuoti į kitas šalis ma
žiausiai 200,000,(100 bušelių 
kviečių.i

♦ ♦ *
Gražiausia gatvė Chicagoj
Visi dar pamename South 

\Vater gatvę, kur įvairių tautų 
vertelgos pardavinėjo vaisius, 
žuvis ir panašius dalykus. Da
bar jų ten nebėra. Miestas tai
so toje vietoje puikinusį bulva
rą, kuris viršytų visus- kitus 
ne tik Chicagoj, bet ir ištisoj 
Amerikoj.

Dalis to bulvaro tarp Wells 
ir Dcarborn jau ištaisyta, (lat
vės vidurys išgrįstas, šaligat
viai išlieti ir jau pradedama 
statyti aukštus ir dailius na
mus. Miesto majoras sukvietė 
visus kontraktorius ir architek
tus prašydamas jų statyti na
mus vienu planu. Tai yra, kad 
namai tenai butų vienodo aukš
tumo, nesiektų padangės ir tu
rėtų vieną stylių. šie dalykai, 
jei įvykinti, majoro nuomone, 
suteiktų tą gh)i|, kuHo visi šio 
miesto gyventojai trokšta.

♦ ♦ ♦
PAPLATINIMAS 22 GATVĖS

Chicagos miesto valdžia nu
tarė paplatinti 22-rą gatvę ir 
tas darbas jau yra vykinamas.

Daug darbo jau yra įdėta į 
menamąjį paplatinimą: dauge
lis triobesių yra nustumta, kiti 
yra visai nugriauti, o dar kiti 
yra remontuojami. Tik viena 
senos praeities — žilos gadynės 
bakūžė riogso pakelyje ir su
laiko tolesnį progresavimą, nes, 
mat, savininkas reikalauja di
desnio užmokesnio ua savo 
nuosavybę. Tuo patim tas pa
sipriešinimas sulaiko naujos 
statybos programą, siekantį ke
lius mibonus dolerių.

RENGKIMĖS PRIE DARBO

Ateina rudenio sezonas, ta- 
rybiečiai rengkimės prie darbo.

Mes sugebėjom įkurti savo 
senai pageidaujamą Tarybą, 
dabar mokėkime ją išnaudoti 
bėgantiems opiems klausimams 
ateinančiam sezone. Musų sek 
Juškevičią praneša, kad apli- 
kantų nemažai susilaukė, reikia 
tikėtis, kad ateinančiam susirin
kime matysime daug naujų vei
dų.

SUKĖLĖ DAUG TRUKUMO

Rašinėlis “Bridgeportas pa
vojui” tilpęs šiam skyriuje ke
lios savaitės atgal, sukėlė ne
mažai trukšmo.

Bridgeportiečiai sukruto dis- 
kusuoti tą klausimą: vieni už 
stoja, o kiti prieš ir tas sutei
kia dauginus šviesos pakeltam 
klausimui. Bridgeporto saliuni- 
ninkai ir apgynėjai net viešai 
paleidžia savo balsą, kad už
ginčyti mus ir sumažint pavo
jų. Reikia tikėtis, kad apsi
reikš ir daugiau debatorių ir 
paskelbę savo ir kitų nuomonę.

Chicagos pirma paskola
Miestas pradėjo gyvuot su

1,993 dolerių 

Suprantama, kad toki uuma 
pinigų buvo kaip1 ir niekas besi
plėtojančiam miestui. 
jau pačioj pradžioj buvo aiš
ku, kad reikia kur nors pasisko
linti. Bet tų laikų Chicagos 
valdininkai bijojo apie skolini
mą ir pamanyti. Kada miesto 
korporacija 1835 metais nubal
savo skolinties $200, nuvalymui 
gatvių, pagražinimui kai kurių 
vietų ir įvairiems kitiems sani
tariškiem reikalams, tai miesto 
iždininkas I. Hogan, pabūgęs

f pasiimti ant savo pečių atsako
mybę, rezignavo.

| Bet laikui bėgant, toji baimė 
pranyko. Dviem metais vėliau, 
jau oe jokios opozicijos likosi 
pravestas nutarimas skolintis 
$50,000, bet dėl tam tikrų prie
žasčių, nebuvo galimybės įvy
kinti. Tuomet miestas, kurs 
jau turėjo apie 4,000 gyvento
jų, išleido savo piniginius ženk
lus $1, $2 ir $3 vertės, kurie 
nešė vieną nuošimtį ir kuriais 
buvo galima mokėti taksus.

Tik 1850 metais Chicagos 
miestas galėjo gauti pirmą žy
mesnę paskolą sumoje $250,000 
iš New Yorko bankų. —V.

Pietinis paežeris
Ar patogus lietuviams 

apsigyventi?

Rugpiučio 9 d. “Namai ir že
mė” skyriuj p. G. Lucas savo 
straipsnelyj, užvardytam IJrid- 
geportas, palietė gana svarbų 
lietuviams klausimą. Perskai
čiau nuodugniai jo rašinėlį, ku
rtame jis kalba apie pietinės 
Chicagos paežerio apielinkę. 
P-as G. Lucas nurodo, jog pie
tinėj Chicagos daly visu paeže
rių vystosi biznio pramonė, ir 
tenai yra statomi dideli viešbu
čiai ir apartamentiniai triobe- 
siai, todėl jis pataria ir lietu
viams toj apielinkėj apsigyven
ti.

Prie šito p. Luco rašinėlio no
riu ir aš kaip ką dar pridurti. 
Aš pats gyvenu kalbamoj vie
toj — pusė bloko nuo ežero, 
bet girti jos* neturiu noro. Tie
są pasakius, paežerio atmosfe
ra yra kur kas malonesnė: kiek
vieną rytą pučia tyras vėjas, o 
saulė šildo. Paprastai vasaros 
metu ir oras prie ežero yra 
vėsesnis. Medžių taipjau čia 
netrūksta. Tiesa, kad juodieji 
yra tirštai apgyvenę pietinę da
lį, L>ct turiu priminti ir tai, kad 
daugelis lietuvių klaidingai su
pranta, jog visa pietinė paeže
rio dalis yra apgyvųąta juod- 
veidžiais. Ne/ JubdvtiHžial yra 
apsigyvenę tiktai tarp Cottage 
Grove avė. ir užima plotą iki 
State gatvės; paskui ilgio ruo
žas: nuo Roosevelt road iki 
VVashington Parko. Tarp Cot
tage Grove ir ežero 36 ir 15 bei 
63 gatvių ruože yra puikios re
zidencijos, kur gyvena net ir 
keletas milionierių, juodveidžių 
čia visai nėra.

Prieš keletą desėtkų metų, 
kol dar nebuvo apgyventa šiau
rinė paežerio dalis, kur dabar 
randasi Edgmvater hotel, llo- 
ward st. ir Evanstonaa, pietinėj 
paežerio dalyj gyveno labiau
sia pasiturinti biznieriai. Vė
liau, kada juodveidžiai pradėjo 
apsigyventi apie “L” gelžkelj 
ir kitas to ruožo patiltes, tur
tingieji biznieriai pradėjo bėg
ti į šiaurinę miesto dalį.

Bet dabar pietinė paežerio da
lis — nuo vidunniesčio iki 
Jackson Parko — nepaprastai 
pradėjo kilti. Prie to nekilno
jamų nuosavybių vertės kilimo 
daug prisidėjo panaikinimas ge
ležinkelio durnų (traukiniai da
bar vaikščioja elektra operuo
jami) ir Grand Parko bildavo- 
jimas. Nuo Field muziejaus iki 
39 gatvių, kur ežere buvo pa
darytos “vilnių užtvaros”, da
bar veik baigiama jas užpilti. 
Vadinasi, bu? didelis ežero plo
tas užpiltas ir išvestas parkas, 
kuris jungsis su Jackson Paritu. 
Suprantama, bus ir automobi
liams puikus bulvarai.

Prie ^9 gt. ir ežero randasi 
kelios ligoninės. Viena gana žy
mi Michael Reese ligoninė yra 
didinama. Ant 34 gt. prie ežero 
dabar pradėta budavoti milži
niška Chicago Memorial Hospi- 
ta| ligoninė. Ant 35 ir 36 gat
vių yra keletas nemažų hotelių.

Tarp 18 ir 39 gatvių paože- 
rio ruožu gyvena nemažai airių. 
Kiek man žinoma, airiai per 
keletą mętų vedė griežtą kovą 
su juodveidžiais. Apie Grove- 
land. ir Woodland parkelius bu
vo apsigyvenusios kelios juo
dųjų šeimynos, kurias airiai 
“išėdė” laukan. N t 

v Pastaruoju laiku sparčiai pra
dėjo apsigyventi žydai, ypač

\Vashington ir Jackson Partcų. 
Jie perkasi nuosavybes ir įstei
giąs! biznius.' ' ,

Biznio kilimui yra dar vie
na stambi priežastis, tai tu, 
kad čia* yra nepaprastai gera | 
transportacija. Vien tik Cottage 
(irovė avė. eina gatvekariai vie
nas paskui kitą, susigrūdimo 
visai nėra. Net per taip sakant' 
“busy hours” retai kada gat- 
vekary tenka stovėti. Daugelis 
pietines Chicagos dalies gyven
tojų važinėja į miestą trauki
niais, kur perkant tikietų kny-Į 
gutes pareina pigiau, ne kad 
gatvekarių karteriai. Ant 40 gt. 
ir Drexel bulvaro yra didelis 
“Ascliers” teatras, Thompsono, 
Powers ir kiti dideli restoranai. 

Taipjau pietinėj Chicagos da- ja atostogoms į p. Sinkaus va
ly yra geriausi bulvarai automo- sarnamį Michigan City, 
bilistams. Nuo Jackson Parko
iki miesto bulvaru galima nu- sekančiose vietose: Grand Ra- 
važiuoti per 15 20 minučių, (pids, South Ilaven, Detroit it 
........ . .. Kanada, Windsor. <Lietuviui turėtų apsigyventi

paežery, o juodveidziams užleis
ti stockyardų apielinkę ir kitas

Chicago progą miestas Neto

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

moteriai

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

gyvenimai 
vietos, su-

Malonu yra pranešti visiems Neujiepti kostume- 
riams, jog nuo birželio 24 dienos, pinigų persiuntimo 
kaštai yra nupiginami 25 centais ant 100 litų ($10.00). 
'Greitumas — gi padidintas viena diena. Dabar pinigai 
siunčiami telegramais bus išmokėti Lietuvos centruose 
į 3 dienas.

Leok \
to your health. Epeom 
Salt s is štili the best 
Physic—take it in smaU 
flavoFed tablets.

Ką reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

dumpas” bei dirbtuvių distrik 
us. —Dail. M.‘Šileikis.

12th STREET 
Tel. Kedtie 8902

Pašto perlaidomia išmokami 
j 20—30 dienų

$ 5.50

8514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. I<ouis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Tėvams, kurie nori leisti savo 
vaikus | mokslą

103.25
205.T5
308.25
410.50 
513.00 

1019.50

Telegramomis išmokami 
j 3—4 dienas

$6.08

Realestatininkas p., J. Zo!| 
nelabai senai pargrįžo iš Lietu 
vos, kur buvo išvykęs su eks 
kursija biznio ir smagumo rei 
kalais.

Įspūdžių turįs įvairių 
limoj ateity žada surengti

102.75 
205.25 
30T.75 
410,00
512.50 

1019.00

EPSOM 
SALTS COMP3unD IN 

TABLETS
At yom dniįgut, 2Sc 

The Kaight LaboratorcA Chieaap

geriausią Chicagos
čia

Atsakymas, žinoma, galima, 
nws ne visuose atsitikirffuose. 
Jei tamsta esi taip nusistatęs, 
tai išvengimui kokių nors kliū
čių iš valdžios pusės, prisitai- 
kinkit prie išleistų ■ ugniės ir 
statymo reguliacijų.

vės, taisomi bulvarai, statomi 
nauji tiltai, kurie žymiai pa
lengvins žmonių važinėj imąsi 
smagumo ir biznio reikalais. 
Bus daug parankiau^ sutilpti 
gatvėse ir prasišalins susigru-

Yra daug atvykusių į Cbica- 
gą jaunų vaikinų ir merginų, 
kurie lanko aukštesnes mokyk
las: vieni dienomis, kiti nakti
mis, užsidarbiaudami dėl pra
gyvenimo. Turint gerus norus, 
('bieagoj lengviausiai pasiekti 
mokslą, nes šis miestas turi 
puikiąs mokyklas, daugelis ku
rių yra nemokamos. Nestebėti
na todėl, kad žymus skaičius 
musų tautiečių baigia įvairias 
profesijas: daktaro, advokato, 
inžinieriaus tekilikos ir t. t. Iš 
merginų taipgi turime slaugių, 
daktarų, mokytojų aukštesnė
se ir liaudies mokyklose, knyg- 
vedžių didžiose kompanijose ir 
kitokių.

Gyvenantys toliau už (’hiea- 
gos lietuviai, kurių suims arba 
duktė užbaigė pradinę mokyk
lą, tyrčtų pasirūpinti, kad su
teikti jiems aukštesnį mokslą. 
Tas butų lengviausiai padaryti 
šiam musų miuste. J’ėvams pil
nai apsomokėtu • nieko nelau
kiant apsidairyti po Chicagą ir 
paieškoti patogios 
vietos. Esant prie 
prantama, pigiau apsieitų ir 
vaikų išmoki irimas. Kas turi 
atliekamų keletą šimtų, gali in
vestuoti 
miesto dalies lotą ar namą 
yra geriausia ir saugiausia vie
la kapitalui, nes žemės vertė 
pakyla į vienus metus nuo 50

PINIGU KURSAS KARTU SU PERSIUNTIMU 
BUS SEKAMAS:

2000 lity
3000 lity
4000 lity
5000 lity

10000 Ilty
NESIUSKIT, BET TELEGRAFUOKlt PINIGUS 

LIETUVON!

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikta tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
(iuntimu 75 centai. *
• NAUJIENOS

4739 Sfc Halsted St.
n.

PINIGŲ PERSIUNTIMAS NUPIGINTAS 
GREITUMAS PADIDINTAS

dimas ik mažiau įVyks visokių 
nelaimių.

Ikiug žemės ir namų salinin
kų pasipelnys tose Vietose, nes 
nuosavybės pakils ir biznis iš
siplės: Įsigytuose namuose ne 
tik tėvai patys galės juose gy
venti, bet brangstant nuosavy
bei, turės progos iš to pagelbė
ti ir vaikams, greičiau prasi
mušti j šviesą. —G. Lukas.

Musij žinios
P-as S. Dargužis į atostogas

“Nafnų ir žemės” nuolatinis 
bendradarbis p. S. Dargužis 
pradžioj šios savaitės išvažiuo-

Be to, jis žada apsilankyti ir

» 1 —
J. J. Zolp grįžo iš Lietuvos

Town of Lake paskaitą apie 
savo kelionę į Lietuvą*

Progos įsigyti biznf

P-bo C. P. Suromsklo nuo
mone, šiuo laiku galima įsigyti 
pusėtinai gerų biznių ir prieina
ma kaina. Progų niekam nie
kad netrūksta.

GERESNĖS VIETOS

P-as V. Stulpinas pasiskyrė 
sau užduotį surast keletą nau
jų vietų Chicagoj ir jo apielin- 
kėse, kur butų galima lietu
viams bendrai pirkti ir staty
tis nuosavybes.

šis klausimas • yra ištikro
rimtas ir diskusuotinAs. ■*—Rep.

Klausimai
Klausimas. Norėčiau paklau

sti Tamstą ar butų gerai pasta
tyti garadžių šalę narpo. A. K.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
KnKm 25 centai — Kaunamas 

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 ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus.

Naujienos ,
1739 So. Haluted St !

Chicago, III.
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minutes.
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1 dėžutė

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

Room 1538

Tel. Dearborn 9057

Room 1726

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895

Brunswick 9393

ADVOKATAS

Ab-

kola

Veda Dora Vilkienė

py-
ir

už-

Pirmadienis, Rugp. 16, 1926 NAUJIENOS, Chicago, III.

MUSŲ MOTERIMS *2 šaukštuko gvazdikų
1 pyčių sėklą
Išimk skevelda sumušus.
Nuplauk ir nuvalyk ir su-

piaustyk i mažus

Į Gazinės dervos— žibalu, kar-| Sviesto
štu vandeniu. Išmirkyti žibale

ir taukų dėmes iš 
pliušo aksomo ir rip«o — Tri

KA IR KAIP VIRTI vandenin. Jeigu lašas pasidaro
kietas, galima
nies — jeigu
pavirti. Supilk
dūkūs, duok

Namas
ta vištą.
Supiaustyk juos
du, nuplauk

prirengti kep-

paprastu bu-
ir nušluostyk.

įmerk į išplaktus kiaušinius ir
baltos duonos trupinius,
kui vėl įmerk į kiaušinius
vėl į duonos trupinius. Kepk
giliuose taukuose pakol gewii
narus. Jeigu senesnes
vartosi, išvirk jas pirmiaus.

OBUOLIŲ JELLY

2 svaru obuoliu
Karšto vandens
3 puodukai cukraus
Nuplauk obuolius ir supiaus-

tyk į kevirtainius

nuimti nuo ug

stiklinius puo-
ataušti. Užpilk

pintinė slyvų
svarą f‘MU

citrina
pakelis besėklių razinkų
puodukai cukraus
puodukai rusvo cukraus

%» svaro nuluptų valakiškų
riešutų.

Nuplauk, išimk sėklas ir su
piaustyk slyvas. Sudėk supiau-
stytus oran< žius ir sunka
vienos citrinos. Sumaišyk visus

pastovėti valandą.
šmotukus. mažos ugnies 45 minutes. Šu

Užpilk tiek verdančio vandens,‘dėk riešutus ir dar virk 10 mi 
kad vos apdengtų, ir duok vir-1 nučių. Supilk į stiklus ir kaip 

atšals užpilk parifinu.ti pakol bus minkšti' Sudėk j
maišiuką tegul nubėga. Nu-
mieruok taip, kad ant kiekvie
nos kvortos dėk po 3 puodukus
sukraus. Duok virti pakol pa
sidarys kaip sirupas. Supilk į
stiklus ir kaip atšals apipilk
stearinu.

GRAPE (VYNUOGIŲ) JELLY

PYČIŲ KONSERVAI
15 pyčių
’/yKvortos blėkinė pineapples
3% puoduko cukraus
1 puoduką migdolų (saldžių)
Nuplauk ir supiaustyk

čias, supiaustyk pineapple
sumaišyk su cukrum. 1 egul
pastovi valanda. Virk ant ma-

Jžos ugnies apie valąndą laiko, 
nuplauti, pa8kui sudėk migdolus ir virk 

nuvalyti, prieš verdant. Sumai- 10 mįnutų. Sudėk į sterelizuo-
ynuoges reikia

gyk šaukštuku ir virk 30 mi-ltus stiklus ir kaip
nučių. Perkošk, paskui supilk į pį|k parafinu.
maiša, tegul nuteka.
sunką, duok užkirti

Dėk 3/1
cukraus ant vieno

Pamieruok

puoduko
puoduko

sunkos. Duok užvirti, virk
minutes. Nuimk putas. Paimk

2l/> svarai pyčių
1 svaras cukraus

šaltan ' % puoduko sunkos iš

Papasta suknelė. Joje
Galima pasi-išrodysi laiba ir graži, 

siūdinti iš šilko, arba šiaip lengvos 
materijos Gulima apsiudinti su ki
tos spalvos šilku bei kaspinėliais.

Sukirptos mieros 16, 18, metų ir 
36, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių per kru- 

36 mierai reikia 3Mi yardų 40

ku. Paprasta bet labai elegantiška. 
Gerai išrodytų iš lengvo bstistb ar
ba lengvo Šilko. Gražiai išrodytų iš
šviesiai žalio šilko arba v georgette 

16, 18 metų

tinę.
colių materijos ir 1*4 yadų apsiuvi-
nėjimui.

fl orint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytą pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ii 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 

Galima prisiųsti pinigus

crepe. Sukirptos mieros
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 3 to yardų 40 colių ma
terijos.

15 centų. . . . _
arba trasos ženkleliais kartu su už

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytą pavyzdžių, praiome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa- 

džio numeri, pažymėti mierą ir 
savo vardą, pavardę 

zdžio kaina

Pridėk cukrų ir sunką. Išmai
šyk, paimk prieskonius, sudėk
maišiukai! ir sudėk prie pyčių

Virdama maišyk,
kad nepridegtų. Sudek į sterili
zuotas bonkas-sti kilis.

BLACKBERRY IR OBUOLIU

I kvorta
2 svarai

obuolių
cukraus

lupk ir supiaustyk obuolius la
bai smulkiai. Sumaišyk cukrų
ir obuolius su uogom gerai ir
virk ant mažos ugnies 45 minu-

Supilk į sterilizuotus stik
lūs, kaip atauš užpilk parafinu.

jos bus pilnai nunokusios. Už
pilk karštu vandeniu ir tegul
verda pakol bus visai
tos. Sudėk maišau, tegul nute
ka. Imk lygią dalį sunkos ir
cukraus, 'sudėk puodan ir virk-
pakol pasidarys beveik tiršta
(pamėgink jlašint saltah vande
nin). Supilk j sterilizuotus stik
lus, kaip atšals užpilk parafi

MORKVŲ MARMELADAS

Sutarkuok 12 žalių morkvų.
Dėk 1 puoduką
puoduko morkvų, sumaišyk ir
tegul stovi per naktį. Iš ryto
pridėk sunka 3 citrinų ir po 1
šaukštuką maltų cinamonų,
gvazdikų ir “allspice”. Virk vi
są mišinį kartu ant mažos ug
nies valandą laiko. Supilk

atšals apipilk parafinu.

Seimininkėms Patarimai
Kaip dėmes valyti

Riebalų dėmes —benziną,
mirkius skuduriuką, trinti

Dažų, dervos — terpentinu
taip pat
Deguto — sviestu ir benziną

arba žaliuoju muilu. Pirm de
gutą panaikinti sviestu, sviesta
gi — benzinu.

Nauja Madų Knyga

2732. — Puiki suknelė vasaros lai
Nauja rudeninių madų knyga. Kiek
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų šią knygą įsigyti. Jos
kaina tik 10c.

Rašykit i

1739 So. Halsted St Chicago, III.

sakymu. lyriškus reikia adresuoti) 
Naujienų: Pattern Dept, 1789 So.

Halsted St, Chicago, III.

ekvleno pavy
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
trba krasos ženkleliais kartu su už- 
lakymu. Laiškus reikia adresoati:

Galima
■.ISTERINE

THROAT

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St, Chicago, 111.
Ola įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No

(Vardas ir pavardi)

(Adresą*)

ir vali t.)

Naujienų: Pattern Dept, 1789 So.
Halsted St, Chicago, IH.

NAUJIENOS Tattern Dept.
1789 S. Halsted St, Chicago, III.
čia įdedu 16 centą ir prašau at

siusti man pavyzdį No
.... per krutiną

(Vardas ir pavardi)

4 M lutas ir vaht.)

TABLETS

tikas
/Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą. Skau

tMade by

ir išmazgoti muilu.
Stearinio vaško — 

mąja popiera ir karštu prosu.

DR. HERZMAN^
sugena-

Padėjus ant dūmės popiera,

Vaško ir taukų žvakių —A 
nodija gerokai pašildžius, rei

prosyti.
Rašalo — stinkspiritu, dru-

Sušlapink ištrink
plauti vandeny.

Gatvės purvo — vyno
tu, sušlapinti ir trinti.

Vaisių vyno

kia stipriai ištrinti.
Eglių ir pušų sakų dėme». Ži

balu ir šaltu vandeniu su mui
o pas-

spiri-

Kliorka, —
kliorką užpilti šaltu vandeniu,
gerai išmaišyti ir pastatyti ant
ugnies virti, kol paraus ir ge
rai ištirps kliorkos kruopelės.
Nuėmus nuo ughies, trumpam
laikui padėti šaltoje vietoje at
aušti, paskui įpilti tiek van
dens, kad atmainytų savo spal
vą, pabaltų ir pastatyti nusis
tovėti. Kada jau bus nusistovė
jus nupilti į butelį-ir gerai už
kimšti. Taip sutaisyta klorka 
reikia tepti dėmes, bet patepus
laikyti ne dauginus kaip pusę
valandos, o paskui gerai išplau
ti vandenyje.

lu. Išplatyiama žibalu, 
kui vandeniu. Vaisių dėmes iš 
skalbinių. Amoniaku. Įpilti 
verdantį vandenį amoniako, iš-
tiesti dėmėtąsias vietas
dubens, ir pilti pro*jas kol

ant 
pa-

RuRašalo dėmės iŠ medžio. .... 
kščia druska. Užpylus rukščios 
druskos valyti su vandeniu ir

KAROLIS
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 W. North Ave^ Chicago, III.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Mleito Ofisas

A. A. SLAKIS
127 N. Dearborn St, Room 1111-13

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

Gyvenimo Kieta
3323 South Halsted St.

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

K.JURGELIONIS
Miesto ofisas

190 No. State St., Room 1012
Tel. Dearborn 2734

Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.
Bridgęporto ofisas 

3335 So. Halsted St.
Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12
Tel. Yards 0141

Bylos visuose ‘teismuose, 
atraktai. — Ingaliojimai. Pas- 

pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare.
Seredoj ir Pėtnvėloj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 16 ryto iki 1 v, p. p.

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

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

7—9 v. v. apart Panedėlio ir
Pžtnyčios.

Naujienų Spaustuvė
yra Unijinė Spaustuvė.

Advokatas
Ofisas vidurmiestyj:

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Vvashington St.

7 So. Dearborn St.
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

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 St, Room 530
Tel. Central 6390

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenae
Tek Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn, Ketv. ir Sub. nuo 

Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 
visokias legališkaa popieras.

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

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

išnešiotojui sykį į mėnesį Jr bus apmainyta į tikrus 
nited Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojo r*? skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.>j«. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po,kito. Kuponai be datų neprf- 

ilnymui, turi būt priduodama varPriduodant kuponus apma 
pavardi ir adresas skaitytojo. 
Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas

dieninią kuponų dar duodama priedo sekamai:
Ui metus—150, už puse metą—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo.

Data: Rugpiutis 16 <1

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

ir nuo € £d 7:80 vai. vakare.
Dienomis: Canal

3110. Naktį
I Drexel 0950 
(^Boulevard 4136

32.35 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 iŠ ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be 
Operacijos

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

Daugelį išgydyme vienu sykiu 
Neišgydom - Nemokat 

IšegzaminavimaR ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 So. State St. 

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

Subatoj nuo 9 iki 6 vakarą, Ne- 
dėlioj nuo 9 iki 12 dieną.

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res: 3201 So. Wallace Street
y

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

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

rz i J j nuo 9 ikt II vai. ryte; 
g alandosi nuo 5 jį; 3 va|. vakare

DR. K. DRINGELIS
DENTISTAS

DUnelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MIDWIFE 

Pasekmingai gy
dau įvairias ligas, 
o labiausiai užsi- 
^enėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pa g a 1 
vėliausi išrastą 
būdų — C h i r 0- 
praktiją, Elektro 
*— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal 

ligų. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yards 4951

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

PRITAIKO AKINIUS 
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

O f i sas 
x4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4600

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St, Chicago 
arti Slst Street

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

k

f
A. MONTVID, M. D.

1579 Milwaukee Avė., Room 269 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletini iviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

TeL Bouievar 1 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: - 10—2

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res, 6641 S. Aibany Avė. 
Tel. Prospect 1931. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nerišlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

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

CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. 1 
. , Chica

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

dėliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
NaktiYnis Tel. Fairfax 6858 
u J

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 gvdome reu
matizmų, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudžji- 
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee A ve., 2 fl.

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

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite Ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų Šaknis, prašalina iš plauką 
pleiskanas, apsaugoja plauką slin
kimą ir užlaiko juos labai tvariai
Dr. W. Yuszkiewicz,

1407 Milwaukee Avė., 2 fl,
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PASSAICO STREIKININKAI PRAŠOSI

TROCKIO LEITENANTAS IŠMESTAS Iš 
BOLŠEVIKŲ PARTIJOS

GRASINIMAS KITIEMS OPOZICIJOS VADAMS

O BETGI STALINO DIKTATŪRA NEATSILAIKYS

Pagarsėję visoje Amerikoje savo streiku Passaico 
audimo fabrikų darbininkai kreipėsi į Amerikos Darbo 
Federaciją su prašymu, kad ji priimtų juos kaipo savo na
rius.

Tai yra įdomus žinksnis. Passaico streikininkams įsi
skverbė į vadus komunistai, kurių tarpe yra labiausia pa
sižymėjęs Albert Weisbord. Komunistai gi visuomet kaip 
įmanydami šmeižia Amerikos Darbo Federaciją, vadin
dami josios viršininkus “geltonaisiais”, “darbininkų par- 
davikais”, “judošiais” ir t. t. Tečiaus ir patys komunistai 
dabar turėjo pripažinti, kad Amerikos Darbo Federacija 
gali geriau padėti streikininkams, negu jie.

Amerikos Darbo Federacija, gavusi Passaico audėjų 
prašymą, padavė jį apsvarstyti savo skyriui, kurio žinioje 
yra audimo pramonės darbininkų organizacijos. Šis sky
rius dabar davė streikininkams atsakymą.

Atsakymo* prasmė yra tokia, kad Amerikos Darbo 
Federacija sutinka paimti savo globon Passaico tekstilės 
fabrikų darbininkus, bet tiktai tąja sąlyga, kad pasi
trauktų nuo streiko vadovavimo Albertas Weisbord ir 
apie dvidešimt kitų “kairiasparniškų” agitatorių.

Iš tiesų, geriausias patarnavimas, kokį gali bolševi
kai atlikti darbininkams, tai — pasitraukti nuo jų kaip 
galint toliau. Savo lindimu į darbininkų organizacijas ir 
streikus komunistai dar iki šiol nėra padarę naudos už 
pusę cento, p žalos — begales.

Internacional News Service telegrama iš Maskvos 
vakar pranešė, kad iš Rusijos komunistų partijos tapo iš
mestas Trockio leitenantas, Jakov Ossovski. Jisai nusidė
jo tuo, kilti reikalavo opozicijos partijų legalizavimo.

Vienintelė legate partija sovietų Rusijoje yra komu
nistų partija. Visos kitos partijos — ir buržuaziškos, ir 
darbininkiškos — yra uždraustos. Ir jeigu kuris nors iš 
komunistų pareikalauja, kad toms partijoms butų suteik
ta teisė legaliai gyvuoti, tai jisai yra laikomas “išdaviku” 
ir metamas lauk!

Bet ar mūsiškiai komunistai, kurie tiek daug rė
kauja apie “laisvę”, kuomet nors protestavo prieš tokį so
vietų valdžios despotizmą? Niekuomet. Štai dėl ko mes 
juos vadiname “davatkomis”. Lygiai, kaip parapijinės da
vatkos, jie ne protauja, bet tik aklai remia visa, ką daro 
Maskvos popiežiai.

Toje pačioje I. N. ^5. telegramoje iš Maskvos prane
šama, kad bolševikų partijos organas “Pravda” viešai 
įspėjo Trockį, Kamenevą ir Zinovjevą, jogei jie taip pat, 
kaip ir Ossovski, busią išmesti iš partijos, jeigu nepaliau
sią kritikuoti partijos centrą.

Vadinasi, kova tarp bolševikų partijos centro daugu
mos, vadovaujamos Stalino, ir opozicijos eina tolyn ašt
ryn. Pirma Trockis, Zinovjevas ir Kamenevas buvo paša
linti tiktai iš aukštų vietų partijoje ir valdžioje; o dabar 
jau ketinama jie išmesti ir iš pačios partijos. Pašalinti iš 
partijos, jie netektų teises kalbėti kuriais nors politikos 
arba visuomenės klausimais. Jų politinės pažvalgos pasi
darytų nelegalės — lygiai, kaip menševikų, socialistų re
voliucionierių ir kitų partijų, kurias Trockis, Zinovjevas 
ir Kamenevas pirmiaus stengėsi visomis priemonėmis iš
naikinti. Ar ne likimo ironija?

O betgi nėra abejonės, kad opozicija, kurią Stalinas 
nori sutrempti, galų gale paims Rusijoje viršų. Gadynė, 
kuomet despotizmas galėjo kažin kkip ilgai laikyti žmo
nes bebalsių gyvulių vietoje, jau yra praėjusi. Net ir tam
si, pusiau-aziatiška Rusija anksčiau ar vėliau diktatorių 
jungą numes. * A \

Kovoje su Stalinu tečiaus laimės ne “revoliucinės” 
utopijos, kurias skelbia Zinovjevas ir Trockis, bet ta de
mokratijos idėja, kurią noroms ar nenoroms yra privers
ta ginti opozicija: ta idėja, kad turi būt pripažinta nuo-

monių laisvė valdžios priešams, šitos laisvės pasigenda 
visi sovietų Rusijos žmonės — 130 milionų! — išimant 
valdančiąją kliką. Tie, kurie už ją kovos, turės vis dau
ginus ir daygiaus šalininkų savo pusėje, iki ateis valan
da, kuomet diktatoriai arba pasiduos geruoju, arba bus 
nušluoti. '

. . ...........................-............. .............................................. . ... .. —.

^mano eile ir pasirašysiu, ar 
manote, kad ne.

Ir taip pralaikė mus iki dvy-| Ne, iš tiesų pikta pasidarė,

Apžvalga
---------------------------------- -

SARMATYKITfiS!

So. Bostono “Darbininkas” 
sako, kad socializmas gimdąs 
“žvėris ir žmogžudžius”, ir to 
patvirtinimui kartoja tokį iš 
Lietuvos krikščionių spaudos 
paimtų pasakojimą:

“Baisus ir netikėtas liki
mas ištiko musų mylinių Sta
sį RamanČionį.

“Birželio 29 d. jis su savo 
broliu Kaziu grįžo iš Puša
loto į savo namus, t. y. į Klo
vainius. Važiuodami per Lai- 
puškių miškų jie išvydo ve
žimų, persuktų skersai kelio, 
kuriame sėdėjo 4 

' moteriškė. Kada 
. velionis su savo 
prašė, kad leistų
(gal: pravažiuoti? “N.” Red.), 
tai vienas vežime sėdėjusių 
vyrų sušuko: ‘čia bus teismas 
buržujų armijai už jų nuo
dėmes.’ Akies mirksniu 4 vy
rai šoko iš vežimo, šaukda
mi ‘mirtis dabar jums’, puo
lė prie vežimo, kuriame sė
dėjo velionis su savo broliu. 
Du vyrai pagriebė Stasį Ba- 
mačionj, o kiti du puolė prie 
Kazio. Pastarasis su botko
čiu besigindamas sudavė vie
nam iš puolusių per galvų, ir

jio nuo jo pasitraukė. Tada 
jie puolė prie Stasio, padėjo 
pastarąjį parblokšti ant že
mės ir vienas plėšikų, išsi
traukęs peilį ir surikęs dar 
kartų ‘mirtis šauliui’, smogė 
peilį tiesiog į krutinę...”
Padavęs šitų pasakojimų, S. 

Bostono škaplerninkų organas

vyrai ir 1 
privažiavę 
broliu pa- 
pervažiuoti

‘‘Tai mat kų padarė Mark
sas ir socijalizmas iš lU lie
tuvių, kurie jį priėmė.”
Mes nežinome, kiek tiesos yra 

šitoje istorijoje. Bet kad joje 
yra labai daug melo, tai gali 
suprasti ir mažas vaikas. Ne
jaugi yra panašu j liesų, kad 
keturi vyrai ir moteris sėdėjo 
vežime, pastatytam skersai ke
lio, ir laukė ką nors ^atvažiuo- 
jant, kad turėjus progos atlikti 
žmogžudybę? Ir nejatigi svei
ko proto žmogus gali tikėti, kad 
vežime sėdėjusieji keturi vy
rai šoko piauti tuodu šauliu tik
tai dėl to, kad juodu prašė 'juos 
leisti pravažiuoti?

Ulbai galimas daiktas, kad 
tenai įvyko paprastos girtų 
muštynės, kokios 
įvyksta gana tankiai,
kaušę žmonės grįžta iš 
lio namo.

Bet kų bendra turi 
incidentu Marksas ir socializ
mas? Ar “Darbininkūi” ne sar
mata rašyti šitokius idiotiškus 
išmistus?

Lietuvoje 
kai įsi- 
mieste-

su tuo

V. šleinys.

Maž daug apie keturiasdešim
tis metų tam atgal, o gal biskį 
ir daugiau, išrinko mane teis
mo nariu. Mat, jaunas būda
mas tarnavau kariuomenėje-ka- 
valerijoje, o užtai ir nenorėjau 
bile kokioje įstaigoje tarnauti. 
Nelabai man tiko ir teismo na
riu būti, bei kuomet žmonės la
bai užsipuolė, o prie to dar žmo
na pradėjo raginti, sakydama: 
“Kik, jau. eik, patarnausi ir pa
čiam bus geriau ir kitiems pa- 
darysi gero, Per ištisas dienas 
be jokio darbo su Mare trankai
si (tuo laiku pas mus buvo 
kaiminka vardu Marė), net 
žmonės jau pradedu juoktis.”

Taigi, matote, nebuvo kitos 
išeities, norom nenorom reikėjų 
sutikti.

Už poros savaičių gaunu raš
tų, kad mano paskyrimas gu
bernatoriaus patvirtintas ir aš 
kuo greičiausiai turiu vykti 
Poltavon. žmona nieko nelauk
dama, ištraukė iš kur tai mano 
senų kareiviškų mundierų, kurį 
parsinešiau iš kariuomenės pa
reidamas; išdulkino, kur reikėjo 
susiuvinėjo, sulopė ir greičiau
siai mane „“išpravodijo” neduo
dama, dargi nė su Mare atsi
sveikinti. Jai nė galvon neatė
jo koks baisus likimas manęs 
laukia.

Sekmadienį tuojau po pamal
dų turėjo būti musų priesaika 
ir keturioliktą valandų turėjo
me susirinkti į teismo, pirminin
ko kabinetų. O teismo pirminin
ku tuomet buvo tas...na...kkip 
jį... čia... dabar vadino, štai va, 
npbeatsimenu ir tiek. Na, bet 
tegu jį ir velniai, nenoriu ir 
atsiminti, dėlto, kad jau miręs, 
o tai dar galiu įžeisti mirusį 
žmogų.

Nuvažiavome. įeiname į prieš 
kambarį, žiūrime stovi tarnas; 
juodomis kelnėmis, žibančiomis 
lyg vilko akys sagomis, mėly
nu “mundieru”, matomai, kad 
nečionykštis, o bus atvykęs kar
tu su ponu pirmininku iš Mas
kvos.

Na? kaip— klausiame — ar 
ponas pirmininkas priima?

—Ne, ne, zjokiu budu ne ‘— 
sako tarnas. — Jo Malonybė

įsakė ųian nieko šiokiu laiku 
'neįleisti pas jį į kambarį. O be 
to Tamstos privalote pasirašyti 
— ir parodė didelę gulinčių ant 
stalo knygų.

Po šimts velkių, nežinome 
kas ir daryti. Patraukėme pe
čiais pažiūrėjome lyg vilkai .į 
vienas kitų ir stovime lyg sta
bo ištikti. (Beikia priminti, 
kad tais laikais nebuvo papro
čio duoti vizitines korteles, o 
kiekvienas atsilankiusia pasi- 

rašydavo tam tikroje knygoje, 
kurių tarnas parodydavo savo

—Ko 
te? Ko 
pratarė 
nas.

Tamstos* ponai žiopso- 
nustebote, rašykitėš —• 
po nekurio laiko tar-

manote, kad ne. • likai. Pradžioje pirmos, žiuri- pristojo kaip velnias prie pini-
Galų’gale visi užsipuolė ant me atsidaro durys ir tarpdury-Igų ir nebegali, žmogus, benusi

manęs. “Tu, girdi, pats vyriau- je pasirodo musų senai laukia-įkratyti. Juk ir patarlė sako: 
sias, visur esi buvęs, daug ma- masis ponas pirmininkas; juodu ‘ kunigas sau, o velnias sau.” 
tęs, tau reikia ir pradėti”. Na, mundieru, baltomis kelinėmis, 
manau sau, negi papiaus kaip ant kaklo užsikabinęs kokį tai 
jautį, kad pasirašysiu, o jeigu 
ir piaus, tegu piauna, didelis 
čia daiktas, kam čia labai rei
kalingas senas kelmaą, tik Ma
rės šiek tiek gaila, o taip... Pa
ėmiau tų prakeiktų plunksną ir 
galvoju kų čia dabar parašius 
tokio gudraus. Padažiau plunks- niai taip vaišintų, kaip jis mus 
nų į rašalų, pasilenkiau ir t bu- kad vaišino. •
vau bepradedąs rašyti, kaip ir 
vėl sustojau. — Po šimts vel
nių... Tuščia smegeninė, kų gi 
čia dabar parašyti? O tie lyg 
velniai sustojo aplink ratu ir 
žiopso, ką aš čia rašysiu, prie tiesiai į mane, 
to dar tas “benkartas” tarnas 
lyg pasiutęs, varnas, kranksi 
ir kranksi “ 
greičiau, nu, ir ko jus čia taip 
bijote”. Galų gale nusitaikiau atmenu, kaip tenai kas kalbėjo, 
nusitaikęs ir galvoju, jis labai O jis nė į ką Bekreipė domę, tik 
myli paneles, tai tegu pasijuo- pastatęs akis puolė 
kia perskaitęs kuomet nors, ko
kį gražų subatvakarį ir nieko 
nebelaukdamas parašiau:s 

“Aš gi tavęs laukiu, 
Kodėl neateini? 
Mano širdis trokšta 
Ta¥e pamatyti”... 
Pačiam gale pasirašiau vardų 

pavardę užsukdamas didžiausių 
uodegą. Po manęs jau be jokios 
baimės sekė kiti parašai. Kai 
kurie ir taip parašė:

“Pabandžiau ir plunksnos 
Kas pas juos per jėga. 
Plunksna taip rašo 
Kaip ponai, kad prašo.... 
Kai kuria pridėjo, aukštai 

gerbiamam ponui pirmininkui, 
o nabašninkas Jokimas pridėjo 
dar skundą ant savo kaimyno, 
kad šis suėdė jam veislinį kala
kutą. Galų gale baigėme pasi
rašinėti, o tarnas, tas velnio 
vaikas, galėjo trukti besijuok
damas. Tarnas nuėjo pas pir
mininkų paklausti ar svečiai 
šiandie bus priiminėjami, ar ne, 
ir sugrįžęs pranešė, kad* ponas 
šiandie serga ir negali jų pri
imti, taip kad*Sralime važiuoti 
kur kas norį, tik kad ryt de
vyniose vėl susirinkti šitam pa
čiam kambary. Be to dar pri
dūrė, kad ponas nepasakys, gir
di, ačiū už tai, ką prirašėme 
į knygų.

—O kas gi — kiaušiu —kaip 
mokėjome taip ir pasirašėme? 
Jeigu jau ponui 
taip norėjosi musų 
siskaityti, tai tegu skaito laiko 

turėdamas...
Po to išsivažinėjome kiekvie

nas sau. Nė vienam neatėjo 
galvon, kad kas blogo galėjo 
čia* atsitikti. Parvažiavau na
mo, pavalgiau pietus, paėmiau 
kokią ti^ knygų ir skaitau, o 
širdis, mat, taip ir nujaučia be
siartinantį pavojų, kodėl tai 
nerami, rodosi, kad kas tai turi 
būti ir tiek. Apie dvidešimtą 
valandų tarnas įneša man kokį 
tai popieriukų ir sako: “perskai
tyk ir pasirašyk”. Kas čia per 
velnias? — galvoju ttąu. Koki 
čia dabar velnio tvarka. Kaip 
pasirašyk, taip pasirašyk. Pa
ėmiau tų popieriukų ir skaitau; 
o jame tik ir parašyta: “Jo ma
lonybė, ponas teismo pirminin
kas ir daugybės ordinų kavale- 
rius, kviečia ponus teismo na
rius ryt dešimtą valandų atsi
lankyti į jo kabinetų”, štai tau 
kad nori,

manęs. “'J

blizgantį grandinį, pirštai žie
dais apkaustyti, tiesiog lyg Ero- 
daą. Na, galvojame, dabar tai 
iŠ tiesų pakvies pietum, taip 
rodosi kad jau ir sėdžiame prie 
visokiais gardumynais apkrau
to stalo. Bet kad jį kur vel-

žinote', nespėjo gerai iškišti 
nosies per duris, kaip įsmeigė į 
mane savo dideles lyg du svo
gūnai akis. Visas pabalo,* susi
raukė, lyg žydo arklys, ir eina

Tuo tarpu susirinkusieji pra
dėjo jį sveikinti. Vieni sako: 

rašykitėš ponai turiu garbės prisistatyti, kiti 
vėl kitaip, bet dabar jau nebe-

pirmininkui
veikalų ■ pa-

-—Tylėk, — surikę,— Tamsta 
dar kalbėsi. Pasižiūrėk Tamsta 
į veidrodį, kaip atrodai!

Privedė mane prie veidro
džio. žiuriu, mundieras tvarko
je, susiuvinėtas, guzikai užse
gioti, /nedaliai taip pat yra, 
vienu žodžiu, viskas tvarkoje.

—-^Nu, kų — klausia — ar 
matai ar ne?

—Nė velnio nematau ir nega
liu suprasti ko Tamsta galų ga- 
12 iš manęs nori? s

—Kaip tai ko? — klausia vi
sas drebėdamas iš pykčio.

4

♦ —Kaip Tamsta drįsai ateiti 
pas mane su ūsais. Tamsta ži
nai, kad dabar randiesi valdiš
koje įstaigoje 
teisės nešioti

—Tfu, kad 
senai reikėjo 
galima, tai negalima^ galiu aš 
juos nuskusti, didelis čia daik
tas, o nerėkt lyg kiaulė į tvo
rų įkliuvusi.

—Prašąu be kalbų, o išpildf-- 
;ti kas įsakyta, kad man šian
die nuskustumei usus, o ne tai. 
peįšiu į šaltąją.

Pirma išsirėkė, o paskui ir 
sako:

—Aš Tamstas sušaukiau dėl 
to, kad išreiškus savo nepasi
tenkinimų už tokius ncdaleisti- 
r.us ar nekulturingus pasielgi- 
įpus kokius Tamstos padarėte 
vakar. Argi galima rašyti į vi
zitinę knygų tokias nesąmones, 
kokias parašėte Tamstos, tuo 
tarpu kuomet Tamstos privalė- 
jote' pasirašyti tik savo vardą ir 
pavardę.

(Bus daugiau)

ir todėl nustoji 
usus.
tave velniai. Tai 
taip sakyti. * Ne
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—O kokiems velniams reika
lingas tas pasirašymas? — 
klausiame. — Taip' reikalauja 
Jo Malonybė — atsakė tarnas.

Pradėjome tartis kas čia dar 
bar padarius, kas ta per “vel- 
niovska” knyga, į kurią mums 
reikia įrašyti savo'vardų ir pa
vardę, lyg velniui “dūšių” par
duodamas? Vieni sako, kad čia 
toks albumas, į kurį piešiamos 
vylyčiom pervertos širdys, ir 
rašomos atminčiai eilutės. Kiti 
sako, kad ponas pirmininkas 
norėdamas žinoti Koks pas kų 
yra “počerkas” duoda kiekvie
nam pasirašyti į jo “specialę” 
knygų. Vienas įsidrąsinęs ir 
sako: “rašykimės, o kągi? O 
tai paskui ponas pirmininkas 
manys, kad mes ir pasirašyti 
nemokame” ir nieko nelaukęs 
paėmė plunksnų ir parašė:

“Toje baisioje “okazijoje” 
skubu parašyti,
Ir širdies neramumų tau pa
sakyti...”

,—Na, imkite plunksnų ir ra
šykite, — o visi taip ir kratosi 
nuo jos, lyg nuo pikto daikto. 
Kiekvienas ragina vis kitų pir
ma rašytis, o pats taip ir trau
kiasi atbulas lyg vėžys, r

—štai va, po šimts velnių,
bailių banda. įnikite ir rašyki- nas dar miega ir negali nubus- jaugi mane žmonės išrinko tam, 
te kas kų žinote, didelis 
daiktas — 1 aip, 
daiktas, o kodėl

meldžiamieji, 
dabar, Jo Ma-

tiesiai į 
mane, rėkdamas ožio balsu.

Pas ką Tamsta • atvykai ?
Aš nesuprasdamas kame da

lykas, žiuriu tiesiai jam į akis 
ir manau. Kas čia dabar pasi
darė? Ar jis kvailas ar pasiu
tęs? Ko jis čia dabar rėkia, 
lyg kiaulė į tvorų įkliuvusi? O 
jis dar pasiučiau rėkia.

—Man rodosi aš Tamstos 
klausiu, pas kų Tamsta atvy
kai? v

—Pas Tamstų — atsakiau.
—0 ar Tamsta žinai, kas aš 

toks? — klausia manęs, o akys 
taip ir žiba lyg velniuko.

—Feoddras Ivanovičius —at
sakiau.

—Tamsta klysti: visai ne 
Feodoras Ivanovičius, o Jo Ma
lonybė ponas teismo pirminin
kas jūsų viršininkas, gerbiama
sai. — Vėl suriko nesavu balsai 
taip kad muselės persigandu- 
sios pradėjo smarkiau skraidy
ti po kambarį.

—Tfu, kad tave velniai su 
visomis tavo maldomis pasiutai 
ar musmirių užėdei, pamaniau 
sau. O jis vėl rėkia visa gerk
le: •’

' A

—Pasakyk Tamsta galų gale 
pas kų Tamsta atvykai?
. —Pas Tamstą Jūsų Malonybė 
—tegu jau bus sulig tavo noro, 
pamaniau sau.

—O kaip Tamsta/atvykai ?... 
Sakyk, gerbiamasai, kaip Tams
ta atvykai? ' /

“Kas čia per velnio ceremoni
ja, prie ko tas užsipuolimas”----
pamaniau. Tiesiog nežinau ir 
kų sakyti?

—Sulig Tamstos pakvietimo, 
—atsakiau.

—Argi/žmoftės sulig pakvieti
mo pas vyresniuosius eina to
kioje išvaizdoje, kaip kad Tam
sta malonėj ai ateiti. Pasižiūrėk 
pats į save, kaip Tamsta atro
dai? z .

Pasisukinėjau, pasidairiau 
lyg baletų šokdamas; niekur 
nieko, rodosi, tvarkoje, ir me
daliai žiba ir diržas raudonas 
gršžus ir špaga prie šono ir 
sagos užsagiotos, vienu žodžiu, 
viskas kaip tik reikia. Kokių 
velnių jis dabar nuo manęs no
ri. Pasisukau į savo draugus 
ir klausiu.

—Pasakykite, 
jeigu žinote: ko,
lonybė prisikabino prie manęs?

Po tokio mano pasakymo jis 
dar labiau pasiuto; nebesitve- 

kad nori, tur būt pietums1 rių savam kailyje, ir kumštis 
kviečia? Na, tai nuo to tai jau'sugniaužęs, akis pastatęs puolė 
neatsisakysiu ir nieko nelauk- į mane, maniau, kad sudraskys, 
damas paėmiau plunksnų ir pa-| —Tamsta — suriko ožio bal- 
rašiau: “Busiu — nuo duonos- su — gerbiamasai, negali už- 
druskos neatsisakau”. Velnias įmti teismo nario vietos, kadan
gi galėjo žinoti, kokie tenai pas gi Tamsta nemoki kaip su vy- 
jį pietai prirengti. resniaisiais apseiti ir nežinai

Rytojaus dienų punktualiai įstatymų. Už panašius išsirei- 
dešimtų valandų mes visi jau kimus aš Tamstą per 24 valan- 
buvome laukiamajame jo kam- das atiduosiu teismui — su- 
bary ir laukiame, kuomet čia pa pranti?
sirodys musų ponas ir “malo-, —Nors tuojau, jeigu tik yra 
nes” pakviesti mds pietum. Bet už kų — atsakiau raitydamas 
kur tau,-musų pono nė nešima- usus.
to, pradėjome nerimauti, vaikš- —Bet kaip ten nebūtų; pasa
goti po kambarį, trepsėti kojo- kykite ponas pirmininke, ko 
mis, manydami, kad musų po- Tamstai iš manęs reikia? Ne-

Čia
Čia Išmušė jau vienuolika, 

pats nenori dar nėra, 
pirma pasirašyti. —Kad ateis kirmėlę numarinti.

didelis
ti. O jo kaip nėra, taip nėra, kad Tamsta čia ant manęs rėk-

> jo Vis'tumėj kaip'ant kokio piemens?
o laikas butų jau ir Klausiu barškindamas špaga į 

grindis? *

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

JOS. F. SUDRIK 
Piany Krautuvė

3343 So. Halsted St.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Norėjo nudurti, peiliu 
teisėją

Dantei McKkee, 1270 N. 
Wood, visą laiką sukinėjosi 
apie teisėjo K. Jareckio auto-

mos, p-ni Šatkauskienė visgi 
dar rasdavo laiko veikti.

Pastaruoju laiku p-ai Šat
kauskai pilnai Įsigijo Mildos

teatrų. Darbo prie teatro už
tenka visai šeimai, dar ir

prigelbsti. Teatrų

Town of Lako
Subankrutijo

Pirma buvo gera, o da
bar nebenori jos žinoti

Eleonor S. Nelson dėjo visas 
pastangas, kad padarius iš sa
vo vyro žmogų. Ji mokėjo už 
mokyklą, davė užlaikymą. Bet 
dabar Dr. Glenn S. Nelson 
(5977 N. Clark avė.) nenorįs 
jai nė pragyvenimo duoti, ne
žiūrint į tai, kad jis nusipirkęs 
sau du automobiliu.

Superior teisme ji užvedė by
lą, reikalaudama iš daktaro 
duoti užlaikymą.------r
Bežaizdama degtukais 

susidegino
Helen Connelly, penkių metų 

mergaitė, pasimirė ligoninėj. 
Bežaisdama degtukais, ji užsi
degė drabužius ir tiek sunkiai 
apdegė, kad po kelių dienų nu
mirė.

Tuo laiku, kai atsitiko nelai
mė, tėvas, buvo darbe, o mo
tina dentisto ofise.

Siūlo naujus įstatymus 
nuo bandytų apsisaugo!

mobilių. Tesėjo šoferis Joseph Avogeriai
Mohn nužiūrėjo, kad su McKee į?; Valkauskas gan gerai veda: 
kas nors yra negerai. < 
šaukė poliemonus, kurie ir su
ėmė McKkee. Tuo tarpu pasi
rodė teisėjas Jarecki. 
pareiškė, jog jis buvęs 
gęs teisėją nudurti.

Prieš porą metų 
vadovaujamas geismas pasiun
tė McKee į beprotnamį. Už tai 
jis dabar ir norėjęs atsiteisti.

Jis pa- v*suomet rūpinasi patiekti 
_ 'publikai vėliausius ir geriausius 

krutumus paveikslus. Pertat 
publika yra patenkinta ir po
nams Šatkauskams netenka jm- 
goti delei blogo biznio.

— Aš pats.

McKee 
pasiren-

Jarecltio

Bylinėjasi lietuviai

Plėšikai laimėjo $6,000
Plėšikai įsilaužė į John L. 

Cochran namus, 1510 N. Dear- 
born parkway, ir išsinešė už 
$6,000 drabužių ir kitokių daik
tų. " " n L

IMil Bateliuose
SLA 6-to apskričio 

išvažiavimas
SLA. 6-to apskričio 

įvyko išvažiavimas 
Mills miškuose-. Nežiūrint blogo 
oro 6-to apskr. įvažiavimas 
buvo gana pasekmingas, žmo
nių buvo apie pora šimtų. Rei
škia, daugiau kaip bolševikų 
91/2 rajonuose. Išvažiavimas

vakar

Prieš kiek 
kas išmainęs savo krautuvę 
ant namų su J. Zaranka. Kai 
atėjęs laikas galutinai mainymo 
dokumentai padaryti, tai Za
ranka nebuvęs prie to prisiren
gęs. Tad K. Markuckas užve
dė prieš Zaranką bylą, reika
laudamas sumokėti už krautu
vę $4,000 arba sugrąžinti. By
la nagrinėjama “grand jury”.

žmonės, kurie mėgsta mainy- 
kauti, galėtų šį tą iš tos jį)ylos 
patirti. v

Markuckas pasakojo, kaip 
vienas koks tai “lojerukas” no
rėjęs perkalbėtojum įsipiršti, 
bet tapęs nepriimtas. ' — K.

Teisėjajs Marcus Kavanagh 
mano, jog banditų ir žudeikų 
skaičius žymiai sumažėtų, jei 
butų uždrausta revolveriai par- buvo smagus kadangi Jaunoji 
davinėti. Dabar ginklai Huo- Birutė dalyvavo kartu su 6-tu j 
sai pardavinėjama ir kiekvte-’apskr. Reikia duoti'daug kredi- 
nas jų gali gauti. Teisėjas re- to Jaunajai Birutei už gražų- 
komenduoja išleisti įstatymą, žaidimą jaunuolių, 
kuriuo ginklų 
butų baudžiami kalėjimu nuo 
vienų iki penkių metų.

Teisėjas mano, jog tokio įsta
tymo priėmimas visoj šalyj 
žymiai sumažintų plėšimų ir 
žudynių skaičių.

pardavinėtojai —Vulkanas.

Bridgeportas
Pavyzdinga šeima

laiko K. Markuc-

Teko patirti, kad gerai 
mas šios kolonijos 
Jonas P. Parkauskas, kuris tu
rėjo “dry goods” krautuvę, 
1839 W. 47 St. subankrutijo.

P-as Parkauskas nemažai 
trukumo yra sukėlęs organizaci
jos^ bet labiausia pagarsėjo 
savo laiku kai Vilniaus Vadavi
mo Komitete pakėlęs trukšmą 
ir nuėjęs į Chicagos kunigų or
ganų iškoliojo V. V. K. darbuo
tojus. Keista, kad p. Parkaus
kas į kreditorių surašą įtraukė 
ir privatiškas bilhs, k. t. dakta
ro, ir kitas, kurios nieko bend
ra su jo bankrutijama krautu
ve neturėjo.

Kreditoriai gausią 27.8 nuoš.
— Žinąs.

žino- 
biznierius

Chicagos “Birutė”
Rašo Al. Micevičius

(Tęsinys)

metai

KIMBALL
Jau buvo rašyta apie kaiku- 

kaip 
Prie i

i Pianai

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimball pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl išgrojimo 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 KRAUTUVES 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

rias pavyzdingas šeimas, 
tai: Grušų, Bložių ir tt. 
progos norėčiau dar apie vieną1 
tylią ir rimtą šeimą pakalbėti. 

I Turiu galvoj ponus Šatkaus
kus (Praną ir Elzbietą). Šat
kauskai chicagiečiams yra gan-: 
žinomi. P-i Šatkauskienė yra1 
nemažai dirbusi įvairiose drau-' 
gijose; ji taipgi yra žinoma 
kaipo gabi lošėja ir dainininkė. I 
Pranas Šatkauskas taipgi daug 
yra pasidarbavęs draugijose ir 
Lietuvos valstybės bonų vajuje.!

Tuo tarpu jųdviejų ‘ veikimo 
sąlygos toli gražu nėra leng- i 
vos: reikia prižiūrėti biznį ir 
auginti gan nemažą šeimą., P-ai i 
Šatkauskai turi penkis vaikus.; 

• Teodora^ 19 metų, gražiai] 
skambina pianą, yra baigusi’ 
aukštąją mokyklą, dirba kaipo' 
stenografė; Pranas, 18 metų,' 
rengiasi stoti į universitetą,! 
neblogai smuikuoja bei kornetą' 
,valdo; Vincas, Ip metų, griežia 
keliais instrumentais, lanko 
mokyklą ir, pasak tėvo, labai* 
mėgsta “horse shoe” žaisti; 
Jurgis, 12 metų, lankys aukš
tesnę mokyklą, jo numylėtas 
sportas yra “baseball”, ir Lu- 
cille, 9 metų, neužilgo baigs 
pradinę mokyklą.

I P-ai Šatkauskai tikrai yja 
verti pagarbos už tokį pavyz
dingą vaikų auklėjimą. Ir n«- 

z žiūrint tokios skaitlingos šei-

BILLY’S.UNCLE
u. „ —

X U)ELL» > 
Z mv

TO GO TO
SBC VA /X <SOOfc 

t>OCTO£ UJVXt.M 
VOli OULV

THOUCUT
> VOC UOV-V-^

S\Q\4 ? y

Yra sakoma, kad 
—tai dar ne bėda. 
1913 m. sezoną 
tarp savęs p. 
Strumskis

bėdaviena
Atidarius 

ir neturint 
Petrausko, p.

išvažiavo į New

Yorką, "neatrodė pasekmingi 
metai “Birutei”. Chore tuomet 
dainavo p. Petrausko mokinys, 
kuris buvo vargonininkas 18 
gat. parapijoj. Tai p..Sodeika, 
dabartinis Lietuvos Operos ar
tistas. Jaunas vyrukas be paty
rimo apie chorvedystę, tečiaus 
per vasarą šiaip taip repeticijos 
buvo laikomos, nors ūpo jau to 
nebuvo ir choras pradėjo atro
dyti kaip it bespalvis. Bet ir 
p. Sodeikos gyvenimo sąlygos 
privertė apleisti “Birutę” ir 
keliauti geresnio duonos kąsnio 
ieškoti. Taigi jį išleidom ap
gailestaudami į Pennsylvanijos 
valstiją, kur jis buvo gavęs 
vargonininko vietą. O mes pasi
jutome visiškai be vedėjo. Bet 
dar to negana. Manėm koncer- 
truoti visą savo darbą ir 
giją ant dramos, o tuo 
laiku ieškoti sau vedėjo, 
štai dramos skyriaus visi
tai iššaukia “zabastovką”, pa- 
reikšdami, kad jiems nusibo
do dirbti sunkų darioj tik dėl 
ideališko tikslo ir pareikalavo 
materialiu atlygnimo. P-as Ba
gis, kuris buvo kone visa val
dyba, taip pat išvyko į Law- 
rence, Mass., ir mes pajutom, 
kad ne tik neturim vedėjo ir 
dramos skyriaus, ale ir ižde 
nebuvo nei cento. Dal\ skolas 
turėjome padengti.

(Bus daugiau)

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Oi. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. NedS- 
lioj nuo 2:80 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480*
TELEFONAS CANAL 9464

J.F.RADZIUS

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

SPECIALISTAS 
įtempimą, kuris

jIETUVTS akių
Palengvins akių 

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

mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
reivas akis, nirimą 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. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

encr-
pačiu

Ret
artis- ‘

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK S AU DOVANAS 
DYKAI D EL JŪSŲ —

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

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

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

/ BOCVc'S X
J VACVWit SAVS 
' VV= VOU'O TO
VMS bOCTOVž. HE’V> 
OULV ČPrA^GYPYOO 
TU)O OOUA^S AM’ 
TVX\S> V^LtA COSTjf 
k <00 TV.M •

Muaiiį.i

■n*........ .

Vardas

Adresas

Miestas ... c...................State..........
IŠpildyk ir siųsk Naujienoms

f WWO S*M> \ 
W£ UJ(KS SUCH 

A. GOOV POCTOR.?

VMS BOCVGS
LOAS "TO SOABMT 

t>OWU VAV 
k TVA^CKT —

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chkagoje 

, laidotuvėse 
\ * nauju geria’

patar- 
ir pi

giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

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

SKYRIUS: 
8238 S.'Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

Boulevard 4139

A, MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, Iii.

Phone Boufevard 5208
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graboriua ir Pagrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalama dieną ar naktį

1646 W. 46th St, Chicaga

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chie.ięo, III.

’j^ak
Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims.

Pinigai
Bridgeporto

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted SU 
Tel. Boulevatd 9663.

U)tx\_ , /X VOGTOJ-' S N1O 
SLOUCH V\^. CAV^

L-OOVL DOUit^A V=^VV-A'S
NfcCK au' svt y 

> K)WXT UB t\AS i M ) 
\ws POCKET ! y

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West <7th Street 
i’ Netirti Ashltnd Avė.

PINIGAI
Iš

Roselando
Lietuvon

Rosclandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artim
iausia įstaiga pasiunti
mui pinigų Lietuvon 

• yra fupikaičio/ aptieka, 
233 East 115th St. Pi

nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna gva- 

\ 
rantija.
Iš Roselando ir Ken- 
singtono siųskite pini
gus Lietuvon per Nau
jienų Skyrių Tupikai- 
čio aptiekoje, 233 E.

\ f
115th St., Kensington. 

r--.............      •

Town of 
Lake

Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau

jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.
%

G. Benošius
1G1G W. 47th Street

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk i>, p ^nteri
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Ar myli savo gimines, S3~ | sąsiuvinį 

n draugus Lietuvoje?
(sigyk sau vieną šių dainų 

i ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas I •"•“‘‘P'1 Kb“ ,y 

v ® . note. praneškite. Pirmiau jistave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo-

ASMENĮ) JIESKOJIMAII REIKIA DARBININKŲ,
VYRŲ

NAMAI-2EME

Tūkstančiai Lietuvos žmonių 
akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi-1 limą jauti — padainuok ir su
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų”* pavienius nu
merius x prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos”. Žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Arnerirfbs lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas” per- 
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, negu kiti 
laikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki- 
nančius straipsnius teikia savo ,6.00Ugn£o p^no'ėnt

stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. ŠI 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams/Kaina su pri 
siuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago. III.

Pranešimai

IEŠKAU sūnaus Kostantino, ku
ris apleido mumis 6 ąr 7 in. Mel- 

* tas ži 
gyve- 

Y. Busiu labai dė-
praneškite. Pirmiau j 

no Brooklvn, N. Y. Busiu I 
kinga. Mariona Urbonienė, 44 Avė 
& 135 St., B. 1, C. 45, Bluc Island, 
Illinois.

REIKALINGAS patyręs bučerys. 
Atsišaukite tuųjaus. 3307 S. Wallace 
Street’

IEŠKAU Vincento Kumpio, Kauno 
rėdybos, Miškuičių miestelio, o jo mo
teris paeina iš Šiaulių miesto — po 
tėvų pavardė Stulpiutė. Girdėjau, kad 
seniau gyveno Boston, 
nčkite atsišaukti arba 
neškite — turiu labai svarbų reika
lą. JURGIS EITMONTAS, 5026 W. 
VVashington Blvd., Chicago, III.

KEIKIA pirmos klesos Rea 
Estą te salesmano dėl prižiūrė
jimo sales departmbnto, South 
Side Real Katate Ofeise, Naujie
nos. Box 840.

2 GERI mediniai namai, vienas 
2—5 kambarių ir 2—4 kambarių, 
kitas 4—4 kambarių, randasi 211— 
215 W. 47 SI. Yra elektra, geras 
phimbingas ir vana, naujas stogas, 
gerame stovyje, išmokėjimais, įmo
kėti $2(MM), kaina $8560, lotas 50 y 
100.

Chicagos Lietuviu 
Draugijų Valdy
bos 1926 metams

Chicagos Lietuviu 
Draugijų Valdy
bos 1926 metams

Mass. M am
žinanti pra- AUTOMOBILIAI

ČOLEMAN & CO. 
4705 So. State St. 
Tel. I)rexel 1800.

IEŠKAU savo brolio Bronislovo 
Adomaičio. Paeina iš» Suvalkų guber
nijos, Zapiškių parapijos, Stangvilift- 

L iiuirnii pda I kiU dvaro. 1912 metais gyveno WilkesKIEK KAINUOJA 2MOGUI I RA I pn< Yra svarbus reikalas, pra-
LEISTJ >100,00 7 I Aau jo paties , arba kas apie jj žino

pranešti; busiu dėkinga. Teofilą Ado- 
maičiutė-Juknevičienė, 6950 South 
Oakley Avė., Chicago, III.

BROUGHAM Chrysler — 76 - 
Brougham, 1925 — kaip naujas 
parduosiu pigiai. 3760 Ogden avė 
Tol. Crawford 4798.
‘■i11.?" 'jju.'.i— — j **J!

RAUNDU

PARDAVIMUI 6 kambarių bunga- 
low karštu vandeniu šildoma, vienų 
metų senumo, viskas up-to-date, ga
ražas. Priežastis pardavimo persiski- 
rimas šeimynos. Turiu parduoti už 
gerą pasiūlymą.

6609 So. Campbell Avė.
Tel. Hemlock 0840

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIET 
VIŲ TAUTOS vyrų fr moterų vi 
dyba 1926 m.: Pirm. K. Lingvini 

-8219 So. Lowe Avė., Pagelbininki 
P. štulienis, 3545 So. Vvallace J 
Nut. Rašt., B. Dubinskienė, 3613 
Parnell Avė., Finansų Rašt., 
čeplinskis, 3533 So. Walace £ 
Kontrolės Rašt., J. Paltanaviči 
3751 So. Emerald Avė. ir A. J 
chunas, 561 W. Dekowen St., ir 
Mažilausjcis, 3755 So. Emerald A 
Kasierius. S. Balsis, 3548 Soti 
Lovve Avė., Durų Sargai: A. T 

Janis ir M. Mirakas. Susirinkinr 
atsibuna 1 sekmadienį kiekvie 
mėnesio, bažnytinėj svetainėj, 35 
So. Union Avė.

Atsakymu: >100.00 ant syk iF 
>6.00 j metus per visa

APSfVEDIMAI

PARDAVĖM namą, parduosime 
baldus pigiai — 5 kambarių, viskas 
kaip nauja, nuo didžiausio iki ma
žiausio. Savininkai apleidžia mies
tą. 6729 So. Artesian avė.

PARDUOSIU pigiai naują 2 fia
lų namą. Moderniški įrengimai, 
karštu vandeniu apšildoma, 2 šil
domi pečiai, aržuolo trimingas; ar
ba mainysiu ant bungalow ar loto, 
neskiriant miesto dalies. Stanley 
Chaplis, 7030 S. Campbell avė. Tel. 
Cicero 2001 J.

skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų” spauda aiš
ki, rašto kalba suprantama Lie
tuvos žmonėms. * Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, nė tikybine skraiste. 
“Naujienos” yra visuomenės 
laikraštis ir jos tai visuomenei 

nuoširdžiai tarnai:-

jus mylite savo gi- 
draugus Lietuvoje

teisingai ir 
ja-

Todėl jei 
minės, savo
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo it 
darbuotės, bfet visais einamais 
klausimais, kurie beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
“Naujienas”. Jie jums bus di
džiai dėkingi, nes jus jiems 
įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinį pasigerėjimą. 
“Naujienų” kaina metams į Lie
tuvą $S, pusei metų $4, trims 
menesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentus, “Nau
jienų” -skyriuose arba

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.. Chicago.

Matai Kas Dedasi?'

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti;
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atiiti- 
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

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

DAINOS
ir

Del keturių balsų 
Surinktos U Eremino

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

| Kiekvienas musų praleistas dole- 
I ris sudaro nematomą juostą cen- 
'ų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrę darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų. ir ,’ c? , . • < vAtsiminkite tai, kada jus pralel- hinu bizni. A. J., 1/3.) S. Halsted 
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padėję 
tumėt juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
l kiekvieno

1100.00 — pnmislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia i>er 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su- 

jusy

PAIEŠKAU apsivedimui draugės 
nuo 351 metų iki 45 m. Gali būti 
kad ir su dviem ar trimis vaikais, 
bile butų protinga ir mylinti drau
gišką gyvenimą. Aš esu 45__ metų,

Box 839, Chicago, III.

ISRENDAVOJIMUI

PARDAVIMUI
PARSIDUODA čeverykų taisymo 

dirbtuvė Chicagoj. Labai pigiai. 1739 
So. Halsted St., Box 834.

PARDAVIMUI arba parendavoji- 
mui 5 kambarių . mūrinis bungalow, 
hot water heat. laibai prieinama kai
na. Priežastis pardavimo — vyras iš
važiuoja i kitą miestą dirbti.

Kreipkitės:
6010 So. Savvyer Avė.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖ 
PAAELPOS IR PASILINKSMINI 
MO KLIUBO valdyba 1926 m 
Pirm. M. Baigo, 5829 U^iipple St 
Tel. Prospect 1904, Vice pirm. . 
Mukrickas , 4036 Brighton Plac< 
Rašt. M. Chepulis, 3327 Le Moyn 
St., Fin. rašt. J. Radišauskas, 512 
Dukin St., Kontr. rašt. P. Laba 
nauskas, 2045 Willow St., Pageli 
M. Krajauskas, 1750 Wabansi 
Avc., Maršalka M. Žiūkas, 1406 b 
Paulina St., Kas. L. Striupas, 182 
W North Avė.

1100.00 — pmnislvk f * .....
čia j>er 20 metų?

žinosi kaip greit dauginsis 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpos 
draugija Chicagos mieste. I šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šią draugija 
> ra liuobas išvažiuoti iš Chicagos į 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašeipą kaip ir 
gyvendamas Chicagojc. Nariai šios
draugijos gali patapti kaip vyrai,' 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3kl0 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui i Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki 
12 d. S. m. Pertat verta 
lietuviams pasirūpinti, kad 
gruodžio G dienai liktumėt 
draugijos nariais.

RENDAI flatas 5 ruimų, pečiais 
šildomas. 7018 S. Artesian A\ve.

PARDUOSIU savo grojikJj pianą, 
gerame stovyje, kaip naujas, yra 
rolės, henčius, kabinetas, dykai da- 
statymas, viskas už $135, išmokė
jimais atsakantiems žmonėms, $25 
cash ir po $10 i mėnesj.

6512 S. Halsted St.
1 floor.

SERAI—BONAI

RENDAI 6 kambariai, karštu 
vandeniu apšildomi. Kreipkitės 21)37 
S. Emerald avė.

PARSIDUODA 3 krėslų barbernė, 
tarpe švedų ir vokiečių. Priežastis— 
kraustos j savo namą.

140% E. 113th Street

REIKIA AUKSINIŲ BONŲ
Morgičių arba equity už jūsų 

lotus bile kur Chicagoj ar už 
Chicagos. Mokėsime gerą kainų. 
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted 
St. Box 837. z

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO vai 
dyba 1926 m.: Pirm. A. J. Zalato 
ris, 827 W. 33 St., Pag. Wm. Kriš 
čiunas, 9200 Woodland Avė., Nut 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 Sc 
WalĮace St., Fin. rašt. J. Balchu 
nas, 10708 Homan Avė., Mt 
Greenvvood, III., Kas. Al. J. K 
daras, 3224 So. Halsted St., Konti 
rašt. J. Yurijonas, 816 W. 33 PI 
Kasos glob. A. šiaudvidis Susi 
rinkimai atsibuna kas pirmą šešta 
dienj kiekviono mėnesio, Audito 
rium svetainėj, 3138* So. Halste< 
St., 8 vai. vak.; nariai priimami vi 
si sveiki vyrai nuor 18 metų iki 40 
tik lietiyiai.

IŠDUOSIU ant rendos arba par
duosiu 4 kambarių namą, 2 karų 
garažas, barnė, vištininkas, 5 akrai 
žemės. Kelias kietas, gheitu laiku 
pradės cementuoti; $3o rendos 
mėnesj. C. UHBONAS

44 Avė. & 135 St. R. 1, C. 45 
BLUE ISLAND, ILL.

PARDAVIMUI Storas arba mainy
siu ant piano. 3346 S. Union avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosea- 
nė. 2837 W. 51 St.

- - - — - ■ - ■ ■ - ri -T -

.■ >■ 1--------- i j ii i i —PARDUOSIU 88 notų grojiklj pia-
ll/AIDIIO Clf Cl Dili Al I nJ}’ su Keru benčiutni ir 68 voleliais, j IV Alnu J uKlLdIIt!AI už. J125’ ’eirime 6 mėnesius. 
______ fc______ -______________  <lel išmokėjimo, jei negalit viską is

—n.-........ „ ,,, sykio užmokėti. Pasimatykit su M r.
Hoodeni, 2332 W. Madison St., 1 fl.---------------IX---- -------------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. RAMANČIONIS, Prez.

NAMAI-lEME

———————į i —M—MM—■■■>

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

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS 
TĖS' valdyba 1926 m.; Pirm. J 
Rūta, 3422 So. Lowe Avė., Pag. St 
Gasparaitis, 2160 N. Irving Avė. 
Nut. rašt. K. J. Demereckis, 3331 
So Wallace St., Fin. rašt. P. Pau 
zolis, 843 W. 33 PI., Kasierius V 
Briedis, 6230 So. Rockvvell LL. 
Kontr. 1
Greenwoou, *..., . ——- - 
Kiaunė, II Kasos glob. A. Knistau 
tas, Maršalka A. Smailis. Susirin 
kimai atsibuna kas antrą subatt 
kiekvieno mėnesio, Chicgos Lietu 
vių svetainėj, 3133 So. Halsted St. 
nariai priimami visi sveiki vyra 
nuo 18 iki 40 emtų senumo.

St. 
rašt. V. Gaudešius. Mt 
ofl, II)., I Kasos glob. Fr

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS. Pirminin
kas J. Rūta, 3422 So. Lowe Avė.; 
Pagelbininkas K. Kunka, 2514 W. 
45th PI.; Nutarimų Raštininkas S. 
Kuneviczia, 3220 So. Union Avė.; 
Finansų Raštininkas J. Grinius, 
723 W. 34th St.; Kontrolių Rašti
ninkas F. Kasparas, 3534 So. Lowe 
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. 88rd PI.; 
Kliubo Trustistai J. Shembelis,
I. Rimkus ir A. Mašiekas; Susi
vienijimo Draugyščių Komisija J. 
Katėnas, W. Shimkus ir J. Shem
belis; Liet. Taut, Kapinių J. Ka-I 
tėnas 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

GARF1ELD PARK LIETUVIŲ V. 
IR M. PAAELPINIO KLIŲMO 
valdyba 1.926 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 Fetrinis, Petras Me
dalinskas ir M. Davldonis, Maršal
ka Antanas Rudis, Knygvedys Ra- 
mon Jakubonis. Susirinkimus lai
ko kas antrą nedėldienj, John 
Engels svet., 3729 W. Harrison St.

SIMANO DAUKANTO valdyba 1926 
metams yra sekanti: Pirm. T. Ja
nulis, 3430 So. Morgan St., Pagelb. 
pirm. V. Paplauskas, 3213 Auburn 
Avė., Nut. rašt. P. Killis, 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, So. 50th
Avė., Cicero, III. ir F. Valančius, 
8422 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, $as trustis Jonas Straz
das, Kasierius, Ant. Vaičis, Kas. 
glob.: Mikolas Blažis, Barbora 
Vaičius, Jonas Rakas. Maršalkos: 
Vincas Kuzma, Jonas Bartašius.SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ NA

MŲ SAVININKŲ ant Bridgeportc 
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, 3339 So. 
Union Avė., Iždininkas J. Žilvitis 
3310 So. Emerald Avė., Kontr. rašt, 
A. Radauskas, 3328 Auburn Avė., 
Maršalka V. Shulčius, 3358 South 
Lo\ve Avė., advokaas A. Stasiulio
nis, 3286 So. Halsted St., Politiškas 
atstovas J. Ažukas, 3301 Auburn 
Avenue.

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00 
3804 S< Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

PROGA PIRKTI BUNGALOW 
MARQŪETTE MANOR

SAVININKO pastatytas stipriai 
namas, visaa muro, 12 colių pločio,, 
taip kad galima ant viršaus pasta
tyti kambarius. Lotas 30 pėdų plo
čio, narnąs 25 pėdų pločio, 6 kam
bariai ir stiklu užtvertas porčius, 
visas medis arždolo ir beržo, boi
leris didelis dėl- apšildymo 2 pa
gyvenimų, aukštas skiepas, viškai, 
mūrinis garažas, 'puiki žolė ir daug 
kvietkų apsodint^, šitas yra išskir- ' 
tas pirkimas. Del*; platesnių žinių 
kreipkitės pas

Chas. J. Bagdziunos & Co.
736 West 35th Street
į rg'tus nuo Halsted st.

-T—'--------- - ---- - ----------- -- ---- ■

PARDAVIMUI moderniškas 
3 Platų mūrinis namas, 6 ir 7 
kambarių, vana ir elektra, 
Emerald avė., netoli 35 st., kai
na tiktai $10,000, išmokSjimaiH, ■ 
Feeney, 559 W. 31 St. |

IRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba: Pirmsėdis, Joe Balchunas, 
Pagelbininkas, Liudvikas Yucius, 
Nut. Rašt., AIex M. Yokubaitis, 
Kasierius, Ant. Stumbris, Finansų 
Rašt., Joe šama, Kasos Globėįai, 
Joe Janušauskas ir Frank Skirka, 
Maršalka, Joe Jankauskas.
Susirinkimai atsibuna kas mėnesj 
antrą Subatos vakarą.

Su pagarba,
Alex M. Yokubaitis, NuU Rašt. 
5502 W. 28rd Place, Cicero, 111.

ADVOKATAS — Nesirūpinkit apie 
savo t rutulius, legalius dokumen- 

rimus ir t. t., greitas vei
kimas. Advokatas Wallace, 2204 
Mlchiga.. Cal. 1143,

gruodžio S!,vo truiKMius, legali 
Chicagos1 tus» Patarimus ir t. t

iki 
šios

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallaoe ir 
nuo 35-tos iki 31-mfls gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms“ gana anksti. 
Už “Naujienas“ galima mokėti sykį 
j savaitę arba sykį j mėnesį. * Gyve- 
rianti pažymėtame zone, o <la neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis“ 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. HaUtrd St. fTel. 
Roulevard 9663).

PraneSimas Town of I.ak^ li£-| 
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-Čios ir 56-tos. Viršpa- 
minėtnme apskrityje aprūpinu lie
tuvius “Naujienomis“, pertat kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 So. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

Svarbus pranešimas Roselando, 
Pullmano ir Kensingtono 

Lietuviams

"Nuo liepos 1 dienos, palengvini
mui viršpaminėtų kolonijų lietu
viams gavime “Naujienų” pavie
niais numeriais, atidarėme “Naujie
nų” pardavinėjimą ant sekamų kam
pų:

Michigan
Michigan

Michigan
Michigan
Michigan

St.
St. abiejų

st 
st, 
st.

ROSELAND: 
Avė. ir 107 
Avė ir 108 

kampų 
Avė. ir 111 
Avė. ir 113 
Avė ir 115

I KENSINGTON.
115 St., kampas Front Street.

PULLMAN:
111 St. ir Cottage Grove Avė.
Visose čia paminėtose vietose 

“Naujienos” gaunamos kasdien anks
ti iš pat ryto.
NAUJOS STOTYS CHICAGOJ E: 
Wcstern Avė ir 71 St.
Halsted St. ir 63 Street.
Jeigu kur yra numatoma, kad rei

kia įsteigti “Naujienų” pavienių nu
merių pardavinėjimo stotį bile ku
rioje dalyje miesto Chicagos arba 
ir Chicagos priemiesčiuose, malo
nėkite apie tai pranešti “Naujienų” 
cirkuliacijos vedėjui. Pranešimų ga
lite priduoti telefonu arba laišku. 
Kiekvienas toks pranešimas bei rei
kalavimas įsteigti “Naujienų” pavie
nių numerių pardavinėjimo stot; 
bus tinkamai ištirtas ir ištyrus, ra
dus tinkamas sąlygas tokios sto
ties įsteigimui — stotis bus įsteig
ta. Sykiu su pranešimu apie reika
lingumą stoties, prlduokite ir savo 
pilną adresą.

Julius Mickevičius, 
“N-nų” Cirkuliacijos Vedėjas.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

PINIGAI, PASKOLAI
Del 1 ir 2 morgičių, 

greit, nebrangiai 

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

jei g!1, ".'.t! ji'.-ii’.-.BueĮar

MOKYKLOS
LIETUVIU SPAUSTUVĖ

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

710 W. 83rd St., Chicago, 111.
Tel. Yards 6751

VYRAI išmokit barberyatės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At- 
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONA!. BARBER COI<LEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 So. 
Wells Street.

lETEVIŲ 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.
------------- - Lf.-------- --------------

AURORA, ILL.
PARSIDUODA plytų namas, 12, 

kambarių, 2 pagyvenimų, gražioj I 
vietoj, ant kampo; lotas 52^<162, 
pasiskubinkite gauti bargeną ir ant 
lengvų išlygų,

A. YUSKA
537 Galina blvd., Aurora, Hl.

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apiclinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo ištaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Duune Boofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawndal« 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Deiikate- 
ssen, Res tau ran
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Heras patar
navimas. žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

BEIKI A gerų vyru prie acetyline 
burner, darbas geležies atkarpų 
jarde. Apex Iron &Metal Co., 4000 
Weątworth Avė.

PAJIEŠKAU janitoriaus pa- 
gelbininko norinčio išmokti. 
Unijisto arba norinčio įstoti. 
Darbas nuolatinis, mokestis ge
ras. Atsišaukite

3810 W. 14th Street

REIKALINGAS darbininkas 
prie mufavimo; turi gerai mo
kėti drai.vinti troką, atsišaukit.

1706 W. 47 Str.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą į 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'- 

ivo būvį žymiai pagerinsite, kai busi- 
Ow šioje apielinkėje, t Šviesus 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.

ŠIOS DIENOS GERIAUSIS 
BARGENAS

Geriausia pasiūlymas, imkit jj
Pasižiūrėkit vieną geriausiai pa

statytą 4 kambarių mūrinį bunga- 
i . * ** * ; * : *
bariai, aržuolinės grindys ir kieto 
medžio trinias, vėliausios mados, 
moderniškas nhlmbingas, karštu 
vandeniu Šildomai, su sieteliais ir 
stikliniai porčiai, dideli viškai,. 30 
pėdų lotas. Gatvė šoj sękcijoj dabar 
yra ištaisyta, namų kainos' kyla. At
dara dienomis ir nedėlioj dėl ap
žiūrėjimo. Savininkas ant vietos.

7206 S. Rockvvell St.
Ar Jus Norite

didesnj užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel- 

luto-ElectricANT pardavimo 6 kambarių bėti, išmokindami jus Auto-Ejectric 
. i • « b i Mechanikos ir Baterijos Amato,bungalovv ir*2 po v naujas rnu- (Praktiškos pamokos ant kostumerių 
ro namas. Taipgi turiu parduo-.karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
ti rakandus. Viską parduosiu la-
bai žema kaina iš priežasties tim. Darbą surandame. >20.00 ir $40
važiuoju į Kaliforniją ant žie
mos.

JOSEPH ;GAUDIETZ 
6551 So. Francisco Avė.

Ęhone Republic 8761

G KAMBARIŲ naujas hųrigalow, 
moderniškas. Yra visi įrengimai. 
Puikus bargenas, 'kaina $6,750, tik 
>iskį įmokėti, kitus lengvais išmokė- 
imals.

I MILO A. CORNELL
30 N. Dearborn St.

State 8478'

PARDAVIMUI mčdynė Cot- 
tajge pečiu apšildoma, gas, ele-s 
ktra, žema kaina. Kreipkitės 
vakarais ar šventadieniais.

2440 W. 69 Str. I

mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus. *
FE DERA L AUTO ENGINEERING 

SCHOOt z
- 1507 W. Madiaon Street

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

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ P 
KLIUBO valdyba ant 1926 metų 
Pirm. C. Kairis, 5128 W. George 
St ; Vice pirm. L. Striupas, 182J 
W.‘ North Avė.; Nut. rašt. A. Wol- 
skis, 3341 W. Evergreen Avė.; Fin. 
sekr. S. Buneckis, 3312 Wabansis 
Avė.; Kasierius C. Lukis,' 1821 Ne- 
brašką Avė.; Maršalka P. Radžiū
nas, 8308 W. Evergreen Avė. Susi
rinkimai atsibuna paskutinę Sere- 
dą kožno mėnesio.
3310 Everjęreen Avė., Chicajęo, III.

-----------
DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA 

AM. No. 1 valdyba 1926 metams: 
Pirmininkas, K. Devis, 5648 So. 
Bishop St., Tel. Republic 7411; Pa
gelbininkas, I. Dabulskis, X943 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, 4817 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.,

• vice-pirmininkė A. Milerienė, 1030 
Central St., Evanston, III., nutarimų 
raštininkė L. Skrickus, 2419 West 
MarųuetteRd., finansų raštininkė 
A. Valančienė, 5929 S. Throop St., 
Ėontrolienė E. Jozaitienė, 736 W
84th St., apiekunės kasos, A. Du- 
dadienė ir Petraitienė, kasierė F. 
Snolienė, 6012 S. Francisco Avė., 
maršalka P. Grigienė, 8822 So. 
Union Avė.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba: Pirm., J. Balčiūnus; Pagelb., 
L. YuČius; Nut. Rašt., A. Yoku
baitis; Kasierius, Ant. Stumbris; 
Finansų Rašt., J. Žarna; Kasos 
Globėjai, J. Yanušauskas ir Fr. 
Skirka; Maršalka, J. Yankauskas.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DARBI
NINKŲ, 2156 W. 23rd St. Chica
go,. III. Phmininkas Antanas Dra
bniu; Pirm. Pagelbininkas Juozas 
Žiurkauskas; Raštininkas Alexan- 
dras Svaranavich; Finansų Rašt. 
Simonas Judikis; Kontrolės Rašt. 
Jurgis Gasparas; Kasos Globėjas 
Adomas Malikauskas ir Juozas 
Strąlkauskas; Kasierius Jonas 
Jaukštis; Maršalka Kaspar Kielių 
ir Kazimieras Janulis; Teisėjas 
Antanas Vepstas; Vėliavos nešė-1 
jiai Mikolas Maciukenas ir Vladis
lovas Kiella, Mitingai laikomi kas 
8-ėlą nedėldienj.

Klausyk ir Tėmyk
0 Polam

Šis musų prietelis dirba ii 
rdies ir neša naujus skaityta
is Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jun

štai kiek kuponų gausit iri
iekvieną atneštą ar atsiųstą 
aŠtu naują skaitytoją:
Jž metus___ 150 kuponų
)ž pusę metų    75 kuponus 
Jž \tris mėnesius .... 85 kuponus

Taip 'dirbdamas nepajusi,
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kur| teks geriausia 
dovana.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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


